BHAGAVAD-GITA
KOKIA JI YRA
Pilnas leidimas
su sanskrito tekstais, lotyniška transliteracija, pažodiniu bei
literatūriniu vertimais ir išsamiais komentarais

Šri Šrimad A.CBhaktivedanta Swami
Prabhupada

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

Tarptautinės Krišnos Sąmonės Organizacijos Įkūrėjas-Acarya

Šri Šrfmad
A.C. Bhaktivedantos Swami
Prabhupados
KNYGOS
lietuvių kalba:
Anapus laiko ir erdvės
Bhagavad-gita, Kokia Ji Yra Srl
Išopanisada
anglų kalba:
Bhagavad-gTta As It Is
Šrlmad-Bhagavatam, 1-10 Giesmės
Šri Caitanya-caritamrta (17 tonui)
Krsna, the Supreme Personality of Godhead
Teachings of Lord Caitanya
The Nectar of Devotion
The Nectar of Instruction
Srl Isopanisad
Easy Journey to Other Planets
Teachings of Lord Kapila, the Son >>! Devahūtl
Teachings of Queen Kunti
The Science of Self-Realization
Krsna Consciousness: The Topniost Yogfl SyitORI
Perfect Questions, Perfect Answers
Transcendental Teachings of PrahlSda Maharfljfl
Krsna, the Reservoir of Pleasuiv
Life Comes from Life
The Perfection of Yoga
Beyond Birth and Death
On the Way to Krsna
Raja-vidya: The King of Knowledgc
Elevation to Krsna Consciousness
Krsna Consciousness: The Matchlcss ( u i t
Dialectic Spiritualism — A Vedic Vievv <»l Weitem Phlloiophy
Preaching Is the Essence
Žurnalas „Back to Godhead'* (Įkūrėjas)

BHAGAVAD-GITA
KOKIA JI YRA
Pilnas leidimas
su sanskrito tekstais, lotyniška transliteracija, pažodiniu bei
literatūriniu vertimais ir išsamiais komentarais

Šri Šrimad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada

THE BHAKTIVEDANTA BOOKTRUST

Tarptautinės Krišnos Sąmonės Organizacijos Įkūrėjas-Acarya

Bhagavad-gita As It Is, Lithuanian
Skaitytojus, susidomėjusius knygoje keliamais klausimais,
Tarptautinė Krišnos Sąmonės Organizacija kviečia apsilankyti
kuriame nors ISKCON'o centrų ar rašyti adresu:

232056
Vilnius-56 a/d
1303

232000
Kaunas
Savanorių pr. 37

© 1990 THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST reg. Visos teisės
išsaugotos

Versta iš:
Bhagavad-gita As It Is (1983)
Skiriu
ŠRILAI BALADEVAI VIDYABHŪ$ANAI
Govinda-bhdsyos, nuostabių Vedantos filosofijos komentarų,
autoriui

Mokinių seka
Evam parampara-praptam imam rdjarsayo viduh
„Sis aukščiausias mokslas buvo perduodamas mokinių seka, ir taip
jį patirdavo šventieji karaliai..." {Bhagavad-gita 4.2).

Bhagavad-gita, Kokia Ji Yra perteikta tokia mokinių seka:
1. Krsna
2. Brahma
3. Narada
4. Vyasa
5. Madhva
6. Padmanabha

17.
18.
19.
20.
21.

Brahmanya Tirtha
Vyasa TTrtha
Laksmlpati
Madhavendra Puri
Išvara Puri, (Nityananda,
Advaita)

7. Nrhari
8. Madhava
9. Aksobhya
10. Jaya TTrtha
11. Jnanasindhu
12. Dayanidhi
13. Vidyanidhi
14/Rajendra
15. Jayadharma
16. Purusottama

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Viešpats Caitanya
Rūpa, (Svarūpa, Sanatana)
Raghunatha, JTva
Krsnadasa
Narottama
Višvanatha
(Baladeva), Jagannatha
Bhaktivinoda
Gaurakišora
Bhaktisiddhanta Sarasvatl

32. Šri Šnmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

XIII

Turinys
Leidėjų žodis
Angliškojo leidimo pratarmė
Įvadas

xvu
1

PIRMAS SKYRIUS
Kuruksetros mūšio lauke

31

Priešininkų armijoms išsirikiavus mūšiui, galingasis karžygys Arjuna abiejose
pusėse išvysta savo artimus giminaičius, mokytojus ir draugus, pasirengusius kautis
ir paaukoti savo gyvybes. Apimtas sielvarto ir gailesčio, Arjuna sutrinka, jį apleidžia
jėgos ir pasiryžimas kautis.

ANTRAS SKYRIUS
Gltos turinio apžvalga

65

Arjuna nusilenkė Viešpačiui Krsnai kaip Jo mokinys, ir Krsna pradeda mokyti
Arjuna, paaiškindamas fundamentalų skirtumą tarp laikino materialaus kūno ir
amžinos dvasinės sielos. Viešpats paaiškina persikūnijimo procesą, nesavanaudiškos
tarnybos Aukščiausiajam prigimtį, charakterizuoja save suvokusią asmenybę.

TREČIAS SKYRIUS
Karma-yoga

147

Kiekvienas materialiame pasaulyje turi užsiimti kokia nors veikla. Veiksmai arba
susaisto žmogų su šiuo pasauliu, arba išlaisvina iš jo. Veikdamas Aukščiausiojo
džiaugsmui, be savanaudiškų motyvų, žmogus gali išsivaduoti nuo karmos dėsnio
(veiksmas ir atoveikis) veikimo ir pasiekti transcendentinį savojo „aš" ir
Aukščiausiojo žinojimą.
Transcendentinis žinojimas
193
Transcendentinis žinojimas — tai dvasinis žinojimas apie sielą, Dievą bei jų tarpusavio
ryšį. Jis apvalo ir išlaisvina. Toks žinojimas — tai nesavanaudiškos pasiaukojimo veiklos
(karma-yo-gos) vaisius. Viešpats pasakoja senovinę Gitos istoriją, atskleidžia Savo
periodiškų nužengimų į materialų pasaulį reikšmę ir tikslą, kalba apie būtinumą kreiptis į
guru — mokytoją, suvokusį save.

PENKTAS SKYRIUS Karma-yoga —
veikla Krsnos sąmonėje

245

Išoriškai atlikdamas veiksmus, tačiau širdyje atsisakydamas jų rezultatų, išmintingas
žmogus, apvalytas transcendentinio žinojimo ugnies, tampa ramus, neprisirišęs, pakantus,
dvasiškai praregi ir pasiekia palaimą.

ŠEŠTAS SKYRIUS
Dhyana-yoga

277

XIII

Astanga-yoga, arba mechaninės meditacijos praktika, suvaldo protą bei jusles ir
koncentruoja dėmesį į Paramatmą (Supersie-lą, Viešpaties formą, glūdinčią širdyje). Šią
praktiką vainikuoja samddhi, visiškas Aukščiausiojo įsisąmoninimas.

SEPTINTAS SKYRIUS
Absoliuto pažinimas

329

Viešpats Krsna yra Aukščiausioji Tiesa, aukščiausia priežastis ii jėga, palaikanti visa kas
materialu ir visa kas dvasiška. Dva-

AŠTUNTAS SKYRIUS
Aukščiausiojo pasiekimas

373

Su pasiaukojimu visą gyvenimą, o ypač mirties akimirką, galvojant apie
Viešpatį Krsną, galima pasiekti Jo aukščiausiąją buveinę, esančią anapus
materialaus pasaulio.

DEVINTAS SKYRIUS
Slaptingiausias žinojimas

405

Viešpats Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo ir aukščiausias garbinimo
objektas. Transcendentinis tarnavimas (bhakti) sielą amžinai susieja su Juo.
Atgaivinus savo tyrą pasiaukojimą, sugrįžtama pas Krsną, į dvasinę
karalystę.

DEŠIMTAS SKYRIUS
Absoliuto turtingumas

453

Visi nuostabūs reiškiniai, įkūnijantys jėgą, grožį, didingumą ar
kilnumą tiek materialiame, tiek dvasiniame pasaulyje, tėra dalinės dieviškosios Krsnos energijos ir Jo turtingumo apraiškos.
Kaip aukščiausia visų priežasčių priežastis ir visa ko esmė bei
atrama, Krsna yra aukščiausias visų būtybių garbinimo objektas,
f

VIENUOLIKTAS SKYRIUS
Visatos pavidalas

499

Viešpats Krsna apdovanoja Arjuna dievišku regėjimu ir pasirodo jam Savo
įspūdingu beribiu pavidalu, kaip kosminė visata. Taip Jis galutinai įrodo
Savo dieviškumą. Krsna paaiškina, kad

KETVIRTAS SKYRIUS

Transcendentinis žinojimas

193

Transcendentinis žinojimas — tai dvasinis žinojimas apie sielą, Dievą bei jų
tarpusavio ryšį. Jis apvalo ir išlaisvina. Toks žinojimas— tai
nesavanaudiškos pasiaukojimo veiklos {karma-yo-gos) vaisius. Viešpats
pasakoja senovinę Gitos istoriją, atskleidžia Savo periodiškų nužengimų į
materialų pasaulį reikšmę ir tikslą, kalba apie būtinumą kreiptis į guru —
mokytoją, suvokusį save.

PENKTAS SKYRIUS
Karma-yoga —
veikla Krsnos sąmonėje

245

Išoriškai atlikdamas veiksmus, tačiau širdyje atsisakydamas jų rezultatų,
išmintingas žmogus, apvalytas transcendentinio žinojimo ugnies, tampa
ramus, neprisirišęs, pakantus, dvasiškai praregi ir pasiekia palaimą.

ŠEŠTAS SKYRIUS
Dhyana-yoga

277

Astanga-yoga, arba mechaninės meditacijos praktika, suvaldo protą bei jusles
ir koncentruoja dėmesį į Paramatmą (Supersie-lą, Viešpaties formą, glūdinčią
širdyje). Šią praktiką vainikuoja samddhi, visiškas Aukščiausiojo
įsisąmoninimas.

SEPTINTAS SKYRIUS
Absoliuto pažinimas

329

Viešpats Krsna yra Aukščiausioji Tiesa, aukščiausia priežastis ir jėga,
palaikanti visa kas materialu ir visa kas dvasiška. Dva-

siškai pažengusios sielos visiškai Jam atsiduoda, o nedoros nukreipia savo
mintis į kitus garbinimo objektus.

AŠTUNTAS SKYRIUS
Aukščiausiojo pasiekimas

373

Su pasiaukojimu visą gyvenimą, o ypač mirties akimirką, galvojant apie
Viešpati Krsną, galima pasiekti Jo aukščiausiąją buveinę, esančią anapus
materialaus pasaulio.

DEVINTAS SKYRIUS
Slaptingiausias žinojimas

405

Viešpats Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo ir aukščiausias garbinimo
objektas. Transcendentinis tarnavimas (bhakti) sielą amžinai susieja su Juo.
Atgaivinus savo tyrą pasiaukojimą, sugrįžtama pas Krsną, į dvasinę
karalystę.

DEŠIMTAS SKYRIUS
Absoliuto turtingumas

453

Visi nuostabūs reiškiniai, įkūnijantys jėgą, grožį, didingumą ar
kilnumą tiek materialiame, tiek dvasiniame pasaulyje, tėra dalinės dieviškosios Krsnos energijos ir Jo turtingumo apraiškos.
Kaip aukščiausia visų priežasčių priežastis ir visa ko esmė bei
atrama, Krsna yra aukščiausias visų būtybių garbinimo objektas,
t

VIENUOLIKTAS SKYRIUS
Visatos pavidalas

499

Viešpats Krsna apdovanoja Arjuna dievišku regėjimu ir pasirodo jam Savo
įspūdingu beribiu pavidalu, kaip kosminė visata. Taip Jis galutinai įrodo
Savo dieviškumą. Krsna paaiškina, kad

Jo pavidalas, turintis nepaprastai gražaus žmogaus išvaizdą, ir yra pirminis
Dievo pavidalas. Suvokti šį pavidalą galima tik tyrai, su pasiaukojimu
tarnaujant.

DVYLIKTAS SKYRIUS
Pasiaukojimo tarnyba

553

Bhakti-yoga, arba tyra pasiaukojimo Viešpačiui Krsnai tarnyba — tai
aukščiausias ir tinkamiausias būdas pasiekti tyrą meilę Krsnai, kuri yra
aukščiausias dvasinės egzistencijos tikslas. Einantieji šiuo aukščiausiu keliu
išsiugdo dieviškas savybes.

TRYLIKTAS SKYRIUS
Gamta, besimėgaujantis subjektas
ir sąmonė

575

Tas, kuris suvokia skirtumą tarp kūno, sielos ir Supersielos, esančios virš jų,
išsivaduoja iš materialaus pasaulio.

KETURIOLIKTAS SKYRIUS
Trys materialios
gamtos gurios

615

Visas įkūnytas sielas valdo trys gunos, t.y. trys materialios gamtos savybės:
dorybė, aistra ir neišmanymas. Viešpats Krsna aiškina, kokios yra tos gunos,
kaip jos veikia mus, kaip virš jų pakylama, nurodo požymius tų, kurie
pasiekė transcendentinį būvį.

PENKIOLIKTAS SKYRIUS
Aukščiausio Asmens yoga

643

Galutinis Vedų žinojimo tikslas — ištrūkti iš materialaus pasaulio pančių ir
suvokti Viešpatį Krsną, kaip Aukščiausią Dievo Asmenį. Kas suvokia
Krsnos aukščiausiąjį identiškumą, tas nusilenkia Jam ir ima su pasiaukojimu
tarnauti.

ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS

Dieviškos ir demoniškos prigimtys

669

Turintieji demoniškų savybių ir pataikaujantys savo užgaidoms, gimsta
žemesnėse gyvybės rūšyse ir juos dar labiau susaisto materija — nes jie
nesilaiko šventraščių nurodymų. Tuo tarpu turintieji dieviškų savybių ir
gyvenantieji pagal autoritetingų šventraščių nurodymus palaipsniui
pasiekia dvasinį tobulumą.

SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS
Tikėjimo atmainos

695

Yra trijų tipų tikėjimas, kuris atitinka tris materialios gamtos gunas ir iš
jų kyla. Veiksmai žmonių, kurie tiki iš tamsumo ar aistros, teikia tik
laikinus, materialius rezultatus, o veiksmai atlikti dorybės lygiu,
atitinkantys šventraščių nurodymus, apvalo širdį ir pažadina tyrą
tikėjimą į Viešpatį Krsną bei pasiaukojimą Jam.

AŠTUONIOLIKTAS SKYRIUS
Atsižadėjimo tobulumas

719

Krsna aiškina atsižadėjimo reikšmę ir trijų gamtos gunų poveikį žmogaus
sąmonei bei veiklai. Jis aiškina, kas yra Brahmano pažinimas, atskleidžia
Bhagavad-gltos didingumą ir galutinę Giros išvadą: aukščiausias religijos
kelias — tai absoliutus, besąlygiškas pasiaukojimas Viešpačiui Krsnai iš
meilės. Jis nuplauna visas nuodėmes, suteikia visišką prašviesėjimą ir
įgalina grįžti į amžiną ir dvasinę Krsnos buveinę.

Priedas
Apie autorių

787

Kaip kartoti Hare Krsna maha-mantrą

789

Mitybos yoga

793

Žodynėlis

799

Sanskrito rašyba ir tarimas
Cituotų posmų rodyklė
Sanskrito posmų rodyklė
Abėcėlinė-dalykinė rodyklė

Leidėjų žodis
Nors Bhagavad-gita plačiai publikuojama ir skaitoma kaip savarankiškas
kūrinys, iš tikrųjų ji yra Mahabharatos — sanskrito epo, pasakojančio praeities
amžių istoriją, epizodas. Mahabharatos įvykiai aprėpia laikotarpį nuo seniausių
laikų iki mūsų dienų. Kali amžiaus. Kali-yugos pradžioje, maždaug prieš penkis
tūkstančius metų, Viešpats Krsna perteikė Bhagavad-gltą Savo draugui ir
bhaktai Arjunai.
Viešpaties Krsnos ir Arjunos pokalbis — vienas didingiausių filosofinių ir
religinių dialogų, žinomų žmogui, įvyko prieš didįjį brolžudišką karą, kuriame
vieni prieš kitus stojo šimtas Dhrtarastros sūnų ir jų pusbroliai — Pandavos,
Pandų sūnūs.
Dhrtarastra ir Pandų buvo broliai ir priklausė Kuru dinastijai, kilusiai iš
karaliaus Bharatos, tolimoje senovėje valdžiusio pasaulį, kurio vardu ir buvo
pavadinta Mahabharata. Kadangi vyresnysis brolis — Dhrtarastra gimė aklas,
sostą, turėjusį atitekti jam, paveldėjo jaunesnysis brolis, Pandų.
Ankstyvame amžiuje mirus Pandų, penkis jo sūnus — Yudhis-thirą, Bhimą,
Arjuna, Nakulą ir Sahadevą — imasi globoti Dhrtarastra, po brolio mirties tapęs
valdovu. Dhrtarastros ir Pandų sūnūs auga vienoje karališkoje šeimoje. Ir
vienus, ir kitus auklėja gerbiamas genties senolis Bhlsma, o karo meno moko
prityręs karžygys Drona.
Nepaisant to, Dhrtarastros sūnūs, ypač vyresnysis Duryodhana, nekentė
Pandavų ir jiems pavydėjo. O piktos valios neregys Dhrtarastra troško, kad
karalystę paveldėtų ne Pandavos, o jo sūnūs.
Duryodhana, Dhrtarastrai pritariant, sumano nužudyti jaunuosius Pandų
sūnus, ir tiktai dėdės Viduros ir pusbrolio Viešpaties Krsnos rūpestingai
globojami, Pandavos išvengia mirties, tykojusios juos ne vieną kartą.
Viešpats Krsna — nėra paprastas žmogus, o Patsai Aukščiausias Dievas,
nužengęs į žemę ir ėmęsis vienos karališkos dinastijos valdovo vaidmens. Šiame
vaidmenyje Jis — taip pat ir Pandų žmonos «
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(Kunti, arba Prthos), Pandavų motinos, sūnėnas. Taigi ir kaip giminaitis, ir kaip
amžinas religijos globėjas, Krsna palaikė teisiuosius Pandų sūnus ir juos gynė.
Tačiau gudriajam Duryodhanai vis dėlto pavyksta iškviesti Pan-davas lošimui.
Lemtingo turnyro metu ištikima, skaisčios sielos Pandavų žmona Draupadl tampa
Duryodhanos ir jo brolių nuosavybe, kurie įžeidžiamai pamėgina išrengti ją
susirinkusių karalių ir princų akivaizdoje. Draupadl išgelbsti dieviškas Krsnos
įsikišimas, tačiau apgavikiško lošimo metu Pandavos netenka savo karalystės ir
pasmerkiami trylikos metų tremčiai.
Grįžę iš tremties, Pandavos reikalauja iš Duryodhanos grąžinti jų teisėtas
valdas, tačiau jis atvirai atsisako tai daryti. Gimę princais, broliai Pandavos
privalėjo valdyti, todėl jie nusileidžia ir sutinka valdyti tik penkis kaimus, tačiau
Duryodhana įžūliai atsako, kad neduosiąs jiems žemės ir adatai įbesti.
Visą tą laiką Pandavos buvo pakantūs ir atlaidūs, bet dabar karas rodėsi bus
neišvengiamas.
Sukilo viso pasaulio valdovai — vieni jungėsi prie Dhrtarastros sūnų, kiti prie
Pandavų. Patsai Krsna imasi Pandavų pasiuntinio vaidmens ir vyksta į
Dhrtarastros dvarą prašyti taikos. Kai prašymas buvo atmestas, tapo aišku — karo
neišvengti.
Pandavos, labai aukštos moralės žmonės, priešingai nei nedori Dhrtarastros
sūnūs, pripažino Krsną Aukščiausiu Dievo Asmeniu. Ir vis dėlto Krsna pasiūlo,
kad Jis dalyvaus kare taip, kaip to norės priešininkai. Kaip Dievas, Jis Pats
nekovosiąs, tačiau viena pusė tegu pasirenka Jo kariuomenę, o kita — Jį Patį,
kaip patarėją ir pagalbininką. Duryodhana, tikras politikas, tuoj pat renkasi
Krsnos kariuomenę, o Pandavos ne mažiau trokšta Paties Krsnos.
Paėmęs į Savo rankas Arjunos, legendinio lankininko, karo vežimo vadžias,
Krsna tampa jo vežėju. Čia mes prieiname tą vietą, kuria prasideda
Bhagavad-gita: dvi kariuomenės pasiruošė mūšiui, ir Dhrtarastra su nerimu
klausia savo patarėjo Safijayos: „Ką jie veikia?"
Taigi mes jau susipažinome su visais įvykių dalyviais, telieka tarti keletą
žodžių apie vertimą bei komentarus.
Tendencijai, kurios laikėsi dauguma Bhagavad-gitos vertėjų į anglų kalbą,
būdinga siekimas nustumti į šalį Krsnos asmenybę ir iškelti į pirmą vietą savo
koncepcijas ir filosofines idėjas. Mahabharatos siužetas traktuojamas kaip
fantastinė mitologija, o Krsna

Leidėjų žodis
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virsta poetine priemone išreikšti nežinomo genijaus idėjoms arba, geriausiu atveju,
nereikšmingu istoriniu personažu.
Tačiau, jeigu tikėsime tuo, ką apie save kalba pati Bhagavad-gita, Krsna yra ir jos
tikslas, ir esmė. O šis vertimas bei komentarai kaip tik ir kreipia skaitytoją ( Krsną, o ne
nuo Jo. Tuo požiūriu Bhagavad-gita, Kokia Ji Yra yra unikali. Unikalu ir tai, jog šios
aplinkybės dėka Bhagavad-gita tampa darniu, aiškiu kūriniu. Krsna — Gitos
pasakotojas, o taip pat galutinis jos tikslas, todėl Bhagavad-gita, Kokia Ji Yra —
neišvengiamai vienintelis vertimas, teisingai perteikiantis šį didį kūrinį.
1983 m. angliškosios Bhagavad-gitos, Kokia Ji Yra Leidėjai

Angliškojo leidimo pratarmė
Iš pradžių mano parašytoji Bhagavad-gita, Kokia Ji Yra turėjo dabartinę
formą. Deja, leidžiant knygą pirmąjį kartą, originalo rankraštis buvo
sutrumpintas beveik iki 400 puslapių, neliko iliustracijų, daugelis sanskrito
tekstų neturėjo paaiškinimų. Visose kitose savo knygose
—
Srlmad-Bhagavatam, Srl Išopanisadoje, etc. — laikausi tokios sistemos:
pirmiausia pateikiu sanskrito tekstą, paskui — anglišką jo transliteraciją,
pažodinį bei literatūrinį vertimą ir pagaliau — komentarą. Tai suteikia knygai
autentiškumo ir moksliškumo, o tekstų prasmė tampa aiški. Todėl manęs toli gražu nenudžiugino būtinybė sutrumpinti pradinį rankraštį. Bet vėliau, kai
Bhagavad-gltos, Kokia Ji Yra poreikis smarkiai išaugo, nemažas būrys
specialistų ir bhaktų paprašė pateikti visą knygą. Taigi dabar skaitytojui siūlomas
šios didžios pažinimo knygos originalas su išsamiais paramparos paaiškinimais.
Tai daroma tam, kad Krsnos sąmonės judėjimas įgautų platesnį užmojį ir tvirtą
pagrindą.' '
Musų Krsnos sąmonės judėjimas — autentiškas, istoriškai autorizuotas,
atitinkantis žmogaus prigimtį ir transcendentinis, nes pagrįstas Bhagavad-gita,
Kokia Ji Yra. Tolydžio jis tampa pačiu populiariausiu judėjimu pasaulyje, ypač
tarp jaunimo. Tačiau ir vyresniosios kartos žmonės vis labiau ir labiau juo
domisi, ir tas susidomėjimas išaugo tiek, kad mano mokinių tėvai ir seneliai
įkvepia mus tolesnei veiklai, tapdami nuolatiniais mūsų didžios Tarptautinės
Krišnos Sąmonės Organizacijos nariais. Los Andžele daugelis tėvų
apsilankydavo pas mane, norėdami padėkoti, kad propaguoju Krsnos sąmonės
judėjimą visame pasaulyje. Kai kurie jų teigė, jog amerikiečiams labai pavyko,
kad pradėjau Krsnos sąmonės judėjimą būtent Amerikoje. Tačiau tikrasis jo
pradininkas — Patsai Viešpats Krsna, nes judėjimas iš tikrųjų prasidėjo labai
seniai ir pasiekė žmonių visuomenę mokinių seka. Ir jeigu man priskiriami kai
kurie jo organizavimo nuopelnai, tai iš tikrųjų jie priklauso mano amžinam
dvasiniam mokytojui Jo Dieviškajai Malonei Orh Visnupada Paramaharhsa
Parivrajakacarya Astottara-šata Srl Srimad Bhaktisiddhanta SarasvatT GosvamT Maharaja Prabhupadai.
Aš pats padariau tik tiek, kad pasistengiau pateikti Bhagavad-gitą tokią,
kokia ji yra, neiškreipdamas tikrosios jos prasmės. Iki mano išleistosios
Bhagavad-gitos, Kokia Ji Yra beveik visi angliškieji Bhagavad-gitos leidimai
pataikavo kažkieno asmeninėms ambicijoms, o mes stengiamės parodyti, kokia
yra Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos, misija. Mūsų užduotis — persakyti
Paties Krsnos, o ne kokio nors pasaulietiškai samprotaujančio politiko, filosofo
ar mokslininko valią, nes jie, nors ir gerai išmano kitus dalykus, menkai
tepažįsta Krsną. Kai Krsna sako: man-mana bhava mad-bhakto mad-ydji mdrh
namaskuru, etc, mes, priešingai nei vadinamieji mokslininkai, neatsiejame
Krsnos nuo Jo vidinės dvasios. Nėra jokio skirtumo tarp Krsnos vardo, Krsnos
pavidalo, Krsnos savybių, Jo pramogų, etc, nes Krsna — Absoliutas. Šią
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Krsnos, kaip Absoliuto, padėtį sunkiai suvokia tas, kuris nėra Krsnos bhak-ta
ir nepriklauso paramparai (mokinių sekai). Paprastai tariamieji mokslininkai,
politikai, filosofai ir svdmiai, rašantys komentarus Bhagavad-gitai, gerai
nesuprasdami Krsnos stengiasi išstumti Jį iš knygos, palaidoti. Tokie
neautorizuoti Bhagavad-gitos komentarai vadinami Mdydvdda-bhdsya, ir
Viešpats Caitanya įspėjo mus saugotis jų autorių. Jis aiškiai sakė, kad
kiekvienas, bandantis suvokti Bhagavad-gitą, kaip ją traktuoja mayavadžiai,
skaudžiai apsiriks. Dėl to suklaidintasis greičiausiai neteisingai pasirinks
dvasinį vadovą ir nebegalės grįžti namo, atgal pas Dievą.
Mes siekiame vieno — pateikti Bhagavad-gitą tokią, kokia ji yra, kad
nukreiptume materijos sąlygotą mokinį į tą tikslą, dėl kurio kartą per Brahmos
dieną, kartą per 8 600 000 000 metų, Krsna nužengia į mūsų planetą. Tą tikslą
nurodo ir pati Bhagavad-gita, o mes turime priimti ją tokią, kokia ji yra; kitaip
stengtis suvokti Bhagavad-gitą ir jos autorių, Viešpatį Krsną, nėra jokios
prasmės. Pirmiausia Viešpats Krsna perteikė Bhagavad-gitą Saulės dievui
prieš keletą šimtų milijonų metų. Mes turime pripažinti šį faktą pasikliaudami
Krsnos autoritetu ir, atmetė klaidingas interpretacijas, suprasti istorinę
Bhagavad-gitos reikšmę. Aiškinti Bhagavad-gitą neatsižvelgiant į Krsnos valią
— didžiausias įžeidimas, todėl norint jo išvengti reikia suvokti Viešpatį, kaip
Aukščiausią Dievo Asmenį — taip, kaip tiesiogiai Jį suvokė Arjuna, pirmasis
Viešpaties Krsnos mokinys. Toks Bhagavad-gitos suvokimas yra iš tiesų
naudingas ir autorizuotas; jis atneš žmonijai gėrį, padės įvykdyti gyvenimo
misiją.
Krsnos sąmonės judėjimas žmonijai būtinas, nes nurodo, kaip pasiekti
gyvenimo tobulumo viršūnę. Bhagavad-gita nuodugniai tai paaiškina. Deja,
kai kurie pasauliečiai, mėgėjai pasiginčyti, naudojasi šia knyga kaip priedanga
įskiepyti žmonėms savo demoniškus polinkius ir trukdo teisingai suvokti
elementariausius gyvenimo principus. Kiekvienas žmogus turi žinoti apie
Dievo, t.y. Krsnos, didybę, suvokti tikrąją gyvų esybių padėtį; kiekvienas turi
žinoti, kad gyvoji esybė — amžinas tarnas. Netarnaujantis Krsnai tarnauja
iliuzijai, jį valdo įvairios trijų materialios gamtos gunų atmainos, ir jis amžinai
klaidžioja gimimo ir mirties rate. Netgi tariamai išsivadavusiam mąstytojui
mayavadžiui tenka praeiti šį procesą. Bhagavad-gitos išmintis — didis
mokslas, ir visos be išimties gyvos būtybės privalo jį perimti savo pačių labui.
Plačius žmonių sluoksnius, ypač Kali amžiuje, patraukia išorinė Krsnos
energija, ir jie klaidingai mano, kad atras laimę didindami materialinę gerovę.
Jie taip stipriai supančioti materialios gamtos dėsnių, kad net nenutuokia,
kokia galinga ta materiali, arba išorinė, gamta. Laimė, gyvoji esybė yra
Viešpaties sudėtinė dalelė, todėl jos prigimties funkcija — tiesiogiai Jam
tarnauti. Pakerėti iliuzijos mes visaip bandome jusliškai pasitenkinti, tačiau
taip niekad nerasime laimės. Užuot tenkinę savo materialias jusles, privalome
tenkinti Viešpaties jausmus. Tokia gyvenimo tobulumo viršūnė. Viešpats to
nori ir reikalauja. Būtina suvokti šią pagrindinę Bhagavad-gitos tiesą. Mūsų
Krsnos sąmonės judėjimas neša ją viso pasaulio žmonėms. Kadangi mes
neiškreipiame pagrindinės Bhagavad-gitos, Kokia Ji Yra minties, kiekvienas,
kuris tikrai nori gauti naudos studijuodamas Bhagavad-gitą, pagalbos turi
kreiptis į Krsnos sąmonės judėjimą. Tik šitaip, tiesiogiai Viešpaties
vadovaujamas, jis praktiškai suvoks jos tiesas. Tikimės, kad jūsų dėmesiui
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pateikta Bhagavad-gita, Kokia Ji Yra atneš žmonėms didžiausią naudą, ir jeigu
nors vienas iš jų taps tyru Viešpaties bhakta — vadinasi, mūsų pastangos
nenuėjo veltui.

Įvadas
orh ajnana-timirandhasya jndnanjana-šalakaya caksur unmilitam
yena tasmai šri-gurave namah
šrl-caitanya-mano-'bhistarh sthdpitam yena bhū-tale svayam rūpah
kada mahyam dadati sva-padantikam
Aš gimiau tamsiausiu neišmanėliu, bet mano dvasinis mokytojas, pašvietęs
žinojimo žiburiu, atvėrė man akis. Su didžiausia pagarba jam lenkiuosi.
O, kada pagaliau Šrlla Rūpa Gosvamis Prabhupada, šiame pasaulyje ėmęsis
misijos patenkinti Viešpaties Caitanyos troškimą, suteiks man prieglobstį prie
savo lotoso pėdų?
vande 'ham šri-guroh šrl-yuta-pada
kamalam šri-gurūn vaisnavamš ca šri-rūpam sagrajatam
saha-ganaraghundthanvitam tam sa-jlvam
sadvaitam sdvadhūtam parijanasahitam krsna-caitanya-devam
šri-rddhd-krsna-pdddn saha-ganalalita-šn-višakhdnvitdmš ca
Aš pagarbiai lenkiuosi prie savo dvasinio mokytojo ir visų vais-navų lotoso
pėdų. Su didžiausia pagarba lenkiuosi prie ŠrTlos Rū-pos Gosvamio bei
vyresniojo jo brolio Sanatanos Gosvamio, taip pat Raghunathos Dasos,
Raghunathos Bhattos, Gopalos Bhattos ir Srllos Jivos Gosvamio lotoso pėdų.
Su didžiausia pagarba lenkiuosi Viešpačiui Krsnai Cąitanyai ir Viešpačiui
Nityanandai, o taip pat Advaitai Acaryai, Gadadharai, Snvasai ir kitiems jų
palydovams. Su didžiausia pagarba lenkiuosi Snmati Radharani ir Šri Krsnai,
Jų palydovėms Šri Lalitai ir Višakhai.
he krsna karund-sindho dlna-bandho jagat-pate gopeša
gopika-kanta rddhd-kdnta namo ' stu te
O mano brangusis Krsna, Tu — nelaimingųjų draugas ir kūrinijos šaltinis.
Tu —gopl valdovas ir RadharanI mylimasis. Lenkiuosi Tau su didžiausia
pagarba.
tapta-kahcana-gaurangi radhe vrinddvanešvari vrsabhdnu-sute
devi pranamdmi hari-priye
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Reiškiu savo didžiausią pagarbą Radharanl, Vrndavanos karalaitei, valdovo
Vrsabhanu dukteriai, kurios kūnas lydyto aukso spalvos — esi ypač brangi
Viešpačiui Krsnai.
vdhchd-kalpatarubhyaš ca krpd-sindhubhya eva ca patitanarh
pdvanebhyo vaisnavebhyo namo namah
Su pagarba lenkiuosi visiems vaisnavoms, pasiaukojusiems Viešpaties
pasekėjams, kurie kupini užuojautos puolusioms sieloms ir lyg troškimų
medžiai gali išpildyti visų troškimus.
šrl-krsna-caitanya prabhu-nitydnanda
šrl-advaita gadddhara šrlvdsddi-gaura-bhakta-vrnda
Pagarbiai lenkiuosi Šri Krsnai Caitanyai, Prabhu Nityanandai, Šri Advaitai,
Gadadharai, ŠrTvasai bei visiems kitiems, kurie eina pasiaukojimo keliu.
hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare hare rama hare
rama rama rama hare hare
Bhagavad-gita žinoma taip pat ir Gltopanisados vardu. Ji — Vedų
žinojimo esmė ir viena svarbiausių Vedų raštų — Upanišadų. Bhagavad-gitai
parašyta daug komentarų anglų kalba, ir skaitytojas gali suabejoti, ar
reikalingas dar vienas. Šio leidinio būtinumą paaiškintų toks pavyzdys.
Neseniai viena amerikietė paprašė manęs rekomenduoti jai kurį nors
Bhagavad-gitos anglišką vertimą. Aišku, Amerikos skaitytojui prieinama
daug Bhagavad-gitos angliškų vertimų, tačiau nė vieno tų leidinių, su kuriais
man teko susipažinti — ne tiktai Amerikoje, bet ir Indijoje — griežtai tariant,
negalima pavadinti autoritetingais, nes beveik visi komentatoriai juose reiškia
tik savo požiūrį, neperteikdami Bhagavad-gitos tokios, kokia ji yra, dvasios.
Bhagavad-gitos dvasią atskleidžia jos pačios tekstas. Čia tiktų analogija: jei
norime vartoti kokius vaistus, turime laikytis nurodymų, išspausdintų
etiketėje. Vaistų negalima vartoti savo nuožiūra ar patarus draugui. Jie
vartojami pagal etiketės nurodymus ar gydytojo paskyrimą. Analogiškai,
Bhagavad-gitą reikia suvokti taip, kaip nurodė jos autorius. O Bhagavad-gitą
pateikė Viešpats
Šri Krsna. Kiekviename Bhagavad-gitos puslapyje Šri Krsna vadinamas
Aukščiausiu Dievo Asmeniu, Bhagavanu. Žinoma, kartais žodis bhagavan
nurodo kokią nors galingą asmenybę ar pusdievį, ir šiuo atveju, be abejo,
žodis bhagavan turi tokią reikšmę, tačiau turime žinoti, kad Viešpats Šri
Krsna — visų pirma Aukščiausias Dievo Asmuo. Tai liudija visi didieji
acaryos (dvasiniai mokytojai): Šankaracarya, Ramanujacarya, Madhvacarya,
Nimbarka Sva-mis, Šri Caitanya Mahaprabhu ir daugelis kitų pripažintų Vedų
žinovų Indijoje. Bhagavad-gltoj e Viešpats Pats teigia esąs Aukščiausias
Dievo Asmuo. Apie Jį — kaip apie Aukščiausią Dievo Asmenį — kalba
Brahma-samhita bei visos Purdnos, o daugiausia Srimad-Bhagavatam, dar
vadinama Bhagavata Purdna {krsnas tu bhagavan svayam). Todėl
Bhagavad-gitą turėtume suvokti taip, kaip nurodo Pats Dievo Asmuo.
Ketvirtame Gitos skyriuje (4.1-3) Viešpats sako:
imam vivasvate yogarh proktavdn aham avyayam vivasvdn manave
prdha manur iksvakave 'bravit
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evam parampard-prdptam
yogo nastah parantapa

imam rdjarsayo viduh sa kdleneha mahatd

sa evdyam mayd te 'dya yogah proktah purdtanah bhakto 'si me sakhd
ceti rahasyarh hy etad uttamam
Šiais žodžiais Viešpats paskelbia Arjunai, kadyogos sistema, apibūdinta
Bhagavad-gitoje, pirmiausia buvo atskleista Saulės dievui, Saulės dievas
išaiškino ją Manu, Manu persakė Iksvaku, ir šitaip, mokinių seka,
perduodamas iš lūpų į lūpas keliavo mokymas apie yogos sistemą. Tačiau
ilgainiui jis buvo prarastas. Todėl Viešpats turėjo skelbti jį iš naujo, šį kartą
Arjunai Kuruksetros mūšio lauke.
Viešpats kalba Arjunai, kad pačią didžiausią paslaptį patikįs jam, nes
pastarasis esąs Jo draugas ir bhakta. Šį Aukščiausio Dievo Asmens poelgį
galima taip paaiškinti: Bhagavad-gitos traktatas skirtas visų pirma Viešpaties
bhaktai. Yra trys transcendentalistų klasės —juaniai, yogai ir bhaktos, arba
impersonalistai, medituotojai ir pasiaukoję Viešpaties pasekėjai. Viešpats
aiškiai sako pasirenkąs Arjuna naujos paramparos (mokinių sekos)
pradininku, nes senoji nutrūko. Žodžiu, Viešpats panoro pradėti kitą
paramparą, ištikimą tai minties tradicijai, kurią Saulės dievas perdavė
mokinių kartoms. Vėl skleisti Savo mokymą Viešpats patiki Arjunai. Jis nori,
kad Arjuna taptų autoritetingu Bhagavad-gitos žinovu. Taigi Krsna moko
Arjuna Bhagavad-gitos tiesų pirmiausia todėl, kad Arjuna yra Viešpaties
bhakta, tiesioginis mokinys ir artimas draugas. Vadinasi, Bhagavad-gitą
geriausiai suvoks savo savybėmis Arjunai artimas žmogus, bhakta, palaikantis
tiesioginius ryšius su Viešpačiu. Tiesioginiai ryšiai su Aukščiausiuoju
užsimezga išsyk, kai tik tampama Jo bhakta. Paliesta tema labai sudėtinga,
tačiau trumpai apibūdinant dalyko esme galima pasakyti, kad įmanomas
penkių tipų ryšys su Aukščiausiu Dievo Asmeniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Galima būti pasyviu bhakta.
Galima būti aktyviu bhakta.
Galima būti bhakta draugu.
Galima būti bhakta tėvu ar motina.
Galima būti bhakta mylinčiu sutuoktiniu.

Arjuna su Krsna jungė draugystės saitai. Žinoma, jų draugystę ir
materialiam pasauliui būdingą draugystę skiria praraja. Tai transcendentinė
draugystė, ir ne kiekvienam ji prieinama. Be abejo, tam tikrus ryšius su
Viešpačiu turi kiekvienas, ir jie išryškėja tobulėjant pasiaukojimo tarnybai.
Bet dabartiniame gyvenime mes esame pamiršę ne tik Aukščiausią Viešpatį,
bet ir savo amžiną giminystę su Juo. Kiekvieną iš daugybės milijardų ar net
trilijonų gyvųjų būtybių sieja saviti, amžini ryšiai su Viešpačiu, vadinami
svarūpa. Pasiaukojimo tarnybos metodu galime atkurti svarūpą, ir tatai
vadinsis svarūpa-siddhi — mūsų konstitucinės padėties tobulumas. Taigi
Arjuna — bhakta, ir jį siejo su Aukščiausiu Viešpačiu draugystė.
Verta priminti, kaip nusiteikęs Arjuna išklausė Bhagavad-gitą. Apie tai
liudija dešimtas skyrius (10.12-14):
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arjuna uvaca
parark brahma param dhama pavitram paramam bhavan purusam
šašvatam divyam ddi-devam ajarh vibhum
dhus tvdm rsayah šarve devarsir ndradas tathd asito devalo vydsah
svayam c aiva bravisi me šarvam etad rtarh manye yan mam vadasi
kešava na hi te bhagavan vyaktim vidur devd na ddnavdh
„Arjuna tarė: Tu — Aukščiausias Dievo Asmuo, galutinė buveinė ir
skaisčiausiasis, Absoliuti Tiesa. Tu — amžina, transcendentinė ir pirmapradė
asmenybė, negimusis, didžiausiasis. Visi didieji išminčiai — Narada, Asita,
Devala ir Vyasa patvirtino, jog tai tiesa, o dabar tą patį byloji Tu Pats. O
Krsna, viską, ką apreiškei, laikau tiesa. Nei pusdieviai, nei demonai, o
Viešpatie, negali perprasti Tavos asmenybės".
Išklausęs Bhagavad-gitą iš Aukščiausio Dievo Asmens, Arjuna pripažino
Krsną param brahma, Aukščiausiu Brahmanu. Kiekviena gyva būtybė yra
Brahmanas, tačiau pati aukščiausia gyvoji būtybė, Aukščiausias Dievo Asmuo
— Aukščiausias Brahmanas. Param dhama reiškia, kad Jis — aukščiausias
visa ko ramstis, arba prieglobstis, pavitram — kad Jis skaistus, neužsiteršęs
materija, purusam nurodo, kad Jis aukščiausias besimėgaujantis subjektas,
šašvatam — pirmapradis, divyam — transcendentinis, ddi-de-vam —
Aukščiausias Dievo Asmuo, ajam — negimusis, o vibhum
— didžiausias.
Galima būtų pagalvoti, kad Arjuna visa tai sako meilikaudamas Krsnai, nes
Krsna yra jo draugas, tačiau Arjuna — kad Bhagavad-gitos skaitytojams tokia
mintis net nešautų į galvą — neginčijamais įrodymais pagrindžia savo
pagiriamąjį žodį, kitame posme sakydamas, kad Krsną Aukščiausiu Dievo
Asmeniu pripažįsta ne tiktai jis pats, bet ir tokie autoritetai, kaip Narada,
Asita, Devala ir Vyasadeva. Visi jie — didžios asmenybės, skleidžiančios
Vedų žinojimą tokį, kokį pripažįsta visi dcdryos. Todėl Arjuna sako Krsnai
kiekvieną Jo žodį laikąs absoliučiai tobulu. Šarvam etad rtarh manye —
„Viską, ką man bylojai, laikau tiesa". Arjuna teigia ir tai, kad suvokti Dievo
Asmenybę labai sunku, ir to negali net didieji pusdieviai. Tatai reiškia, kad
Viešpaties negali suvokti net už žmogų aukštesnės asmenybės. Tad ar gali
Viešpatį Šri Krsną suvokti žmogus, nebūdamas Jo bhakta?
Todėl Bhagavad-gitą skaityti reikėtų su pasiaukojimo dvasia. Nereikia
manyti, kad esi lygus Krsnai, nereikia laikyti Krsnos ir paprastu žmogumi ar
net labai didžia asmenybe. Viešpats Šri Krsna
— Aukščiausias Dievo Asmuo. Taigi remdamiesi Bhagavad-gitos teiginiais
arba teiginiais Arjunos — žmogaus, mėginančio suvokti
Bhagavad-gitą, mes turėtume, bent teoriškai, pripažinti Šri Krsną Aukščiausiu
Dievo Asmeniu, — su tokia nuolankumo dvasia mes suvoksime
Bhagavad-gitą. Jeigu skaitysime Bhagavad-gitą be nuolankumo, suvokti ją
bus labai sunku, nes ji — didi paslaptis.
Kas gi iš tiesų yra Bhagavad-gita? Bhagavad-gitos tikslas — išgelbėti
žmoniją nuo neišmanymo, kurio priežastis — materiali egzistencija.
Kiekvienas iš mūsų susiduriame su įvairiausiais sunkumais. Štai ir Arjuna turi
dalyvauti Kuruksetros mūšyje, o tai jam neįmanomai sunku. Arjuna atsidavė
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Šri Krsnai, ir todėl buvo paskelbta Bhagavad-gita. Ne tik Arjuna, bet ir visus
mus slegia materialios būties rūpesčiai. Tikrąją mūsų būtį supa nebūtis. Iš
esmės mes egzistuojame ne tam, kad kęstume nebūties baimę. Esame amžini,
tačiau šiaip ar taip pakliuvome į asat būklę. Asat nurodo tai, ko nėra.
Iš daugybės kenčiančių žmonių vos keletas išties susimąsto apie savo
padėtį, nori suvokti, kas jie yra, kodėl jų tokia nedėkinga būklė ir t.t. Kol
žmogus neprabunda tiek, kad imtų klausti apie savo kančių priežastį, kol
nesupranta, kad nori ne kentėti, o atsikratyti visų kančių—jo negalima laikyti
pilnaverčiu žmogumi. Žmogus tampa žmogumi tada, kai ima kelti tokius
klausimus. Brahma-sutroje šie klausimai vadinami brahma-jijhasa. Athato
brahma-jijhasd. Kol žmogus nepradeda domėtis Absoliuto prigimtimi, bet
koks jo veiksmas laikytinas niekam tikusiu. Todėl tie, kurie klausia, kodėl jie
kenčia, iš kur atėjo ir kur eis po mirties, sugebės studijuoti ir suprasti
Bhagavad-gitą. Be to, nuoširdus mokinys turi labai gerbti Aukščiausią Dievo
Asmenį. Kaip tik toks mokinys ir buvo Arjuna.
Viešpats Krsna nužengia į žemę visų pirma tam, kad primintų tikrąjį
gyvenimo tikslą, kai žmogus jį užmiršta. Tačiau netgi tada iš daugelio
daugelio prabudusiųjų atsirastų gal tik vienas žmogus, kuris visa savo esybe
suvokia, kokia jo padėtis, — štai jam ir pasakojama Bhagavad-gita. Teisybę
sakant, mus visus yra apsėdęs neišmanymo demonas, bet Viešpats labai
maloningas gyvosioms esybėms, o ypač žmonėms. Todėl Jis ir išdėsto
Bhagavad-gitą pasirinkęs mokiniu Savo draugą Arjuna.
Arjuna — artimas Viešpačiui Krsnai asmuo, todėl jis aukščiau bet kokio
neišmanymo. Tačiau Kuruksetros mūšio lauke jis buvo pastūmėtas į
neišmanymą, kad klausdamas apie būties problemas sudarytų Viešpačiui
Krsnai progą jas išaiškinti visų ateities kartų labui ir nužymėti joms gyvenimo
gaires. Tada žmogus galėtų atitinkamai elgtis ir įvykdyti gyvenimo misiją.
Bhagavad-gitos turinys padeda suvokti penkias fundamentalias tiesas. Visų
pirma, joje dėstomas Dievo mokslas, vėliau apibrėžiama konstitucinė gyvųjų
esybių, jivų, padėtis. Išvara — tai valdovas, o jlvos— Jo kontroliuojamos
gyvos esybės. Jei gyvoji esybė teigia esanti nekontroliuojama, laisva—ji
nepilno proto. Gyvoji būtybė visapusiškai kontroliuojama, bent jau savo
sąlygotame gyvenime. Taigi Bhagavad-gita sutelkia dėmesį į Išvarą,
aukščiausiąjį valdovą ir jlvas — Jo kontroliuojamas gyvąsias esybes. Knygoje
taip pat aptariami prakrti (materiali gamta), laikas (visatos, ar išreikštos
materialios gamtos, egzistavimo trukmė) ir karma (veikla). Kosmose verda
įvairiausia veikla. Į vienokią ar kitokią veiklą yra įsitraukusi kiekviena gyva
esybė. Iš Bhagavad-gitos turime sužinoti, kas yra Dievas, gyvosios esybės,
prakrti, kosmoso reiš-kinija ir kaip ji pavaldi laikui, bei kokia gyvųjų esybių
veikla.
Šios penkios fundamentalios Bhagavad-gitos tiesos įrodo, kad
Aukščiausias Dievas — Krsna, Brahmanas, aukščiausias valdovas, ar
Paramatma (galite vartoti bet kurį jums patinkantį vardą), yra visų didžiausias.
Kokybės prasme gyvos būtybės tapačios su aukščiausiu valdovu. Apie tai,
kaip Viešpats kontroliuoja visus kosminius materialios gamtos reiškinius, bus
aiškinama tolimesniuose Bhagavad-gitos skyriuose. Materiali gamta yra
priklausoma, ji juda p'agal Aukščiausio Viešpaties valią. Kaip sako Viešpats
Krsna: mayadhyaksena prakrtih sūyate sa-caracaram — „materiali gamta
juda Man vadovaujant". Regėdami nuostabą keliančius kosmoso reiškinius,
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turime žinoti, kad už jų slypi valdovas. Be jo valios neatsiranda niekas.
Ignoruoti valdovo egzistavimą tiesiog vaikiška. Pavyzdžiui, vaikui gali
atrodyti, kad automobilis — stebuklingas, nes jis rieda netraukiamas arklio ar
kito kinkomo gyvulio, bet sveikai protaujantis žmogus supranta automobilio
veikimo principą. Jis gerai žino, kad mechanizmą visad valdo žmogus,
vairuotojas. Taip ir Aukščiausias Viešpats yra kaip vairuotojas — viskas juda
Jam vadovaujant. O jlvas, ar gyvas esybes, kaip rodo tolimesni
Bhagavad-gitos skyriai, Viešpats pripažįsta savo sudėtinėmis dalelėmis.
Aukso smiltis — irgi auksas, o lašas vandenyno vandens sūrus kaip ir
vandenynas. Taip ir mes — gyvosios esybės, sudėtinės aukščiausiojo valdovo,
Išvaros, arba Bhagavano, Viešpaties Šri Krsnos dalelės, turime visas
Aukščiausio Viešpaties savybes, tik mažais kiekiais, nes esame
mikroskopiniai, pavaldūs Išvaros. Mes bandome kontroliuoti gamtą, antai
šiuo metu žmogus mėgina užkariauti kosmosą ir kitas planetas, o polinkį
valdyti turime, nes jį turi ir Krsna. Ir nors žmogus turi polinkį valdyti
materialią gamtą, nevalia pamiršti, kad ne mes aukščiausieji valdovai. Tai
aiškinama Bhagavad-gltoje.
Kas yra materiali gamta? Šis klausimas Gltoje irgi atskleistas. Materiali
gamta apibūdinama kaip žemesnioji prakrti, žemesnioji gamta, o gyvos
esybės kaip aukštesnioji prakrti. Prakrti yra visada kontroliuojama — ir
aukštesnioji, ir žemesnioji. Prakrti — moteris, ją Viešpats kontroliuoja taip,
kaip žmonos veiksmus kontroliuoja vyras. Prakrti visada priklausoma,
pavaldi Viešpačiui, kuris yra dominuojantis subjektas. Ir gyvas esybes, ir
materialią gamtą valdo ir kontroliuoja Aukščiausias Viešpats. Pasak Gitos,
gyvosios esybės, nors yra sudėtinės Aukščiausio Viešpaties dalelės, laikytinos
prakrti. Apie tai aiškiai kalba septintas Bhagavad-gitos skyrius. Apareyam
itas tv anyarh prakrtim viddhi me param I jlva-bhūtam — „Materiali gamta
yra Mano žemesnioji prakrti, bet be jos yra ir kita prakrti—jlva-bhūtam,
gyvoji esybė".
Trys savybės sudaro materialią gamtą: dorybės guna, aistros guria ir
neišmanymo guna. Viršum tų gunų — amžinasis laikas, o šių gamtos gunų
jungimasis, kontroliuojant ir prižiūrint amžinajam laikui, pagimdo veiklą, kuri
vadinasi karma. Mes veikiame nuo neatmenamų laikų ir ragaujame tos
veiklos vaisių — džiaugiamės arba kenčiame. Iliustracijos dėlei tarkime, kad
aš — komersantas ir per didelius vargus sumaniu darbu susikroviau nemenką
kapitalą. Tokiu atveju galiu mėgautis savo veiklos vaisiais. Bet štai, verslas
sužlunga, ir aš netenku visų pinigų — tada man tenka kentėti. Taip ir
gyvenime, kiekvienoje jo srityje, mes mėgaujamės savo veiklos rezultatais
arba dėl jų kenčiame. Tatai vadinasi karma.
Išvarą (Aukščiausią Viešpatį), jivą (gyvą esybę), prakrti (gamtą), kalą
(amžiną laiką) bei karmą (veiklą) — visa tai aiškina Bhagavad-gita. Iš šių
penkių tiesų amžinos: Viešpats, gyvosios esybės, materiali gamta bei laikas.
Prakrti — nors ir laikina, bet reali. Kai kurie filosofai teigia, kad materialios
gamtos manifestacija nereali, tačiau Bhagavad-gitos, ar vaisnavų filosofijos,
supratimu taip nėra. Gavęs išraišką pasaulis nėra nerealus, jis — realus, bet
laikinas. Jį galima palyginti su debesiu, plaukiančiu dangumi, arba liūčių
sezonu, kuris pakelia javus. Pasibaigus liūčių sezonui ir išsisklaidžius
debesims, lietaus subrandintos varpos tuoj sudžiūva. Taip pat ir materialus
pasaulis: tam tikru metu jis atsiranda, kurį laiką egzistuoja, ir po to išnyksta.
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Taip veikia prakrti. Ir šis ciklas vyksta amžinai. Vadinas, prakrti — amžina,
negalima teigti, kad ji nereali. Viešpats vadina ją „Manoji prakrti". Materiali
gamta — atsieta Aukščiausio Viešpaties energija, kaip ir gyvosios esybės,
kurios irgi Viešpaties energija, tik ne atsieta, o amžinai susijusi su Viešpačiu.
Taigi Viešpats, gyva esybė, materiali gamta ir laikas tarpusavy susiję ir
amžini. Tačiau paskutinė iš paminėtų tiesų — karma — nėra amžina. Karmos
pasekmių ištakos gali siekti nepaprastai tolimą praeitį. Mes patiriame kančią
ar džiaugsmą dėl veiklos, kurios pasekmės atlydi mus iš amžių glūdumos,
tačiau mūsų karmos, t.y. veiklos, rezultatus galime pakeisti — tai priklauso
nuo mūsų žinojimo lygio. Esame įsitraukę į pačią įvairiausią veiklą ir, be
abejo, nežinome, kokios veiklos turėtume imtis, kad išsivaduotume iš jos
atoveikio. Tačiau Bhagavad-gito j e ir tai paaiškinta.
Išvara, Aukščiausias Viešpats, pagal Savo padėtį — aukščiausioji sąmonė.
Jlvos, t.y. gyvosios esybės, sudėtinės Aukščiausio Viešpaties dalelės, irgi turi
sąmonę. Ir gyva esybė, ir materiali gamta skiriamos prie prakrti, Aukščiausio
Viešpaties energijos, bet iš judviejų tik jlvai būdinga sąmonė. Kita prakrti —
nesąmoninga. Tuo jos ir skiriasi. Jlva-prakrti vadinama aukštesniąja energija,
nes jlvos sąmonė analogiška Viešpaties sąmonei. Tačiau Viešpaties sąmonė
— aukščiausia, ir nevalia kalbėti apie tai, kad jlva, gyva esybė, turi
aukščiausią sąmonę. Kad ir kokia tobula būtų gyva būtybė, ji negali turėti
aukščiausios sąmonės. Todėl teorija, teigianti, jog tai įmanoma — klaidinga.
Taip, ji turi sąmonę, tačiau toji sąmonė nėra nei tobula, nei aukščiausia.
Jlvos ir Išvaros skirtingumas, apie kurį kalbame, bus aptartas tryliktame
Bhagavad-gitos skyriuje. Viešpats yra ksetra-jna, t.y. Jis kaip ir gyva būtybė
sąmoningas, tačiau pastarosios sąmonė išplitusi tik savame kūne, o Viešpaties
sąmonė apima visus kūnus. Viešpats gyvena visų gyvų būtybių širdyse, todėl
Jis žino kiekvienos konkrečios jlvos psichikos virpesius. Mums nevalia to
pamiršti. Be to, knygoje aiškinama, kad Paramatma, Aukščiausias Dievo
Asmuo, glūdi kiekvieno širdyje kaip Išvara — valdovas, ir nurodo, kaip gyvai
esybei veikti pagal jos pačios troškimus. Gyva esybė pamiršta, ką turinti
veikti. Iš pradžių ji nutaria atlikti tam tikrą veiksmą, o vėliau susipainioja savo
susikurtos karmos atoveikiuose. Palikusi vieną kūną, ji persikelia į kitą lygiai
taip, kaip mes užsivelkame ir nusimetame drabužius. Keliaudama iš vieno
kūno į kitą, siela kenčia ankstesnės veiklos atoveikius. Pakeisti veiklos pobūdį
gyva būtybė gali tiktai pasiekusi dorybės guną, būdama sveiko proto,
suvokdama, kokios veiklos privalo imtis. Jeigu jai tai pavyksta, tuomet gali
pasikeisti jos ankstesnės veiklos atoveikiai. Vadinasi, karma neamžina. Todėl
mes ir teigiame, jog iš penkių tiesų (išvara, jlva, prakrti, laikas ir karma)
amžinos yra keturios pirmosios, o karma — laikina.
Išvara, turintis aukščiausią sąmonę, gyvai esybei tapatus tuo, kad ir
Viešpaties, ir gyvosios esybės sąmonė — transcendentinė. Būtų klaidinga
manyti, kad sąmonė atsirado materijos jungimosi procese. Tai — klaidinga
idėja. Bhagavad-gita atmeta teoriją, jog sąmonė išsivystė iš tam tikromis
sąlygomis besijungiančių materijos pradmenų. Kaip spalvotas stiklas nudažo
kokia nors spalva pro jį krintančią šviesą, taip materialių sąlygų dangalas
iškreipia sąmonę; tačiau Viešpaties sąmonei materija nedaro jokios įtakos.
Viešpats Krsna sako: mayadhyaksena prakrtih. Viešpačiui nužengus į
materialią visatą, materija Jo sąmonei nedaro jokios įtakos. Jeigu materija
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veiktų Viešpatį, Jis negalėtų kalbėti apie tuos transcendentinius dalykus,
kuriuos apreiškė Bhagavad-gitoje. Su materijos užteršta sąmone apie
transcendentinį pasaulį negalėsi ničnieko pasakyti. Taigi Viešpats neužsiteršia
materija. O mūsų sąmonė šiuo momentu yra jos užteršta. Bhagavad-gita
moko, kad turime valyti materijos suterštą sąmonę. Kai sąmonė taps tyra, mūsų poelgiai derinsis su Išvaros valia, ir tai padarys mus laimingus. Netiesa,
kad mes turime visiškai atsisakyti veiklos, veikiau turime ją gryninti. Gryna
veikla ir yra bhakti. Iš pirmo žvilgsnio bhakti veikla panaši į bet kurią kitą,
tačiau iš tikrųjų ji — švari. Nenusimanančiam žmogui bhaktos veiksmai ir
darbai gali būti panašūs į įprastą veiklą, tačiau toks menką žinių kraitį turintis
žmogus tiesiog nežino, kad Viešpaties ir Jo bhaktų poelgių nesutepa negryna
sąmonė, t.y. materija. Jie transcendentalūs trims materialios gamtos gunoms.
Tačiau mes turime žinoti, jog dabar mūsų sąmonė užteršta.
Kai mus yra užteršusi materija, vadinamės „sąlygotomis sielomis". Mūsų
sąmonę iškreipia įspūdis, kad „aš — materialios gamtos padarinys". Tatai
vadinasi „netikras ego". Tas, kuris mąsto kūniškomis kategorijomis,
nesuvokia savo padėties. Bhagavad-gita buvo išsakyta siekiant padėti žmogui
atsikratyti kūniškos būties sampratos. Arjuna imasi neišmanėlio vaidmens
norėdamas, kad Viešpats suteiktų informacijos. Reikia atsikratyti kūniškos
būties sampratos, transcendentalistui — tai pirmiausias uždavinys. Tas, kuris
nori būti laisvas, nori išsivaduoti, visų pirma privalo patirti, jog jis nėra
materialus kūnas. Išsivaduoti, pasiekti mukti — tai nepriklausyti nuo
materialios sąmonės. Srimad-Bhagavatam pateikia išsivadavimo apibrėžimą.
Muktir hitvanyatha-rūpam svarūpena vyava-sthitih: pasiekti mukti — tai
„išsikovoti nepriklausomybę nuo materialaus pasaulio suterštos sąmonės ir
grįžti į gryną sąmoningumą". Visi Bhagavad-gitos pamokymai siekia
pažadinti tyrą sąmonę. Todėl ir baigiamojoje Gitos pamokymų dalyje mes
girdime, kaip Krsna klausia Arjunos, ar tasai jau atgavęs tyrą sąmonę. Turėti
išgrynintą sąmonę — reiškia veikti pagal Viešpaties nurodymus. Tokia
„išgrynintos sąmonės" sąvokos esmė. Mes turime sąmonę, nes esame
sudėtinės Aukščiausio Viešpaties dalelės, tačiau mums visad gresia pavojus
pakliūti žemesniųjų gamtos gunų įta-■kon. Viešpačiui toks pavojus negresia,
nes Jis — Aukščiausiasis. Tuo Aukščiausias Viešpats ir skiriasi nuo mažų
individualių sielų.
Kas yra toji sąmonė? Sąmonė — tai suvokimas „aš esu". O kas tasai „aš"?
Turint užterštą sąmonę, „aš esu" reiškia „aš — valdovas to, ką regiu aplink" ir
„aš — besimėgaujantis subjektas". Gyvenimo ratas sukasi, nes kiekviena gyva
būtybė galvoja esanti materialaus pasaulio valdovė bei kūrėja. Materiali
sąmonė turi dvi psichines savybes: viena — žmogus mano „aš kūrėjas", kita
— „aš besimėgaujantis subjektas". Bet iš tiesų ir kūrėjas, ir besimėgaujantis
subjektas yra Aukščiausias Viešpats, o gyvoji esybė, kaip sudėtinė
Aukščiausio Viešpaties dalelė, nėra nei kūrėja, nei besimėgaujantis subjektas,
o tik talkina Viešpačiui. Ji — sukurta, ir ji — džiaugsmo objektas.
Pavyzdžiui, mechanizmo dalis dalyvauja bendrame mechanizmo darbe, o
kūno organas — bendroje organizmo veikloje. Rankos, kojos, akys ir t.t. —
kūno dalys, jos negali pačios pasisotinti. Skrandis — gali. Kojos neša kūną,
rankos ima maistą, dantys jį kramto. Visos kūno dalys darniai rūpinasi
skrandžiu, nes skrandis — svarbiausias organas, maitinantis visą kūno
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struktūrą. Todėl viskas atiduodama skrandžiui. Medis gauna maisto, kai mes
laistome jo šaknis, kūnas pasisotina, kai pripildomas skrandis; kad kūnas būtų
sveikas, visos jo dalys, kartu veikdamos, turi tiekti maistą skrandžiui. Taip ir
mūsų, pavaldžių gyvų būtybių, paskirtis sutartinai teikti džiaugsmą
Aukščiausiam Viešpačiui, besimėgaujančiam subjektui ir kūrėjui. Toks
bendradarbiavimas visiems mums naudingas, kaip naudingas visoms kūno
dalims skrandin patekąs maistas. Jei pirštai sumanytų pasmaguriauti patys,
užuot atidavę maistą skrandžiui, jiems ničnieko neišeitų. Centrinė kūrinijos
figūra ir besimėgaujantis subjektas — Aukščiausias Viešpats, o gyvosios
esybės tėra Jo talkininkės. Talkininkaudamos jos patiria pasitenkinimą. Ryšys
tarp Aukščiausio Viešpaties ir gyvosios būtybės yra toks, koks jis būna tarp
šeimininko ir tarno. Jei visiškai patenkintas šeimininkas, patenkintas ir tarnas.
Analogiškai, nors gyvoms esybėms ir būdingas sugebėjimas kurti bei
mėgautis materialiu pasauliu, kurį jos perėmė iš Aukščiausio Viešpaties,
suteikusio išraišką kosminiam pasauliui, tenkinamas turi būti Aukščiausias
Viešpats.
Taigi iš Bhagavad-gitos sužinosime, kad išbaigtą visumą sudaro
aukščiausias valdovas, pavaldžios gyvos esybės, kosmoso reiš-kinija, amžinas
laikas bei karma, arba veikla. Tekstas aiškina visas šias tiesas, kurios kartu
paėmus sudaro išbaigtą visumą, ir toji išbaigta visuma vadinasi Aukščiausia
Absoliuti Tiesa. Išbaigta visuma ir išbaigta Absoliuti Tiesa —■ tai išbaigtas
Dievo Asmuo, Šri Krsna. Visas apraiškas sukuria skirtingos Jo energijos. Jis
Pats yra išbaigta visuma.
Gitoje toliau kalbama, jog beasmenis Brahmanas taip pat yra pavaldus
išbaigtam Aukščiausiam Asmeniui (brahmano hi prati-sthaham). Brahmanas,
kaip plačiau aiškina Brahma-sutra, yra nelyginant saulės spinduliai.
Beasmenis Brahmanas — tai Aukščiausio Dievo Asmens švytintys spinduliai.
Beasmenio Brahmano, kaip ir Paramatmos, pažinimas neatveria pilno
absoliučios visumos vaizdo. Iš penkiolikto skyriaus sužinosime, kad
Aukščiausio Dievo Asmens, Purusottamos, pažinimas pranoksta tiek
beasmenio Brahmano, tiek Paramatmos pažinimą, kuris irgi yra nepilnas.
Aukščiausias Dievo Asmuo yra vadinamas sac-cid-dnanda-vigraha.
Brah-ma-samhitd prasideda tokiais žodžiais: išvarah paramah krsnah
sac-cid-dnanda-vigrahah I anddir ddir govindah sarva-kdrana-kd-ranam.
„Govinda, Krsna, yra visų priežasčių priežastis. Jis — pirminė priežastis,
įkūnijanti amžiną būtį, žinojimą bei palaimą". Beasmenio Brahmano
pažinimas atskleidžia Viešpaties sat (amžinybės) aspektą. O Paramatmos
pažinimas — tai sat-cit (amžino žinojimo) aspekto pažinimas. Ir tiktai pažinus
Dievo Asmenį, Krsną, pažįstami visi transcendentiniai aspektai: sat, cit ir
dnanda (amžinyhė, žinojimas ir palaima), įkūnyjami išbaigto vigrahos
pavidalo.
Menkos nuovokos žmonėms Aukščiausia Tiesa 'atrodo beasmenė. Tačiau
visi Vedų raštai liudija, kad Aukščiausia Tiesa — transcendentinė asmenybė.
Nityo nityanarh cetanaš cetananam (Katha Upanisada 2.2.13). Kaip mes,
gyvos būtybės, esame individualios asmenybės, taip ir Aukščiausia Absoliuti
Tiesa galiausiai yra asmenybė, o Dievo Asmens pažinimas atskleidžia visus
Jo išbaigto pavidalo transcendentinius aspektus. Išbaigta visuma nėra beformė. Jei Dievo Asmuo — beformis arba už ką nors menkesnis, tai Jis negali
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būti išbaigta visuma. Išbaigta visuma privalo apimti visa, kas prieinama mūsų
patyrimui, ir tai, kas nepatiriama. Antraip ji nebus išbaigta.
Išbaigtos visumos, Dievo Asmens, galios neribotos (parasya šak-tir
vividhaiva šrūyate). Bhagavad-gita taip pat aiškina, kaip Krsna veikia
panaudodamas Savo skirtingas galias. Reiškinių, arba materialus pasaulis,
kuriame gyvename, irgi pats sau išbaigtas, nes dvidešimt keturi pradmenys (jų
laikino pasireiškimo rezultatas, saii-khyos filosofijos supratimu, ir yra mūsų
materiali visata) tobulai pritaikyti tiekti visus būtinus resursus, reikalingus
visatai palaikyti ir egzistuoti. Visatoje nėra nei pertekliaus, nei trūkumo. Mūsų
reiškinija turi aukščiausios visumos energijos nustatytą egzistavimo trukmę, ir
kai baigsis reiškinijai skirtas laikas, ji bus sunaikinta pagal tobulą išbaigtos
visumos tvarką. Mažiems išbaigtiems vienetams, t.y. gyvosioms esybėms,
sudarytos puikiausios sąlygos pažinti visumą, o visi netobulumai matomi dėl
nepilno visumos pažinimo. Taigi į Bhagavad-gitą sudėta visa Vedų išmintis.
Visas Vedų žinojimas tobulas ir neklaidingas, tai pripažįsta kiekvienas
induistas. Pavyzdžiui, karvės mėšlas — gyvulio ekskrementai; pagal smrti —
Vedų nurodymą, prisilietus prie gyvulio išmatų, reikia išsimaudyti, kad
apsivalytum. Tačiau karvės mėšlą Vedų raštai laiko valančia priemone. Šiuo
atveju galime įžvelgti prieštaravimą, tačiau šį nurodymą turime pripažinti, nes
taip sako Vedos, ir mes neapsiriksime. Šiuolaikinis mokslas iš tiesų įrodė, kad
karvės mėšlas pasižymi antiseptinėmis savybėmis. Taigi Vedų žinojimas
tobulas, nes yra aukščiau bet kokių abejonių ir klaidų, o Bhagavad-gita — tai
viso Vedų žinojimo esmė.
Vedų žinojimas gaunamas ne tyrinėjimo būdu. Mūsų tiriamasis darbas
netobulas, nes atliekamas netobulomis juslėmis. Mes turime perimti tobulą
žinojimą, kuris, Bhagavad-gitos tvirtinimu, perduodamas mums parampara
(mokinių seka). Jį įgyti reikia iš patikimo šaltinio — asmenybės, kuri
priklauso paramparai, prasidedančiai aukščiausiu dvasiniu mokytoju, Pačiu
Viešpačiu, iš kurio žinojimas keliauja dvasinių mokytojų seka. Arjuna,
Viešpaties Šri Krsnos mokinys, sutinka su visais savo mokytojo žodžiais
nesiginčydamas. Negalima dalį Bhagavad-gitos teiginių pripažinti, o dalį
atmesti. Bhagavad-gitą reikia priimti jos neinterpretuojant, nebraukant ir be
savo atsitiktinių pataisymų. Gitą reikia laikyti tobuliausiai Vedų žinojimą
perteikiančiu veikalu. Vedų žinojimas yra gautas iš transcendentinių šaltinių,
pirmąjį jų žodį ištarė Patsai Viešpats. Viešpaties žodžiai — apauruseya, t.y.
skiriasi nuo materialaus pasaulio gyventojo, turinčio keturias ydas, kalbų.
Pirma, jis būtinai klysta, antra — iliuzija neišvengiamai jam daro įtaką,
trečia—jis linkęs apgaudinėti kitus, ketvirta — jis ribojamas netobulų juslių.
Neatsikračius šių keturių netobulumų, neįmanoma perduoti tobulos
informacijos, kurią suteikia visaapimantis žinojimas.
Vedų žinojimą perteikė ne tokios netobulos gyvosios esybės. Tas žinojimas
buvo perkeltas į pirmosios sukurtos gyvos būtybės, Brahmos, širdį, o Brahma
savo ruožtu jį paskleidė sūnums bei mokiniams tokį, kokį gavo iš Viešpaties.
Viešpats yra pūrnam — absoliučiai tobulas, ir Jam materialios gamtos dėsniai
negali daryti jokios įtakos. Todėl žmogui turėtų pakakti išminties suprasti, kad
Viešpats — vienintelis viso to, kas yra visatoje, savininkas, pirmapradis
kūrėjas, sukūręs ir Brahmą. Vienuoliktame skyriuje į Viešpatį kreipiamasi
žodžiu prapitamaha, nes žodžiu pitamaha — prosenis, kreipiamasi į Jo
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sukurtąjį Brahmą. Taigi mums nepriklauso niekas, galime imti tiktai tuos
daiktus, kuriuos Viešpats skiria kaip dalį mums pragyventi.
Yra daug pavyzdžių, kaip mes turėtume naudotis tuo, ką mums skiria
Viešpats. Bhagavad-gita apie tai irgi kalba. Iš pradžių Arjuna nutarė, kad
Kuruksetros mūšyje jam kautis nedera. Toks buvo jo savarankiškas
sprendimas. Arjuna pareiškė Viešpačiui negalėsiąs džiaugtis karalyste, įgyta
giminaičių kraujo kaina. Toks sprendimas buvo padiktuotas kūno, nes kūną jis
laikė pačiu savimi, o tuos, kurie susiję su kūnu — savo broliais, sūnėnais,
pusbroliais, seneliais ir t.t. Vadinasi, jis norėjo patenkinti savo kūniškus poreikius. Viešpats paskelbė Bhagavad-gitą, norėdamas pakeisti tą Ar-junos
požiūrį. Galų gale Arjuna ryžosi kovoti vadovaujamas Viešpaties; jis tarė:
karisye vacanam tava — „Nuo šiol veiksiu paklusdamas Tavo žodžiui".
Žmonės materialiame pasaulyje gyvena ne tam, kad rietųsi kaip katės ir
šunys. Žmonėms turi pakakti išminties, kad jie suprast u žmogaus gyvenimo
svarbą ir nesielgtų kaip paprasti gyvūnai. Žmogus privalo suvokti savo
gyvenimo tikslą, o kaip tai padaryti, byloja visi Vedų raštai, kurių esmė
išdėstyta Bhagavad-gitoje. Vedų raštai skirti žmonėms, o ne gyvūnams.
Žudydami vienas kitą, gyvūnai neužsitraukia nuodėmės, bet jei žmogus,
pataikaudamas savo nekontroliuojamiems pomėgiams, nužudo gyvūną, jis
privalo atsakyti už gamtos dėsnių laužymą. Bhagavad-gltoje išsamiai
paaiškinta, kad veikla yra trijų rūšių ir atitinka tris gamtos gunas: dorybę,
aistrą ir neišmanymą. Maistas irgi yra trijų rūšių: dorybės, aistros ir
neišmanymo gunų. Apie tai plačiau rašoma Bhagavad-gltoje, ir jeigu mes
tinkamai pasinaudosime jos patarimais, tai visas mūsų gyvenimas taps
švaresnis ir galop pasieksime paskirties vietą anapus materialaus dangaus (yad
gatvd na nivartante tad dhdma paramam mama).
Ta paskirties vieta — amžinas, t.y. sandtana, dvasinis dangus. Mes
matome, kad viskas materialiame pasaulyje laikina: atsiranda, kurį laiką
egzistuoja, sukuria tam tikrus šalutinius produktus, vysta ir galiausiai
išnyksta. Toks jau materialaus pasaulio dėsnis, ar imtume pavyzdžiu kūną, ar
vaisių, ar dar ką nors. Tačiau turime informacijos ir apie kitą pasaulį, esantį
anapus šio, laikinojo. Tą pasaulį sudaro visiškai kitokia gamta, jis sandtana,
amžinas. Vienuoliktame Bhagavad-gitos skyriuje ir jiva, ir Viešpats
apibūdinami kaip amžini, sandtana. Mes glaudžiai susiję su Viešpačiu, nes
sandtana-dhdma, t.y. dangus, sandtana Aukščiausias Asmuo bei sandtana
gyvos esybės — kokybiškai nesiskiria. Pagrindinis Bhagavad-gitos tikslas —
atgaivinti mūsų sandtana veiklą, sandtana-dharmą, kuri yra gyvos esybės
amžinas užsiėmimas. Laikinai mes atliekame tam tikrą veiklą, kurią galima
išgryninti, jeigu atsisakę laikinos veiklos pradėsime veikti pagal Aukščiausio
Viešpaties nurodymus. Tokia tyro gyvenimo esmė.
Ir Aukščiausias Viešpats, ir Jo transcendentinė buveinė, ir visos gyvosios
esybės yra sandtana, o gyvųjų esybių susijungimas su Viešpačiu Jo sandtana
buveinėje — žmogaus būties tobulumas. Viešpats labai maloningas gyvoms
esybėms, nes jos — Jo vaikai. Viešpats Krsna garsiai paskelbia
Bhagavad-gitoje: sarva-yonisu... aharh bija-pradah pitd — „Aš esu visų
tėvas". Žinoma, egzistuoja įvairių tipų gyvos esybės, įvairi jų karma, bet
cituotame posme Viešpats tvirtina esąs visų jų tėvas. Todėl Viešpats nužengia
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į žemą, kad padėtų puolusioms, sąlygotoms sieloms pasitaisyti, ir pakviestų
jas atgal į amžiną, sandtana dangų, kad sandtana gyvos esybės atgautų savo
amžiną, sandtana padėtį ir amžinai bendrautų su Viešpačiu. Viešpats ateina
įvairiomis Savo inkarnacijomis arba siunčia Savo artimus tarnus, pvz.: Savo
sūnus, palydovus, dcdryas, kad išgelbėtų sąlygotas sielas.
Todėl sandtana-dharma nėra kažkokia sektantiška religinė srovė. Ji amžina
amžinų gyvųjų esybių funkcija amžino Aukščiausio Viešpaties atžvilgiu.
Sandtana-dharma, kaip jau minėjome anksčiau, nurodo amžiną gyvosios
esybės veiklą. Sripada Ramanujacarya žodį sandtana aiškina: „tai, kas neturi
nei pradžios, nei pabaigos". Tad, kai mes kalbame apie sandtana-dharmą,
pasikliaudami Šripados Ramanujacaryos autoritetu patikėkime, kad ji neturi
nei pradžios, nei galo.
Žodis religija turi kiek kitokią reikšmę, negu sandtana-dharma. Religija
išreiškia tikėjimo idėją, o tikėjimas gali kisti. Galime įtikėti vieną kurį
procesą, vėliau jį pakeisti kitu, tačiau sandtana-dharma nurodo veiklą, kuri
nesikeičia. Kaip negalima, pavyzdžiui, atsieti šilumą nuo ugnies, o skystumą
nuo vandens, lygiai taip amžina gyva esybė yra neatsiejama nuo savo amžinos
funkcijos. Sandtana-dharma — amžina gyvosios esybės savasties dalis. Taigi
kalbėdami apie sandtana-dharmą, turime pasikliauti Šripados Ramanujacaryos autoritetu ir neabejoti, kad ji neturi nei pradžios, nei galo. Tai, kas
neprasideda ir nesibaigia, negali būti ribota, nes begalybės neįmanoma
įsprausti į jokius rėmus. Ir vis dėlto kokio nors sektantiško tikėjimo
išpažinėjas gali palaikyti sandtana-dharmą irgi ribota, tačiau įsigilinę į dalyko
esmę ir pažvelgę į šią problemą šiuolaikinio mokslo požiūriu matysime, jog
sandtana-dharma — tai viso pasaulio žmonių, teisingiau, visų gyvųjų visatos
esybių reikalas.
Religinio tikėjimo (neturinčio ryšio su sandtana) ištakas galima atsekti
žmonijos istorijos analuose, tačiau sandtana-dharmos istorija neturi pradžios,
nes ji — amžina gyvųjų esybių dalis. O kalbėdamos apie gyvas esybes,
autoritetingos šdstros tvirtina, kad esybės nei gimsta, nei miršta. Gltd teigia,
kad gyvoji esybė niekada negimsta ir niekada nemiršta, yra amžina ir
nesunaikinama, o kai suyra jos laikinas materialus kūnas, ji pati gyvena toliau.
Palietę sandtana-dharmos koncepciją, pamėginkime išsiaiškinti religijos
sąvoką šio sanskrito žodžio šaknies pagrindu. Dharrna — tai, kas neatsiejama
nuo tam tikro objekto. Šviesa ir šiluma — neatsiejamos nuo ugnies. Be
šviesos ir šilumos žodis „ugnis" netenka prasmės. Analogiškai turėtume
aiškintis, kas esmingiausia gyvoje būtybėje, kokia savybė yra neatskiriama jos
dalis. Toji neatskiriama dalis, amžina savybė — tai jos amžinoji religija.
Kai Sanatana Gosvamis paklausė Šri Caitanyos Mahaprabhu apie
kiekvienos gyvos būtybės svarūpą, Viešpats atsakė, kad gyvosios būtybės
svarūpa, t.y. konstitucinė padėtis — tarnauti Aukščiausiam Dievo Asmeniui.
Paanalizavę šį Viešpaties Caitanyos teiginį, tuojau pat pastebėsime, jog visos
gyvosios būtybės nuolat viena kitai tarnauja. Gyvoji būtybė tarnauja įvairiais
būdais ir taip semiasi gyvenimo džiaugsmo. Pavyzdžiui, menkiau išsivystę
gyvūnai tarnauja žmonėms kaip tarnas savo šeimininkui. A tarnauja
šeimininkui B, B tarnauja šeimininkui C, C — šeimininkui D ir t.t.
Analogiškai, draugas tarnauja draugui, motina — sūnui, žmona — vyrui,
vyras — žmonai ir pan. Jei ir toliau analizuosime ta kryptimi, paaiškės, kad
gyvųjų būtybių visuomenėje visi be išimties tarnauja. Politinis veikėjas,
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skelbdamas manifestą visuomenei, siekia įtikinti ją savo sugebėjimu tarnauti.
Manydami, kad politikas deramai pasitarnaus visuomenei, rinkėjai atiduoda
jam savo lemiamus balsus. Paklusdamas amžinam amžinos gyvos būtybės
poreikiui tarnauti, parduotuvės savininkas tarnauja pirkėjui, amatininkas —
kapitalistui, kapitalistas — šeimai, o šeima — valstybei. Taigi matome, kad
nė viena gyvoji būtybė neišvengia tarnavimo kitai gyvai būtybei; tad galima
drąsiai daryti išvadą, kad tarnystė neatskiriamai susijusi su gyvąja būtybe, yra
jos amžinoji religija.
Priklausomai nuo laiko ir aplinkybių, žmogus išpažįsta kokį nors tikėjimą
ir skelbiasi esąs induistas, musulmonas, krikščionis, budistas ar dar kokios
nors sektos atstovas. Tačiau šie įvardijimai su sandtana-dharma neturi nieko
bendra. Induistas gali pakeisti savo tikėjimą ir tapti musulmonu, musulmonas
— atsiversti į induizmą, krikščionis taip pat gali pakeisti savo tikėjimą ir pan.
Tačiau tikėjimo pakeitimas neatšaukia gyvosios būtybės amžinos paskirties
tarnauti kitiems. Ir induistas, ir musulmonas, ir krikščionis bet kokiomis
aplinkybėmis yra kažkieno tarnas. Todėl išpažinti tam tikrą tikėjimą — dar
nereiškia išpažinti ir savo sandtana-dharmą. Sandtana-dharma yra
tarnavimas.
Su Aukščiausiu Viešpačiu mus faktiškai sieja tarnystė. Aukščiausias
Viešpats — aukščiausias besimėgaujantis subjektas, o mes, gyvosios esybės,
esame Jo tarnai. Mes sukurti Jo džiaugsmui ir, jeigu prisijungiame prie
Aukščiausio Dievo Asmens amžino džiaugsmo akto, tampame laimingi.
Kitaip laimės nepatirsime. Negalime būti laimingi atsiskyrę nuo Viešpaties,
lygiai kaip ir bet kuri kūno da-is, a tskirta n uo s krandžio, n egali j usti p
asitenkinimo.Ne gali gy -voji būtybė būti laiminga, kol netarnauja
Aukščiausiam Viešpačiui su transcendentine meile.
Bhagavad-gitoje nepritariama įvairiausių pusdievių garbinimui bei
tarnavimui jiems. Septinto skyriaus dvidešimtas posmas teigia:
kūmais tais tair hrta-jndndh
prapadyante ' nya-devatdh
tam tam niyamam dsthdya
prakrtyd niyatdh svayd
„Tie, kurių intelektą pasiglemžė materialūs troškimai, atsiduoda pusdieviams
ir laikosi tam tikrų, jų prigimtį atitinkančių garbinimo taisyklių". Cituotame
posme paprastai ir aiškiai pasakyta, jog tie, kuriuos valdo geismas, garbina
pusdievius, o ne Aukščiausią Viešpatį Krsną. Vardą Krsna mes vartojame ne
kažkokia siaura sektantiška prasme: Krsna — tai „aukščiausioji palaima". Aukščiausias Viešpats, pasak šdstrų, yra palaimos šaltinis ir lobynas. Visi trokštame
malonumų. Ananda-mayo 'bhydsdt (Vedantą-sutra 1.1.12). Kaip ir Viešpats,
gyvosios esybės turi pilnavertę sąmonę, todėl siekia laimės. Viešpats amžinai
laimingas, ir jei gyvosios esybės bendrauja su Viešpačiu, Jam talkininkauja ir su
Juo draugauja, tuomet ir jos patiria laimę.
Į šį mirtingąjį pasaulį Viešpats nužengia, kad parodytų Savo kupinas
džiaugsmo pramogas Vrndavanoje. Kai Viešpats Srl Krsna buvo Vrndavanoje,
džiugesiu spinduliavo visa Jo veikla: draugystė su piemenukais, meilė
piemenaitėms, Vrndavanos gyventojams ir karvėms. Visų iki vieno Vrndavanos
gyventojų mintis valdė tik Krsna. Krsna net Savo tėvą Nandą Maharają
atkalbėjo garbinti pusdievį Indrą, nes norėjo parodyti žmonėms, kad nėra jokio
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reikalo garbinti pusdievių. Žmonės turi garbinti tik Aukščiausią Viešpatį, nes
galutinis jų tikslas — sugrįžti į Jo buveinę.
Viešpaties Srl Krsnos buveinė aprašyta Bhagavad-gitos penkiolikto skyriaus
šeštame posme:
na tad bhdsayate sūryo na šašdhko na pdvakah yad gatvd na
nivartante tad dhama paramarh mama
„Mano aukščiausiosios buveinės neapšviečia nei saulė, nei mėnuo. Nereikia
jai nei ugnies, nei elektros šviesos. Kas ją pasiekia, jau niekada nebesugrįžta į
materialųjį pasaulį".
Šis posmas aprašo amžinąjį dangų. Žinoma, dangų mes suvokiame
materialiai ir neįsivaizduojame jo be saulės, mėnulio, žvaigždžių ir t.t., bet šiuo
posmu Viešpats teigia, jog amžiname danguje nereikalinga nei saulė, nei
mėnulis, nei elektra, nei ugnis ar koks kitas šviesos šaltinis, nes dvasinį dangų
apšviečia brahmajyoti — Aukščiausio Viešpaties skleidžiami spinduliai. Su
didžiausiu vargu mėginame pasiekti kitas planetas, tačiau suvokti Aukščiausio
Viešpaties buveinę visiškai nesunku. Ji vadinasi Goloka, ir yra gražiai aprašyta
Brahma-samhitoje (5.37): goloka eva nivasaty akhildtma-bhūtah. Viešpats
amžinai gyvena Savo buveinėje Golokoje, tačiau priartėti prie Jo galime jau
šiame pasaulyje, juk būtent tam Viešpats ir apsireiškia mums Savo tikruoju
sac-cid-dnanda-vigrahos pavidalu. Apsireiškus Jam šiuo pavidalu, mums jau
nebereikia spėlioti, kaip Jis atrodo. Viešpats nužengia į žemę kaip
Šyamasundara — pasirodo toks, koks yra iš tikrųjų, kad padarytų galą
visokiems prasimanymams apie Save. Deja, menkos nuovokos žmonės išjuokia
Jį, nes Jis ateina tarsi būtų vienas iš mūsų ir elgiasi kaip žmogus. Tačiau tai ne
pagrindas laikyti Viešpatį vienu iš mūsų. Tik Savo visagalybės dėka Viešpats
pasirodo mums realiu pavidalu ir apreiškia Savo pramogas, kurios yra Jo
buveinės pramogų tikslus atliepinys.
Akinančiame dvasinio dangaus spindesy plauko nesuskaičiuojama daugybė
planetų. Brahmajyoti šviesa sklinda iš aukščiausios buveinės — Krsnalokos, o
toje šviesoje plauko nematerialios ananda-maya, cin-maya planetos. Viešpats
nurodo: na tad bhdsayate sūryo na šašdnko na pdvakah I yad gatvd na
nivartante tad dhdma paramam mama. Pasiekusiam dvasinį dangų nereikia grįžti atgal į materialų pasaulį. Materialiame danguje, net jeigu mes nukeliautume į
aukščiausią planetą (Brahmaloką), o ką jau kalbėti apie Mėnulį, atrasime tas
pačias gyvenimo sąlygas: gimimą, mirtį, ligas bei senatvę. Nėra tokios planetos
materialiame pasaulyje, kur negaliotų šie keturi materialios egzistencijos
dėsniai.
Gyvosios esybės keliauja iš vienos planetos į kitą, bet tai nereiškia, kad mes
galime nuvykti į bet kokią mums patikusią planetą mechaninėmis priemonėmis.
Jeigu mes norime patekti į kitas planetas, tam yra specialus metodas. Apie tai
irgi kalbama: ydn-ti deva-vratd devdn pitrn ydnti pitr-vratdh. Tarpplanetinei
kelionei įgyvendinti nereikia jokių mechaninių priemonių. Gitd moko: yanti
deva-vrata devdn. Mėnulis, Saulė bei aukštesniosios planetos vadinamos
„Svargaloka". Planetos yra trijų skirtingų lygių: aukštesnės, vidurinės ir
žemesnės. Žemė priklauso vidurinių planetų sistemai. Bhagavad-gita mums
nurodo, kad patekti į aukštesnių planetų sistemas (Devalokas) galima
pasinaudojus labai paprasta formule: yanti deva-vrata devdn. Reikia tiktai
garbinti norimoje planetoje viešpataujantį pusdievį, ir kelias į Mėnulį, Saulę ar
bet kurią aukštesniąją planetų sistemą — atviras.
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Vis dėlto Bhagavad-gita nepataria keliauti į jokią materialaus pasaulio
planetą, kadangi pasinaudoję kokiu nors mechaniniu įtaisu, kelionėje užtrukę
keturiasdešimt tūkstančių metų (kas gi nugyvens tokį amžių?) ir patekę į
aukščiausią iš jų — Brahmaloką, susidursime su tomis pačiomis materialaus
pasaulio bėdomis: gimimu, mirtimi, ligomis bei senatve. Bet tas, kuris siekia
patekti į aukščiausiąją planetą Krsnaloką ar bet kurią kitą dvasinio dangaus
planetą, nepatirs tokių materialių bėdų. Tarp dvasinio dangaus planetų viena yra
aukščiausia, ji vadinasi Goloka Vrndavana. Tai — pirmapradė planeta
pirmapradžio Aukščiausio Dievo Asmens Šri Krsnos buveinėje. Visą šią
informaciją pateikia Bhagavad-gita. Iš jos sužinome, kaip ištrūkti iš materialaus
pasaulio ir pradėti tikrai palaimingą gyvenimą dvasiniame danguje.
Penkioliktame Bhagavad-gitos skyriuje piešiamas realus materialaus pasaulio
vaizdas. Ten pasakyta:
ūrdhva-mūlam adhah-šdkham
ašvattham prdhur avyayam
chanddmsi yasya parndni
yas tam veda sa veda-vit
Šiame posme materialus pasaulis palyginamas su medžiu, kurio šaknys
viršuje, o šakos apačioje. Visi esame matę medį, kurio šaknys yra viršuje:
atsistoję ant upės kranto ar prie bet kokio vandens telkinio, pamatysime jame
aukštyn kojomis atsispindinčius medžius. Jų šakos leidžiasi žemyn, o šaknys
kyla į viršų. Lygiai taip ir materialus pasaulis yra dvasinio pasaulio atspindys.
Materialus pasaulis tėra realybės šešėlis. Šešėlyje nėra realybės ar
substanciškumo, bet iš jo galime spėti apie realybės ir substancijos egzistavimą.
Dykumoje nėra vandens, tačiau miražas suponuoja vandens egzistavimą.
Materialiame pasaulyje nėra vandens, nėra laimės — realūs tikrosios laimės
šaltiniai trykšta ten, dvasiniame pasaulyje.
Viešpats siūlo mums siekti dvasinio pasaulio tokiu būdu:
nirmana-moha jita-sanga-dosd
adhyatma-nityd vinivrtta-kdmdh dvandvair vimuktah
sukha-duhkha-samjnair
gacchanty amūdhdh padam avyayam tat
Tą padam avyayam — „amžinąją karalystę" gali pasiekti tik tas, kuris yra
nirmana-moha. Ką tai reiškia? Visi esame įvardijimų vergai. Vienas nori tapti
„seru", kitas „lordu", trečias prezidentu, turtuoliu, karaliumi ar dar kuo nors. Kol
juntame potraukį įvardijimams, tol būsime priklausomi nuo kūno, nes jie —
susiję su kūnu. Bet mes nesame kūnai, toks suvokimas — pirmasis dvasinės
realizacijos žingsnis. Mes susiję su trimis materialios gamtos gunomis, tačiau
per pasiaukojimo tarnybą Viešpačiui privalome ištrūkti iš jų įtakos. Jei savo
prisirišimų neįveiksime tarnaudami Viešpačiui, nepajėgsime atsispirti
materialios gamtos gunų poveikiui, (vardijimus bei prisirišimus mums primeta
geismai ir norai, polinkis viešpatauti materialioje gamtoje. Ko! neatsisakysime
polinkio valdyti materialią gamtą, tol neturėsime galimybių grįžti į
Aukščiausiojo karalystę — sandtana-dhdmą. Prie šios amžinos, nesunaikinamos
karalystės gali priartėti tik tas, kas atsispiria apgaulingų materialių malonumų
žavesiui, kas tarnauja Aukščiausiam Viešpačiui. Tokiam žmogui nesunku
priartėti prie aukščiausios buveinės.

Įvadas

Vienas Gitos posmų (8.21) sako:
■

avyakto 'ksara ity ūktas tam dhuh paramdm gatim yam prdpya na
nivartante tad dhama paramam mama
Avyakta — tai neišreikštybė. Materialų pasaulį, net ir tą, mes matome ne visą.
Mūsų juslės yra tokios netobulos, kad regime tiktai dalį materialios visatos
žvaigždynų. Iš Vedų raštų skaitytojas gali pasisemti nemaža žinių apie kitas
planetas, o tikėti jomis £r ne, yra mūsų pačių reikalas. Vedų raštai, ypač
Šrimad-Bhagavatam, aprašo svarbiausias planetas. Dvasinis pasaulis, esantis
anapus materialaus dangaus, apibūdintas kaip avyakta — neišreikštas. Turime
karštai siekti aukščiausiosios karalystės, nes iš ten nereikia grįžti į šį materialų
pasaulį.
Gali kilti klausimas, kaip patekti į Aukščiausio Viešpaties buveinę?
klausimą atsakoma aštuntame skyriuje. Ten pasakyta:

I

šį

anta-kale ca mam eva smaran muktva kalevaram yah prayati sa
mad-bhavam yati nasty atra samšayah
„Kas gyvenimo pabaigoje, atsiskirdamas nuo kūno atsimena Mane, iškart
pasiekia Mano būtį, tuo tikrai nereikia abejoti" (Bg. 8.5). Tas, kuris mirties
akimirką galvoja apie Krsną, eina pas Krsną. Mirštant reikia prisiminti Krsnos
pavidalą — kas jį atmena, tikrai pasiekia dvasinę karalystę. Mad-bhavam
nurodo aukščiausiąją Aukščiausios Būtybės būtį. Aukščiausia Būtybė yra
sac-cid-dnan-da-vigraha — jos pavidalas amžinas, kupinas žinojimo ir
palaimos. Dabartinis mūsų kūnas nėra sac-cid-ananda. Jis — asat, o ne sat, t.y.
jis — laikinas, o ne amžinas. Jis kupinas ne cit — žinojimo, o neišmanymo.
Apie dvasinę karalystę nežinome nieko, išsamių žinių neturime net apie
materialų pasaulį, kur tiek daug mums nežinoma. Kūnas taip pat yra nirdnanda
— užuot teikęs džiaugsmą, jis sukelia kančią. Visas kančias, kurias patiriame
materialiame pasaulyje, sukelia kūnas, tačiau tas, kas palieka kūną galvodamas
apie Viešpatį Krsną — Aukščiausią Dievo Asmenį, išsyk gauna sac-cid-ananda
kūną.
Materialiame pasaulyje pereinama iš vieno kūno į kitą pagal tam tikrus
dėsnius. Žmogus numiršta tada, kai būna nuspręsta, kokios formos kūną jis turės
kitą gyvenimą. Tik šį sprendimą daro ne pati gyvoji esybė, o aukščiausios
dangiškos valdžios atstovai. Nuo to, kaip gyvenome šį gyvenimą, priklauso, ar
mes pakilsime, ar patirsime nuopolį. Dabartinis gyvenimas — tai pasirengimas
būsimajam. Jei deramai pasiruošime grįžti į Dievo karalystę šiame gyvenime,
nėra abejonių — atsiskyrę nuo savo materialaus kūno, įgysime dvasinį, tokį kaip
Viešpaties.
Jau anksčiau buvo aiškinta, kad yra skirtingų rūšių transcen-dentalistai:
brahma-vddžiai, paramdtma-vddžiai ir bhaktos; ir, kaip minėta, brahmajyoti,
t.y. dvasiniame danguje, dvasinių planetų yra nesuskaičiuojama daugybė. Jų
skaičius nepalyginamai didesnis už bendrą materialaus pasaulio planetų skaičių.
Sakoma, kad materialus pasaulis sudaro tik apie ketvirtą dalį visos kūrinijos
(ekdmšena sthito jagat). Tame materialiame ketvirtadalyje išsitenka milijonai ir
milijardai visatų su trilijonais planetų ir saulių, žvaigždžių ir mėnulių. Bet
materialus pasaulis — tik dalis visos kūrinijos. Didžioji kūrinijos dalis yra
dvasiniame danguje. Tas, kuris trokšta įsilieti į Aukščiausio Brahmano būtį, tą
pačią akimirką pereina į Aukščiausio Viešpaties brahmajyoti ir taip pasiekia
dvasinį dangų. Bhakta, norintis bendrauti su Viešpačiu, įžengia į Vaikunthos
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planetas, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė, ir Aukščiausias Viešpats per
Savo pilnutines ekspancijas — keturrankį Narayaną skirtingais vardais,
pavyzdžiui, Pradyumna, Aniruddha ar Govinda, suteikia jam galimybę su Juo
bendrauti. Todėl prieš mirtį transcendentalistai mąsto apie brahmajyoti,
Paramatmą arba apie Aukščiausią Dievo Asmenį, Srl Krsną. Visi jie įžengia į
dvasinį dangų, tačiau tiktai bhakta (tas, kuris turi asmenišką kontaktą su
Aukščiausiu Viešpačiu) patenka į Vaikunthos planetas arba į Goloka
Vrndavanos planetą. Viešpats priduria: „Tuo nereikia abejoti". Privalome tvirtai
tikėti Jo žodžiais. Negalima atmesti to, ko neaprėpia mūsų vaizduotė, nusiteikime kaip Arjuna: „Tikiu visu tuo, ką man pasakei". Žodžiu, kai Viešpats
sako, jog tas, kas mirties valandą mąsto apie Jį kaip Ėrahmaną, Paramatmą ar
Dievo Asmenį, būtinai įžengia į dvasinį dangų, — nereikia tuo abejoti, nes nėra
jokio pagrindo netikėti Jo žodžiais.
Bhagavad-gitoje (8.6) aiškinamas bendras principas, kaip įžengti į dvasinę
karalystę — mirties akimirką mąstyti apie Aukščiausiąjį:
yam yam vapi smaran bhavam tyajaty ante kalevaram tam tam evaiti
kaunteya sada tad-bhava-bhavitah
„Kokiame būvyje gyva esybė palieka dabartinį kūną, tokiame ir atsiduria kitą
gyvenimą". Pirmiausia mes turime suprasti, kad materiali gamta — tai vienos
Aukščiausio Viešpaties energijų apraiška. Višnu Purana (6.7.61) taip apibrėžia
Aukščiausio Viešpaties energijų rūšis:
visnu-šaktih para proktd ksetra-jhakhya tatha para
avidya-karma-samjnanya trtiya šaktir isyate
Aukščiausias Viešpats valdo nesuskaičiuojamą daugybę energijų, kurių mes
nesuvokiame. Ir vis dėlto didieji išminčiai, šsivada-vusios sielos, tyrinėjo ir
suskirstė jas į tris tipus. Visų tipų energijos priklauso visnu-šakti kategorijai,
kitaip sakant, jos yra įvairios Viešpaties Višnu galios. Pirmoji energija—para,
transcendentinė.
Kaip jau buvo aiškinta, gyvosios esybės irgi priklauso aukštesniajai energijai.
Kitas, t.y. materialias energijas, valdo neišmanymo guna. Mirties akimirką
galime pasirinkti, ar liksime žemesnės energijos viešpatijoje, materialiame
pasaulyje, ar eisime į dvasinio pasaulio energijos viešpatiją. Todėl
Bhagavad-gita (8.6) ir sako:
yam yam vapi smaran bhavarh tyajaty ante kalevaram tam tam evaiti
kaunteya sadd tad-bhdva-bhdvitah
„Kokiame būvyje gyva esybė palieka dabartinį kūną, tokiame ir atsiduria kitą
gyvenimą".
Mes įpratę galvoti arba apie materialią, arba apie dvasinę energiją. O kaip
atitraukti mintis nuo materialios energijos ir nukreipti jas į dvasinę energiją?
Literatūra, kuri mūsų sąmonę užpildo materialia energija — laikraščiai, žurnalai,
romanai, etc. — labai plati. Mūsų mintis, kurios pastaruoju metu yra užvaldytos
tokios literatūros, reikia nukreipti į Vedas. Tam reikalui didieji išminčiai ir
paliko plačios apimties Vedų raštus — pavyzdžiui, Purdnas. Purd-nos nėra
fantazijos vaisius, tai istorijos metraščiai. Caitanya-cari-tdmrtoje {Madhya
20.122) yra toksai posmas:

Įvadas

mdyd-mugdha jivera nahi
krsna veda-purdna

svatah krsna-jhdna jivere krpdya kaild

Užmaršios gyvosios esybės, ar sąlygotos sielos, pamiršo savo ryšį su
Aukščiausiu Viešpačiu, jų mintys sukasi tik apie materialią veiklą. Siekdamas
nukreipti jų minties energiją dvasinio dangaus link, Krsna-dvaipayana Vyasa
paliko plačios apimties Vedų raštiją. Pirmiausia jis padalijo Vedas į keturias
dalis, po to paaiškino jas Purdnose, o ne tokiems pagauliems žmonėms parašė
Mahdbhdratą, į kurios tekstą įtraukta Bhagavad-gita. Tuomet visus Vedų rastus
autorius apibendrino Vedantą-sutroje ir ateities kartoms Veddnta-sūtros prasmę
plačiau nušvietė jos komentare Srlmad-Bhdgavatam. Mes visada turime užimti
savo protą Vedų raštų skaitymu. Kaip materialistai neatsitraukia nuo laikraščių,
žurnalų ir visokios materialistinės literatūros, taip ir mes turime neatsitraukdami
skaityti tą literatūrą, kurią mums paliko Vyasadeva. Tada mirties valandą
įstengsime atminti Aukščiausią Viešpatį. Tai vienintelis kelias, kurį siūlo
Viešpats, o rezultatą Jis garantuoja: „Neabejok".
tasmat sarvesu kalesu mam anusmara yudhya ca mayy
arpita-mano-buddhir mam evaisyasy asamšayah
„Todėl, Arjuna, nuolat atmink Mane, Krsną, ir toliau kovok — vykdyk savo
nurodytą pareigą. Man paaukojęs savo veiklą, į Mane nukreipęs protą bei
intelektą, tikrai ateisi pas Mane" (Bg. 8.7).
Viešpats nepataria Arjunai mesti savo pareigos ir vien tiktai mąstyti apie Jį.
Jokiu būdu. Jis niekada nepasiūlys to, kas neįvykdoma. Materialiame pasaulyje,
kad išmaitintume kūną, reikia dirbti. Pagal veiklą, žmonių visuomenė skyla į
keturis socialinės sistemos skyrius: brdhmanas, ksatriyas, vaišyas, šudras.
Brahmanų klasės atstovai, t.y. inteligentija, atlieka vienokį darbą, ksatriyos, arba
administratorių klasė — kitokį, prekijų bei darbininkų klasės linkusios atlikti
savo specifines pareigas. Žmonių visuomenėje — ar tu esi darbininkas, prekijas,
administracinis darbuotojas, žem-4irbys, ar aukščiausios klasės atstovas —
literatas, mokslininkas ar teologas — kad pragyventum, privalai dirbti. Todėl
Viešpats pataria Arjunai ne atsisakyti pareigų, bet jas vykdant atsiminti Krsną
(mam anusmara). Jei jis nesipratins atminti Krsną kovodamas už būvį,
nesugebės Jo atminti ir mirties valandą. Tą patį pataria daryti ir Viešpats
Caitanya. Jis sako: klrtanlyah sada harih — reikia stengtis be perstojo kartoti
Viešpaties vardus. Viešpaties vardai ir Jo asmenybė yra viena ir tas pat. Tad
Viešpaties Krsnos nurodymas Arjunai „atmink Mane" ir Viešpaties Caitanyos
paliepimas „visad kartok Viešpaties Krsnos vardus" niekuo nesiskiria. Jie nesiskiria, nes viena ir tas pat yra Krsna ir Krsnos vardas. Absoliučioje plotmėje
nėra skirtumo tarp sąvokos ir ja reiškiamo objekto. Todėl kartodami Viešpaties
vardus turime išmokti atminti Jį visada, dvidešimt keturias valandas per parą, ir
taip organizuoti savo gyvenimą, kad niekada Jo nepamirštume.
Kaip šitai įgyvendinti? Acaryos pateikia tokį pavyzdį. Jeigu ištekėjusi
moteris susižavi kitu vyru, arba vedęs vyras pajunta potraukį ne savo žmonai —
vadinasi jų jausmas labai stiprus. Tokį stiprų potraukį turintis žmogus nuolat
galvoja apie mylimąjį. Moteris, besiilginti savo meilužio, net ruošdamasi
namuose svajoja apie judviejų susitikimą. Faktiškai visus darbus ji nudirba
geriau nei paprastai, kad tik vyras ko neįtartų. Panašiai ir mes nuolat turime atminti aukščiausią mylimąjį, Šri Krsną, ir lygia greta puikiai atlikti savo
materialias pareigas. Tam būtinas stiprus meilės jausmas. Jei turime stiprų
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meilės jausmą Aukščiausiam Viešpačiui, galime atlikti savo pareigą ir kartu
atminti Jį. Bet meilės jausmą turime ugdyti. Pavyzdžiui, Arjuna nepaliaujamai
galvojo apie Krsną; jis buvo nuolatinis Krsnos palydovas ir kartu — karys.
Krsna nepataria Savo mokiniui atsisakyti kovos ir, pasitraukus į mišką, atsidėti
meditacijai. Kai Viešpats Krsna apibūdina Arjunai yogos sistemą, šis
prisipažįsta nepajėgsiąs jos praktikuoti.
arjuna uvdca
yo 'yam yogas tvayd proktah samyena madhusūdana etasyaham na
pašydmi cancalavat sthitirh sthirdm
„Arjuna tarė: O Madhusūdana, yogos sistema, kurią Tu apibūdinai, atrodo
man neįgyvendinama ir neparanki, nes protas labai nepastovus ir nenustygsta
vietoje" (Bg. 6.33).
Bet Viešpats sako:
yogindm api sarvesdm mad-gatendntaratmaną šraddhdvdn bhajate yo
mam sa me yuktatamo matah
„O tarp visų yogų — tas, kuris karštai tikėdamas visada gyvena Manimi,
pasinėręs mintyse apie Mane ir transcendentiškai tarnauja Man su meile, turi
užmezgęs su Manimi tampriausią ryšį ir yra visų aukščiausias. Tokia Mano
nuomonė" (Bg. 6.47). Taigi tas, kas visad mąsto apie Aukščiausią Viešpatį, tuo
pačiu metu yra didžiausias yogas, nepranokstamas juanis ir neprilygstamas
bhakta. Toliau Viešpats sako Arjunai, jog kaip ksatriya, Arjuna negali atsisakyti
kovos, o jeigu jis kausis atmindamas Krsną — atsimins Jį ir mirties valandą.
Kad taip įvyktų, reikia visiškai atsiduoti Viešpačiui, tarnaujant Jam su
transcendentine meile.
Iš tikrųjų mes veikiame ne kūnu, o protu bei intelektu. Jeigu protas ir
intelektas nuolat bus užimti mintimis apie Aukščiausią Viešpatį, savaime Jam
tarnaus ir juslės. Pati juslių veikla nepasikeis, bent jau išoriškai, bet pasikeis
sąmonė. Bhagavad-gita moko, kaip protą ir intelektą priversti nuolat mąstyti
apie Viešpatį. Pasinėrimas mintimis į Viešpatį atveria kelią į Jo karalystę. Jei
Krsnai tarnauja protas, juslės norom nenorom Jam irgi tarnaus. Bhagavad-gitos
paslaptis ta, kad ji moko meno visiškai pasinerti mintimis į Šri Krsną.
Šių dienų žmogus padėjo daug pastangų, kad pasiektų Mėnulį, bet visiškai
nesistengia tobulėti dvasiškai. Jei prieš akis dar liko penkiasdešimt gyvenimo
metų, paskirkime šią trumpą laiko atkarpą praktikai, kurios esmę sudaro
Aukščiausio Dievo Asmens atminimas. Ta praktika yra pasiaukojimo procesas:
šravanam kirtanam visnoh smaranam pdda-sevanam arcanam
vandanam dasyarh sakhyam dtma-nivedanam
(Šrimad-Bhdgavatam 7.5.23)
Minėti devyni pasiaukojimo tarnybos būdai, kurių lengviausias — šravanam,
t.y. išgirsti Bhagavad-gitos mokymą iš realizuotos asmenybės lūpų, kas
paskatina žmogų susimąstyti apie Aukščiausią Būtybę. Susimąstymas perauga į
nuolatinį Aukščiausio Viešpaties atminimą ir, palikus esamą kūną, padeda įgyti
dvasinį kūną, tinkamą bendrauti su Aukščiausiu Viešpačiu.
Toliau Viešpats kalba:
abhyasa-yoga-yuktena cetasa ndnya-gdmind paramam purusarh
divyarh ydti pdrthdnucintayan
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„Tas, kuris medituoja Mane, Aukščiausią Dievo Asmenį, nenukrypdamas
mintimis į nieką kitą, nuolatos atmena Mane, tas, o Arjuna, neabejotinai ateis
pas Mane" (Bg. 8.8).
Tai nėra itin sudėtingas metodas, tačiau mokytis jo reikia iš patyrusio
asmens. Tad vijndndrtham sa gurum evabhigacchet: reikia kreiptis į asmenį,
kuris jau turi praktinės patirties. Mintys nuolat blaškosi nuo vieno objekto prie
kito, todėl reikia stengtis kaskart susikoncentruoti į Aukščiausio Viešpaties Srl
Krsnos pavidalą arba į Jo vardo garsą. Proto prigimtis nerami: jis blaškosi šen ir
ten, bet nusiraminimą gali atrasti tik Krsnos vardo garse. Reikia medituoti
paramam purusam — Aukščiausią Dievo Asmenį dvasinėje karalystėje,
dvasiniame danguje, ir tokiu būdu Jį pasiekti. Priemones ir kelius galutinei
realizacijai, galutiniam tikslui, pasiekti nurodo Bhagavad-gita, o durys į šį
žinojimą atviros visiems. Niekam neužginta įeiti. Visų klasių žmonės mintimis
gali prisiartinti prie Viešpaties Krsnos, nes klausytis ir galvoti apie Jį pajėgia
kiekvienas.
Toliau Viešpats sako (Bg. 9.32-33):
mam hi pdrtha vyapdšritya ye 'pi syuh pdpa-yonayah striyo vaišyds
tatha šudras te 'pi yanti param gatim
kim punar brdhmandh punyd bhakta rdjarsayas tatha anityam asukham
lokam imam prdpya bhajasva mam
Taigi Viešpats sako, kad net prekijas, puolusi moteris, darbininkas ar net
žemiausios padermės žmonės gali pasiekti Aukščiausiąjį. Tam nereikalingas itin
išvystytas intelektas. Svarbiausia, kad kiekvienam, kuris iš principo priima
bhakti-yogą, o Aukščiausią Viešpatį laiko gyvenimo summum bonum ir
aukščiausiu objektu bei galutiniu tikslu, — kelias pas Viešpatį į dvasinį dangų
atviras. Jeigu žmogus įsisavina Bhagavad-gitos pagrindus, savo gyvenimą jis
gali padaryti tobulą, kartą ir visiems laikams išspręsti visas gyvenimo
problemas. Tokia Bhagavad-gitos esmė.
Baigiant reikia pasakyti, kad Bhagavad-gita — transcendentinis kūrinys, kurį
reikia labai atidžiai skaityti. Gitd-šdstram idarh pun-yath yah pathet prayatah
pumdn —jeigu prideramai laikomasi Bhagavad-gitos nurodymų, galima
atsikratyti gyvenimo negandų ir rūpesčių. Bhaya-šokddi-varjitah. Žmogus
atsikratys visų baimių dabartiniame gyvenime, o kitas jo gyvenimas bus
dvasinis (Gitd-mdhdtmya 1).
Ji turi ir kitų privalumų:
gitddhydyana-šilasya prdndyama-parasya ca naiva santi hi pdpdni
pūrva-janma-krtdni ca
„Jeigu žmogus skaito Bhagavad-gitą labai nuoširdžiai ir rimtai, Viešpaties
malone jis nesusilauks atoveikio už savo praeities piktadarybes"
(Gitd-mdhdtmya 2). Baigiamojoje Bhagavad-gitos dalyje (18.66) Viešpats Šri
Krsna garsiai pareiškia:
sarva-dharmdn parityajya mam ekam šaranam vraja aham tvdm sarva
pdpebhyo moksayisydmi md šucah
„Atmesk visų atmainų religijas ir tiesiog atsiduok Man. Aš išgelbėsiu tave
nuo atoveikio už visas nuodėmes. Nesibaimink". Tad Viešpats prisiima visą
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atsakomybę už tą, kuris atsiduoda Jo valiai, ir išperka atoveikį už visas to
asmens nuodėmes.
malinę mocanam pumsdm jala-sndnam dine dine sakrd
gitdmrta-sndnam samsdra-mala-ndšanam
„Galima rūpintis švara kasdien nusiprausiam vandeniu, tačiau žmogus, bent
sykį nusimaudęs šventuose kaip Gangą Bhagavadgitos vandenyse, visiškai
nusiplauna materialaus gyvenimo nešva-rybes (Gitd-mdhdtmya 3).
eita su-gita kartavyd kim anyaih šastra-vistaraih ya svayarh
padmandbhasya mukha-padmdd vinihsrta
Kadangi Bhagavad-gitą paskelbė Aukščiausias Dievo Asmuo, tai nėra jokio
būtinumo skaityti kokius nors kitus Vedų raštus. Reikia tik įdėmiai ir reguliariai
klausytis Bhagavad-gitos ir ją skaityti. Mūsų laikais žmonės yra taip įsitraukę į
žemišką veiklą, kad visų Vedų raštų perskaityti tiesiog nepajėgtų. Bet tai ir
nebūtina. Pakanka vienos Bhagavad-gitos, nes ši knyga — visų Vedų raštų
esmė, o svarbiausia, ją paskelbė Aukščiausias Dievo Asmuo (Gitd-mdhdtmya 4).
Pasakyta:
bhdratdmrta-sarvasvam visnu-vaktrdd vinihsrtam gitd-gangodakam
pitvd punar janma na vidyate
„Kas atsigeria Gangos vandens, gauna išsigelbėjimą, tad ką kalbėti apie tą,
kuris ragauja Bhagavad-gitos nektarą? Bhagavad-gita — tai saldžiausias
Mahabhdratos nektaras, ją paskelbė Patsai Viešpats Krsna, pirmapradis Višnu"
(Gitd-mdhdtmya 5). Sakoma, kad Bhagavad-gita pradžią gauna iš Aukščiausio
Dievo Asmens lūpų, o Gangą išteka iš Jo lotoso pėdų. Žinoma, nėra skirtumo
tarp Aukščiausio Viešpaties lūpų ir Jo pėdų, tačiau pažvelgę iš šalies suprasime,
kad Bhagavad-gita svarbesnė ir už pačią Gangą.
sarvopanisado gavo dogdhd gopdla-nandanah
pdrtho vatsah su-dhir bhokta dugdham gltdmrtam mahat
„Gitopanisada, Bhagavad-gita — tai visų Upanišadų esmė, ji yra nelyginant
karvė, o Viešpats Krsna — tai melžiantis ją piemenėlis. Arjuna — lyg veršelis, o
nektariškas Bhagavad-gitos pienas — gėrimas, skirtas didiems išminčiams ir
tyriems bhaktoms gerti" (Gitd-mdhdtmya 6).
ekam šdstram devaki-putra-gitam eko
devo devaki-putra eva

Įvadas

eko mantras tasya ndmdni ydni karmdpy
ekarh tasya devasya sevd
(Gitd-mdhdtmya 7)
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Mūsų dienomis žmogus trokšta turėti vieną Šventą Raštą, vieną Dievą, vieną
religiją ir vieną bendrą reikalą. Todėl ekarh šds-trarh devaki-putra-gitam:
tebūnie
vienas
vienintelis
ir
bendras
Šventas
Raštas
visam
pasauliui—Bhagavad-gita. Eko devo devaki-putra eva: tebūnie vienas Dievas
visam pasauliui — Šri Krsna. Eko mantras tasya ndmdni ydni: ir tebūnie vienas
himnas, viena man-tra, viena malda—: Jo vardo kartojimas: Hare Krsna, Hare
Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare. Karmdpy ekarh tasya devasya sevd — tebūnie vienas bendras visų reikalas
— tarnauti Aukščiausiam Dievo Asmeniui.

PIRMAS SKYRIUS

Kuruksetros mūšio lauke
1 TEKSTAS

Ę ^S Wm\
I
TOT: TT^T^r fkmĘks HŠHT II ? II
dhrtarastra uvdca
dharma-ksetre kuru-ksetre samaveta
pdndavdš caiva kim akurvata sanjaya

yuyutsavah

mdmakah

dhrtardstrah uvdca—karalius Dhrtarastra tarė; dharma-ksetre— šventoje
vietoje;
kuru-ksetre—vietovėje,
kuri
vadinasi
Kurukset-ra;
samavetdh—susieja; yuyutsavah—trokšdami kautis; mdmakah —manoji
pusė (sūnūs); pdndavdh—Pandų sūnūs; ca—ir; eva— tikrai; kim—ką;
akurvata—darė; sanjaya—o Sanjaya.
Dhrtarastra tarė: O Sanjaya, ką veikia susiėję į šventą Kuruksetros
lauką trokštantys kautis mano ir Pandų sūnūs?
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KOMENTARAS: Bhagavad-gita — tai plačiai skaitomas teistinio mokslo
tekstas, apibendrintas Glta-mdhatmyoje {„Gitos pašlovinime"). Šis kūrinys
Bhagavad-gitą pataria skaityti labai atidžiai, padedant Šri Krsnos hhaktai ir
mėginant suvokti ją be subjektyvių interpretacijų. Beje, pati Bhagavad-gita
parodo, kaip teisingai suvokti ją Arjunos, kuris Gitą išgirdo tiesiog iš
Viešpaties, pavyzdžiu. Kam pavyks suvokti Bhagavad-gitą tokia mokinių sekos
dvasia, savaip jos neinterpretuojant, tas patirs daug daugiau, negu išstudijavęs
visą Vedų išmintį ir visus pasaulio šventraščius. Bhagavad-gltoje galima rasti
viską, kas yra kituose šventraščiuose, ir ne tik tai: skaitytojas aptiks joje ir tas
žinias, kurių niekur kitur nėra. Toks specifinis Gitos bruožas. Teistinis mokslas,
kurį ji perteikia, yra tobulas, nes jį Savo lūpomis ištarė Aukščiausias Dievo
Asmuo, Viešpats Šri Krsna.
Dhrtarastros ir Sanjayos dialogas Mahdbhdratoje sudaro šios didžios
filosofijos branduolį. Ji išaiškinta Kuruksetros mūšio lauke, kuris laikytas
šventa vieta nuo neatmenamų Vedų laikų. Dialogas paskelbtas Viešpaties, Jam
Pačiam nužengus mūsų planeton grąžinti žmoniją į doros kelią.
Žodis dharma-ksetra (vieta, kurioje atliekamos religinės apeigos)
reikšmingas tuo, kad Kuruksetros mūšio lauke Aukščiausias Dievo Asmuo
buvo Arjunos pusėje. Dhrtarastra, Kuru tėvas, labai abejojo savo sūnų galimybe
laimėti. Dvejodamas jis teiraujasi savo patarėjo Sanjayos: „Ką jie veikia?" Jis
įsitikinęs, kad ir jo, ir jaunesniojo brolio Pandų sūnūs susirinko į Kuruksetros
lauką lemiamoms kautynėms. Ir vis dėlto jo klausimas daug reiškiantis. Kuru
tėvas nepageidauja jokio kompromiso tarp pusbrolių ir brolių, nori aiškiai
žinoti, kas lemta jo sūnums mūšio lauke. Kadangi kautynėms išrenkamas
Kuruksetros laukas, kurį vienas Vedų tekstas vadina garbinimo vieta, verta net
ir dangaus gyventojų, Dhrtarastra labai baiminosi dėl galimos šventos vietos
įtakos kautynių baigčiai. Jis neabejojo, kad Arjunai ir Pandų sūnums ši
aplinkybė turės teigiamos įtakos, nes jie doro būdo. Sanjaya — Vyasos
mokinys, todėl, Vyasos malone, Sanjaya regėjo Kuruksetros mūšio lauką iš
Dhrtarastros menių. Tai žinodamas Dhrtarastra klausia jo apie padėtį mūšio
lauke.
Dhrtarastros klausimas atskleidžia jo kėslus, mat, ir Pandavos, ir
Dhrtarastros sūnūs priklauso vienai giminei, o jis sąmoningai Kuru ainiais
pavadina tiktai savo sūnus, tuo atskirdamas Pandų sūnus nuo giminės paveldo.
Tad išaiškėja ypatinga Dhrtarastros pozicija, kurią jis buvo užėmęs santykiuose
su savo sūnėnais, Pandų sūnumis. Taigi jau nuo pasakojimo pradžios pajunti,
kad šventame Kuruksetros lauke, dalyvaujant pačiam religijos tėvui Sri Krsnai,
it piktžolės ryžių lauke su šaknimis bus išrauti kenksmingi augalai— tokie, kaip
Dhrtarastros sūnus Duryodhana bei kiti į jį panašūs, ir Viešpačiui padedant jų
vietą užims tikrai religingi žmonės su Yudhisthira priešakyje. Tokia žodžių
dharma-ksetre bei kuru-ksetre svarba, nenagrinėjant jų reikšmės istorijai ir
Vedų kultūrai.

2 TEKSTAS
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sanjaya uvdca
drstvd tu pdndavdnikam vyūdham duryodhanas tada dcdryam
upasangamya raja vacanam abrav'it
sanjayah
uvdca—Sanjaya
tarė;
drstvd—išvydęs;
tu—bet;
pdn-dava-anlkam—Pandavų karius; vyūdham—išsirikiavusius falangomis;
duryodhanah—Duryodhana;
tada—tada;
dcdryam—prie
mokytojo;
upasangamya—prieidamas;
raja—karalius;
vacanam
—žodžius;
abravlt—pasakė.
Sanjaya tarė: O valdove, apžvelgęs kariuomenę, kurios dalinius išdėstė
Pandų sūnūs, karalaitis Duryodhana prisiartino prie savo mokytojo ir
prabilo į jį tokiais žodžiais.
KOMENTARAS: Dhrtarastra buvo aklas nuo gimimo. Deja, jis neturėjo ir
dvasinio matymo. Karalius gerai žinojo, kad tokie pat akli religijos reikaluose ir
jo sūnūs; jis buvo įsitikinęs, kad jie niekad neras bendros kalbos su dorovingos
prigimties Paiidavomis. Jam vis nedavė ramybės mintis dėl Šventos vietos
įtakos; Sanjaya suvokė motyvus, paskatinusius Dhrtarastra domėtis padėtimi
mūšio lauke. Norėdamas padrąsinti prislėgtą karalių, Sanjaya patikina, jog jo
sūnūs nesirengia daryti jokių nuolaidų, nepaisant šventos vietos įtakos. Todėl
Sanjaya ir pasakoja karaliui, kaip jo sūnus Duryodhana apžvelgė Pandavų
karines pajėgas ir tučtuojau nuskubėjo pas kariuomenės vadą Dronacaryą
pranešti apie tikrąją padėtį. Nors, kaip sako posmas, Duryodhana — karalaitis,
tačiau padėties rimtumas verčia jį kreiptis į kariuomenės vadą. Si aplinkybė
rodo jį esant gerą politiką. Tačiau išorinis diplomato šaunumas negalėjo
nuslėpti baimės, kuri apėmė Duryodhana išvydus išdėstytas Pandavų karines
pajėgas.
3 TEKSTAS

pašyaitdm pdndu-putrdndm dcdrya mahatim camūm vyūdham
drupada-putrena tava šisyena dhimatd
pašya—pažvelk; etdm—į šias; pdndu-putrdndm—Pandų sūnų; dcdrya—o
mokytojau;
mahatim—milžiniškas;
camūm—karines
pajėgas;
vyūdham—išdėstytas; drupada-putrena—Drupados sūnaus; tava—tavo;
šisyena—mokinio; dhi-matd—labai sumanaus.
O mano mokytojau, pažvelki į didžiulę Pandų sūnų kariuomenę, kurią taip
meistriškai išdėstė tavo sumanusis mokinys, Drupados sūnus.
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KOMENTARAS: Apsukrusis diplomatas Duryodhana norėjo parodyti didžiajam
brahmanai, kariuomenės vadui Dronacaryai pastarojo neapdairumą.
Dronacaryą kažkokiu politiniu klausimu susikivirčijo su karaliumi Drupada,
Arjunos sutuoktinės Draupadl tėvu. Įpykęs Drupada atliko didžiulę auką ir gavo
palaiminimą sulaukti sūnaus, kuris galės nukauti Dronacaryą. Dronacaryą
puikiai tai žinojo, ir vis dėlto jis, kilniadvasis brdhmana, nedvejodamas atskleidė visas savo karines paslaptis Drupados sūnui Dhrstadyum-nai, kai jam
buvo patikėta tą jaunuolį mokyti karybos. Dabar Kuruksetros mūšio lauke
Dhrstadyumna stoja Pandavų pusėn ir rikiuoja falangas, išmokęs šio meno iš
Dronacaryos. Duryodhana nurodo Dronacaryos klaidą, norėdamas, kad
pastarasis būtų budrus ir nepalenkiamas mūšyje. Parodydamas Dronacaryos
klaidą jis nori pabrėžti, kad Dronacaryą neturėtų nuolaidžiauti kautynėse su
Pan-davomis, kurie kaip ir Dhrstadyumna buvo jo numylėti mokiniai.
Gabiausias jų ir labiausiai pasiaukojęs — Arjuna. Duryodhana taip pat įspėja,
jog toks nuolaidžiavimas gresia pralaimėjimu.
4 TEKSTAS

fŠTCTC* 5^ TCR*tt IIVII
šūrd mahesv-asa

bhimdryuna-samd yudhi yuyudhano viralas ca
drupadaš ca mahd-rathah

atra—čia;
šūrdh—didvyriai;
maha-isu-dsah—galingi
lankininkai;
bhlma-arjuna—Bhlmai ir Arjunai; samdh—lygūs; yudhi— kovoje;
yuyudhdnah—Yuyudhana; virdtah—Virata; ca—taip pat; drupadah—Drupada;
ca—taip pat; mahd-rathah—didis karys.
Šioje kariuomenėje daug didvyriškų lankininkų, mūšyje lygių Bhlmai ir
Arjunai, tai didieji karžygiai Yuyudhana, Virata bei Drupada.
KOMENTARAS: Nors prityrusiam karybos žinovui Dronacaryai pats
Dhrstadyumna nebuvo itin rimtas priešininkas, tačiau senam kariui vertėjo
pasisaugoti daugelio kitų. Duryodhanos žodžiais, jie — didelė kliūtis siekiant
pergalės, nes kiekvienas jų ne mažiau grėsmingi už Bhlmą ir Arjuna. Jis žinojo
Bhlmos ir Arjunos galybę, todėl ir palygino kitus karius su jais.
5 TEKSTAS

dhrstaketuš cekitdnah kdširdjaš ca viryavdn purujit kuntibhojaš ca
šaibyaš ca nara-pungavah
dhrstaketuh—Dhrstaketu; cekitdnah—Cekitana; kdširdjah—Ka-širaja; ca—taip
pat; virya-van—labai stiprus; purujit—Purujitas; kuntibhojah—Kuntibhoja;
ca—ir; šaibyah—Šaibya; ca—ir; nara-pungavah—didvyris tarp žmonių.
Tarp jų — didvyriai Dhrstaketu, Cekitana, Kaširaja, Purujitas, Kuntibhoja bei
Saibya — narsūs galiūnai karžygiai.
6 TEKSTAS
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yudhdmanyuš ca vikrdnta uttamaujdš ca viryavdn saubhadro
draupadeydš ca sarva eva mahd-rathah
yudhdmanyuh—Yudhamanyu;
ca—ir;
vikrdntah—galingasis;
ut-tamaujdh—Uttamauja;
ca—ir;
virya-vdn—labai
stiprus;
saubha-drah—Subhadros sūnus; draupadeydh—Draupadl sūnūs; ca—ir;
šarve—visi; eva—tikrai; maha-rathdh—įgudę kovos vežimų kariai.
Jų gretose galingasis Yudhamanyu, stipruolis Uttamauja, Subhadros sūnus
bei Draupadl sūnūs. Visi jie — įgudę kovos vežimų kariai.
7 TEKSTAS

STOT* g fafa&T % STfo^T fS^TpT I
asmdkam tu višistd ye tdn nihodha dvijottama ndyakd mama
sainyasya samjndrtham tdn bravimi te
asmdkam—mūsų; tu—bet; višistdh—ypač galingi; ye—kurie; tdn —įjuos;
nibodha—atkreipki dėmesį, žinok; dvija-uttama—o geriausias iš brahmanų;
ndyakdh—karvedžiai; mama—mano; sainyasya—karių; samjhd-artham—kad
žinotum; tdn—juos; bravimi —aš sakau; te—tau.
Bet pirmiausia, o geriausias iš brahmanų, leiski paminėti tuos karvedžius,
kurie ypač tinka vadovauti mano karinėms pajėgoms.
8 TEKSTAS
bhavan bhismaš ca karnas ca krpaš ca samitim-jayah ašvatthdma
vikarnaš ca saumadattis tathaiva ca
bhavan—tu pats; bhismah—senolis Bhlsma; ca—taip pat; kar-nah—Karna;
ca—ir; krpah—Krpa; ca—ir; samitim-jayah—visad nugalintis mūšyje;
ašvatthdma—Ašvatthama;
vikarnah—Vi-karna;
ca—o
taip
pat;
saumadattih—Somadattos sūnus; tatha— o taip pat; eva—tikrai; ca—taip pat.
Tai tu pats, o taip pat Bhlsma, Karna, Krpa, Ašvatthama, Vi-karna,
Somadattos sūnus vardu Bhūrišrava — visad nugalintys mūšyje.
KOMENTARAS: Duryodhana išvardija neeilinius, visad pasiekiančius pergalę
kovoje didvyrius. Vikarna — tai Duryodhanos brolis, Ašvatthama —
Dronacaryos sūnus, o Saumadattis (dar vadinamas Bhūrišrava) — Bahllkų
karaliaus sūnus. Karna yra vienos motinos Arjunos brolis, mat, jis gimė Kunti
prieš jos sutuoktuves su karaliumi Pandų. Krpacaryos sesuo dvynė ištekėjo už
Dronacaryos.

9 TEKSTAS
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anye ca bahavah šura mad-arthe tyakta-jivitah
nand-šastra-praharandh šarve yuddha-višdraddh
anye—kitų; ca—taip pat; bahavah—labai daug; šūrdh—didvyrių;
mat-arthe—dėl manęs; tyakta-jivitdh—pasirengę rizikuoti savo gyvybėmis;
ndnd—daugeliu; šastra—ginklų; praharandh— apsiginklavę; šarve—visi jie;
yuddha-višdraddh—gerai išmanantys karo mokslą.
Ten daug ir kitų didvyrių, pasiryžusių paguldyti už mane galvas. Visi jie
puikiai apsiginklavę įvairiausiais ginklais ir gerai išmano karo mokslą.
KOMENTARAS: O dėl kitų karžygių: Jayadrathos, Krtavarmos ar Salyos, tai
visi jie kupini ryžto atiduoti gyvybę už Duryodhana. Kitaip sakant, jiems lemta
žūti Kuruksetros mūšyje, nes stojo nusidėjėlio Duryodhanos pusėn.
Duryodhana, be abejo, tiki pasieksiąs pergalę minėtų savo draugų suvienytomis
pajėgomis.
10 TEKSTAS

smfa 3^TT* iri •tftenftrcf^; i
aparyaptam tad asmdkam balam bhlsmdbhiraksitam parydptarh tv idam
etesdm balam bhlmdbhiraksitam
aparyaptam—neišmatuojama; tat—ta; asmdkam—mūsų; balam —galybė;
bhlsma—senolio
Bhlsmos;
abhiraksitam—patikimai
saugoma;
parydptam—ribota; tu—tačiau; idam—visa ta; etesdm —Pandavų;
balam—stiprybė; bhlma—Bhlmos; abhiraksitam— rūpestingai saugoma.
Mūsų stiprybė neišmatuojama, be to, mus patikimai saugo senolis Bhlsma,
o išgalės Pandavų, rūpestingai saugomos Bhlmos, ribotos.
KOMENTARAS: Šiame posme Duryodhana palygina ir įvertina jėgas. Jis mano,
kad jo ginkluotųjų pajėgų galybė neišmatuojama, nes ypač pasikliauna
milžinišką patirtį turinčio karvedžio, senolio Bhlsmos apsauga. Kita vertus, jis
įsitikinęs, kad Pandavų jėgos ribotos, nes juos gina mažiau įgudęs karvedys
BhTma — gana menkas, lyginant jį su Bhlsma. Duryodhana visada nekentė
Bhlmos, nes puikiai žinojo, kad jeigu žus, tai tik nuo jo rankos. Ir vis dėlto jis
tvirtai tiki savo pergale, nes kautynėse dalyvauja žymiai už Bhlmą pranašesnis
karvedys Bhlsma. Ir tikrai Duryodhana turėjo pagrindo tikėtis išeiti iš mūšio
laimėtoju.
11 TEKSTAS
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ayanesu ca sarvesu yathd-bhagam avasthitdh bhlsmam
evdbhiraksantu bhavantah sarva eva hi ayanesu—strateginiuose
punktuose; ca—taip pat; sarvesu—visuose; yathd-bhdgam—įvairiai
išrikiuoti; avasthitdh—būdami; bhismam—senoliui Bhismai;
eva—tikrai; abhiraksantu—turite padėti; bhavantah—jūs;
šarve—visi iš eilės; eva hi—tikrai.
O dabar kiekvienas iš jūsų turite visomis išgalėmis paremti senolį Bhismą,
užėmę strateginius punktus kariuomenės falangose.
KOMENTARAS: Duryodhana, išaukštinęs Bhlsmos narsumą, susigriebia ir
norėdamas, kad kiti karvedžiai nepasijustų mažiau vertinami, su jam būdingu
diplomatiškumu aukščiau minėtais žodžiais stengiasi atitaisyti padėtį. Jis
pabrėžia, jog Bhismadeva, be abejonių, narsiausias didvyris, tačiau jis
nebejaunas, todėl kiekvienas turėtų gerai pagalvoti, kaip patikimai apsaugoti jį
iš visų pusių. Senoliui įsitraukus į kovą, priešas gali tuo pasinaudoti ir pulti
neapsaugotą užnugarį. Todėl labai svarbu, kad kiti didvyriai nepaliktų savo
strateginių pozicijų ir neleistų priešininkui suardyti rikiuotės. Duryodhana gerai
supranta, kad Kuru pergalė priklauso nuo to, ar dalyvaus Bhismadeva
kautynėse, ar ne. Jis tikisi Bhismadevos ir Dronacaryos visapusiškos paramos
mūšyje, nes gerai prisimena, kaip viešame susirinkime abu nė žodeliu neužtarė
Arjunos žmonos Draupadl, kuri, patekusi į beviltišką padėtį, prievarta
nurenginėjama visų didžiųjų karvedžių akivaizdoje, meldė jų pagalbos. Žinodamas, kad abu karo vadai simpatizuoja Pandavoms, Duryodhana vis dėlto
vylėsi, jog dabar jie visiškai pamirš savo jausmus, kaip buvo įprasta per
turnyrus.

12 TEKSTAS

tasya sahjanayan harsarh kuru-vrddhah pitdmahah simha-nddam
vinadyoccaih šahkham dadhmau pratdpavdn
tasya—jo; sahjanayan—augantis; harsam—džiugesys; kuru-vrddhah—Kuru
dinastijos prosenis (Bhlsma); pitdmahah—senolis; simha-nddam—primenantį
liūto riaumojimą; vinadya—skleisdamas garsą; uccaih—labai garsiai; šahkham—kriauklę; dadhmau —papūtė;
pratdpa-vdn—narsusis.
Tada narsusis Kuru dinastijos protėvis, karių senelis Bhlsma griausmingai
papūtė savo kriauklę, kuri suriaumojo it liūtas ir labai nudžiugino Duryodhana.
KOMENTARAS: Kuru dinastijos protėvis suvokė vidinį savo vaikaičio
Duryodhanos nusiteikimą ir iš gilios užuojautos, norėdamas jį padrąsinti, labai
garsiai sutrimituoja savo kriaukle, tarsi patvirtindamas, jog neveltui yra
lyginamas su liūtu. Netiesiogiai, pasinaudodamas kriauklės garso simbolika, jis
duoda ženklą savo prislėgtam prosūniui Duryodhanai, kad šis neturi jokių šansų
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nugalėti, nes Aukščiausias Viešpats Krsna kautynėse palaiko priešininką.
Tačiau nepaisant visko, jo, kaip kario, pareiga reikalauja grumtis, negailėti jėgų.

13 TEKSTAS

AmpR s ^F^pfts^Tčą \ \ \ \ \ \
tatah šankhdš ca bheryaš ca panavdnaka-gomukhdh
sahasaivdbhyahanyanla sa šabdas tumulo 'bhavat
tatah—po to; sahkhdh—kriauklės; ca—taip pat; bheryah—dideli būgnai;
ca—ir;
panava-dnaka—būgneliai
ir
litaurai;
gomu-khdh—ragai;
sahasd—staiga; eva—tikrai; abhyahanyanta—vienu metu sugriaudėjo;
sah—šis; šabdah—bendras garsas; tumulah —triukšmingas; abhavat-—kilo.
Po to, všenu kartu netikėtai sugaudė kriauklės, litaurai, būgnai, trimitai bei ragai
ir sukėlė baisingą triukšmą.

14 TEKSTAS
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tatah švetair hayair yukte mahati syandane sthitau mddhavah pdndavaš
caiva divyau šankhau pradadhmatuh
tatah—po to; švetaih—baltais; hayaih—žirgais; yukte—pakinkytame;
mahati—dideliame;
syandane—kovos
vežime;
sthitau—
būdami;
mddhavah—Krsna (sėkmės deivės sutuoktinis); pdnda-vah—Arjuna (Pandų
sūnus);
ca—taip
pat;
eva—tikrai;
divyau—
transcendentines;
šarikhau—kriaukles; pradadhmatuh—ėmė pūsti.
O kitoje lauko pusėje, Viešpats Krsna ir Arjuna didingame baltais žirgais
kinkytame karo vežime ėmė pūsti savo transcendentines kriaukles.
KOMENTARAS: Kriauklės Krsnos ir Arjunos rankose — priešingai tai, kuria
trimitavo Bhismadeva — pavadintos transcendentinėmis. Transcendentinės
kriauklės suskambo kaip ženklas, kad priešininkas pasmerktas pralaimėti, nes
Krsna — Pandavų pusėje. Ja-yas tu pdndu-putrdndm yesdm pakse jandrdanah.
Pergalė visad su tokiais žmonėmis kaip Pandų sūnūs, nes su jais Viešpats
Krsna. Kad ir kur būtų Viešpats, visur ir visada šalia Jo sėkmės deivė, nes ji nė
per žingsnį nesitraukia nuo savo vyro. Vadinasi, pergalė ir pasisekimas laukė
Arjunos — tokią žinią paskelbė Višnu, arba Viešpaties Krsnos, kriauklės
transcendentinis gausmas. Be to, kovos vežimą, kuriame abu bičiuliai sėdėjo,
Arjunai dovanojo Agnis (ugnies dievas), o tai reiškė, kad juo galima pergalingai
skintis kelią per visus tris pasaulius.

15 TEKSTAS
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pdhcajanyam hrsikešo devadattam dhananjayah
paundram dadhmau maha-šankham bhima-karmd vrkodarah
pdhcajanyam—kriauklę, vadinamą Pancajanya; hrslka-išah—Hr-sikeša (Krsna,
Viešpats, valdantis Savo bhaktų jusles); devadattam—kriauklę, vadinamą
Devadatta; dhanam-jayah—Dhananjaya
(Arjuna, turtų laimėtojas); paundram—kriauklę, vadinamą Paund-ra;
dadhmau—pūtė; maha-šahkham—didžiąją kriauklę; bhima-karma—pagarsėjęs
titaniškais žygiais; vrka-udarah—besotis (Bhl-ma).
Viešpats Krsna pūtė Savo kriauklę Pancajanya, Arjuna pūtė savąją
Devadattą, o Bhima, titaniškais žygiais pagarsėjęs besotis, pūtė savo
įstabiąją Paundrą.
KOMENTARAS: Viešpats Krsna šiame posme pavadintas Hrsike-ša, nes Jis —
visų juslių savininkas. Gyvosios esybės — sudėtinės Jo dalelės, todėl jų juslės
yra sudėtinė Jo juslių dalis. Imperso-nalistai negali paaiškinti gyvųjų esybių
juslių fenomeno, todėl jie visada stengiasi vaizduoti visas gyvas esybes
bejausmes, beasmenes. Viešpats, glūdintis visų gyvų esybių širdyse, valdo jų
jusles. Bet valdo Jis tik tokiu laipsniu, kokiu gyvoji esybė atsiduoda Jo valiai, o
štai tyro bhaktos jusles Jis valdo tiesiogiai. Čia, Kuruksetros mūšio lauke,
Viešpats tiesiogiai kontroliuoja transcendentines Arjunos jusles, todėl šioje
situacijoje Jis ir pavadintas HrsT-keša. Viešpats turi daug įvairių vardų, pagal
skirtingus Jo žygius. Pavyzdžiui, Viešpatį vadiname Madhusūdana todėl, kad Jis
nudobė demoną Madhu; Govinda — nes Jis teikia džiaugsmą karvėms bei
jausmams; Vasudeva — nes atėjo Vasudevos sūnumi; Devakl-nandana — todėl,
kad DevakI Jis pasirinko Savo motina; Yašoda-nandana — dėl to, kad Yašodai
paskyrė Savo vaikystės žaidimus Vrndavanoje; Partha-sarathiu — todėl, kad
buvo Savo bičiulio Arjunos vežėju. Lygiai taip Jis vadinamas ir Hrslkeša, nes
vadovavo Arjunai Kuruksetros mūšio lauke.
Arjuna šiame posme pavadintas Dhananjaya, nes jis padėjo vyresniajam
broliui — karaliui įgyti nesuskaičiuojamus turtus, kurių prireikė įvairių aukų
išlaidoms. Bhima gavo Vrkodaros vardą, nes jo apetitas toks pat neįtikėtinas
kaip ir titaniški žygiai, pavyzdžiui, demono Hidimbos nužudymas. Taigi visų
Pandavų bendražygių kriauklių gaudimas, o pirmiausia Viešpaties kriauklės
garsas, įkvėpė karius kovai. Priešininko pusė neturėjo tokių privalumų: su jais
nebuvo nei aukščiausiojo valdovo, Viešpaties Krsnos, nei sėkmės deivės.
Žodžiu, mūšyje jiems buvo lemta pralaimėti — tokią žinią skelbė kriauklių
garsai.
16-18 TEKSTAI
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anantavijayarh raja kuntl-putro yudhisthirah nakulah sahadevaš ca
sughosa-manipuspakau

51

Bhagavad-gita

kašyaš ca paramesv-dsah
satyakiš caparajitah

1.15

šikhandl ca mahd-rathah dhrstadyumno virataš ca

drupado draupadeyaš ca sarvašah prthivl-pate
saubhadraš ca maha-bahuh šankhdn dadhmuh prthak prthak
ananta-vijayam—kriauklę,
vadinamą
Anantavijaya;
raja—karalius;
kuntl-putrah—Kunti sūnus; yudhisthirah—Yudhisthira; nakulah—Nakula;
sahadevah—Sahadeva; ca—ir; sughosa-manipuspakau—kriaukles — Sughosą
ir
Manipuspaką;
kdšyah—Kašio
(Varanasio)
karalius;
ca—ir;
parama-isu-dsah—didis lankininkas; šikhandl—Sikhandis; ca—taip pat;
mahd-rathah—galintis
kautis
vienas
prieš
tūkstantį;
dhrstadyumnah—Dhrstadyumna (karaliaus Drupados sūnus); viratah—Virata
(karalaitis, suteikęs Pandavoms prieglobstį jiems nesislapstant); ca—taip pat;
satyakih—Satyakiš (tas pats asmuo, kaip ir Yuyudhana, Viešpaties Krsnos
vežėjas); ca—ir; aparajitah—niekada nebuvęs sutriuškintas; drupadah—
Drupada, Pancalos karalius; draupadeyah—Draupadl sūnūs; ca— taip pat;
sarvašah—visi; prthivl-pate—o valdove; saubhadrah— Abhimanyu, Subhadros
sūnus; ca—taip pat; maha-bahuh—tvirta-rankis; šankhdn—kriaukles;
dadhmuh—ėmė pūsti; prthak prthak —kiekvienas atskirai.
Karalius Yudhisthira, Kunti sūnus, papūtė savąją kriauklę Anantavijaya,
Nakula ir Sahadeva — Sughosą ir Manipuspaką. Didysis lankininkas Kašio
karalius, grėsmingasis karys Sikhandis, Dhrstadyumna, Virata bei
nenugalimasis Satyakiš, taip pat Drupada, Draupadi sūnūs ir kiti didvyriai,
tokie, kaip puikiai apsiginklavęs Subhadros sūnus — visi, o valdove, ėmė
pūsti savo kriaukles.
■

KOMENTARAS: Sanjaya labai taktiškai užsimena Dhrtarastrai, kad
neišmintinga karaliaus politika — bandymas apgauti Pandų sūnus ir iškelti į
karalystės sostą savo sūnus — toli gražu neverta pagyrų. Ženklai aiškiai rodo
Kuru dinastijos pražūtį didžiajame mūšyje. Nuo prosenio Bhlsmos iki
Abhimanyu ir kitų karžygių, įskaitant daugelio pasaulio kraštų valdovus — visi
buvo čia ir visi buvo pasmerkti. Kalčiausias dėl šios tragedijos — karalius
Dhrtarastra, kurstęs savo sūnų politiką.

19 TEKSTAS

sa ghoso dhartarastranam hrdayani vyadarayat nabhaš ca prthivlm
caiva tumulo ' bhyanunddayan
sah—tas;
ghosah—virpesys;
dhartarastranam—Dhrtarastros
sūnų;
hrdayani—širdis; vyadarayat—sudrebino; nabhah—dangų; ca—taip pat;
prthivlm—žemės paviršių; ca—taip pat; eva—tikrai; tumulah—triukšmingas;
abhyanunddayan—nuaidėjęs.
Įvairiausių kriauklių garsai, susilieję į vientisą gausmą, sudrebino dangų ir
žemę, ir suvirpėjo Dhrtarastros sūnų širdys.
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KOMENTARAS: Kai Bhlsma ir kiti Duryodhanos sąjungininkai papūtė savo
kriaukles, jų garsas neįvarė siaubo Pandavoms. Tekstas to niekur nemini, o štai
Dhrtarastros sūnų širdys, sakoma posme, suvirpėjo nuo kriauklių gausmo,
nuaidėjusio virš Pandavų stovyklos. To priežastis — Pandavos ir jų tikėjimas
Viešpačiu Krsna. Kas randa prieglobstį Aukščiausiame Viešpatyje, tas
nesibaimina net pakliuvęs į didžiausią negandą.
20 TEKSTAS

5M% *ff§#pl $m$m *n*w: i

atha vyavasthitan drstvd dhdrtardstrdn kapi-dhvajah pravrtte
šastra-sampdte dhanur udyamya pdndavah hrsikešam tada vdkyam
idam aha mahi-pate
atha—po to; vyavasthitan—įsitaisęs; drsįvd—žvelgdamas; dhdrtardstrdn— į
Dhrtarastros sūnus; kapi-dhvajah—tas, kurio vėliava pažymėta Hanumano
ženklu; pravrtte—pasirengęs; šastra-sampdte—leisti strėles; dhanuh—lanką;
udyamya—pakėlęs; pdndavah —Pandų sūnus (Arjuna); hrsikešam—Viešpačiui
Krsnai; tada— tada; vdkyam—žodžius; idam—šiuos; aha—ištarė; mahl-pate—
o valdove.
Tada Pandų sūnus Arjuna, sėdįs kovos vežime, virš kurio plaikstėsi vėliava
su Hanumano atvaizdu, pakėlė lanką ir pasiruošė leisti strėles. O valdove,
pažvelgęs į Dhrtarastros sūnus kautynių rikiuotėje, Arjuna prakalbo į
Viešpatį Krsną tokiais žodžiais.
KOMENTARAS: Artinosi mūšio pradžia. Ankstesnis tekstas rodo, kad
Dhrtarastros sūnūs šiek tiek apniuko, pamatę netikėtai išdėstytas Pandavų
karines pajėgas. Pastarieji kautynių lauke vadovavosi tiesiogiais Viešpaties
Krsnos nurodymais. Hanumano atvaizdas Arjunos vėliavoje — dar vienas
pergalės ženklas, nes Hanumanas padėjo nugalėti Viešpačiui Ramai kautynėse
su Ravana. O dabar jie abu, Rama ir Hanumanas — Arjunos kovos vežime,
pasiryžę jam pagelbėti. Viešpats Krsna — tai Pats Rama, o kur Viešpats Rama,
ten Jo amžinasis tarnas Hanumanas ir amžinoji sutuoktinė, sėkmės deivė Sita.
Tad Arjunai nebaisūs jokie priešai. Maža to, Pats juslių valdovas Viešpats Krsna
jam vadovauja. Taigi Arjuna lengvai gali gauti gerą patarimą bet kokiu kautynių
strategijos ir taktikos klausimu. Tokios palankios sąlygos, kurias Viešpats
sudaro Savo amžinam bhaktai — tikros pergalės ženklas.
21-22 TEKSTAI

arjuna uvdca
senayor ubhayor madhye ratham sthdpaya me 'cyuta ydvad etan
nirlkse 'ham yoddhu-fcdmdn avasthitan
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asmin rana-samudyame

arjunah uvdca—Arjuna tarė; senayoh—kariaunų; ubhayoh— abiejų;
madhye—viduryje; ratham—kovos vežimą; sthdpaya— prašau pastatyki;
me—mano; acyuta—o Ištikimasis; yavat—kolei; etan—visus juos;
nirlkse—apžvelgsiu;
aham—aš;
yoddhu-kdmdn—trokštančius
kautis;
avasthitan—išsirikiavusius kautynių lauke; kaih—su kuriais; mayd—man;
saha—drauge; yoddhavyam —teks susikauti; asmin—šiame; rana—kovos;
samudyame—išmėginime.
Arjuna tarė: O Ištikimasis, pastatyki mano kovos vežimą tarp dviejų
kariaunų, kad regėčiau čia susirinkusius, geidžiančius kautynių — su jais
man lemta sukryžiuoti ginklus šiame didingame mūšyje.
KOMENTARAS: Nors Viešpats Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo, tačiau iš
nepriežastinio gailestingumo Jis tarnauja Savo bičiuliui. Jo palankumas
bhaktoms neblėsta, todėl Arjuna šiame posme kreipiasi į Jį — Ištikimasis.
Būdamas vežėju, Viešpats privalėjo vykdyti Arjunos įsakymus, o kadangi juos
vykdė nesvyruodamas, tai ir buvo pavadintas Ištikimuoju. Nors Viešpats ir
ėmėsi vežėjo vaidmens vardan Savo bhaktos, Jo, kaip Aukščiausiojo, padėtis
nekelia abejonių. Bet kokiomis aplinkybėmis Jis — Aukščiausias Dievo Asmuo,
Hrsikeša, visų juslių Valdovas. Viešpatį ir Jo tarną sieja labai švelnūs ir
transcendentiniai ryšiai. Kaip Viešpaties tarnas kiekvieną minutę pasirengęs
Jam patarnauti, taip ir Viešpats visad ieško progos padaryti kokią nors paslaugą
bhaktai. Kai tyras bhakta, užimdamas pranašesnę padėtį Jam įsakinėja, Jis patiria daug didesnį pasitenkinimą, negu kad įsakinėtų Jis Pats. Jis — uililovas, visi
Jo įsakymų valdžioje, ir nėra nieko aukštesnio, kas • h|stų Jam įsakinėti. Bet
jeigu įsako tyras bhakta. Viešpats dėl to plttria tiktai transcendentine, palaimą,
nors Jis Pats yra visų aplinkybių Seimininkas.
Arjuna — tyras Viešpaties bhakta, todėl jis nenori kovoti su savo pusbroliais
ir broliais, bet, užsispyrus Duryodhanai ir nepriėmus hiikių derybų, jis priverstas
stoti į mūšį. Štai kodėl Arjunai rūpi, kas iš vadų atvyko į kautynių lauką. Apie
pastangas sudaryti taiką kmiiynių lauke negalėjo būti nė kalbos — karžygys
tiesiog panoro i lai kartą pamatyti visus ir įsitikinti, ar stiprus jų noras pradėti šį
nepageidaujamą karą.
23 TKKSTAS

yotsyamanan avekse 'harh y a ete 'tra samagatah dhdrtarastrasya
durbuddher yuddhe priya-cikirsavah
yotsyamanan—į tuos, kurie kausis; avekse—leiski pažvelgti; aham -~aŠ;
ye—kurie;
ete—tie;
atra—čia;
samagatah—susiėję;
dhartarastrasya—Dhrtarastros
sūnui;
durbuddheh—piktavaliui;
yuddhe—kautynėse; priya—gero; ciklrsavah—linkintys.
Leiski pažvelgti į tuos, kurie suėjo kautis, norėdami įsiteikti piktavaliui
Dhrtarastros sūnui.
KOMENTARAS: Niekam nebuvo paslaptis, kad Duryodhana kūrė pikius planus
ir su savo tėvu Dhrtarastra sudarė sandėrį, norėdamas pasiglemžti Pandavų
karalystę. Visi palaikiusieji Duryodhanos pusę — to paties lizdo paukščiai.
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Arjuna trokšta pamatyti juos mūšio lauke, prieš prasidedant kovai, bet nė
neketina siūlyti taikių derybų, o tik nori patirti, kas jie. Karys, aišku, nori dar
kartą išvysti priešą, kad įvertintų jėgą, su kuria teks susiremti. Tačiau jis visiškai
įsitikinęs pergale, nes greta jo sėdi Krsna.
M TKKSTAS

I
t^Rt ffft^t

i

sanjaya uvdca
evam ūkto hrsikešo guddkešena bhdrata
senayor ubhayor madhye sthdpayitvd rathottamam
sahjayah
uvdca—Sanjaya
tarė;
evam—šitaip;
uktah—paprašytas;
hrsikešah—Viešpats Krsna; guddkešena—Arjunos; bhdrata —o Bharatos aini;
senayoh—kariaunų;
ubhayoh—abiejų;
madhye
—viduryje;
sthdpayitvd—pastatęs; ratha-uttamam—puikųjį karo vežimą.
Sanjaya tarė: O Bharatos aini, Arjunos paprašytas Viešpats Krsna atvarė
puikųjį kovos vežimą priešininkų kariuomenių viduriu.
KOMENTARAS: Šiame posme Arjuna pavadintas GudaJceša. Gu-ddkd — tai
miegas, o tą, kuris nugalėjo miegą, vadina guddkeša. Miegas taip pat reiškia
neišmanymą. Taigi draugystė su Krsna padėjo Arjunai įveikti ir miegą, ir
neišmanymą. Kaip didis Krsnos bhakta, jis negalėjo užmiršti Jo nė akimirkai.
Tokia bhaktos prigimtis. Ir dieną, ir naktį Viešpaties bhakta be perstojo mąsto
apie Krsnos vardą, pavidalą, savybes bei pramogas. Taip, nuolat galvodamas tik
apie Krsną, bhakta įveikia ir miegą, ir neišmanymą. Tai ir yra Krsnos sąmonė,
arba samddhi. Krsna, kaip Hrsikeša, t.y. kiekvienos gyvos esybės juslių ir
minčių valdovas, suprato, kodėl Arjuna nori, kad kovos vežimas būtų
sustabdytas tarp dviejų kariuomenių. Jis išpildė prašymą ir ištarė šiuos žodžius.

25 TEKSTAS

mv?$p| M^dl^^Pf^f% IRMI
bhisma-drona-pramukhatah sarvesdm ca mahl-ksitdm uvdca pdrtha
pašyaitan samavetdn kurūn iti
bhlsma—senolio
Bhlsmos;
drona—mokytojo
Dronos;
pramukha-tah—akivaizdoje; sarvesdm—visų; ca—taip pat; mahl-ksitdm—
pasaulio valdovų; uvdca—tarė; pdrtha—o Prthos sūnau; pašya— tik pažvelki;
etan—į visus juos; samavetdn—susiėjusius; kurūn —Kuru dinastijos narius;
iti—taigi.
Bhlsmos, Dronos ir kitų pasaulio valdovų akivaizdoje Viešpats prašneko:
Pažvelki, o Partha, į visus čia susirinkusius Kuru dinastijos narius.
KOMENTARAS: Viešpats Krsna — kiekvienos gyvos esybės Su-persiela —
skaitė Arjunos mintis. Žodis „HrsTkeša", vartojamas šiame kontekste, rodo, kad
Jis žino viską. Toks pat svarbus žodis ir „Partha", kuriuo kreipiamasi į Arjuna.
Tai reiškia „Kunti, ar Prthos, sūnau". Viešpats kaip draugas nori pasakyti
Arjunai, kad sutiko būti jo vežėju, nes Arjuna — Prthos, kuri yra Krsnos tėvo
Vasu-devos sesuo, sūnus. O ką gi Krsna turi galvoje sakydamas: „Pažvelk į
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Kuru"? Gal Arjuna nori sustoti ir atsisakyti kovos? Krsna niekada nesitikėjo,
kad tetos Prthos sūnus galėtų taip padaryti. Su draugiška pašaipa Viešpats
parodo numanąs Arjunos mintis.
26 TEKSTAS
■ ..

tatrdpašyat sthitdn pdrthah pitfn atha pitdmahan dcdrydn mdtuldn
bhratfn putrdn pautran sakhlrhs tatha švašurdn suhrdaš caiva senayor
ubhayor api
tatra—tenai; apašyat—jis pamatė; sthitdn—stovinčius; pdrthah —Arjuna;
pitfn—tėvus; atha—taip pat; pitdmahan—senelius; dcdrydn—mokytojus;
mdtuldn—dėdes iš motinos pusės; bhratfn —brolius; putrdn—sūnus;
pautran—vaikaičius; sakhin—draugus; tatha—taip pat; švašurdn—uošvius;
suhrdah—geranorius žmones; ca—taip pat; eva—tikrai; senayoh—kariaunų;
ubhayoh —abiejų pusių; api—esančius.
Ir išvydo Arjuna abiejose kariuomenėse savo tėvus, senelius, mokytojus,
dėdes iš motinos pusės, brolius, sūnus, vaikaičius, draugus, o taip pat savo
uošvius bei geranorius žmones.
KOMENTARAS: Kautynių lauke Arjuna išvydo visus savo giminaičius. Jis
regėjo Bhūrišrava ir kitus tėvo bendraamžius, matė savo senelius Bhlsma ir
Somadattą, mokytojus Dronacaryą ir Kr-pacaryą, dėdes iš motinos pusės —
Šalyą ir Šakunį, brolį Duryodhaną, sūnų Laksmaną, draugą Ašvatthama,
geranorį Krtavarmą, etc. Abiejų armijų gretose jis taip pat matė daugelį savo
draugų.
27 TEKSTAS

tdn samlksya sa kaunteyah sarvdn bandhūn avasthitan krpayd
paraydvisto visldann idam abravlt
tdn—visus juos; samlksya—pamatąs; sah—jis; kaunteyah—Kunti sūnus;
sarvdn—visokius;
bandhūn—gimines;
avasthitan—
esančius;
krpayd—užuojautos;
parayd—labai
stiprios;
dvistah—
apimtas;
visidan—sielodamasis; idam—taip; abravlt—pasakė.
Kada Kunti sūnus Arjuna išvydo visus savo draugus bei giminaičius,
gailestis suspaudė jo širdį, ir jis taip prašneko.
28 TEKSTAS

^stf ww 55^ Hfrf^nr^ i
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arjuna uvdca
drstvemam sva-janam krsna yuyutsum samupasthitam sldanti mama
gdtrdni mukham ca parišusyati
arjunah uvdca—Arjuna tarė; drstvd—išvydus; imam—visus šiuos;
sva-janam—gimines; krsna—o Krsna; yuyutsum—visus karingoje dvasioje;
samupasthitam—esančius; sldanti—virpa; mama—mano; gdtrdni—kūno dalys;
mukham—burna; ca—taip pat; parišusyati—džiūsta.
Arjuna tarė: Mano brangusis Krsna, kai regiu priešais save taip karingai
nusiteikusius draugus bei giminaičius, jaučiu virpulį visame kūne ir man
džiūsta burna.
KOMENTARAS: Kiekvienas Viešpačiui nuoširdžiai pasiaukojęs žmogus turi
visas gerąsias savybes, kurios būdingos dievotoms asmenybėms arba
pusdieviams, o štai abhaktai, nepaisant visų jo materialių savybių, įgytų mokslu
bei išsiauklėjimu — gerų savybių stinga. Pamačius kautynių lauke savo
gentainius, draugus bei artimuosius, Arjunos širdį suspaudė gailesys tiems, kas
pasiryžo kovoti tarpusavy. Dėl savo karių jis nerimavo nuo pradžių, bet dabar
gailisi net priešų, nuspėdamas neišvengiamą jų žūtį. Nuo tokių minčių sudrebėjo
jo kūnas, perdžiūvo burna. Jį nustebino priešininkų karingumas. Iš tikrųjų prieš
Arjuna pakilo visa bendruomenė, visi kraujo giminaičiai. Tai sukrėtė Arjuna —
geraširdį bhakta. Nors šiame posme apie tai neužsiminta, nesunku įsivaizduoti,
kad Arjuna krėtė ne tik drebulys, džiūvo jo burna, bet ir iš akių ritosi gailesčio
ašaros. Tokia Arjunos reakcija rodo ne silpnumą, bet jautrią širdį — savybe,
būdingą tyram Viešpaties bhaktai. Todėl pasakyta:
yasydsti bhaktir bhagavaty akihcand sarvair gunais tatra
samdsate surdh
hardv abhaktasya kuto mahad-gund
mano-rathendsati dhdvato bahih
„Tas, kas neatsižadamai pasišvenčia Dievo Asmeniui, turi visas gerąsias
pusdievių savybes. O žmogus, kuris nėra Viešpaties bhakta, pasižymi tik
materialiomis savybėmis, bet jos, kaip žinia, menkavertės. Taip yra dėl to, kad
jis blaškosi proto lygyje ir pasmerktas tapti materialios energijos žibesio auka"
(Bhdg. 5.18.12).

29 TEKSTAS

vepathuš ca šarlre me roma-harsaš ca jdyate gdndlvam sramsate
hastdt tvak caiva paridahyate
vepathuh—kūno virpulys; ca—taip pat; šarlre—kūno; me—mano;
roma-harsah—plaukų šiaušimasis; ca—taip pat; jdyate— vyksta;
gdndlvam—Arjunos lankas; sramsate—slysta; hastdt— iš rankos; tvak—oda;
ca—taip pat; eva—tikrai; paridahyate— dega.
Drebulys krečia visą mano kūną, šiaušiasi plaukai, iš rankos slysta
Gandlvos lankas, dega oda.
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KOMENTARAS: Dėl dviejų priežasčių kūną krečia drebulys ir dėl dviejų
priežasčių šiaušiasi plaukai. Tokie reiškiniai vyksta didelės dvasinės ekstazės
metu arba iš didelės baimės, kurią sukelia materialios aplinkybės. Pasiekus
transcendentinę realizaciją baimės pojūtis išnyksta. Šioje situacijoje Arjunai
pasireiškusius simptomus sukėlė materiali baimė, būtent, mirties baimė. Tai
rodo ir kiti požymiai: jis taip susijaudina, kad iš rankų slysta garsus GandTvos
lankas, jaučia, kaip liepsnojanti širdis degina jo odą. Visus šiuos simptomus
sukelia materiali būties samprata.

30 TEKSTAS

* ^ $n*t**rawį austa* ^

I

na ca šaknomy avasthdtum bhramativa ca me manah nimittani ca
pašyami viparitdni kešava
na—nei;
ca—taip
pat;
šaknomi—aš
pajėgiu;
avasthdtum—likti;
bhramati—užsimiršdamas; iva—kaip; ca—ir; me—mano; manah—protas;
nimittani—priežastis; ca—taip pat; pašyami—aš matau; viparitdni—visiškai
priešingas; kešava—o demono Kešio žudike (Krsna).
Nebegaliu daugiau čia pasilikti. Temsta mano sąmonė, galvoje pinasi
mintys. O Krsna, demono Kešio nugalėtojau, priešais regiu tiktai nelaimes.
KOMENTARAS: Nerimo apimtas Arjuna jau nebepajėgė toliau būti kautynių
lauke, dėl dvasios silpnumo aptemo jo sąmonė. Pernelyg stiprus potraukis
materialiems dalykams įstumia žmogų į sumaištį. Bhayam dvitiydbhinivešatah
sydt: baimė ir proto pusiausvyros nebuvimas būdingas tiems žmonėms, kurie
pasiduoda materialių sąlygų poveikiui (Bhdg. 1.2.37). Kautynių laukas žada
Arjunai vien skausmingas netektis — karys numano, kad nebus laimingas net
įveikęs priešą. Reikšmingi šio posmo žodžiai: nimittani viparitdni.
Kui žmogus regi žlungant visas savo viltis, jis pagalvoja: „Kodėl .is čia?"
Kiekvienas rūpinasi savimi ir savo gerove. Aukščiausias „Aš" nerūpi niekam.
Krsnos valia Arjuna parodo nesuprantąs, kas iš tikrųjų jam naudinga. Tikrasis
„savanaudiškumas" — tai tarnavimas Višnu, arba Krsnai. Sąlygota siela patiria
materialias kančias, nes pamiršo tai. Arjuna mano, kad pergalė mūšyje gali
sukelti tiktai širdgėlą.
31 TEKSTAS

na ca šreyo 'nupašydmi hatvd sva-janam ahave na kankse vijayam
krsna na ca rdjyam sukhdni ca
na—nei;
ca—taip
pat;
šreyah—gėrį;
anupašydmi—aš
įžvelgiu;
hatvd—žudydamas; sva-janam—savo gentainius; ahave—kovoje; na—nei;
kankse—aš trokštu; vijayam—pergalės; krsna—o Krsna; na—nei; ca—taip pat;
rdjyam—karalystės; sukhdni—laimės iš jos; ca—taip pat.
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Nesuprantu, ką gero gali duoti gentainių žudymas šiame mūšyje. Tokia
kaina, mano brangusis Krsna, aš netrokštu nei pergalės, nei karalystės, nei
laimės.
KOMENTARAS: Sąlygotos sielos nežino, kad didžiausia nauda joms — tai
tarnauti Višnu (arba Krsnai). Jos susivilioįa kūniškais ryšiais, tikėdamosi per
juos patirti laimę. Šitaip aklai suvokdamos gyvenimą, jos net neatmena, kokios
yra materialios laimės priežastys. Atrodo, kad Arjuna bus pamiršęs ir dorovinį
ksatriyos kodeksą. Pasakyta, kad į akinančiai spindinčią Saulės planetą, kurios
galia neišmatuojama, verti patekti dviejų rūšių žmonės: ksatriyos, Krsnos
įsakymu kritę mūšio lauke, ir atsižadėjusieji pasaulio bei visiškai pasišventę
dvasiniam tobulėjimui asmenys. Arjuna nenori žudyti net savo priešų, jau
nekalbant apie gimines. Jis mano, kad nukovęs savo gentainius neberas laimės
gyvenime, ir nenori grumtis mūšyje, kaip ir alkio nejaučiantis žmogus nenori
gamintis maisto. Jis nutaria pasitraukti į mišką ir gyventi ten vienas su savo
neviltimi. Bet jam, ksatriyai, norinčiam išlaikyti save, reikia valdyti karalystę,
nes ksatriya negali daryti nieko kito. Bet Arjuna neturi karalystės. Vienintelis
būdas ją išsikovoti — kautis su pusbroliais, broliais, ir jėga atgauti iš tėvo
paveldėtas valdas. Tačiau to daryti jis nenori. Todėl jis ir mano, kad reikia
pasitraukti į mišką ir vienišam ten kentėti.
32-35 TEKSTAI

ft^j vnj<igi4i: *T sftf%: ^I ^ H K H n \ \ ll
ftirt no rajyena govinda kim bhogair jlvitena va yesdm arthe kanksitam
no rdjyam bhogdh sukhdni ca
ta ime 'vasthitd yuddhe prdndms tyaktva dhandni ca dcdrydh pitarah
putras tathaiva ca pitdmahah
mdtuldh švašurdh pautrdh šydlah sambandhinas tatha etan na hantum
icchdmi ghnato 'pi madhusūdana
api trailokya-rdjyasya hetoh kim nu mahl-krte nihatya dhdrtardstrdn
nah kd prltih sydj jandrdana
kim—ko verta; nah—mums; rajyena—karalystė; govinda—o Krsna;
kim—koks;
bhogaih—malonumas;
jlvitena—gyvenant;
vd
—arba;
yesdm—kurių;
arthe—labui;
kanksitam—trokštama;
nah
—mūsų;
rdjyam—karalystė; bhogdh—materialūs malonumai; sukhdni—visiška laimė;
ca—taip pat; te—visi jie; ime—šie; avasthitdh—esantys; yuddhe—šiame mūšio
lauke; prdndn—gyvybes; tyaktva—atiduodantys; dhandni—turtus; ca—taip pat;
dcdrydh—mokytojai; pitarah—tėvai; putrdh—sūnūs; tatha—o taip pat;
eva—tikrai; ca—taip pat; pitdmahah—seneliai; mdtuldh— dėdės iš motinos
pusės; švašurdh—uošviai; pautrdh—vaikaičiai;
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fvrildh—svainiai; sambandhinah—giminės; tatha—o taip pat; t'tūn—visus juos;
na—niekada; hantum—nužudyti; icchdmi— noriu aš; ghnatah—nužudytas;
api—netgi; madhusūdana—o demono Madhu nugalėtojau (Krsna); api—net
jeigu; trai-lokya—trijų pasaulių; rdjyasya—karalystės; hetoh—mainais; kim
nu—nekalbant
jau;
mahi-krte—žemės
labui;
nihatya—nužudžius;
dhdr-tardsfrdn—Dhrtarastros sūnus; nah—mūsų; kd—koks; pritik—
džiaugsmas; sydt—bus; jandrdana—o visų gyvų būtybių saugotojau.
O Govinda, ko verta karalystė, laimė, o ir pats gyvenimas, jei visi, dėl kurių
to vertėtų geisti, išsirikiavo šiame kautynių lauke? O Madhusūdana, kodėl
turėčiau linkėti mirties priešais stovintiems mokytojams, tėvams, sūnums,
proseniams, dėdėms, uošviams, vaikaičiams, svainiams bei kitiems
artimiesiems, pasiryžusiems aukoti savo gyvybes ir turtus, net jeigu ir pats
žūčiau nuo jų rankos? O visų gyvų esybių saugotojau, negaliu su jais
kautis, net jei mainais už tai pelnyčiau tris pasaulius, o ką jau kalbėti apie
šią žemą. Kokį džiaugsmą gali suteikti mums Dhrtarastros sūnų žudynės?
KOMENTARAS: Arjuna kreipiasi į Viešpatį Krsną — „Govinda", nes karvėms
ir jausmams Krsna — džiaugsmo objektas. Kreipdamasis tokiu giliaprasmiu
žodžiu, Arjuna tarsi parodo, kad Krsna supranta, kas numaldys jo jausmus.
Govinda neprivalo tenkinti mūsų jausmų, bet jeigu mes stengsimės tenkinti Jo
jausmus, tuo pačiu pasitenkinsime ir patys. Materialiame gyvenime kiekvienas
geidžia juslinių malonumų, ir nori, kad Dievas pildytų jo įgeidžius. Viešpats
pildo gyvųjų esybių troškimus pagal jų nuopelnus, o ne pagal pageidavimus.
Jeigu pasirenkamas priešingas kelias, stengiamasi tenkinti Govindos jausmus,
atsižadėjus savųjų — tada Govin-dos malone išsipildo gyvosios esybės
troškimai. Stiprią Arjunos meilę bendruomenei ir šeimos nariams, kas ryšku
posme, iš dalies lemia suprantama užuojauta artimiesiems. Todėl jis dar
nepasiruošęs kovai. Kiekvienas nori pasipuikuoti savo turtais prieš draugus ir
gimines, tad Arjuna ir nuogąstauja, kad giminaičiams bei draugams kritus
kautynių lauke, nebus po pergalės su kuo pasidalyti kovos laimikiu. Tai tipinga,
materialaus gyvenimo pagimdyta mintis. Tačiau transcendentinis gyvenimas
pagrįstas kitais principais. Kadangi bhakta siekia patenkinti Viešpaties norus,
jis, Viešpačiui panorėjus, sutiks valdyti didžiausius turtus, kad Jam pasitarnautų,
o jeigu Viešpats nenorės, jis atsisakys paskutinio skatiko. Arjuna netroško savo
artimųjų mirties, ir vis dėlto, jeigu jie turėjo žūti, jis pageidavo, kad Krsna
nužudytų juos Savo rankomis. Tuomet Arjuna dar nežinojo, kad Krsna jau
pasmerkė juos myriop dar prieš įžengiant į kautynių lauką, kad iš jo
tereikalaujama tapti įrankiu Krsnos rankose. Tai atskleidžia tolesni skyriai.
Arjuna, Viešpaties bhakta iš prigimties, nenori keršyti savo niekšingiems
pusbroliams ir broliams, bet pagal Viešpaties numatymą jie turėjo žūti. Viešpaties bhakta nekeršija skriaudėjui, bet Viešpats neatleidžia niekšams
mažiausios bhaktai padarytos skriaudos. Viešpats atleis žmogui, nusikaltusiam
Jam asmeniškai, tačiau niekuomet neatleis tam, kuris kenkia Jo bhaktoms. Taigi
nors Arjuna ir buvo linkęs atleisti nenaudėliams, Viešpats nusprendė juos
nužudyti.
36 TEKSTAS

papam evdšrayed asman

hatvaitdn atatayinah
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tasmdn ndrhd vayam hantum dhdrtardstrdn sa-bdndhavdn
sva-janam hi katham hatvd sukhinah sydma mddhava
papam—ydas;
eva—tikrai;
dšrayet—užsitrauktume;
asman—
mes;
hatvd—žudydami; etan—visus juos; atatayinah—užpuolikus; tasmdt—todėl;
na—niekad;
arhah—nusipelnę;
vayam—
mes;
hantum—žudyti;
dhdrtardstrdn—Dhrtarastros sūnus; sa-bdndhavdn—kartu ir draugus;
sva-janam—gentainius;
hi—tikrai;
katham—kaip;
hatvd—žudydami;
sukhinah—laimingi; sydma— būsime; mddhava—o Krsna, sėkmės deivės
sutuoktini.
Susidoroję su tais piktadariais, užsitrauksime nuodėmę. Todėl nedera
mums žudyti Dhrtarastros sūnų bei savo draugų. Ir ką gi mes laimėsime, o
Krsna, sėkmės deivės sutuoktini, argi būsime laimingi išnaikinę savo
giminę?
KOMENTARAS: Pasak Vedų, piktadariai yra šešių rūšių: (1) nuodytojai, (2)
padegėjai, (3) užpuolikai, grasinantys mirtinu ginklu,
| 1) turto grobstytojai, (5) svetimų žemių užkariautojai, (6) žmoni) pagrobėjai.
Visus minėtus piktadarius reikia žudyti vietoje — jų mirtis neužtraukia
nuodėmės. Eiliniam žmogui šitaip susidoroti su piktadariu yra visai normalu,
tačiau Arjuna — ne eilinis, o švento būdo žmogus, ir su priešu nori pasielgti,
kaip dera šventajam. Deja, toks šventumas netinka ksatriyai. Nors atsakingas
valdžios atstovas ir privalo pasižymėti Šventumu, jis neturi būti silpnadvasis.
Pavyzdžiui, Viešpats Rama buvo tokio švento būdo, kad žmonės dar ir dabar
tebetrokšta gyventi Jo karalystėje (rama-rajya), bet silpnadvasiškumas
Viešpačiui Ramai svetimas. Ravana padarė piktadarystę — pagrobė Ramos
žmoną STtą, ir Viešpats Rama pamokė pagrobėją taip, kaip dar nėra mačiusi
pasaulio istorija. Arjunos atvejis neįprastas, nereikia pamiršti, kad piktadariai —
tai jo senelis, mokytojas, draugai, sūnūs, vaikaičiai ir kiti artimieji, Būtent dėl to
Arjuna manė neturįs teisės griebtis pačių rūsčiausių priemonių, naudojamų prieš
įprastus piktadarius. Be to, šventai asmenybei rekomenduojama atleisti, ir Ši
rekomendacija jai svarbesnė už bet kokią politinę būtinybę. Arjuna mano, kad
religijos ir dorovės sumetimais geriau atleisti savo gentainiams skriaudą, o ne
žudyti juos dėl politinių priežasčių. Vadinas, jis nelaikė pateisinamomis tokių
žudynių, kurios veda tik į trumpalaikę kūnišką laimę. Juk Šitaip įgytos
karalystės ir malonumai laikini, tad ar verta rizikuoti gyvybe ir amžinu
išsigelbėjimu, žudant savo gentainius? Arjunos kreipimasis į Krsną „Madhava",
t.y. „sėkmės deivės sutuoktini", čia irgi labai reikšmingas. Jis nori atkreipti
Krsnos dėmesį į tai, kad Jis, kaip sėkmės deivės sutuoktinis, neturėtų skatinti
tokiems darbams, kurie galų gale atsigręš nelaimėmis. Tačiau Krsna niekad
niekam neatneša nelaimių, o juo labiau Savo bhaktoms.
37-38 TEKSTAI

yady apy ete na pašyanti lobhopahata-cetasah kula-ksaya-krtam
dosarh mitra-drohe ca patakam
katham na jneyam asmdbhih pdpdd asman nivartitum
kula-ksaya-krtarh dosam prapašyadbhir jandrdana
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yadi—jeigu; api—netgi; ete—jie; na—ne; pašyanti—mato; lo-bha—gobšumo;
upahata—apimtos;
cetasah—jų
širdys;
kula-ksa-ya—žudant
šeimą;
krtam—padarytą; dosam—kalte.; mitra-drohe —vaidantis su draugais; ca—taip
pat; pdtakam—atoveikį už nuodėmes; katham—kodėl; na—ne; jneyam—turėtų
būti žinoma; asmabhih—mums; papat—dėl nuodėmių; asmdt—šių; nivartitum
—nustoti;
kula-ksaya—dinastijos
naikinimą;
krtam—atliktas;
dosam—nusikaltimas; prapašyadbhih—tų, kurie gali matyti; jandrdana—o Krsna.
O Janardana, nors šiems godulio apakintiems žmonėms ir neatrodo, kad
šeimos narių žudymas ir vaidai su draugais — nuodėmė, kodėl mes,
suvokiantys, kad naikinti šeimą — nusikaltimas, turėtume atlikti tokius
nuodėmingus darbus?
KOMENTARAS: Ksatriya, iškviestas varžovo, negali atsisakyti kovos ar lošimo.
Sąlygojamas savo padėties, Arjuna negalėjo nesi-kauti, nes jį iškvietė
Duryodhanos pusė. Arjuna mano, kad priešininkas ko gero apako ir nesuvokia
pražūtingo iššūkio pasekmių. Tačiau jis aiškiai numano, kuo visa tai baigsis, ir
negali priimti iškvietimo. Įsipareigojimai saisto tik tada, kai jų pasekmės geros,
bet kai pasekmės blogos, jie negalioja. Pasvėręs visus „už" ir „prieš", Arjuna
nusprendžia nesikauti.
39 TEKSTAS

kula-ksaye pranašyanti kula-dharmdh sanatandh dharme naste kulam
krtsnam adharmo ' bhibhavaty uta
kula-ksaye—sunaikinus
giminę;
pranašyanti—išnyksta;
kula-dharmdh
—giminės
tradicija;
sanatandh—amžina;
dharme—
religija;
naste—sunaikinama; kulam—giminė; krtsnam—visa; adharmah—bedievystė;
abhibhavati—virsta; uta—pasakyta.
Žlugus dinastijai, sunyksta amžinoji giminės tradicija, o likusioji giminės
dalis puola į bedievystę.
KOMENTARAS: Varndšramos institucija gausi religijos tradicijų, kurios padeda
teisingai auklėti šeimos narius ir diegti jiems dvasinių vertybių poreikį. Už
apsivalymo procesą, kuris trunka nuo gimimo iki mirties, šeimoje atsakingi
vyresnieji šeimos nariai. Vyresniesiems šeimos nariams žuvus šeimos
apsivalymo tradicijos būtų apleistos, ir nedorus įpročius išsiugdžiusi
jaunuomenė prarastų galimybę dvasiškai išsigelbėti. Tad jokiu būdu negalima
žudyti giminės vyresniųjų.

40 TEKSTAS

0% 5*13 ww

?wmi n tf°n

adharmdbhibhavdt krsna pradusyanti kula-striyah strisu dustasu
varsneya jdyate varna-sankarah
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adharma—bedievystei; abhibhavdt—ėmus vyrauti; krsna—o Krsna;
pradusyanti—užsiteršia; kula-striyah—giminės moterys; strlsu—moterystei;
dustasu—užsiteršus;
varsneya—o
Vrsni
aini;
jdyate—randasi;
varna-sankarah—negeidžiami palikuonys.
Kai giminėje viešpatauja bedievystė, o Krsna, jos moterys iš-•• virkšta.
Sunykus moterystei, o Vrsni aini, pasaulį išvysta negeidžiami palikuonys.
KOMENTARAS: Dori žmonės — pagrindinis visuomenės gyvenimo taikos,
klestėjimo ir dvasinės pažangos variklis. Varndšramos religiniai principai
sumanyti taip, kad gyventojų daugumą sudarytų dorieji — kas lemia visų
valstybės ar bendruomenės narių dvasinę pažangą. Visuomenės dora priklauso
nuo jos moteriškosios dalies skaistumo ir ištikimybės. Vaikai labai lengvai
pasiduoda blogai įtakai, lengvai paslysta ir moterys. Todėl ir vaikams, ir
moterims reikalinga vyresniųjų šeimos narių globa. Įtraukus moterį į plačią
religinę veiklą, ji nesvetimaus. Pasak Canakyos Panditos, moteris paprastai
nepasižymi dideliu intelektu, todėl ja neverta pasitikėti.
Taigi moterys nuolat turėtų užsiimti religine veikla pagal giminės papročius.
Tada jos, ištikimos bei pasiaukojusios, gimdys dorus palikuonis, kurie tinkamai
įsijungs į varndšramos sistemos gyvenimą. Suprantama, žlugus
varndšrama-dharmai, moterys ima laisvai, nevaržomai bendrauti su vyrais, o tai
sudaro sąlygas svetimauti, iškyla grėsmė gimti negeidžiamiems palikuonims.
Neatsakingi vyrai irgi provokuoja visuomenės palaidumą. Tuo būdu žmoniją
užplūsta netikę, vaikai, keliantys karų bei epidemijų pavojų.
41 TEKSTAS

sahkaro narakdyaiva kula-ghndnam kulasya ca patanti pitaro hy
esam lupta-pindodaka-kriyah
sankarah—tie negeidžiami vaikai; narakaya—paverčia gyvenimą pragaru;
eva—tikrai; kula-ghndndm—giminės naikintojams; kulasya—giminės; ca—taip
pat; patanti—patiria nuopolį; pitarah— protėviai; hi—tikrai; esam—jų;
lupta—nutraukus; pinda—maisto aukų; udaka—ir vandens; kriydh—atlikimą.
Pagausėjus negeidžiamų palikuonių, pragaru virsta visos giminės ir jos
papročių laužytojų gyvenimas. Tokių pagedusių šeimų protėviai patiria
nuopolį, nes maisto ir vandens aukos jiems daugiau nebeatnašaujamos.
KOMENTARAS: Pagal karminės veiklos taisykles periodiškai reikia aukoti
maistą bei vandenį šeimos protėviams. Auka įvyksta, jei pagarbinamas Višnu,
nes valgant Jam paaukoto maisto likučius galima visiškai išvengti nuodėmingų
veiksmų. Kartais protėviai kenčia įvairių nuodėmių atoveikį, o kartais kai kurie
jų negali gauti net grubaus materialaus kūno ir priversti pasilikti subtiliuose
kūnuose vaiduokliais. Tačiau ainiai, pasotinę protėvius prasadam maisto
likučiais, išgelbsti juos nuo vaiduokliško gyvenimo ir kitokių pasigailėtinų
egzistavimo formų. Tokia pagalba protėviams — tai giminės tradicija.
Nepaaukojusieji savo gyvenimo Viešpačiui turi atlikti šiuos ritualus. Žmogui,
kuris gyvena bhaktos gyvenimą, tai nebūtina. Šimtus tūkstančių protėvių nuo
visokiausių negandų galima išvaduoti tiesiog atliekant pasiaukojimo tarnybą.
Bhdgavatam (11.5.41) tvirtinama:
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devarsi-bhūtdpta-nrndm pitfndm
na kinkaro ndyam rnl ca rdjan sarvdtmand yah šaranam
šaranyam
gato mukundam parihrtya kartam
„Kas atsisakė visų įsipareigojimų, rado prieglobstį prie Mukun-dos,
dovanojančio išsilaisvinimą, lotoso pėdų ir pasirinko šį kelią su didžiu rimtumu,
tas nebeturi nei pareigų, nei skolų, nei įsipareigojimų pusdieviams, išminčiams,
gyvoms esybėms, šeimos nariams, žmonijai ar protėviams". Pasiaukojimo
tarnyba Aukščiausiam Dievo Asmeniui savaime panaikina visus įsiskolinimus.
42 TEKSTAS

3<ST*F% ^TfrTw: f^rok STTSRTT:
dosair etaih kula-ghndnam varna-sankara-kdrakaih
jdti-dharmdh kula-dharmdš ca šdšvatah

utsadyante

dosaih—dėl šių kalčių; etaih—visų šių; kula-ghndnam—šeimos naikintojų;
varna-sahkara—nepageidaujamų vaikų; karakaih— kurie yra priežastis;
utsadyante—nusiaubiami;
jdti-dharmdh—
bendruomenės
planai;
kula-dharmdh—šeimos tradicijos; ca—taip pat; šdšvatah—amžinos.
Žmonės, griaunantys šeimos tradicijas ir tuo skatinantys nepageidaujamų
palikuonių gausėjimą, savo piktadarybėmis žlugdo visus bendruomenės
planus ir šeimos labdaringus darbus.
KOMENTARAS: Bendruomenės planai, skirti keturiems žmonių visuomenės
sluoksniams, o taip pat šeimos labdaringi darbai — kaip tai nustato
sandtana-dharmos, arba varndšrama-dharmos, institucija — organizuojami
taip, kad padėtų žmogui siekti galutinio išsivadavimo. Neatsakingiems
vadovams pažeidus sandtana-dharmos tradicijas, visuomenėje kyla suirutė ir
žmonės pamiršta, kad jų gyvenimo tikslas — Višnu. Vadovai, pažeidusieji
tokias giminės tradicijas, yra akli ir savo pasekėjus neišvengiamai stumia į
chaosą.
43 TEKSTAS

qr% fw wr^t ^Rft^gggT l l v ą i i
utsanna-kula-dharmandm manusydnam jandrdana narake niyatam
vdso bhavatity anušušruma
utsanna—sugadinta;
kula-dharmdndm—turinčių
giminės
tradicijas;
manusydnam—tokių žmonių; jandrdana—o Krsna; narake— pragare;
niyatam—visada;
vdsah—būstas;
bhavati—taip
būna;
iti
—taip;
anušušruma—girdėjau iš mokinių sekos.
O Krsna, žmonijos globėjau, iš mokinių sekos aš patyriau, kad giminės
tradicijų niokotojai niekad neištrūksta iš pragaro.
KOMENTARAS: Arjuna savo argumentus grindžia ne asmeniniu patyrimu, bet
autoritetų liudijimais. Tai ir yra būdas tikrajam žinojimui gauti. Siekiant tikrojo
žinojimo neapsieinama be reikalingo žmogaus, kuris jau turi tą žinojimą.
Varndšramos institucijoje egzistuoja tvarka, pagal kurią prieš mirtį apsivaloma
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nuo nuodėmių. Kas paskendęs nuodėmėse, turi išeiti apsivalymo nuo nuodėmių
procesą, kuris vadinasi prdyašcitta. To nepadaręs gali neabejoti, kad dėl savo
nuodėmingų poelgių eisi į pragaro planetas stumti kupiną kančių gyvenimą.
44 TEKSTAS

BiO^S^I f*į cnresspu: [imti
aho bata mahat papam kartum vyavasitd vayam yad
rajya-sukha-lobhena hantum sva-janam udyatdh
aho—deja; bata—kaip keista;
mahat—dideles;
papam—nuodėmes;
kartum—padaryti; vyavasitdh—nutarėme; vayam—mes; yat—kadangi;
rajya-sukha-lobhena—karališkų
džiaugsmų
godulio
skatinami;
hantum—nužudyti; sva-janam—gentainius; udyatdh—mėginame.
Kad ir kaip keista, bet mes, deja, pasirengę didžiai nusidėti. Troškimas
mėgautis karališkais džiaugsmais įkvėpė mums ryžto žudyti savo
gentainius.
KOMENTARAS: Iš savanaudiškų paskatų žmogus
nuodėmingiems poelgiams, kaip žudyti savo brolį,
istorija žino nemaža tokių pavyzdžių. Bet Arjuna,
visada ištikimas dorovės principams, rūpestingai
poelgių.

gali ryžtis net lokiems
tėvą ar motiną. Pasaulio
tyras Viešpaties bhakta,
stengiasi išvengti tokių

45 TEKSTAS

yadi mam apratlkaram ašastram šastra-panayah dhdrtardstrd rane
hanyus tan me ksemataram bhavet
vadi—net jei; mam—mane; apratlkaram—nesipriešinantį; ašastram—visiškai
beginklį; šastra-panayah—tie, su ginklu rankose; dhdrtardstrdh—Dhrtarastros
sūnūs; rane—mūšio lauke; hanyuh —nužudytų; tat—tai; me—man;
ksema-taram—geriau; bhavet —būtų.
Tegul geriau Dhrtarastros sūnūs su ginklu rankose nukaus mane mūšio
lauke beginklį ir nesipriešinantį.
KOMENTARAS: Pagal ksatržyų kovos taisykles, sudėjęs ginklus ir
nesirengiantis kautis priešas nepuolamas. Tačiau Arjuna nutarė nesipriešinti, net
jeigu priešas pultų jį tokioje keblioje padėtyje. Jam nė motais, kad priešinga
pusė ryžtingai nusiteikusi susiremti. Visa tai kalba apie Arjunos širdies
jautrumą, kylantį iš visiško pasiaukojimo Viešpačiui.
46 TEKSTAS

sanjaya uvaca
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evam uktvdrjunah sankhye rathopastha updvišat visrjya sa-šaram
cdparh šoka-samvigna-mdnasah
sahjayah
uvdca—Sanjaya
tarė;
evam—taip;
uktvd—kalbėdamas;
arjunah—Arjuna; sankhye—mūšio lauke; ratha—karo vežimo;
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upasthe—ant pasostės; updvišat—vėl atsisėdo; visrjya—padėjęs į šalį;
sa-šaram—kartu
su
strėlėmis;
capam—lanką;
šoka—iš
sielvarto;
sarhvigna—kentėdamas; manasah—mintyse.
Sanjaya tarė: Mūšio lauke Arjuna ištarė šiuos žodžius, nubloškė į šalį lanką su
strėlėmis ir sielvartingų minčių prislėgtas susmuko ant pasostės.
KOMENTARAS: Žvalgydamas priešininko pozicijas Arjuna stovėjo kovos vežime,
tačiau jo sielvartas buvo toks didelis, kad nubloškęs į šalį lanką su strėlėmis, jis
atsisėdo. Dvasinio žinojimo vertas būtent toks kilniadvasis, jautrios širdies žmogus,
su pasiaukojimu tarnaujantis Viešpačiui.
Taip baigiasi Bhaktivedantos pirmojo Šrimad Bhagavad-gTtos skyriaus, pavadinto
„Kuruksetros mūšio lauke", komentarai.

ANTRAS SKYRIUC

Gitos turinio apžvalga
I TEKSTAS

f^ft^ft^ WTPN *Tfs^r: II? II
sanjaya uvdca
tam
tatha
krpaydvistam
ašru-pūrndkuleksanam
visidantam idam vdkyam uvdca madhusūdanah
saftjayah uvdca—Sanjaya tarė; tam—Arjunai; tatha—tokiu būdu; kį'paya—gailesčio;
dvistam—apimtam; ašru-pūrna-dkula—ašau pilnomis;
iksanam—akimis;
visidantam—liūdinčiam;
idam—
flluos;
vdkyam—žodžius; uvdca—pasakė; madhusūdanah—Mailiu nugalėtojas.
Nnnjaya tarė: Matydamas gailesčio apimtą, labai prislėgtą Ar-iiimi, jo pilnas
ašarų akis, Madhusūdana, Krsna, ištarė tokius Milus.
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KOMENTARAS: Materiali užuojauta, sielvartas ir ašaros — visa tai rodo savo
tikrojo „aš" nesuvokimą. Savas pažinimas — tai užuojauta amžinai sielai.
Šiame posme reikšmingas žodis „Madhusūdana". Viešpats Krsna kadaise
nukovė demoną Madhu, ir dabar Arjuna nori, kad Krsna nudobtų klydimo
demoną, apsėdusį jį atliekant savo pareigą. Niekas nežino dėl ko ir kada reikia
sielotis. Gailėtis skęstančiojo drabužių — neprotinga. Negalėsime išgelbėti
žmogaus, įsmukusio į neišmanymo vandenyną, vien tik ištraukę jo viršutinius
drabužius — grubų materialų kūną. Tas, kuris šito nežino ir sielvartauja dėl
viršutinių drabužių, vadinasi šudra, ar sielvartaujantis be jokio pagrindo.
Arjuna buvo ksatriya, ir todėl toks jo elgesys — labai netikėtas. Tačiau
Viešpačiui Krsnai nesunku išsklaidyti neišmanėlio sielvartą, dėl to Jis ir
perteikė Bhagavad-gitą. Šiame skyriuje aukščiausias autoritetas — Viešpats
Šri Krsna moko mus suvokti save analitiškai studijuojant materialų kūną ir
dvasinę sielą. Toks suvokimas įmanomas, kai žmogus veikia neprisirišdamas
prie karminių rezultatų ir turi tvirtą savojo „aš" koncepciją.
2 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
kutas tvd kašmalam idam
anarya-justam asvargyam

visame samupasthitam
aklrti-karam arjuna

šri-hhagavdn uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; kutah—iš kur;
tvd—tavyje; kašmalam—nešvara; idam—tas sielvartas; visame—šią lemiamą
valandą; samupasthitam—atėjo; anarya— žmonėms, nežinantiems gyvenimo
vertės; justam—priimtinas; asvargyam—kas neveda į aukštesnes planetas;
aklrti—nešlovės; karam—priežastis; arjuna—o Arjuna.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Mano brangusis Arjuna, kaip galėjo
tave apnikti tos nešvarios mintys? Nepritinka jos tam, kuris žino
gyvenimo vertę. Ne į aukštesnes planetas, o į nešlovę jos veda.
KOMENTARAS: Krsna ir Aukščiausias Dievo Asmuo yra viena ir las pat.
Todėl visame Gitos tekste į Viešpatį Krsną kreipiamasi Žodžiu „Bhagavan".
Bhagavanas — tai galutinė Absoliuti Tiesa. Absoliuti Tiesa suvokiama trimis
aspektais: kaip Brahmanas, ar beasmenė visa persmelkianti dvasia;
Paramatmą — Aukščiausiasis lokalizuotu aspektu, glūdintis visų gyvų esybių
širdyse, ir Bhaga-vilnas — Aukščiausias Dievo Asmuo, Viešpats Krsna.
Srimad-Bhd-ĮĮavatam (1.2.11) tą Absoliučios Tiesos koncepciją aiškina šitaip:
vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jhdnam advayam brahmeti
paramdtmeti bhagavan iti šabdyate
„Absoliučios Tiesos žinovas suvokia Ją trimis pažinimo aspektais, kurie
yra lygiaverčiai. Trys Absoliučios Tiesos aspektai —-t?'-Brahmanas,
Paramatmą ir Bhagavanas".
Minėtus tris dieviškuosius aspektus iliustruoja saulės pavyzdys. Saulė
irgi turi tris skirtingus aspektus: šviesą, saulės paviršių bei pftčią planetą.
Studijuojantis tik saulės šviesą yra pradedantis tyrinėtojas. Toliau pažengė tas,
kuris pažįsta saulės paviršių. Tačiau pažinimo viršūnę pasiekia tas, kuris
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prasiskverbia į patį saulės rutulį. Paprasti tyrinėtojai, kuriems užtenka pažinti
tik saulės šviesą, jos sugebėjimą visur prasismelkti ir akinantį beasmenį
spindėjimą — panašūs į tuos, kurie įstengia suvokti tiktai Absoliučios Tiesos
Brahmano aspektą. Tyrinėtojas, pasiekęs aukštesnę pažinimo pakopą, pažįsta
jau saulės diską. Toks pažinimas tolygus Absoliučios Tiesos Paramatmos
aspekto pažinimui. O tyrinėtojas, pajėgiantis prasiskverbti į pačias saulės
planetos gelmes, lyginamas su tuo, kuris patyrė Aukščiausios Absoliučios
Tiesos asmenybės bruožus. Todėl bhaktos, ar transcendentalistai, patyrusieji
Absoliučios Tiesos Bhagavano bruožus — tai aukščiausio lygio
transcendentalistai, nors visų Absoliučios Tiesos tyrinėtojų objektas yra
vienas. Saulės Šviesa, saulės diskas ir procesai, vykstantys saulės rutulio
viduje
neatskiriami. Bet vis dėlto šių trijų skirtingų aspektų tyrinėtojų negalima
priskirti vienai kategorijai.
Sanskrito žodį bhagavan paaiškino didis autoritetas Vyasadevos tėvas
Parašam Munis. Aukščiausia Asmenybė, valdanti visus turtus, ĮUllybę, šlovę,
grožį, žinojimą ir atsižadėjimą, vadinasi Bhagavanas. Duug yra labai turtingų,
galingų, dailių, garsių, išprususių ir atsi-7atlojusių žmonių, tačiau nė vienas jų
negali tvirtinti, jog jam priklauso absoliučiai visi turtai, visa galybė, etc. Šitaip
teigti turi teisę tiktai Krsna, nes Jis — Aukščiausias Dievo Asmuo. Jokia gyva
esybė, net ir Brahma, Viešpats Šiva arba Narayana negali valdyti visų turtų ir
galybės taip, kaip valdo Krsna. Tuo remdamasis pats Viešpats Brahma
Brahma-samhitoje daro išvadą, kad Viešpats Krsna— Aukščiausias Dievo
Asmuo. Jam lygių ar aukštesnių už Jį nėra. Jis — pirmapradis Viešpats, arba
Bhagavanas, taip pat vadinamas Govinda, Jis — aukščiausioji visų priežasčių
priežastis.
Išvarah paramah krsnah sac-cid-dnanda-vigrahah anddir ddir
govindah sarva-kdrana-kdranam
„Daug asmenybių turi Bhagavano savybių, tačiau Krsna visų aukščiausias,
nes Jo pranokti negali niekas. Jis — Aukščiausias Asmuo, o Jo amžinas kūnas
kupinas žinojimo bei palaimos. Jis — pirmapradis Viešpats Govinda, visų
priežasčių priežastis" {Brahma-sarhhitd 5.1).
Bhdgavatam pateikia ilgą Aukščiausio Dievo Asmens inkarna-cijų sąrašą,
bet Krsną šventraštis vadina pirmapradžiu Dievo Asmeniu, kuris skleidžia
didelę daugybę inkarnacijų ir Dievo Asmenų:
ete cdmša-kaldh pumsah
indrdri-vydkulam lokarh

krsnas tu bhagavan svayam
mrdayanti yuge yuge

„Visos suminėtos Aukščiausio Dievo inkarnacijos yra arba Jo pilnutinės
ekspansijos, arba pilnutinių ekspansijų dalys, tačiau Krsna yra Pats
Aukščiausias Dievo Asmuo" (Bhdg. 1.3.28).
Taigi Krsna — pirmapradis Aukščiausias Dievo Asmuo, Absoliuti Tiesa,
Supersielos ir beasmenio Brahmano šaltinis.
Aukščiausio Dievo Asmens akivaizdoje Arjunai tikrai nederėjo sielvartauti
dėl savo gentainių, todėl Krsna ir išreiškia Savo nuostabą žodžiu kutah — „iš
kur?" Tokių nešvarių minčių niekaip negalima buvo tikėtis iš žmogaus,
priklausančio civilizuotų žmonių klasei — aryams. Žodžiu dryas tinka
pavadinti žmones, kurie žino gyvenimo vertę ir savo civilizaciją grindžia
dvasine realizacija. O žmonės, kurie vadovaujasi materialia būties samprata,
nežino, jog gyvenimo tikslas — suvokti Absoliučią Tiesą, Višnu, ar
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Bhagavaną. Juos pakeri išorinės materialaus pasaulio savybės, ir todėl jie nežino, kas yra išsivadavimas. Žmonės, kurie nežino, kaip išsivaduoti iš
materijos nelaisvės, nėra aryai. Arjuna — ksatriya, tad, atsisak y durnas
kautis, jis vengia jam nurodytų pareigų. Šitoks menka-ilvnsiškas poelgis
aryams nebūdingas. Vengimas atlikti pareigą stabdo dvasinę pažangą ir net
nepadeda pagarsėti materialiame pasauly je. Viešpats Krsna nepritaria
tariamai Arjunos „užuojautai" savo gentainiams.
J TKKSTAS

f^T^fet ^t^tf^B tT^H' 11 3 II
klaibyam ma sma gamah partha naitat tvayy upapadyate ksudram
hrdaya-daurbalyam tyaktvottistha parantapa
klaibyam—negalia; ma sma—ne; gamah—persiimk; partha—o Prthos sūnau;
na—niekada; etat—ji; tvayi—tau; upapadyate— tinka; ksudram—menką;
hrdaya—širdies;
daurbalyam—silpnumą;
tyaktva—atmetęs;
uttistha—pakilki; param-tapa—o priešų baudėjau.
O Prthos sūnau, nepasiduoki žeminančiai negaliai. Ji tau nepritinka.
Nugalėk širdies silpnumą ir pakilk, o priešų baudėjau.
KOMENTARAS: Krsna šiame posme į Arjuna kreipiasi „Prthos sūnau". Prtha
— Krsnos tėvo Vasudevos sesuo. Taigi Arjuna su Krsna sieja kraujo
giminystė. Jei ksatriyos sūnus vengia kautynių, jis ksatriya tik vadinasi, o
jeigu brahmanos sūnus elgiasi nedorai, jis hrahmana taip pat tik pagal vardą.
Tokie ksatriyos ir brahmanos — neverti savo tėvų sūnūs. Taigi Krsna nenori,
kad ir Arjuna taptų nevertu ksatriyos sūnumi. Arjuna buvo pats artimiausias
Krsnos draugas, ir Krsna jam tiesiogiai vadovavo sėdėdamas kovos vežime;
jei Arjuna, nepaisydamas jam suteiktos garbės, pasitrauktų iš kovos lauko, jis
pasielgtų negarbingai. Todėl Krsna sako, kad toks Arjunos nusiteikimas daro
jam gėdą. Arjuna galėtų prieštarauti, kad kovos su garbingi austuoju Bhlsma
bei savo giminaičiais jis atsisakąs iš kilniadvasiškumo, tačiau Krsnos
nuomone, tai paprasčiausias bailumas. Tokio netikro kilniadvasiškumo
nepateisina jokie autoritetai. Todėl minėto kilniadvasiškumo arba vadinamo
„smurto nenaudojimo" turėtų atsisakyti tie, kuriems, kaip ir Arjunai, tiesiogiai
vadovauja Krsna.

arjuna uvdca
katham bhismam aham sankhye dronarh ca madhusūdana isubhih
pratiyotsydmi pūjdrhdv ari-sūdana
arjunah uvdca—Arjuna tarė; katham—kaip; bhismam—BhTsmai;
aham—aš; sankhye—kovoje; dronam—Dronai; ca—taip pat;
madhusūdana—o Madhu nugalėtojau; isubhih—strėlėmis; pratiyotsydmi—pasipriešinsiu;
pūja-arhau—vertiems
garbinimo;
ari-sūdana—o priešų naikintojau.
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Arjuna tarė: O nukaunantis priešą, o Madhu nugalėtojau, kaip aš
galiu mūšyje strėlėmis atsakyti BhTsmai ir Dronai — tiems, kuriuos
turėčiau garbinti?
KOMENTARAS: Garbingi vyresnieji, tokie, kaip senolis Bhlsma ir
mokytojas Dronacaryą,'visada verti pagarbos. Net jeigu jie pirmieji
pradeda puolimą, nedera suduoti atsakomąjį smūgį. Pagal visuotinai
pripažįstamą etiketą, su vyresniaisiais nevalia susikirsti net žodžiu. O
jeigu jie kartais ir šiurkščiai elgiasi, mums nederėtų atsakyti tuo pačiu.
Tad ar galėjo Arjuna į jų smūgį atsakyti smūgiu? Ar išdrįstų Krsna
užpulti Savo senelį Ugraseną ar Savo mokytoją Sandlpanį Munį? Tokie
keletas argumentų, kuriuos Krsnai pateikė Arjuna.
5 TEKSTAS

gurūn ahatvd hi mahdnubhdvdn
šreyo bhoktum bhaiksyam apiha loke
hatvdrtha-kdmdms tu gurūn ihaiva bhuhjlya bhogan
rudhira-pradigdhdn
gurūn—vyresniųjų;
ahatvd—nežudant;
hi—tikrai;
maha-anubha-vūn—didžiųjų sielų; šreyah—geriau; bhoktum—mėgautis
gyvenimu; bhaiksyam—elgetaujant; api—net; iha—šiame gyvenime;
loke—šiame pasaulyje; hatvd—žudant; artha—naudos; kdmdn— nokstant;
tu—bet; gurūn—vyresniuosius; iha—šiame pasaulyje; eva—tikrai;
bhuhjlya—turi mėgautis; bhogdn—maloniais dalykais; rudhira—krauju;
pradigdhan—suteptais.
Geriau elgetaujant stumti dienas šiame pasaulyje, negu gyventi didžiųjų

sielų —savo mokytojų gyvybės kaina. Nors juos užvaldęs žemiškas
godulys, bet jie vyresnieji. Jeigu jie žus, mūsų laimikis bus suteptas
krauju.
KOMENTARAS: Dvasinio gyvenimo kodeksas liepia atsisakyti mokytojo,
kuris bjauriai pasielgė ir neskiria gera nuo bloga. Bhtsma ir Drona buvo
priversti stoti Duryodhanos pusėn, nes jis rėmė juos pinigais, tačiau jiems
nederėjo taip elgtis vien dėl finansinių išskaičiavimų. Taip jie prarado teisę
būti gerbiami kaip mokytojai. Tačiau Arjuna juos tebelaiko pagarbos vertais
vyresniaisiais ir mano, kad juos nužudžius įgytas laimikis bus suteptas krauju.
6 TEKSTAS

*m

fT *t 3% I

c-rsrf^n: snj% ^rritarp: ii ą n
na caitad vidmah kataran no gariyo yad va jayema yadi vd no
jayeyuh
ydn eva hatvd na jijlvisdmas
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te 'vasthitdh pramukhe dhdrtardstrah
na—ne; ca—taip pat; etat—tatai; vidmah—žinome; katarai— kas;
nah—mums; garlyah—geriau; yat vd—ar; jayema—mes nugalėsime;
yadi—jeigu; va—ar; nah—mus; jayeyuh—jie nugalės; ydn—tuos, kuriuos;
eva—tikrai; hatvd—nužudę; na—niekada; jijivisdmah—mes norėsime
gyventi; te—visus juos; avasthitdh —esančius; pramukhe—priešais;
dhdrtardstrah—Dhrtarastros sūnus.
Dar nežinia, kas geriau: ar nugalėti juos, ar patiems pralaimėti.
Dhrtarastros sūnūs stovi prieš mus kautynių lauke, ir jeigu juos
išžudytume — mūsų gyvenimas nebetektų prasmės.
KOMENTARAS: Nors kariauti — ksatriyų pareiga, Arjuna dvejoja, ar jam
kautis rizikuojant panaudoti nereikalingą prievartą, ar atsisakyti kovos ir
gyventi iš išmaldos. Jeigu jis neįveiks priešo, išmalda bus vienintelis jo
pragyvenimo šaltinis. Nebuvo tikras jis dėl pergalės: juk pasiekti ją gali abi
pusės. Net jeigu ir lemta jiems laimėti (juk kovojama už teisų reikalą), vis
tiek, Dhrtarastros sūnums kritus kautynėse, gyvenimas be jų taptų
nepakeliamas. Ir pergalė atsigręžtų pralaimėjimu. Tokios Arjunos dvejonės
aiškiai rodo, kad jis — ne tik didis Viešpaties bhakta, bet ir labai apsišvietęs,
visiškai suvaldęs protą bei jusles žmogus. Tai, jog būdamas karališkos kilmės,
jis ketina gyventi iš išmaldos, dar vienas atsižadėjimo požymis. Visos šios
savybės, taip pat tikėjimas pamokančiais Srl Krsnos, jo dvasinio mokytojo,
žodžiais, rodo jo dorumą. Todėl galime daryti išvadą, jog Arjuna jau vertas
išsivaduoti. Ne-suvaldžius juslių, neįmanoma pasiekti žinojimo lygmens, o be
žinių ir pasiaukojimo neįmanoma išsivaduoti. Be daugybės materialių jo
savybių, Arjuna dar buvo apdovanotas ir visomis minėtomis dorybėmis.
7 TEKSTAS

kdrpanya-dosopahata -svabhdvah prcchami tvdrh
dharma-sammūdha-cetdh
yac chreyah syan niscitam bruhi tan me šisyas te 'harh šddhi mam
tvdrh prapannam
karpanya—verto
užuojautos;
dosa—silpnumo;
upahata—apimtas;
sva-bhdvah—prigimties; prcchami—aš teiraujuosi; tvdm— Tavęs;
dharma—religijos; sammūdha—suglumusia; cetah—širdimi; yat—kas;
šreyah—visų
geriausia;
syat—galėtų
būti;
niscitam—paslapčia;
brūhi—pasakyki; tat—tatai; me—man; šisyah
mokinys; te—Tavo; aham—aš esu; šadhi—mokyk; mam— mane;
tvam—Tau; prapannam—atsidavęs.
Dėl apgailėtino silpnumo visai praradęs savitvardą, aš nebesuprantu savo
pareigos. Todėl aiškiai sakyk, kas man daryti? Nuo šiol, aš — Tavo
mokinys, Tau patikėjęs savo sielą. Malonėk pamokyti mane.

Kt)MENTARAS: Taip jau sutvarkyta gamta, kad pati materiali veik-la yra
mūsų problemų priežastis. Jos kyla kiekviename žingsnyje,
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protingiausia kreiptis į bona fide dvasinį mokytoją, kuris gali teisingai
nurodyti, kaip pasiekti gyvenimo tikslą. Visi Vedų raštai pataria mums kreiptis
į bona fide dvasinį mokytoją, kuris padės išspręsti gyvenimo problemas,
kylančias prieš mūsų valią, kaip savaime užsiplieskiantis miško gaisras.
Pasaulis tarytum las miško gaisras: gyvenimo bėdos užgriūva nepriklausomai
nuo mūsų norų. Niekas nenori gaisro, bet jis kyla ir pridaro mums bėdos.
Todėl norint išspręsti gyvenimo problemas ir sužinoti to sprendimo paslaptis,
Vedų išmintis pataria kreiptis į dvasinį mokytoją, priklausantį mokinių sekai.
Manoma, kad žmogus, turintis bona fide dvasinį mokytoją, žino viską. Todėl,
užuot tūpčiojus prie neišsprendžiamų materialių problemų, geriau kreiptis į
dvasinį mokytoją. Tokia posmo prasmė.
O kas patiria materialius sunkumus? Juos patiria tas, kuris nesuvokia
tikrųjų gyvenimo problemų. Brhad-aranyaka Upanisadoje (3.8.10) rūpesčių
prislėgtas žmogus apibūdinamas šitaip: yo va etad aksaram gdrgy
aviditvasmal lokat praiti sa krpanah. „Šykštuolis tas, kuris neišsprendžia
gyvenimo problemų kaip dera žmogui, ir pasitraukia iš šio pasaulio tartum
koks šuo ar katė — nesupratęs savęs pažinimo mokslo". Žmogaus gyvybės
forma — vertingiausia dovana gyvai esybei, kuria ji gali naudotis spręsdama
gyvenimo problemas; todėl tas, kuris ja nesinaudoja, yra tikrų tikriausias šykštuolis. Brahmaną, priešingai, yra toks žmogus, kuris išmintingai pasinaudoja
esamu kūnu visoms gyvenimo problemoms spręsti. Ya etad aksaram gargi
viditvdsmal lokat praiti sa brahmanah.
Krpanos, ar šykštuoliai, švaisto savo laiką, nes pernelyg prisirišę prie
šeimos, visuomenės, krašto, etc. ir vadovaujasi materialia būties samprata.
Prie šeiminio gyvenimo — prie žmonos, vaikų bei kitų šeimos narių paprastai
prisirišama dėl „kailio ligos". Krpana tariasi apsaugosiąs nuo mirties savo
artimuosius arba yra įsitikinęs, kad jį patį nuo atsėlinančios mirties apgins
šeima ar visuomenė. Prie šeimos prisirišę ir žemesnio, gyvūnijos pasaulio
atstovai, kurie irgi rūpinasi savo palikuoniais. Arjuna buvo išmintingas ir
suprato, kad jo vargų priežastis — meilė giminaičiams ir noras apsaugoti juos
nuo mirties. Nors jis ir žinojo, kad privalo kovoti, tačiau apgailėtinas
silpnumas trukdė įvykdyti pareigas. Todėl jis laukia iš Viešpaties Krsnos —
aukščiausio dvasinio mokytojo — galutinio sprendimo. Save jis patiki Krsnai,
tampa Jo mokiniu ir nori užbaigti draugiškas šnekas. Mokytojas su mokiniu
kalba apie rimtus dalykus, ir dabar Arjuna trokšta tikrai rimto pokalbio su
pripažintu dvasiniu mokytoju. Taigi Krsna — pirmasis dvasinis mokytojas,
mokantis Bhagavad-gitos, o Arjuna — pirmasis mokinys, kuris stengiasi Gitą
suvokti. Apie tai, kaip Arjuna supranta Bhagavad-gitą, pasakoja pati Gitą. Ir
vis dėlto kvaili, lėkštai mąstantys eruditai aiškina, jog reikia lenktis ne Krsnos
asmenybei, o „negimusiam Krsnoje". Tačiau juk nėra jokio skirtumo tarp
Krsnos vidaus ir išorės. Nesupratus šios minties, labai kvaila stengtis suvokti
Bhagavad-gitą.
8 TEKSTAS

yuuimft t^nrf^rr^ii<iil
na hi prapašyami mamdpanudyad
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yac chokam ucchosanam indriydnam avdpya bhūmdv
asapatnam rddham rdjyam surdndm api cddhipatyam
na—ne; hi—tikrai; prapašyami—aš regiu; mama—mano; apa-nudydt—gali
pašalinti; yat—tai kas; šokam—liūdesį; ucchosanam —džiovinantį;
indriydnam—jusles;
avdpya—pasiekus;
bhūmau
—žemėje;
asapatnam—neturinčią sau lygių; rddham—klestinčią; rdjyam—karalystę;
surdndm—pusdievių; api—net; ca—taip pat; ddhipatyam—aukščiausią
valdžią.
Neišmanau, kaip numaldyti jausmus alinančią širdgėlą. Ji ne-nuslops, net
jeigu laimėčiau klestinčią, žemėje neturinčią sau
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IvmIii karalystę su pačia aukščiausia valdžia, kokią pusdieviai I m i danguje.
A ( M//.7V'TARAS: Nors Arjuna ir pateikia daugybę argumentų, kurie i'.ii'H'.li
religijos principų bei moralės įstatymų išmanymu, paaiš-kėju, kad jis nepajėgia
išspręsti realiai iškilusios problemos be d\ tisinio mokytojo Viešpaties Srl Krsnos
pagalbos. Jis suprato, kad \ tujinamasis jo „išmanymas" nepadės atsikratyti
problemų, kurios dftisko jo širdį. Akademinės žinios, erudicija, aukšta padėtis, etc.
neturi vertės, kai sprendžiamos būties problemos: padėti tegali tik ink s dvasinis
mokytojas, koks yra Krsna. Todėl galima daryti išvadą, jog dvasinis mokytojas, iki
galo įsisąmoninęs Krsną, yra hunu fide, nes jis gali išspręsti gyvenimo problemas.
Viešpats Cai-luuya sakė, kad tik Krsnos sąmonės mokslo žinovas, kad ir kokia JQ
socialinė padėtis, yra tikrasis dvasinis mokytojas.
kibd vipra, kibd nydsl, šudra kene naya y ei krsna-tattva-vettd,
sei 'guru haya
„Visiškai nesvarbu, ar žmogus — vipra [didelis Vedų išminties linovas], ar
žemos kilmės, ar atsižadėjęs pasaulio—jeigu tik jis įsisavino mokslą apie Krsną,
yra tobulas bona fide dvasinis mokytojas" (Caitanya-caritdmrta, Madhya 8.128).
Taigi neperpratus K INUOS sąmonės mokslo, negalima būti bona fide dvasiniu
mokytoju, Vedų raštai taip pat sako:
sat-karma-nipuno vipro mantra-tantra-višdradah a va i s novo gurur
na sydd vaisnavah šva-paco guruh
„Išprusęs brahmano, gerai išmanantis visas Vedų žinojimo sritis, nevertas tapti
dvasiniu mokytoju, jeigu jis nėra vaisnava, t.y. jeigu n< l><iprato Krsnos sąmonės
mokslo. Vaisnava, tas, kuris įsisąmonino Krsną, gali būti dvasiniu mokytoju, net
jeigu jis kilęs iš žemesnei kastai priklausančios šeimos" (Padma Purdna).
Materialios egzistencijos problemų — gimimo, senatvės, ligų bei mirties
negalima išvengti kaupiant turtus ar vystant ekonomiką. Daugelyje pasaulio dalių
yra valstybės, kuriose gyvenimo sąlygos K u o palankiausios: jos ir turtingos, ir
ekonomiškai išsivysčiusios, n vis dėlto materialios egzistencijos problemos jose
tokios pat Opios. Šios valstybės įvairiais būdais siekia taikos, tačiau tikra lllmc
įmanoma tik tuomet, kai patarimo jos kreipsis į Krsną arba
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Bhagavad-gitą bei Srlmad-Bhagavatam (mokslo apie Krsną šaltinius) per bona
fide Krsnos atstovą — žmogų Krsnos sąmonėje.
Jeigu ekonomikos vystymas bei materialūs patogumai galėtų pašalinti
sielvartą, kuris kyla dėl suirutės šeimoje, visuomenėje, tautoje ar tarptautinėje
arenoje, tai Arjuna nebūtų sakęs, kad net karalystė, neturinti žemėje sau lygių, ar
aukščiausioji pusdievių valdžia dangaus planetose negalės išblaškyti jo
sielvarto. Todėl prieglobsčio jis ieško Krsnos sąmonėje, nes Krsnos sąmonė —
vienintelis teisingas kelias į taiką ir harmoniją. Materialios gamtos kataklizmai
kiekvieną akimirką gali sugriauti ekonomikos vystymą ir netrukdomą žmogaus
viešpatavimą žemėje. Kiekvieną akimirką gali nutrūkti pastangos pasikelti į
aukštesnes planetas, pavyzdžiui, Mėnulį, į kurį pastaruoju metu taip veržiamasi.
Bhagavad-gita patvirtina šį teiginį: ksine punye martya-lokarh višanti. „Kai
išsenka dorų poelgių rezultatai, nuo laimės viršūnės vėl puolama į patį būties
dugną". Daugybė mūsų pasaulio politikų tokį nuopolį patyrė savo kailiu. Jis
atneša vien naujas kančias.
Jeigu norime visiems laikams atsikratyti sielvarto, turime kreiptis
prieglobsčio į Krsną — kaip tai daro Arjuna. Arjuna paprašė Krsnos padėti
išspręsti savo problemą kartą ir visiems laikams. Toks yra Krsnos sąmonės
kelias.
9 TEKSTAS

sanjaya uvaca
evam uktva hrsikešam gudakešah parantapah na yotsya iti
govindam uktva tūsnim babhūva ha
sahjayah
uvdca—Sanjaya
tarė;
evam—šitaip;
uktva—kalbėdamas;
hrsikešam—Krsnai, juslių valdovui; gudakešah—Arjuna, neišmanymo
nugalėtojas; parantapah—baudžiantis priešą; na yotsye —aŠ nesikausiu;
iti—taip;
govindam—Krsnai,
teikiančiam
džiaugsmą
juslėms;
ukt\>d—sakydamas; tūsnim—tylus; babhūva—tapo; ha—tikrai.
Sanjaya tarė: Pasakęs šiuos žodžius, Arjuna, priešų baudėjas, tarė Krsnai
— „Govinda, aš nesikausiu", ir nutilo.
KOMENTARAS: Dhrtarastra, matyt, labai nudžiugo sužinojęs, kad Arjuna nė
nesirengia kautis, kad nori pasitraukti iš mūšio lauko ir kelina elgetauti. Tačiau
Sanjaya tuojau jį nuliūdina, nes prabyla tipie Arjuna, kaip apie pajėgų susidoroti
su priešu (parantapah). Nors Arjuna trumpam apima netikra širdgėla, kurią
sukelia meilės imismas giminaičiams, jis atsiduoda aukščiausiam dvasiniam mokytojui, Krsnai, kaip mokinys mokytojui. Toks buvo pranašingas /enklas, kad
netrukus jis atsikratys netikro sielvarto, kurį sukėlė prisirišimas prie šeimos,
gaus tobulų žinių apie savęs pažinimą, arba Krsnos sąmonę, ir tada būtinai
kausis. Taigi Dhrtarastrai lemta džiūgauti neilgai, nes Krsna apšvies Arjunos
protą, ir šis kovos iki galo.
■
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tam uvdca hrslkešah prahasann iva bhdrata senayor ubhayor
madhye visidantam idam vacah
tam—jam;
uvdca—tarė;
hrslkešah—juslių
valdovas
Krsna;
pra-hasan—šypsodamasis; iva—kaip; bhdrata—o Dhrtarastra, Bharatos
palikuoni; senayoh—kariaunų; ubhayoh—abiejų pusių; madhye—viduryje;
visidantam—susikrimtusiam; idam—šiuos; vacah—žodžius.
O Bharatos aini, — sielvarto palaužtam Arjunai tarė tuomet Krsna, su
šypsena stovėdamas abiejų kariuomenių viduryje.
KOMENTARAS: Kalbasi artimi draugai — Hrslkeša ir Gudakeša. Jie draugai,
todėl abu lygūs, bet vienas jų savo noru tampa kito mokiniu. Krsna šypsosi, nes
draugas nusprendžia būti Jo mokiniu. Viešpats, kaip visa ko valdovas, visada
užima aukščiausią padėtį. Bet vis dėlto Jis sutinka tapti bhaktos draugu, sūnumi
ar mylimuoju, jei tik šis pageidauja Jį tokį matyti. Kai tik Arjuna pripažino, kad
Viešpats — mokytojas, Krsna nedelsdamas ėmėsi šio vaidmens ir rimtai, kaip ir
dera tokiais atvejais, pradėjo kalbėtis su Savo mokiniu. Iš konteksto galima
suprasti, jog mokytojo ir mokinio pokalbis vyko atvirai, girdint abiejoms
kariuomenėms — kad naudos
iš jo galėtų turėti visi susirinkusieji. Taigi Bhagavad-gitos dialogai skirti ne
kokiam nors vienam asmeniui, visuomenei ar grupei, bet visiems — ir
draugai, ir priešai turi lygią teisę juos girdėti.

11 TEKSTAS

šrl-bhagavan uvdca
ašocyan anvašocas tvarh prajhd-vaddmš ca bhasase gatdsūn
agatasūrhš ca ndnušocanti panditah
šrl-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; ašocyan —kas neverta
sielavarto; anvašocah—sielvartauji; tvam—tu; pra-jhd-vdddn—išmintingą
kalbą; ca—taip pat; bhasase—kalbi; gata —prarasto; asūn—gyvenimo;
agatą—nepraėjusio; asūn—gyvenimo; ca—taip pat; na—niekada;
anušocanti—liūdi; panditah— mokytieji.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Protingi tavo žodžiai, tiktai kremtiesi tu
dėl to, dėl ko sielvartauti neverta. Išmintingieji neaprauda nei gyvųjų, nei
mirusiųjų.
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KOMENTARAS: Viešpats iš karto užima mokytojo poziciją ir subara mokinį,
netiesiogiai pavadindamas jį kvailiu. Viešpats pasakė: „Kalbi tu kaip mokytas
žmogus, bet nežinai, kad išmintingasis supranta, kas yra kūnas, o kas—siela;
jis nesielvartauja dėl kūno — gyvo ar mirusio". Kiti skyriai aiškiai parodys,
kad žinojimas — tai materijos, sielos ir jų valdovo pažinimas. Arjuna teigė,
jog religijos principams turi būti teikiama daugiau svarbos, negu politikai ar
sociologijai, bet jis nežinojo, kad materijos, sielos ir Aukščiausiojo pažinimas
daug svarbesnis ir už mechanišką religijos normų laikymąsi. Jei jis šito
nesuvokė, tai jam ir nederėjo dėtis dideliu išminčiumi. Toks jis ir nebuvo,
todėl krimtosi dėl to, dėl ko neverta sielvartauti. Kūnas gimsta, ir jam lemta
išnykti — jei ne šiandien, tai rytoj, vadinasi, siela už kūną svarbesnė. Žinantis
Šią tiesą —
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likim mokytas žmogus, ir jis nesielvartauja, kad ir kokia butų ma-in minus kūno
būklė.

12 TEKSTAS

n£ fv evaharh jatu ndsam
bhavisyamah

na tvarii neme janddhipdh na caiva na
šarve vayam atah param

na niekada; tu—tačiau; eva—tikrai; aham—aš; jatu—kada nors; na—ne;
asam—egzistavau;
na—ne;
tvam—tu;
na—ne;
mtr
visi
šie;
jana-adhipah—karaliai; na—niekada; ca—taip pili; eva—tikrai; na—ne;
bhavisyamah—egzistuosime; šarve vayam—visi mes; atah param—ateityje.
Nebuvo taip, kad neegzistuočiau Aš, tu ir visi šie karaliai. Ir niekad nebus
taip, kad mes nustosime buvą.
KOMENTARAS: Vedose, Katha Upanisadoje bei Svetašvatara Upanisadoje
pasakyta, kad Aukščiausias Dievo Asmuo globoja nesuskaičiuojamą daugybę
gyvų esybių, atsižvelgdamas į skirtingą M i padėtį, individualią veiklą bei tos
veiklos pasekmes. Be to, Aukščiausias Dievo Asmuo Savo plenarinėmis
dalimis egzistuoja visų Ky vų esybių širdyse. Tiktai šventieji, regintys vieną
nedalomą Aukščiausią Viešpatį visur ir anapus visko, išties pasiekia tobulą ir
amžiną rimtį.
nityo nitydndm cetanaš cetandndm eko bahūndm yo vidadhdti
kaman
tam dtma-stham ye ' nupašyanti dhirds tesdm šdntih šdšvati
netaresdm
Si Vedų tiesa perteikiama visiems pasaulio žmonėms — ne tiktai Arjunai, bet
ir tiems, kurie dedasi dideliais išprusėliais, nors iš tikrųjų jų žinių kraitis labai
menkas. Viešpats aiškiai sako, kad Jis PaU, Arjuna ir visi valdovai, susiėjusieji
į mūšio lauką — amžinos individualios būtybės, ir kad Viešpats visada globoja
individualias
gyvąsias esybes, ar jos yra sąlygoto, ar išlaisvinto būvio. Aukščiausias Dievo
Asmuo — aukščiausia individuali asmenybė, Arjuna
— amžinasis Viešpaties patikėtinis, o visi susirinkusieji valdovai
— individualios amžinos asmenybės. Neteisinga būtų manyti, kad jie
neegzistavo praeityje kaip individai, ir kad jie — tik laikini. Jie buvo
individualybės praeityje ir bus tokie ateityje — visada ir per amžius. Todėl
nėra priežasties liūdėti.
Aukščiausiasis autoritetas Viešpats Krsna čia neparemia maya-vados
teorijos, kuri teigia, kad išsivadavusi individuali siela, atskirta nuo mdyos,
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iliuzijos skraisčių, įsilies į beasmenį Brahmaną ir praras savo individualią
egzistenciją. Teorija, teigianti, kad sąlygotame būvyje individualybė yra
tiktai mąstoma, čia irgi nesusilaukia pritarimo. Krsna aiškiai sako, ir tai
patvirtina Upanišados, kad tiek Viešpaties, tiek visų likusiųjų individualybės
egzistuos amžinai. Sis Krsnos tvirtinimas — autoritetingas, nes Krsnos negali
paveikti iliuzija. Jeigu individualybė objektyviai neegzistuotų, tai ir Krsna
taip pabrėžtinai nebūtų sakęs: „per amžius". Mayavados teorijos šalininkai
gali pateikti kitą argumentą: esą individualybė, apie kurią kalba Krsna — ne
dvasinė, o materiali. Net jei ir sutiktume su Šiuo materialios individualybės
argumentu, tai kaipgi apibrėžti Krsnos individualybę? Krsna teigia, kad Jis
buvo individualybė praeityje ir bus individualybė ateityje. Jis visaip, kaip tik
gali patvirtina Savo individualybę ir skelbia, kad beasmenis Brahmanas yra
Jam pavaldus. Krsna visada yra dvasinė individualybė. Jeigu Jį laikyti
paprasta sąlygota siela, turinčia individualią sąmonę, tuomet Jo
Bhagavad-gita prarastų autoritetingo šventraščio vertę. Paprastas žmogus su
keturiomis ydomis, būdingomis žmogiškai prigimčiai, negali išmokyti ko
nors, kas būtų verta dėmesio. Gitd yra aukščiau už tokius „mokymus". Nė
viena pasaulietiška knyga negali prilygti Bhagavad-gltai. Jeigu Krsną
laikytume paprastu žmogumi, išblėstų Gitos svarba. Mayavadžiai tvirtina,
kad daugiskaita šiame posme vartojama sąlygiškai ir yra susijusi tik su kūnu.
Tačiau ankstesnieji posmai jau smerkė kūniškąją sampratą. Ar galėjo Krsna,
sykį pasmerkęs kūniškąją gyvų esybių gyvenimo sampratą, tuojau pat vėl
kelti tą plačiai įsigalėjusią klaidingą prielaidą dėl kūno? Taigi individualybė
turi dvasinį pagrindą — tai patvirtina Srl Ramanuja bei kiti didieji dcdryos.
Daugelis Gitos vietų aiškiai nurodo, kad dvasinį individualumą tegali suvokti
Viešpaties bhaktos. Tiems, kurie pavydi Krsnai, kad Jis — Aukščiausias
Dievo Asmuo, šio didžio kūilnln TIKROJI prasmė nesuvokiama. Abhakta,
mėginantis suvokti Gilti, panašus Į bitę, bandančią paragauti medaus iš
uždaryto stiklainio. N IMII įdaręs stiklainio, medaus neparagausi. Taip ir
slėpiningoji Bha-Mttd gitos prasmė: ji tampa aiški tiktai bhaktoms ir niekam
kitam,
i virtinu šios knygos ketvirtasis skyrius. Tas, kuris pavydi Viešpačiui,
kitaip sakant, nepripažįsta Jo egzistavimo, neturėtų Gitos nei ( rankas imti.
Todėl, mayavados filosofų Gitos aiškinimai — dilginusias teisybės
iškraipymas. Viešpats Caitanya uždraudė mums skaityti mayavadžių
komentarus ir perspėjo, kad tas, kuris sutinka MI mflyuvados filosofija,
nebegali suvokti Gitos paslapties. Jeigu Individualybė priklausytų empirinei
visatai — Viešpaties mokymas iitplii nereikalingas. Individualios sielos ir
Viešpaties pliuralumas
amžinas faktas, kurį, kaip anksčiau buvo minėta, patvirtina Vedos

M TEKSTAS

dchino 'smin yatha dehe kaumararh yauvanam jara tatha
dehantara-praptir dhlras tatra na muhyati
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■ Ithmiih — įkūnytojo; asmin—šiame; yatha—kaip; dehe—kūne;
ktiunulram—vaikystė; yauvanam —jaunystė; jara—senatvė; tatha taip ir;
deha-antara—kito kūno; praptih—gavimas; dhirah— blaiviai mąstantį;
tatra—todėl; na—niekada; muhyati—klaidina.
•-r įkūnytoji siela, būdama dar šiame kūne, visą laiką keliauju is
vaikystės į jaunystę ir senatvę, taip ir po mirties ji pereinu į naują kūną.
Tokie kitimai sveikai protaujančio žmo-HNIIN nekluidina.
h t >MI N l ARAS: Kiekviena gyvoji esybė — individuali siela, todėl kim
itkįninką ji vis keičia savo kūną: įgyja tai vaiko, tai jaunuolio, tai Hp n io išorę.
Bet pati dvasinė siela visiškai nesikeičia. Si indi-vidunli siela mirties
akimirką galutinai nusimeta turimą kūną ir ĮKMolna į kilą. Kadangi dar kartą
gimusi ji būtinai gaus kitą kūną materialu arba dvasinį — Arjunai nebuvo
pagrindo sielvartauti nei dėl Bhlsmos, nei dėl Dronos mirties. O dėl jų
Arjuna labai krimtosi. Veikiausiai jis galėjo tik pasidžiaugti, kad jie, pakeitę
senus kūnus naujais, gaus naujų jėgų. Įgydami naują kūną, mes iš naujo
gauname kuo plačiausias galimybes džiaugtis arba kentėti, priklausomai nuo
to, kaip elgėmės ankstesniame gyvenime. Todėl tokios taurios sielos, kaip
Bhlsma ir Drona, kitą gyvenimą greičiausiai gaus dvasinius kūnus, o
blogiausiu atveju — galimybę gyventi dangiškais kūnais ir patirti pačius
aukščiausius materialios būties malonumus. Taigi, šiaip ar taip, nebuvo jokių
priežasčių sielvartauti.
Kiekvienas žmogus, tobulai išmanantis individualios sielos, Su-persielos
ir gamtos (tiek materialios, tiek dvasinės) konstituciją, vadinamas dhira —
protingiausiu žmogumi. Tokio žmogaus nesuklaidina tai, kad nuolat yra
keičiami kūnai.
Dvasinės sielos vienovės teorijos mayavadžių interpretacija nepriimtina
vien tuo pagrindu, kad dvasinė siela nedaloma į fragmentines daleles.
Aukščiausiojo skaidymas į skirtingas individualias sielas padarytų Jį dalomą
ir kintamą, kas prieštarauja Aukščiausios Sielos nekintamumo principui.
Gitos tvirtinimu, fragmentinės Aukščiausiojo dalelės egzistuoja amžinai
(sandtana) ir vadinasi ksara, kitaip sakant, jos linkusios nupulti į materialią
gamtą. Fragmentinės dalelės yra amžinos, ir netgi išsivadavusi siela nekinta
—ji lieka fragmentinė dalis. Bet sykį išsivadavusi, ji amžinai gyvena kupiną
palaimos bei išminties gyvenimą kartu su Dievo Asmeniu. Aiškindami
Supersielą, glūdinčią kiekviename individualiame kūne ir vadinamą
Paramatmą, galime pasitelkti atspindžio teoriją. Vandenyje, kuris atspindi
dangų, matomi saulė, mėnuo bei žvaigždės. Žvaigždes galima palyginti su
gyvosiomis esybėmis, o saulę arba mėnulį — su Aukščiausiu Viešpačiu.
Individuali fragmentinė dvasinė siela — tai Arjuna, o Aukščiausia Siela —
Dievo Asmuo Sri Krsna. Ketvirtojo skyriaus pradžia rodo, kad jie skirtingo
lygio. Jeigu Arjuna būtų to paties lygio kaip ir Krsna, o Krsna nebūtų
aukštesnis už Arjuna, tai mokytojo ir mokinio santykiai, kurie juos sieja,
prarastų prasmę. Jeigu juos abu suklaidintų iliuzinė energija (mayd), tada
nebūtų jokios prasmės vienam mokyti, o kitam — mokytis. Toksai mokymas
būtų niekam nereikalinas, nes autoritetingu mokytoju negali būti tas, kuris
yra mdyos letenose. Todėl reikia pripažinti, kad Viešpats Krsna —
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Aukščiausias Viešpats, pagal Savo padėtį aukštesnis už gyvąją esybę,
Arjuna, užmaršią mdyos suklaidintą sielą.

M TKKSTAS

mdtrd-sparšds tu kaunteya šitosna-sukha-duhkha-ddh agamdpdyino
'nityds tams titiksasva bhdrata
ttuitnhsparšdh—juslinis patyrimas; tu—tiktai; kaunteya—o Kunti iflimu;
šita—žiema;
usna—vasara;
sukha—laimę;
duhkha—ir
.kiuismą;
ddh—duodantys;
dgama—ateinančius;
apdyinah—pra-ilninČius;
anitydh—laikinus; tdn—visus juos; titiksasva—stenkis lfikq.sli; bhdrata—o
Bharatos dinastijos aini.
O Kunti sūnau, laimė ir kančia pasirodo trumpam ir ilgainiui Išnyksta —
taip keičiasi žiemos ir vasaros. Šiuos pojūčius šukelių juslinis patyrimas,
o Bharatos aini, ir reikia mokytis netrikdomam juos pakęsti.
KOMENTARAS: Norintieji tinkamai įvykdyti pareigą, turi mokytis pakęsti
trumpalaikių laimės ir kančios pojūčių kaitą. Vedos nurodo, knd maudytis
ankstų rytą reikia net Maghos (sausio-vasario) mėnesį. Tuo laiku yra labai
šalta, bet žmogus, gyvenantis pagal religijos principus, nepaiso šalčio ir
nedvejodamas maudosi. Taip ir moteris karščiausiu vasaros metu —
gegužės ir birželio mėnesiais IK * jokių dvejonių šeimininkauja virtuvėje.
Savo pareigas reikia vykdyti, kad ir kokios nepalankios būtų klimatinės
sąlygos. Pavyzdžiui, ksatriyos religinė priedermė — kovoti. Net jeigu tektų
-.(įsiremti su draugu ar giminaičiu, jis neturi vengti jam nurodytos pareigos.
Žmogus privalo laikytis nurodytų religinių taisyklių, kad pakiltų iki žinojimo
lygmens, nes tiktai žinojimas ir pasišventimas pndės išsivaduoti iš mdyos
(iliuzijos) gniaužtų.
Svarbią reikšmę turi du vardai, kuriais Krsna pavadina Arjuna. K nlpinys
„Kaunteya" pabrėžia aukštą Arjunos kilmę motinos linija, n „Hharata" rodo
tėvo giminės didybę. Iš abiejų tėvų jis turėjo paveldėti daug dorybių. Aukšta
kilmė įpareigoja jį tinkamai vykdyti savo pareigas, todėl jis negali išsilenkti
kovos.

*PT5^RPT 4tt StoĮ<MW

WV\\\

15 TEKSTAS
yam hi na vyathayanty ete purusam purusarsabha
sama-duhkha-sukham dhiram so 'mrtatvdya kalpate
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yam—tą, kurį; hi—tikrai; na—niekada; vyathayanti—netrikdo; ete—visi tie;
purusam—asmenį; purusa-rsabha—o geriausias iš žmonių; sama—vienodas;
duhkha—skausme; sukham—ir laimėje; dhiram—kantrus; sah—jis;
amrtatvaya—išsivadavimui; kalpate—laikomas tinkamu.
O geriausias tarp žmonių [Arjuna], tik tas, kurio netrikdo laimė ir
kančia, kuris išlieka tvirtas jas patyrąs — iš tikro vertas išsivaduoti.
KOMENTARAS: Kas tvirtai pasiryžo pasiekti aukštą dvasinės realizacijos
pakopą ir kas vienodai pakenčia laimės ir kančios antplūdžius, tas tikrai vertas
išsivaduoti. Sunkiausias išbandymas varndšramos institucijoje—ketvirtasis
gyvenimo etapas, pasaulio atsižadėjimas (sannyasa). Tačiau tas, kuris rimtai
nori nugyventi tobulą gyvenimą, nepaisydamas visų sunkumų būtinai duos
sannydsos įžadus. Sunkumai paprastai iškyla, kai reikia nutraukti šeiminius
ryšius, atsisakyti žmonos ir vaikų. Bet tas, kuris pajėgia atlaikyti šiuos
išbandymus, nėra abejonės, dvasinės realizacijos kelią nueis iki galo. Taip ir
Arjunai patariama atkakliai vykdyti ksatriyos pareigas, net jeigu jam ir sunku
kovoti su savo giminaičiais, kitais mylimais žmonėmis. Viešpats Caitanya
davė sannydsos įžadus sulaukęs dvidešimt keturių metų, nors Jo jaunutė
žmona bei senyva motina liko be paramos — neteko vienintelio globėjo. Ir vis
dėlto aukščiausio tikslo vardan Jis tapo sannydsiu ir atkakliai vykdė Savo
aukščiausiąją pareigą. Toks išsivadavimo iš materialios nelaisvės kelias.

16 TEKSTAS

ndsato vidyate bhdvo ndbhdvo vidyate satah ubhayor api drsto
'ntas tv anayos tattva-daršibhih iut niekada;
asatah—neegzistuojančio; vidyate—yra; bhdvah— htiviiniis;
/ia—niekada; abhdvah—kintamumas; vidyate—yra; sa-h i h
amžinojo; ubhayoh—abiejų; api—tikrai; drstah—pastebė-ln, t i n l a į i
—išvada; tu—tikrai; anayoh—jų; tattva—tiesą; darši-h h i h
reginčiųjų.
Kcuhilieji tiesą priėjo išvadą, kad tai, kas neegzistuoja Įmate-I -I II I IIS
kūnas] — nepastovu, o tai, kas amžina [siela] — nekinta. Šilų Kvartą jie
padarė ištyrinėję abiejų reiškinių esmę.
A f >MI''.NTARAS: Nuolatos besikeičiantis kūnas — laikinas. Šių laikų
medicina pripažįsta, kad dėl įvairiausių ląstelių veiklos kūnas klntfl kas
akimirką—jis auga ir sensta. O dvasinė siela egzistuoja nuolatos, visada yra
tokia pati; jai nedaro įtakos jokie kūno bei proto pokyčiai. Tuo materija ir
skiriasi nuo dvasios. Pagal prigimtį kilnus — nepastovus, o siela — amžina.
Šią išvadą prieina visi rfglntys tiesą: ir impersonalistai, ir personalistai. Višnu
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Purdna (2.12.38) teigia, kad Višnu ir Jo buveinės pačios savaime skleidžia
dvasinės būties šviesą (jyotimsi visnur bhuvandni visnuh). Žodžiai tai, te
egzistuoja ir tai, kas neegzistuoja gali nurodyti tiktai dvasią n materiją. Tokios
nuomonės laikosi visi regintieji tiesą.
Taip Viešpats pradeda mokyti gyvas esybes, kurioms klaidinamą poveikį
daro neišmanymas. Neišmanymą pašalinant atkuriamas amžinas ryšys tarp
garbintojo ir garbinamo objekto ir suvokiamas skirtumas tarp Aukščiausio
Dievo Asmens ir Jo sudėtinių dalelių
gyvųjų esybių. Aukščiausiojo prigimtį galime suvokti tik nuodugniai
tyrinėdami save, savo santykį su Juo — kaip dalies santykį NU visuma.
Veddnta-sūtra bei Srimad-Bhagavatam Aukščiausiąjį vadina visų emanacijų
šaltiniu. Šias emanacijas galima pažinti per aukštesniosios bei žemesniosios
gamtos reiškinius. Gyvosios esybės priklauso aukštesniajai gamtai, — tai
atskleis septintas skyrius. Nors energija ir energijos šaltinis nesiskiria, tačiau
šaltinis laikomas Aukščiausiuoju, o energija ar gamta — subordinacija. Taigi
gyvosios esybės visada pavaldžios Aukščiausiam Viešpačiui kaip tarnas
šeimininkui, o mokinys — mokytojui. Kai užvaldo neišmanymas, Šių
akivaizdžių tiesų suvokti neįmanoma, todėl siekdamas išsklaidyti
neišmanymą bei apšviesti protą visų laikų visoms gyvoms esybėms, Viešpats
dėsto Bhagavad-gitą.
17 TEKSTAS

ftHWH»«Wfliq ų ^ S i į i Ą f o liteli
avinaši tu tad viddhi yena šarvam idam tatam vinašam
avyayasyasya na kašcit kartum arhati
avinaši—nemirtinga; tu—tačiau; tat—tai; viddhi—žinoki; yena —ko;
šarvam—visas
kūnas;
idam—šis;
tatam—persmelktas;
vinašam—sunaikinimą; avyayasya—amžinojo; asya—šito; na kašcit—niekas;
kartum—padaryti; arhati—gali.
Žinok, jog tai, kas persmelkia visą kūną — nesunaikinama. Niekas negali
sunaikinti nemirtingos sielos.
KOMENTARAS: Posmas dar plačiau paaiškina tikrąją esmę sielos, kuri
persmelkia visą kūną. Kiekvienam aišku, kas būtent pasklidę po visą kūną.
Tai — sąmonė. Visi jaučiame skausmą ar malonumą, tai atskiroje kūno
dalyje, tai visame kūne. Sąmonės išplitimas ribojasi vienu konkrečiu kūnu.
Vieno kūno skausmai ar malonumai nežinomi kitam. Vadinasi, kiekvienas
atskiras kūnas — individualios sielos buveinė, o sielos buvimo požymis —
individuali sąmonė. Teigiama, kad sielos dydis — viena dešimttūkstantoji
plauko galiuko dalis. Svetašvatara Vpanisada (5.9) patvirtina šį teiginį:
balagra-šata-bhagasya šatadha kalpitasya ca bhdgo jivah
vijheyah sa canantyaya kalpate
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„Jei plauko galiuką padalintum į šimtą dalių, o tą dalį dar kartą dalintum į
šimtą — kiekviena gauta dalelė būtų dvasinės sielos dydžio". Kitame
analogiškame posme sakoma:
kešagra-šata-bhagasya šatamšah sadršatmakah jivah
sūksma-svarūpo 'yam sahkhyatito hi cit-kanah
„Yra nesuskaičiuojama daugybė dvasinių atomų, kurių dydis lygus vienai
dešimttūkstantajai plauko galiuko daliai".
Vadinasi, individualioji dalelė, dvasinė siela — tai dvasinis atomas,
mažesnis net už materialius atomus, ir tokių dvasinių atomų —
nesuskaičiuojama daugybė. Be galo maža dvasinė kibirkštis —
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Minimalaus kūno fundamentalus pradas, o dvasinės kibirkšties poveikis
jaučiamas visame kūne, kaip kokio nors vaisto aktyviosios • Inlirs veikimas
jaučiamas organizme. Sielos poveikis visam kūnui pasireiškia sąmone, o
sąmonė — tai sielos buvimo įrodymas. Net nenusimanantis žmogus supranta,
kad materialus kūnas be sąmonės negyvas, ir kad lavonui sąmonės negrąžins
jokios materialios Įiilrinonės. Vadinasi, sąmonė — ne kažkokio, kad ir be galo
ilgo įimleiijos elementų jungimosi proceso, o dvasinės sielos egzistavimo
rezultatas. Mundaka Upanisadoje (3.1.9) be galo mažos dva-I I M ' S sielos dydis
dar patikslinamas:
eso 'nur atma cetasd veditavyo
yasmin pranah pancadhd samviveša
prdnaiš cittarh šarvam otam prajdndm yasmin višuddhe
vibhavaty esa dtmd
„Siela yra maža kaip atomas. Ją gali suvokti tobulas intelektas. Atomo
dydžio siela sklando penkių rūšių ore iprdna, apdna, vydna, samana ir
uddna), glūdi širdyje ir daro poveikį visam gyvos esybės kilniu. Kai siela
apsivalo nuo penkių rūšių materialaus oro nešvaros, indu išryškėja jos dvasinis
poveikis".
llafha-yogos sistemos tikslas — įvairių sėdėjimo pozų pagalba suvaldyti
penkių rūšių orą, kuris supa tyrą sielą. Tai daroma ne dėl kokios materialios
naudos, bet siekiant išvaduoti mikroskopinę llllą iš materialios aplinkos
spąstų.
Taigi visi Vedų raštai kalba apie atomo dydžio sielos konstituciją, |
kiekvienas sveikai protaujantis žmogus žino iš praktinio patyrimo, knd siela
egzistuoja. Tiktai beprotis atomo dydžio sielą gali laikyti visa persmelkiančia
visnu-tattva.
Alomo dydžio siela daro poveikį vienam konkrečiam kūnui. Mutųlaka
Upanisada nurodo, kad atomo dydžio siela yra kiekvienos gyvos būtybės
širdyje, bet dėl jos mažumo mokslininkai materialistai negali jos aptikti, ir kai
kurie jų absurdiškai teigia, esą sielos nėra. Tačiau aišku, kad individuali atomo
dydžio siela drauge su Supersiela glūdi širdyje, todėl iš šios kūno dalies ir
sklinda visos ■•nergijos, reikalingos kūnui išjudinti. Kraujo kūneliai,
išnešiojantys deguonį iš plaučių, semiasi energijos iš sielos. Kai siela palieka
TAVO buveinę, kraujo apytakos resursai išsenka. Medicina pripažįsta
mudonųjų kraujo kūnelių svarbą, bet nepatvirtina, kad energijos
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šaltinis — siela. Tačiau medicina pripažįsta, kad visų kūno energijų centras —
širdis.
Šios atomo dydžio dvasinės visumos dalelės lyginamos su saulės Šviesos
molekulėmis. Saulė išspinduliuoja nesuskaičiuojamą daugybę šviesos molekulių.
Analogiškai ir Aukščiausio Viešpaties fragmentinės dalys — tai atomo dydžio
Aukščiausio Viešpaties spindulių kibirkštys, kurios vadinasi prabhd, ar aukštesnioji
energija. Taigi nei Vedų žinojimas, nei šiuolaikinis mokslas neneigia, kad kūne
egzistuoja dvasinė siela, o mokslą apie sielą Bhagavad-gitoje išsamiai pateikia Pats
Dievo Asmuo.

18 TEKSTAS

antavanta ime dehd nityasyoktdh šaririnah andšino 'prameyasya
tasmad yudhyasva bhdrata
anta-vantah—netvarus; ime—visi šie; dehah—materialūs kūnai; nityasya—amžinai
egzistuojančios; uktah—sakoma; šaririnah— įkūnytos sielos; andšinah—niekada
nesunaikinamos;
aprameyasya
—neišmatuojamos;
tasmdt—todėl;
yudhyasva—kovok; bhdrata —o Bharatos aini.
Nesunaikinamos, neišmatuojamos ir amžinos gyvosios esybės tiktai materialus
kūnas pasmerktas žūti, todėl kovok, o Bharatos aini.
KOMENTARAS: Pagal prigimtį materialus kūnas — netvarus. Ar jis sunyks tuojau,
ar po šimto metų — laiko klausimas. Išsaugoti kūną neapibrėžtam laikui
neįmanoma. Tuo tarpu dvasinė siela tokia maža, kad joks priešas negali jos net
pamatyti, o ką jau kalbėti apie sunaikinimą. Kaip minėta ankstesniame posme, ji
tokia maža, kad niekas nežino, kaip išmatuoti jos dydį. Gyvą esybę, tokią, kokia ji
yra, sunaikinti neįmanoma, o materialaus kūno neįmanoma išsaugoti amžinai ir net
išlaikyti ilgesnį laiką — todėl ir šiuo, ir kitu požiūriu nėra dėl ko sielotis.
Mikroskopinė dvasinės visumos dalelė užsitarnauja materialų kūną savo darbais,
todėl reikia laikytis
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ia|||il|os principų. Vedanta-sūtra gyvąją esybę apibrėžia kaip šviesą, itt»* |i
sutlėlinė aukščiausios šviesos dalelė. Kaip saulės šviesa pa-"i •• visos visatos
egzistavimą, taip sielos šviesa palaiko materialų UIIHI Kai tiktai dvasinė siela
išeina iš materialaus kūno, pastarasis
..... liti, Vadinasi, ne kas kita, o būtent dvasinė siela palaiko mattMlalmis kūno
egzistavimą. Pats kūnas nieko vertas. Arjunai pataHama kautis ir neišduoti religijos reikalo materialiais, kūniškais
.... tolimais.

|( TEKSTAS

va enam vetti kantaram yaš cainam manyate hatam ubhau tau na
vijanito nayam hanti na hanyate

vii(i

tas, kas; enam—šitą; vetti—žino kaip; kantaram—žudiką; vnfi tas,
kas; ca—taip pat; enam—šitą; manyate—galvoja esant; hiifa/n nužudytą;
ubhau—abu; tau—jie; na—niekada; vijamtah Žinantys; na—niekada;
ayam—šis; hanti—žudo; na—nei; 'mnvutf —yra nužudytas.
Miojimn neturi nei tas, kuris mano, jog gyvoji esybė gali ką nors
nužudyti, nei tas, kuris mano, kad ji pati gali būti nužudyta - nes „aš" nei
žudo, nei pats žūva.
KOMENTARAS: Privalome žinoti, kad įkūnyta gyva esybė nežūva, kai jos
kūnas sužeidžiamas mirtinais ginklais. Dvasinė siela tokia mažu, kad jos
neįmanoma sunaikinti jokiu materialiu ginklu, ką ak (vaizdžiai parodys tolesni
posmai. Jau dėl savo dvasinės prigimties gyvoji esybė negali būti nužudyta.
Sunaikinti arba manyti esant ■uuuiikinamą galima tik kūną. Suprantama, tai
jokiu būdu nėra .kalinimas žudyti. Vedos nurodo: ma himsyat sarva bhūtani —
niekada ir prieš nieką nenaudok smurto. Gyvos esybės nemirtingumo ugi
neturime suvokti taip, lyg būtų skatinama skersti gyvūnus. Savavališkas bet
kokio gyvūno nužudymas vertas pasibjaurėjimo, U UŽ jį baudžia valstybės bei
Viešpaties įstatymai. Tačiau Arjuna Judo ne tenkindamas savo įgeidžius, bet
gindamas religijos prin-t Ipus.

20 TEKSTAS
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na jdyate mriyate vd kaddcin
ndyam bhūtva bhavitd va na bhūyah
ajo nityah šdšvato 'yam purano na hanyate
hanyamdne šarlre
na—niekada; jdyate—gimsta; mriyate—miršta; vd—arba; kadd-cit—bet kuriuo laiku
(praeityje, dabartyje arba ateityje); na— niekada; ayam—šitas; bhūtva—atsirado;
bhavitd—atsiras; vd— ar; na—ne; bhūyah—ar vėl atsiras; ajah—negimęs; nityah—
amžinas; šdšvatah—pastovus; ayam—šitas; purdnah—seniausias; na—niekada;
hanyate—nužudomas; hanyamdne—nužudžius; šarlre—kūną.
Siela niekada negimsta ir nemiršta. Ji neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir
neatsiras ateityje. Ji — negimusi, amžina, visad esanti, pirminė. Ji nežūva
nužudžius kūną.
KOMENTARAS: Be galo maža Aukščiausios Dvasios fragmentinė dalelė kokybiškai
tapati Aukščiausiajam. Ji nekinta taip, kaip kūnas. Sielą kartais vadina nekintama,
kūta-stha. Kūnas patiria šešis pokyčius. Jis gimsta iš motinos įsčių, kurį laiką
egzistuoja, auga, palieka tam tikrus padarinius, palengva vysta ir pagaliau nugrimsta į
užmarštį. O štai siela tokių pokyčių nepatiria. Materialus kūnas gimsta todėl, kad
jame įsikuria siela, bet pati siela negimsta. Siela neužgimsta su kūnu, taip pat ji ir
nemiršta. Miršta tas, kas gimsta. Kadangi siela negimsta, praeitis, dabartis ir ateitis jai
neegzistuoja. Ji amžina, visados egzistuojanti ir pirminė. Kitaip sakant, nėra istorinių
jos atsiradimo pėdsakų, nors mes ir norime juos rasti, turėdami galvoje kūną. Siela
niekada nesensta, kaip sensta kūnas. Todėl vadinamasis senis išlaiko tą pačią
vaikystės ir jaunystės dva-
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.Iii, Kūno pakitimai sielai neturi jokios įtakos. Ji nesunyksta kaip medis, kaip
visa, kas materialu. Siela nesukuria ir šalutinių produktu. Vaikai, kūno sukurti
šalutiniai padariniai, irgi yra skirtingos individualios sielos; tiktai dėl kūno
mums atrodo, kad jie yra kažkokio žmogaus palikuonys. Kūnas vystosi, nes
jame glūdi siela, lačiuu pati siela neturi atžalų ir nesikeičia. Todėl siela ir
nepatiria ktluui būdingų šešių pokyčių. Kafha Upanišados (1.2.18)
analogiškoje citatoje skaitome:
na jdyate mriyate va vipašcin ndyam kutašcin na babhūva
kašcit
ajo nityah šašvato 'yam purano , na hanyate hanyamdne
šarlre
Šio posmo esmė ta pati, kaip ir Bhagavad-gitos, tačiau jame pavartotas
vienas specifinis žodis vipašcit, reiškiantis „mokytas" ulba „turintis žinių".
Siela — kupina žinojimo, kitaip sakant, ji visada ir visiškai sąmoninga.
Taigi sąmonė — sielos požymis. Net jeigu negalime aptikti sielos širdyje, kur ji
glūdi, vien jau sąmonės buvimas padeda suvokti egzistuojant sielą. Kartais
saulės nematyti dėl debesų ar dėl kitos priežasties, bet jos šviesą matome ir dėl
to žinome, kad dabar — diena. Vos tik ankstyvą rytą nušvinta padangė, mums
jau uišku, kad pateka saulė. Analogiškai, matydami sąmonę kūne — ar
žmogaus, ar gyvūno, suvokiame jame slypint sielą. Tačiau ta sielos sąmonė
skiriasi nuo Aukščiausiojo sąmonės, nes aukščiausia sąmonė yra žinojimas,
apimantis viską: praeitį, dabartį ir ateitį. Individualios sielos sąmonė linkusi
užmiršti. Siela, pamiršusi savo tikrąją prigimtį, gali pasisemti mokslo ir šviesos
iš aukščiausiųjų Krsnos pamokymų. Tačiau Krsna nepanašus į užmaršią sielą,
kitaip Jo Bhagavad-gitos mokymas neturėtų jokios vertės.
Yra dviejų rūšių sielos: siela — mikroskopinė dalelytė (anu-dtmd) ir
Supersiela (vibhu-dtmd). Šį teiginį Kafha Upanisada (1.2.20) patvirtina taip:
anor aniydn mahato mahlydn
dtmdsya jantor nihito guhdydm tam
akratuh pašyati vita-šoko
dhatuh prasdddn mahimdnam atmanah
„Ir Supersiela [Paramatmą], ir atomo dydžio siela [jivatmd] yra tame
pačiame kūno medyje, toje pačioje gyvosios būtybės širdyje, ir tik tas, kas
atsikratė visų materialių troškimų ir niekuo nesiskundžia, Aukščiausiojo
malone gali patirti sielos didybę". Tolimesni skyriai parodys, kad Krsna yra
taip pat ir Supersielos pirmasis Šaltinis, o Arjuna — tai atomo dydžio siela,
užmiršusi savo tikrąją prigimtį, todėl jai reikalinga Krsnos arba Jo bona fide
atstovo (dvasinio mokytojo) pamokymų šviesa.
21 TEKSTAS

veddvindšinam nityam ya enam ajam avyayam katham sa purusah
pdrtha kam ghdtayati hanti kam
veda—žino; avindšinam—nesunaikinamą; nityam—visad egzistuojančią;
yaįi—tas, kuris; enam—tą (sielą); ajam—negimusią; avyayam—nekintančią;
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katham—kaip; sah—šis; purusah—asmuo; pdrtha—o Partha (Arjuna);
kam—ką; ghdtayati—verčia padaryti pikta; hanti—žudo; kam—ką.
O Partha, kaip gali žmogus, suprantantis, kad siela nesunaikinama,
amžina, negimusi ir nekintama, ką nors nužudyti arba priversti žudyti?
.

■■

■

KOMENTARAS: Žmogus, turintis tobulą žinojimą, išmano, kaip ir kur
panaudoti daiktus pagal jų tikrąją paskirtį, nes savo paskirtį turi viskas.
Prievarta irgi turi savo paskirtį, tiktai reikia žinoti, kada ją panaudoti.
Negalima smerkti teisėjo, taikos metu paskyrusio mirties bausmę
kaltinamajam žmogžudyste, nes teisėjas sankcionuoja prievartą prieš kitą
asmenį, remdamasis baudžiamuoju kodeksu. Manusamhitd, žmonijos
įstatymų sąvadas, pritaria nuomonei, kad žmogžudys turi būti pasmerktas
myriop, tuomet kitą gyvenimą jam neteks kentėti už didelę nuodėmę, kurią jis
padarė. Todėl valdovas, pakardamas žmogžudį, iš tiesų daro jam gera. Analogiškai, kai Krsna liepia kovoti, aišku, jog prievarta bus naudojama
aukščiausiojo teisingumo vardan, todėl Arjuna ir privalo kautis, įįįf f am
nurodoma, gerai suvokdamas, kad prievarta kovojant dėl K i ynos— išvis
jokia prievarta, nes, šiaip ar taip, žmogaus, o tei-' i i i - i . n i — sielos,
neįmanoma nužudyti. Taigi įgyvendinant teisin-)Minii| vadinamoji prievarta
leistina. Chirurginės operacijos tikslas nc žudyti pacientą, o jį išgydyti. Todėl
kova, į kurią pagal Krsnos įsakymą turi stoti Arjuna — tai kova su visišku
žinojimu, ir ji negali sukelti nuodėmės atoveikio.

12

TEKSTAS

vasamsi jirndni yatha vihaya
navani grhnati naro 'pararti tatha šarirani vihaya
jirndny
anyani samyati navani dehi
vūsūmsi—drabužius; jirndni-— senus ir sudėvėtus; yatha—lygiai, kaip;
vihaya—palikęs;
navani—naujus
drabužius;
grhnati—gaunu;
narah—žmogus; apardni—kitus; tatha—taip pat; šarirani— kūnus;
vihaya—palikęs; jirndni—senus ir nereikalingus; anyani kitus;
samyati—tikrai gauna; navani—naujus; dehi—įkūnytasis.
Kulp žmogus užsivelka naujus drabužius, nusimetęs sudėvėtus, lalp ir
siela gauna naujus materialius kūnus, palikusi senus ir nereikalingus.
KOMENTARAS: Tai, kad atomo dydžio individuali siela keičia kūnus —
pripažintas faktas. Net šiuolaikiniai mokslininkai, netikintys sielos buvimu,
bet kartu ir negalintys paaiškinti, kodėl iš širdies sklinda energija, turi
pripažinti, kad kūnas nuolatos kinta: kūdikis tampa vaiku, vaikas—jaunuoliu,
o jaunuolis — seneliu. Praėjus senatvei, tokie pokyčiai iš naujo atsikartoja —
tiktai jau kitame kūne. Tai paaiškino vienas ankstesniųjų posmų (2.13).
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Sąlygas persikelti į kitą kūną atomo dydžio individualiai, sielai sudaro
Supersiela. Ji išpildo atomo dydžio sielos troškimą taip, kaip draugas išpildo
draugo troškimą. Vedos, būtent Mundaka Upanisada bei Švetdšvatara
Upanisada, palygina sielą ir Supersiela su dviem, vienas kitam artimais
paukščiais, tupinčiais viename medyje. Vienas tų paukščių (individuali atomo
dydžio siela) lesa medžio vaisius, o kitas (Krsna) tiesiog stebi Savo draugą.
Vienas iš paukščių — nors kokybės prasme jie tapatūs — susigundo materialaus medžio vaisiais, o kitas lieka tik Savo draugo veiklos liudininkas. Krsna
— stebintis paukštis, o Arjuna — lesantis. Nors jie ir draugai, vienas jų —
šeimininkas, o kitas — tarnas. Kadangi atomo dydžio siela pamiršta šį ryšį, jai
tenka nuolat persikelti iš vieno medžio į kitą, t.y. keisti kūnus. Jiva, siela,
labai vargsta materialaus kūno medyje, bet kai tik ji antrąjį paukštį pasirenka
aukščiausiu dvasiniu mokytoju — kaip pasielgė Arjuna, laisva valia atsidavęs
Krsnai ir išklausęs Jo pamokymų — priklausomas paukštis tuojau pat
atsikrato sielvarto. Ir Mundaka Upanisada (3.1.2), ir Švetdšvatara Upanisada
(4.7) liudija:
samane vrkse puruso nimagno
'riišayd šocati muhyamdnah justam yada pašyaty
anyam įsam
asya mahimdnam iti vlta-šokah
„Nors abu paukščiai tupi viename medyje, lesantis paukštis yra prislėgtas
rūpesčių bei liūdesio, nes jis ragauja to medžio vaisius. Bet pakanka
kenčiančiam paukščiui atsigręžti į savo draugą, Viešpatį, ir išvysti Jo didybę,
kai tą pačią akimirką jis atsikrato visų rūpesčių". Arjuna atsigręžia veidu į
savo amžiną draugą — Krsną, ir iš Jo išgirsta Bhagavad-gitą. Klausydamasis
Krsnos, jis suvokia aukščiausiąją Viešpaties didybę ir atsikrato sielvarto.
Cia Viešpats pataria Arjunai nesisieloti dėl to, kad jo žilas senolis ir
mokytojas pakeis kūnus. Veikiau Arjuna turėtų tik pasidžiaugti, kad
teisingame mūšyje nužudęs jų kūnus, jis suteiks jiems galimybę iš karto
apsivalyti nuo atoveikio už įvairiausią kūnišką veiklą. Gyvybę dedantis ant
aukuro ar atiduodantis ją teisingame mūšyje akimirksniu apsivalo nuo
atoveikio už kūnišką veiklą ir pasikelia į aukštesnę būties pakopą. Taigi
sielvartauti Arjuna neturėjo pagrindo.
2.* TEKSTAS

nainarh chindanti šastrdni nainam dahati pdvakah na cainam
kledayanty dpo na šosayati mdrutah
na —niekada; enam—Šią sielą; chindanti^-gali suskaldyti į dalis;
ittstrani—ginklai;
na—niekada;
enam—Šią
sielą;
dahati—degina;
pdvakah—ugnis;
na—niekada;
ca—taip
pat;
enam—šią
sielą;
kledayanti—drėkina; apah—vanduo; na—niekada; šosayati džiovina;
mdrutah—vėjas.
.

Sielos nesuskaldo į dalis joks ginklas, nesudegina ugnis, nepermerkia
vanduo, neišdžiovina vėjas.
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KOMENTARAS: Jokiais ginklais — nei kardu, nei liepsna, nei liū-liini, nei
viesulu, etc. — negalima sunaikinti dvasinės sielos. Pasi-fOdo, jog be
šiuolaikinių ugnies ginklų būta įvairiausių rūsių ginklų, nukultų iš žemės,
vandens, oro, eterio, etc. Šių dienų branduolinis ginklas priskirtinas prie ugnies
ginklų, o seniau jų būta ir kitokių, Hukurtų iš visų kitų materijos elementų.
Ugnies ginklus neutralizuodavo vandens ginklai, kurių nūdienis mokslas nė
nežino. Mūsų dienų mokslininkai nieko nenumano ir apie viesulo klasės
ginklus. Ir vis dėlto sielos neįmanoma suskaldyti arba sunaikinti jokiais, nei
tobuliausios konstrukcijos ginklais.
Mayavadžiai negali paaiškinti, kokiu būdu (neva dėl neišmanymo)
individuali siela atsirado ir buvo užvaldyta iliuzinės energijos. Individuali siela
yra atskira Aukščiausios Sielos dalis per amžius, Ir niekada nebuvo taip, kad ji
tapo atskirta nuo pirminės AukŠ-f įaustos Sielos. Kadangi amžinai (sandtana)
egzistuojančios individualios sielos yra be galo mažos, jos turi tendenciją
pasiduoti lllu/inės energijos įtakai. Taip jos praranda galimybę artimai
ben-diiiuii su Aukščiausiu Viešpačiu; jos tarsi kibirkštys, kurios koky-hifikai
nesiskiria nuo ugnies, bet užgęsta, vos tik iš jos išlekia. \ tttuha Purdna
apibūdina gyvas esybes, kaip atsietas sudėtines Aukščiausiojo daleles. Tokios
jos yra amžinai, — tą mintį patvirtina
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ir Bhagavad-gita. Taigi, net išsivadavusi iš iliuzijos, gyvoji esybė išsaugo savo
atskirą identiškumą — ką rodo Viešpaties pamokymai Arjunai. Perėmęs žinias
iš Krsnos, Arjuna išsivadavo, tačiau jokiu būdu nesusivienijo su Krsna.

24 TEKSTAS

f*$:
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acchedyo 'yam adahyo 'yam akledyo 'šosya eva ca nityah sarva-gatah
sthanur acalo 'yam sanatanah
acchedyah—netrapi; ayam—ši siela; adahyah—nesudeginama; ayam—ši siela;
akledyah—netirpi;
ašosyah—neišdžiovinama;
eva—tikrai;
ca—ir;
nityah—amžina; sarva-gatah—visa persmelkianti; sthanuh—nekintama;
acalah—nejudama; ayam—ši siela; sanatanah—amžinai ta pati.
Individuali siela netrapi ir netirpi, neįmanoma jos net sudeginti, nei
išdžiovinti. Ji amžina, visur esanti, nekintama, nejudama, amžinai ta pati.
KOMENTARAS: Šios atomo dydžio sielos savybės akivaizdžiai rodo, kad
individuali siela — amžinas, be galo mažas dvasinės visumos atomas, ir kad ji
nekinta—■ amžinai yra tas pats atomas. Šiuo atveju monizmo teoriją pritaikyti
labai sunku, nes individuali siela iŠ principo niekada negali susilieti į
homogenišką visumą. Išsivadavusi iš materijos nešvaros, atomo dydžio siela
kaip dvasinė kibirkštis gali likti (jeigu jai tai svarbiau) Aukščiausio Dievo
Asmens švytinčiuose spinduliuose, tačiau išmintingos sielos eina į dvasines
planetas, kur bendrauja su Dievo Asmeniu.
Žodis sarva-gata („visa persmelkianti") — reikšmingas, nes nėra abejonių,
kad gyvosios esybės išsibarsčiusios po visą Dievo kūriniją. Jos gyvena ant
žemės paviršiaus, taip pat vandenyje, ore, žemėje, netgi ugnyje. Negalima
pripažinti, kad ugnyje jos žūsta, nes šie posmai aiškiai nurodo, jog siela nedega.
Todėl neabejotina, kad gyvųjų esybių taip pat esama ir Saulės planetoje, o jų
kūnai
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pritaikyti gyventi tos planetos sąlygomis. Jeigu Saulė būtų neapgyvendinta,
žodis sarva-gata— „visur gyvenanti" — netektų pras-ItICN.

|| TEKSTAS
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avyakto 'yam acintyo 'yam avikaryo 'yam ucyate tasmad evam
viditvainam nanušocitum arhasi
ivyaktah—nematoma; ayam—ši siela; acintyah—nesuvokiama; ayam—ši siela;
avikaryah—nekintama; ayam—ši siela; ucyate pasakyta; tasmat—todėl;
evam—taip; viditva—gerai žinodamas; enam—šią sielą; na—ne;
anušocitum—sielotis; arhasi—tu Iii vertas.
■

Pasakyta, kad siela nematoma, nesuvokiama ir nekintama. Tai šluodamas,
nesisielok dėl kūno.
KOMENTARAS: Kaip anksčiau buvo aiškinta, siela mūšų materialiais
skaičiavimais tokia maža, kad jos nepamatysi net pačiu galingiausiu
mikroskopu, todėl galima teigti, kad ji nematoma. O įrodyti sielos egzistavimą
eksperimentiškai — neįmanoma. Vienintelis įrodymas — šruti, t.y. Vedų
išmintis. Mes turime patikėti ta liesu, nes nėra kito šaltinio, kuris padėtų
paaiškinti egzistuojant sielą, nors mes ir juntame ją esant. Daug yra dalykų,
kuriuos mums lenką pripažinti remiantis vien tik aukštesnio autoriteto
liudijimu. Pavyzdžiui, be motinos niekas kitas nepasakys, kas tavo tėvas. Nėra
kito patikimo šaltinio — tik motinos autoritetas. Taip ir Vedos — vienintelis
šaltinis, kurį studijuodami mes galime suvokti sielą. Kilaip sakant, ji
nepatiriama eksperimentinio žmonių mokslo pagalba. Siela — tai sąmonė, ji
yra sąmoninga — toks kitas Vedų teiginys, ir mums belieka tik su juo sutikti.
Skirtingai, negu kūnas, siela nesikeičia. Būdama amžinai nekintama, ji,
palyginus su begaline Aukščiausia Siela, yra maža tarsi atomas. Aukščiausia
Siela be galo didelė, o atomo dydžio siela — be galo maža. Taigi be
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galo maža siela, būdama nekintama, negali prilygti begalinei sielai —
Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Kartodamos šią mintį įvairiausiais variantais,
Vedos siekia vieno — pabrėžti sielos sampratos pastovumą. Ta pati mintis vis
kartojama, kad aptariamą klausimą suvoktume teisingai ir iki galo.
26 TEKSTAS

atha cainam nitya-jdtam nityam vd manyase mrtam tathapi tvam
mahd-bdho nainarh šocitum arhasi
atha—tačiau jei; ca—taip pat; enam—ši siela; nitya-jdtam— nuolat gimusi;
nityam—visiems laikams; vd—arba; manyase—tu taip manai; mrtam—mirusi;
tatha api—vis tiek; tvam—tu; mahd-bdho—o tvirtaranki; na—niekada;
enam—dėl sielos; šocitum— sielvartauti; arhasi—esi vertas.
Tačiau jeigu tu, o tvirtaranki, vis dėlto manai, kad siela [ar gyvybės
požymiai] visą laiką gimsta ir miršta, vis tiek nėra dėl ko sielvartauti.
KOMENTARAS: Visais laikais esti filosofų, artimų budizmui, kurie netiki, kad
siela gali egzistuoti atskirai be kūno. Yra žinoma, kad tokių filosofų būta ir tais
laikais, kai Viešpats Krsna perteikė Bhagavad-gitą. Jie vadinosi lokdyatikos ir
vaibhasikos. Šios pakraipos filosofai tvirtina, kad gyvybės simptomai pasireiškia
tam tikrame brandžiame materijos elementų jungimosi etape. Šių laikų mokslininkai bei filosofai materialistai irgi taip pat mano. Pasak jų, kūnas yra fizinių
elementų junginys, o gyvybės požymiai jame atsiranda tam tikros fizinių bei
cheminių elementų tarpusavio sąveikos metu. Šia idėja pagrįstas antropologijos
mokslas. Pastaruoju laiku daugelis pseudoreligijų, sparčiai populiarėjančių
Amerikoje, irgi perima šią idėją, vyksta jų suartėjimas su nihilistinėmis budizmo
sektomis, kurioms svetima pasiaukojimo Viešpačiui dvasia.
Jeigu Arjuna ir netikėtų egzistuojant sielą (o toks požiūris atitinka vaibhasikos
filosofiją), vis tiek jis neturėtų jokio pagrindo sielvar-
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tiiuti. Ar verta krimstis, jei bus prarasta keletas svorio vienetų che-iiinmi
medžiagų? Argi galima dėl to nebevykdyti savo pareigos? O juk šiuolaikinio
mokslo ir karo reikalams — kad tik pavyktų ■galėti priešą — sunaudojama
tonų tonos chemikalų. Vaibhasikos filosofija teigia, kad vadinamoji siela,
dtmd, pražūva kartu su kūnu. Taigi ar Arjuna pritartų Vedų išvadoms dėl
atomo dydžio sielos egzistavimo, ar netikėtų jos buvimu, sielvartauti nėra
pagrindo. Kadangi kiekvieną akimirką materija generuoja didelį kiekį gyvų
esybių ir kiekvieną akimirką gausybė jų žūva, tai pagal šią teoriją neverta nė
pergyventi dėl tokių niekų. O jeigu jau sielai negresia joks atgimimas, tai
Arjunai ir nereikia bijoti atpildo už savo nuodėme, — senelio ir mokytojo
nužudymą. Todėl Krsna sarkastiškai pavadina Arjuna mahd-bdhu, tvirtarankiu,
nes bent jau Jis vaibha-yikų teorijos, kuri ignoruoja Vedų išmintį, nepripažįsta.
Kaip ksa-tt'iya, Arjuna priklauso Vedų kultūrai, todėl jam ir derėtų laikytis sios
kultūros principų.

27 TEKSTAS

jdtasya hi dhruvo mrtyur dhruvam janma mrtasya ca tasmad
aparihdrye 'rthe na tvam šocitum arhasi
jdtasya—to, kuris gimė; hi,—tikrai; dhruvah—faktas; mrtyuh— mirtis;
dhruvam—taip pat faktas; janma—gimimas; mrtasya— mirusiojo; ca—taip
pat; tasmdt—todėl; aparihdrye—dėl neišvengiamo; arthe—dalyko; na—ne;
tvam—tu; šocitum—sielvartauti;

Kus gimė, tas tikrai numirs, o kas mirė, tas vėl būtinai atgims. Todėl
nesielvartauk ir vykdyk savo pareigą — jos neišvengsi.
KOMENTARAS: Gyvenimo poelgiai nulemia gimimo sąlygas. Pasibaigus
vienam aktyvumo periodui mirštame, kad girną vėl atnaujintume savo veiklą.
Taip sukamės gimimo ir mirties rate ir negalime išsivaduoti. Tačiau sukimasis
gimimo ir mirties rate—joks pagrindas beprasmiškai žudyti, laikyti skerdyklas
ir kelti karus. Nors kita vertus, prievarta ir karai — tai neišvengiami faktoriai,
lemiantys teisėtumą ir tvarką žmonių visuomenėje.
Kuruksetros mūšis, kaip Aukščiausiojo valios išraiška, buvo neišvengiamas,
o kovoti už teisų reikalą — ksatriyos pareiga. Tad ar turėtų Arjuna gąsdinti bei
skaudinti giminaičių mirtis—juk jis vykdo teisėtą pareigą? Jis nenusižengia
įstatymui ir nuodėmingais poelgiais nesukuria atoveikio, kuris jį taip gąsdina.
Vengdamas teisėtos pareigos, jis vis tiek neatitolins savo giminaičių mirties, o
tiktai gali pats degraduoti, nes pasirinko neteisingą veiklos kryptį.

28 TEKSTAS
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avyaktddlni bhūtani vyakta-madhydni bhdrata
avyakta-nidhandny eva tatra kd paridevand
avyakta-ddlni—pradžioje neišreikšta; bhūtani—visa, kas yra sukurta;
vyakta—išreikšta; madhydni—viduryje; bhdrata—o Bharatos palikuoni;
avyakta—neišreikšta;
nidhandni—po
sunaikinimo;
eva—taip
yra;
tatra—todėl; kd—koks; paridevand—sielvartas.
Pradžioje visos sukurtos būtybės esti neišreikštos, tarpiniame būvyje jos
įgyja išreikštą pavidalą, o po naikinimo vėl tampa neišreikštos. Tad ar yra
dėl ko liūdėti?
KOMENTARAS: Jeigu teigsime, kad egzistuoja dviejų rūšių filosofai —
tikintys esant sielą ir netikintys, tai ir vieni, ir kiti sielvartauti neturi jokio
pagrindo. Tuos, kurie netiki sielos egzistavimu, Vedų išminties pasekėjai
vadina ateistais. Tarkime, jog mes pripažįstame ateistinę teoriją — net ir šiuo
atveju pergyventi nėra dėl ko. Prieš visatos sukūrimą, kol siela egzistuoja
atskirai, materijos pradmenys esti dar neišreikšti. Kaip iš eterio atsiranda oras,
iš oro — ugnis, iš ugnies — vanduo, o iš vandens — žemė, taip iš subtilaus
neišreikšto būvio randasi išreikšti daiktai. Iš žemės susidaro
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palys įvairiausi daiktai. Imkime, pavyzdžiui, daugiaaukštį dango-FLLLĮ, pastatytą
iš žemės. Kai dangoraižis sugriaunamas, jis vėl pitiiiuida išreikštą būvį ir esti
atomų pavidalu kaip buvo iš pradžių. Energijos tvermės dėsnis galioja kaip
galiojęs, tiktai skirtumas toks, kad bėgant laikui daiktai įgauna išreikštą arba
neišreikštą pavidalą. Tad ar verta sielvartauti dėl kokio daikto — ar jis būtų
išreikšto pavidalo, ar būtų neišreikštas? Šiaip ar taip, net ir tai, kas neiš-NLKLTA,
niekur neišnyksta. Pradmenys esti neišreikšti ir pradžioje, d pabaigoje; jie įgyja
išreikštą pavidalą tiktai tarpiniame būvyje, K tnalerialia prasme tai nesudaro
esminio skirtumo.
< > Įeigu mes pripažįstame Bhagavad-gitoje pateiktą Vedų teiginį, kinis
skelbia, kad materialūs kūnai ilgainiui suyra (antavanta ime tlthiih) ir tik siela
išlieka amžinai (nityasyoktdh šaririnah), mes turime visada atminti, jog kūnas
— tai drabužis, tat ar verta sielotis keičiant rūbą? Amžinos sielos požiūriu
materialus kūnas faktiškai n. i g/jsluoja, jo būtis — tarytum sapnas. Sapne mes
galime skraidyti padebesiais ar sėdėti karietoje kaip karaliai, bet nubudę mali
ime. kad mes nei danguje, nei karietoje. Vedų išmintis skatina l>ii?inii save
remiantis tuo principu, kad materialus kūnas neegzistuoja, Taigi ar tikime
sielos buvimu, ar ne — abiem atvejais nėra pilrJiislies sielvartauti dėl prarasto
kūno.

2¥ TKKSTAS

ašcarya-vat pašyati kašeid enam ašcarya-vad vadati tathaiva
cdnyah
dšcarya-vac cainam anyah šrnoti šrutvapy enam veda na caiva
kašeit
<i U i i i v t i v a i — kaip nuostabią; pašyati—mato; kašeit—kai kurie; Į
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Aii| sielą; ašcarya-vat—kaip apie nuostabią; vadati—kalbu, h i i l h i tuo būdu;
eva—tikrai; ca—taip pat; anyah—kiti; dš-n t i v i i v i i i
irgi kaip apie nuostabią;
ca—taip pat; enam—Šią
2.29
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sielą; anyah—kiti; šrnnoti—klauso; šrutvd—išgirdę apie; api— net; enam—šią sielą;
veda—žino; na—niekada; ca—ir; eva— tikrai; kašeit—kas nors.
Vieni į sielą žvelgia kaip į stebuklą, kiti kalba apie ją kaip apie stebuklą, treti
girdi apie ją pasakojant lyg apie stebuklą, bet yra ir tokių, kurie net išgirdę
nepajėgia jos niekaip suprasti.
KOMENTARAS: Kadangi Gitopanisada daugiausia grindžiama Upanišadų principais,
visai nekeista, kad Katha Upanisadoje (1.2.7) randame tokį ketureilį:
šravanaydpi bahubhir yo na labhyah šrnvanto
'pi bahavo yam na vidyuh
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ašcaryo vaktd kušalo ' sya labdha dšcaryo
'sya jhdtd kušaldnušistah
Nuostabiausia, kad atomo dydžio siela yra ir milžiniško gyvūno kūne, ir
gigantiškame banyano medyje, o taip pat ir mikroskopinėse bakterijose, kurių
milijonai milijardų telpa mažiausiame erdvės plotelyje. Turintys menką žinių kraitį ir
neasketiški žmonės negali suvokti individualios atomo dydžio dvasinės kibirkšties
stebuklo, nors jį paaiškina didžiausias autoritetas pažinimo klausimais, mokęs net patį
Brahmą — pirmą gyvąją būtybę visatoje. Primityvus, materialistiškas dalykų esmės
supratimas trukdo daugumai mūsų amžiaus žmonių įsivaizduoti, kad toji maža dalelė
gali būti ir tokia didi, ir tokia maža. Žmonės sielą laiko tikrų tikriausiu stebuklu — tai
dėl jos sandaros, tai dėl išorinių savybių. Materialios energijos suklaidinti žmonės taip
įsitraukia į materialius reikalus, susijusius su jusliniu pasitenkinimu, kad jiems lieka
labai mažai laiko aiškintis pažinimo klausimus, nors aišku, kad savęs nepažįstant visos
jų pastangos kovoje už būvį galų gale baigiasi pralaimėjimu. Ko gero jie net
nenumano, kad mąstant apie sielą galima išspręsti materialių kančių problemą.
Kai kuriems žmonėms patinka klausytis apie sielą, jie gal ir paskaitas tokia tema
aplanko, bendrauja su gera draugija, bet kartais dėl neišmanymo klysta — sutapatina
Supersiela su atomo dydžio siela, nesuvokdami jų dydžio skirtingumo. Iš tiesų sunku
sutikti žmogų, kuris tobulai suvokia Supersielos ir atomo dydžio sielos padėtį, jų
atitinkamas funkcijas, savitarpio ryšį bei kitas svarbesnes
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u imižiau svarbias detales. Bet dar sunkiau rasti tokį žmogų, kuris tikrai
įsisąmonino žinių apie sielą naudą ir gali sielos padėtį nu-M i k y t i skirtingais
aspektais. Bet jeigu žmogus, šiaip ar taip, sugeba suprasti sielos dalykus, jo
gyvenimas tampa sėkmingas.
Tačiau lengviausias būdas suprasti savąjį „aš" — patikėti teiginiais, kuriuos
Bhagavad-gitoje išdėstė didžiausias autoritetas, Vieš-pals Krsna, ir nenukrypti į
kitas teorijas. Nes iš tiesų pažinti Krsną
kaip Aukščiausią Dievo Asmenį — gali tik tas, kuris šiame ar dukslesniuose
savo gyvenimuose atliko dideles askezes ir aukas. () apskritai, pažinti Krsną
tokį, koks Jis yra, galima tiktai tyro hhaktos nepriežastine malone ir niekaip
kitaip.
10 TKKSTAS

dehi nityam avadhyo 'yam dehe sarvasya bhdrata tasmdt sarvdni
bhūtani na tvam šocitum arhasi
7lf—materialaus kūno savininkas; nityam—amžinas; avadhyah

ncnužudomas; ayam—ši siela; dehe—kūne; sarvasya—kiekvieno;
bhdrata—o Bharatos aini; tasmdt—todėl; sarvdni—visų; bhūtani—gyvų esybių
(gimusių); na—niekada; tvam—tau; šocitum —sielvartauti; arhasi—verta.
O Bharatos aini, kūne esantysis — nenužudomas. Tad neverta lindėti dėl
gyvųjų būtybių.
KOMENTARAS: Viešpats užbaigia Savo pamokymų apie nekintančią dvasinę
sielą skyrių, {vairiausiais aspektais apibūdindamas nemirtingą sielą, Viešpats
Krsna argumentuotai įrodo, kad ji — amžina, o kūnas — laikinas. Todėl Arjuna,
ksatriya, privalo neveikli savo pareigos ir nesibaiminti, kad jo senelis bei
mokytojas, Klusnia ir Drona, kautynėse žus. Pasikliaujant Srl Krsnos autoritetu
telkia tikėti, kad egzistuoja skirtinga nuo materialaus kūno siela, o ne luo, kad
jos nėra, ar kad gyvybės požymiai — cheminių me-dJiiųm tarpusavio sąveikos
rezultatas — pasireiškia tam tikrame elape, kai materija pasiekia aukštą
organizacijos lygį. Nors siela ir nemirtinga, jokiu būdu negalima skatinti
prievartos. Kai prievarta iš tiesų būtina (sakykime, karo atveju), ją galima
naudoti tiktai Viešpačiui leidus, teisėtai, o ne pačiam užsigeidus.
31 TEKSTAS
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sva-dharmam api cdveksya na vikampitum arhasi dharmyad dhi yuddhdc
chreyo 'nyat ksatriyasya na vidyate
sva-dharmam—savus religijos principus; api—taip pat; ca—tikrai;
aveksya—turint omenyje; na—niekada; vikampitum—dvejoti; arhasi—tau
verta; dharmydt—dėl religijos principų; hi—tikrai; yuddhdt—už kovą;
šreyah—geresnio užsiėmimo; anyat—jokio kito; ksatriyasya—ksatriyai;
na—ne; vidyate—egzistuoja.
O dėl savo ksatriyos pareigos, žinoki, nėra tau geresnio darbo už kovą
ginant religijos principus. Todėl nedvejok.
KOMENTARAS: Ksatriyomis vadinami antrosios iš keturių socialinių grupių
atstovai, kurių užduotis — tinkamai organizuoti valdymą. Ksat reiškia „žeisti".
Ginantysis nuo skriaudėjų yra ksatriya (trdyate — ginti). Ksatriyos žudyti
mokomi miške. Apsiginklavę vien kardu jie eina į mišką ir vienas prieš vieną
susiremia su tigru. Nudobtas tigras sudeginamas su karališkomis iškilmėmis.
Džaipuro valstijos karaliai ksatriyos laikosi šio papročio dar ir dabar. Specialaus
pasiruošimo metu ksatriyos kviečia priešminką į kovą ir mokosi jį nugalėti, nes
kai kuriais atvejais prievarta būtina religijos principams ginti. Todėl ksatriyos
neturi duoti sannydsio įžadų, t.y. atsižadėti pasaulio. Neprievarta politikoje gali
būti diplomatinis manevras, bet jos nereikia paversti principu. Religijos
įstatymų rinkinys teigia:
ahavesu mitho 'nyonyam jighdmsanto mahl-ksitah yuddhamandh param šaktyd
svargam ydnty apardn-mukhah
yajhesu pasavo brahman hanyante satatam dvijaih samskrtdh kila mantraiš
ca te 'pi svargam avapnuvan
„Karalius, arba ksatriya, kuris žūva kautynių lauke kovodamas su grobiku
karaliumi, po mirties vertas gyventi dangaus planetose.
To paties nusipelno įr brahmano., atnašaujantis gyvūnus aukuro ugnyje"; Taigi
žudymas kautynėse ginant religijos principus ir gyvūnų atnašavimas aukuro
ugnyje jokiu būdu nelaikomi prievartos aktu, nes visi gauna naudos iš to, kas
susiję su religijos principais. Paaukotas gyvūnas iškart gauna gyvenimą
žmogaus kūne, ir jam nebereikia laipsniškai evoliucionuoti iš vienos gyvybės
formos į kitą. O ksatriyos, žuvę kautynių lauke, ir brahmanos, atnašaujantys
aukas, patenka į dangaus planetas.
Yra dvi sva-dharmų— specifinių pareigų rūšys. Kol nesi išsivadavęs, reikia
vykdyti pareigas, numatytas kūnui, kuriame įsikūnijai. Norint išsivaduoti, tos
pareigos neturi prasilenkti su religijos principais. Išsivadavus sva-dharma
(specifinė pareiga) tampa dvasinė ir išeina už materialios kūniškos sampratos
ribų. Materiali būties samprata numato specifines pareigas tiek brahmanoms,
tiek ksatriyoms, ir tos pareigos neišvengiamos. Sva-dharmą nustato Viešpats —
tai išsamiai nušvies ketvirtas skyrius. Kūno lygiu atliekama sva-dharma
vadinasi varnašrama-dharma, arba žmogaus dvasinio pažinimo pamatinis
akmuo. Žmonių civilizacija prasideda varndšrama-dharmos stadija.
Varnašrama-dharma — tai specifinės pareigos, kurias nulemia specifinės
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gamtos gunos, valdančios įgytą kūną. Bet kokioje veiklos srityje vykdydamas
savo specifines pareigas pagal aukščiausios valdžios įsakymus, žmogus
pasikelia į aukštesnę būties pakopą.
32 TEKSTAS

yadrcchaya copapannam svarga-dvdram apdvrtam sukhinah ksatriyah
partha labhante yuddham idršam
yadrcchaya—savaime;
ca—taip
pat;
upapannam—atvykę
prie;
svarga—dangaus planetų; dvaram—vartų; apavrtam^plačiai atvertų;
sukhinah—labai laimingi; kįatriydk— karališkojo luomo atstovai; partha—o
Prthos sūnau; labhante—pasiekia; yudham-— karas; idršam—kaip šis.
O Partha, laimingi tie ksatriyos, kuriems netikėtai išpuola kautynės,
atveriančios jiems dangaus planetų vartus.
KOMENTARAS: Vyriausias pasaulio mokytojas Viešpats Krsna pasmerkia
Arjunos nusiteikimą, kurį atspindi jo žodžiai: „Nieko gero nežada šitos
kautynės. Dėl jų aš niekada neištruksiu iš pragaro". Tik nieko neišmanydamas
jis ir tegalėjo šitaip tvirtinti. Jis norėjo nenaudodamas prievartos vykdyti savo
specifinę pareigą, tačiau tą ksatriya, kuris kautynėse ketina išvengti
prievartos, galima pavadinti kvailiu. Pardšara-smrti — religijos įstatymų
kodekse, kurį sudarė didysis išminčius Vyasadevos tėvas Parašara, pasakyta:
ksatriya hi prajd raksan šastra-panih pradandayan nirjitya
para-sainyddi ksitim dharmena pdlayet
,J(satriyos pareiga — ginti piliečius nuo visų negandų, ir jis turi naudoti
prievartą, kai ji būtina palaikant įstatymus bei tvarką. Todėl jis privalo
triuškinti priešiškų valdovų karius ir valdyti pasaulį pagal religijos principus".
Gerai viską pasvėrus, Arjuna neturėjo jokio pagrindo trauktis iš kovos.
Jeigu jis nugalės priešus — valdys karalystę, o jei mūšyje žus — pasikels į
dangaus planetas, kurių vartai jam bus plačiai atverti. Šiaip ar taip, kautynės
jam atneš tiktai naudą.
33 TEKSTAS
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atha cet tvam imam dharmyam sangramam na karisyasi tatah
sva-dharmam kirtim ca hitvd papam avdpsyasi
atha—todėl; cet—jeigu; tvam—tu; imam—šią; dharmyam — kaip religinę
pareigą; sangramam—kovą; na—ne; karisyasi— atliksi; tatah—tuomet;
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sva-dharmam—savo religinės pareigos; kirtim—garbės; ca—taip pat;
hitvd—netekęs; papam—atoveikį už nuodėmes; avdpsyasi—gausi.
O jeigu tu nevykdysi savo religinės pareigos — nesikausi, tuomet dėl
pareigos nepaisymo tikrai užsitrauksi nuodėmę ir sutepsi kario garbę.
KOMENTARAS: Arjuna buvo garsus karys, o šlovę jis pelnė nugalėjęs
daugelį didžiųjų pusdievių, net ir patį Viešpatį Sivą. Susikovęs su Viešpačiu
Šiva, kuris persirengė medžiotoju, ir jį įveikęs, Arjuna suteikė malonumą
viešpačiui. Todėl gavo dovanų ginklą, kuris vadinosi pdšupata-astra. Visi
žinojo, jog Arjuna — narsus karys. Pats Dronacaryą palaimino jį ir
apdovanojo ypatingu ginklu, kuriuo karys galėjo nukauti net ir savo
mokytoją. Taigi daugelis ilulvyrių ir jo įtėvis dangaus karalius Indra
apdovanojo Arjuna Ictrlnio pasižymėjimo ženklais. Tačiau jeigu narsusis
karys pasi-i i miklų iš kautynių lauko, jis ne tik neįvykdytų jam skirtos
pareigos, bei prarastų šlovę bei gerą vardą ir tiesiu keliu keliautų į pragarą.
Kitaip sakant, jis eitų į pragarą ne dėl to, kad dalyvavo kautynėse, bol todėl,
kad jų vengė.
.14 TKKSTAS

akirtim capt bhūtani kathayisyanti te 'vyaydm sambhdvitasya
edkirtir marandd atiricyate
akirtim—gėdą; ca—taip pat; api—be to; bhūtani—visi žmonės;
kathayisyanti—kalbės;
te—apie
tave;
avyayam—amžinai;
sam-hhdvitasya—garbingam žmogui; ca—taip pat; akirtih—bloga šlovė;
marandt—mirtį; atiricyate—pranoksta.
Žmonės nuolat minės tavo gėdą, o garbingam žmogui negarbė net už
mirtį baisesnė.
KOMENTARAS: Viešpats Krsna, kaip Arjunos draugas ir kaip filosofas,
pareiškia Savo galutinę nuomonę pastarajam atsisakant kovoti. Viešpats sako:
„Arjuna, žmonės pavadins tave bailiu, dar nespėjus išeiti tau iš kautynių
lauko. O jei manai, kad pabėgęs iš kautynių lauko išgelbėsi savo gyvybę, ir
tegu žmonės tave vadina kaip tik nori, tai paklausyk Mano patarimo: geriau
jau žūk kautynėse. Tokiam gerbiamam žmogui, kaip tu, nešlovė baisesnė už
mirtį. Todėl nepritinka tau bėgti drebant dėl savo gyvybės — verčiau žūti
kovoje. Taip išsaugosi savo gerą vardą visuomenėje ir išvengsi piktų kalbų,
kad piktnaudžiavai Mano draugyste".
Žodžiu, galutinė Viešpaties nuomonė tokia: Arjuna verčiau turi mini, bet
nepasitraukti iš mūšio lauko.
■ ■
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bhaydd randd uparatarh marhsyante tvam mahd-rathah yesdm ca
tvam bahu-mato bhūtva ydsyasi laghavam
bhaydt—iš baimės; ranat—iš mūšio lauko; uparatam—pabėgusį;
marhsyante—pamanys esant; tvam—tave; mahd-rathah—didieji karvedžiai;
yesdm—kuriems; ca—taip pat; tvam—tu; bahu-matah —aukštai vertinamas;
bhūtva—buvęs; ydsyasi—būsi; laghavam —praradęs vertę.
Didieji karvedžiai, aukštai vertinę tavo vardą ir šlovę, nutars, kad vien
baimė paskatino tave pasitraukti iš mūšio lauko, ir laikys tave menkysta.
KOMENTARAS: Viešpats Krsna Arjunai toliau dėsto Savo samprotavimus:
„Negalvok, kad didieji karvedžiai — Duryodhana, Karna bei kiti tavo
amžininkai nutars, jog iš mūšio lauko tu pasitraukei gailėdamas brolių ir
senolio. Jie manys, kad pabėgai drebėdamas dėl savo gyvybės, ir visa tavo
šlovė nueis vėjais".

36 TEKSTAS

avdcya-vdddrhš ca bahūn vadisyanti tavdhitdh nindantas tava
sdmarthyam tato duhkhataram nu kim
avdcya—nemielus; vdddn—užgaulius žodžius; ca—taip pat; bahūn—daug;
vadisyanti—sakys; tava—tavo; ahitdh—priešai; nin-dantah—šmeiždami;
tava—tavo; sdmarthyam—talentą; tatah— už tai; duhkha-taram—daug
skaudžiau; nu—žinoma; kim—kas yra.
Daug užgaulių žodžių svies tavo priešai, su panieka menkindami tavo
narsumą. Kas gali būti tau skaudžiau?
KOMENTARAS: Iš pradžių Viešpats Krsna nustebo, išgirdęs Ar-|imą ne
vietoje raginantį būti gailestingiems. Viešpats pasakė, kad toks
gailestingumas aryams netinka, ir dabar išsamiai pagrindžia Savo tvirtinimą,
nukreiptą prieš Arjunos tariamą gailestingumą.

37 TEKSTAS

hatova prapsyasi svargam jitva va bhoksyase manim tasmdd uttistha
kaunteya yuddhaya krta-nišcayah
hatah—žuvęs; va—arba; prapsyasi—tu gausi; svargam—dangaus karalystę;
jitva—nugalėjęs; va—arba; bhoksyase—tu mė-gausies; mahim—pasauliu;
tasmdt—todėl; uttistha—pakilk; kaunteya—o Kunti sūnau; yuddhaya—į
kovą; krta—pasiryžęs; ntšcayah—užtikrintas.
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O Kunti sūnau, arba tu žūsi mūšio lauke ir laimėsi dangaus planetas,
arba nugalėsi ir džiaugsiesi žemės karalyste. Tad kelkis ir ryžtingai stok į
kovą.
KOMENTARAS: Net jeigu pergalė ir nebūtų garantuota, Arjuna vis tiek
privalėjo kovoti, nes ir žuvęs jis pasikeltų į dangaus planetas.
■
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sukha-duhkhe same krtvd labhdlabhau jaydjayau tato yuddhaya
yujyasva naivam papam avdpsyasi
sukha—laimėje; duhkhe—ir kančioje; same—pusiausvyroje; krtvd—taip
elgdamasis; labha-aldbhau—ir gavęs, ir netekęs; jaya-ajayau—pasiekęs
pergalę ir pralaimėjęs; tatah—nuo šios akimirkos; yuddhaya—vardan kovos;
yujyasva—užsiimk (kovok); na—
niekada; evam—taip; papam—atoveikį už nuodėmes; avdpsyasi —tu gausi.
Kovoki dėl pačios kovos ir nesirūpink nei laime, nei kančia, nei
praradimu, nei įgijimu, nei pergale, nei pralaimėjimu. Šitaip niekada
neužsitrauksi nuodėmės.
KOMENTARAS: Dabar Viešpats Krsna tiesiai sako, kad Arjuna turi kautis dėl
kovos, kurios trokšta Pats Krsna. Veikiant Krsnos sąmonėje nepaisoma nei
džiaugsmo ar skausmo, nei įgijimo ar naudos, nei pergalės ar pralaimėjimo.
Daryti viską Krsnos vardan — tai transcendentinė sąmonė, veikiant su tokia
sąmone materiali veikla nesukelia jokio atoveikio. Tas, kuris veikia siekdamas
asmeninio juslinio pasitenkinimo — ar skatinamas dorybės, ar iš aistros —
susilauks geresnio ar blogesnio atoveikio už savo veiksmus. Bet visiškai
atsidavęs Viešpačiui žmogus, kuris veikia Krsnos sąmonėje, daugiau niekam
nebeskolingas ir nieko nebeprivalo — priešingai, negu įprastai veikiantis.
Pasakyta:
devarsi-bhūtdpta-nrndm pitfndm
na kinkaro ndyam rni ca rdjan sarvdtmand yah šaranam
šaranyam
gato mukundam parihrtya kartam
„Kiekvienas, kuris atmetė kitas pareigas ir visiškai atsidavė Krsnai,
Mukundai, daugiau niekam nebeskolingas ir niekuo neįpareigotas nei
pusdieviams, nei išminčiams, nei platiesiems žmonių sluoksniams, nei
žmonijai, nei gentainiams, nei protėviams" {Bhdg. 11.5.41). Šiuo posmu Krsna
bendrais bruožais nusako Arjunai tuos dalykus, kuriuos plačiau atskleis
tolesniuose posmuose.
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esd te 'bhihitd sankhye buddhir yoge tv imam šrnu buddhyd yukto yayd
pdrtha karma-bandham prahdsyasi
esa^visa tai; te—tau; abhihitd—apibūdinta; sankhye—analitiniu tyrinėjimu;
buddhih—apie intelektą; yoge—veikloje be karminio rezultato; tu—tačiau;
imam—tai; šrnu—išklausyk; buddhyd— intelektu; yuktah—susietą;
yaya—kurio dėka; partha—o Prthos sūnau; karma-bandham—iš veiklos
pančių; prahasyasi—tu ištruksi.
Iki šiol aiškinau tau Šį žinojimą pasitelkęs analitinio tyrinėjimo hudą.
Dabar paklausyk, kaip jį paaiškinsiu veiklos be karminių rezultatų
požiūriu. O Prthos sūnau, kai veiksi šitai išmanydamas, tu sutraukysi
veiklos pančius.
KOMENTARAS: Anot Vedų žodyno Nirukti, sankhya yra „tai, kas smulkiai
nusako reiškinius", be to, žodis sankhya nurodo filosofiją, kurios objektas —
tikroji sielos prigimtis. Yogos sąvoka apima juslių suvaldymą. Arjunos
ketinimas nesikauti buvo pagrįstas siekimu jusliškai pasitenkinti. Užmiršęs
savo pirmutinę pareigą, jis norėjo išsisukti nuo kautynių, nes manė, jog
išgelbėjęs savo giminaičių bei gentainių gyvybes, bus laimingesnis, negu
valdydamas karalystę, kurią gautų nugalėjęs savo pusbrolius ir brolius —
Dhrtarastros sūnus. Ir vienu, ir kitu atveju pagrindinis jo poelgių motyvas —
juslinis pasitenkinimas. Ir tos laimės jausmo, kurį teikia pergalė prieš
gentainius, ir tos laimės, kai matytų juos gyvus, pagrindas yra asmeninis
juslinis pasitenkinimas. Jo vardan aukojama net išmintis ir pareiga. Todėl
Krsna ir norėjo pasakyti Arjunai, kad jisai, nužudęs savo senolio kūną,
nenužudys pačios sielos, taip pat Jis paaiškino, jog visos individualios
asmenybės, neaplenkiant nė Pa-I ies Viešpaties — amžinos individualybės
(buvo individualybės praeityje, yra individualybės dabar ir bus individualybės
ateityje), nes visi mes — individualios sielos per amžius. Mes tiesiog keičiame
įvairiausius kūno drabužius, tačiau net ir išsivadavę iš materialių drabužių
nelaisvės, faktiškai išsaugome savo individualumą. Viešpats Krsna vaizdžiai
paaiškino analitinį sielos ir kūno tyrinėjimo būdą. Pažinimas, visapusiškai
nagrinėjantis sielą ir kūną, čia vadinamas sankhya— pagal tai, kaip šią sąvoką
traktuoja Nirukti žodynas. Minėtoji sankhya neturi nieko bendra su ateisto
Kapilos sfliikhyos filosofija. Gerokai anksčiau prieš apsišaukėlį Kapilą,
san-khyos filosofiją Srimad-Bhagavatam Savo motinai Devahūti išdėstė
tikrasis Viešpats Kapila, Viešpaties Krsnos inkarnacija. Jis aiškiai nurodė, kad
purusa, t.y. Aukščiausias Viešpats, yra aktyvus pradas, ir Jis kuria
nužvelgdamas prakrti. Šiam teiginiui pritaria Vedos ir (itia. Vedose rašoma,
kad Viešpats, nužvelgęs prakrti — gamtą, apvaisino ją atomo dydžio
individualiomis sielomis. Visos jos veikia materialiame pasaulyje, siekdamos
juslinio pasitenkinimo, ir, materialios energijos užburtos, galvoja esą
besimėgaujantys subjektai. Tokia mąstysena išlaikoma iki paskutinės
išsivadavimo akimirkos, kai gyvoji esybė nori susivienyti su Viešpačiu? Tai
paskutiniai mdyos, t.y. iliuzijos, skatinančios juslinį pasitenkinimą, spąstai, ir
tiktai po daugelio daugelio gyvenimų, atiduotų jusliniams džiaugsmams, didi
siela atsiduoda Vasudevai, Viešpačiui Krsnai, ir taip užbaigia galutinės tiesos
ieškojimus.
Atsidavęs Krsnai, Arjuna jau pripažino Jį savo dvasiniu mokytoju: šisyas te
'harh šddhi mam tvdrh prapannam. Vadinasi, dabar Krsna jam kalbės apie
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veiklą pagal buddhi-yogos principus, arba karma-yogą, kitaip sakant, apie
pasiaukojimo tarnybos praktiką, kuria tesiekiama patenkinti Viešpaties
jausmus. Dešimto skyriaus dešimtame posme paaiškinta, kad buddhi-yoga —
tai tiesioginis bendravimas su Viešpačiu, esančiu visų širdyse Paramatmos
pavidalu. Tačiau toks ryšys neužsimezga be pasiaukojimo tarnybos. Tas, kuris
su atsidavimu ar transcendentine meile tarnauja Viešpačiui, kitais žodžiais
tariant, yra Krsnos sąmonėje, ypatinga Viešpaties malone pasiekia
buddhi-yogos pakopą. Todėl Viešpats sako, jog tiktai tiems, kurie iš
transcendentinės meilės nuolat pasiaukojamai Jam tarnauja, dovanojamas
grynas žinojimas apie pasiaukojimą su meile. Šitokiu būdu bhakta be vargo
pasiekia Dievą amžinos palaimos kupinoje Jo karalystėje.
Taigi buddhi-yoga, apie kurią užsimenama šiame posme, tai pasiaukojimo
tarnyba Viešpačiui, o jame pavartotas žodis „sankhya" neturi nieko bendra su
ateistine sdhkhya-yoga, kurią skelbė apsišaukėlis Kapila. Taigi klaidinga būtų
manyti, jog čia minėta sdn-khya-yoga turi kokį ryšį su ateistine sankhya. Ta
filosofija kalbamuoju laikotarpiu nebuvo bent kiek plačiau paplitusi, o ir
Viešpats Krsna nebūtų matęs reikalo minėti šiuos bedieviškus filosofinius
prasimanymus. Tikrąją saiikhyos filosofiją Viešpats Kapila išdėstė
Srimad-Bhdgavatam, tačiau net ir ji nesusijusi su dabar aptariamais dalykais.
Čia sankhya reiškia „analitinį sielos ir kūno apibūdinimą". Viešpats Krsna
analitiškai apibūdino sielą, norėdamas padėti Arjunai pasiekti buddhi-yogos, ar
bhakti-yogos, lygį. Todėl Viešpaties Krsnos sankhya ir Bhdgavatam išdėstyta
Viešpaties Kapilos sankhya yra viena ir tas pat — bhakti-yoga. Dėlto Viešpats
sakė, jog menkos nuovokos žmonės daro skirtumą tarp sdnkhya-yogos ir
bhakti-yogos (sdnkhya-yogau prthag bdldh pravadanti na panditah).
Žinoma, ateistinė sahkhya-yoga nieko bendra neturi su bhakti-voga, ir vis
tik neišmanėliai teigia, kad Bhagavad-gita kalba apie M
Vadinasi, reikia suprasti, jog buddhi-yoga — tai veikla Krsnos sąmonėje,
arba pasiaukojimo tarnyba, kupina palaimos ir žinojimo. Kad ir koks sunkus
darbas būtų to, kuris veikia siekdamas patenkinti liktai Viešpatį, toks žmogus
laikosi buddhi-yogos principų ir visada jaučia transcendentinę palaimą.
Atlikdamas tokią transcendentinę veiklą, Viešpaties malone žmogus savaime
įgyja visapusišką transcendentinį supratimą ir tokiu būdu, netgi
nesistengdamas kaupti Elnias, jis visiškai išsivaduoja. Labai skiriasi veikla
Krsnos sąmonėje nuo veiklos dėl karminių rezultatų. Ypač tai tinka pasakyti
apie juslinį pasitenkinimą, susijusį su šeimine ar materialia laime. Taigi
buddhi-yoga — tai mūsų atliekamos veiklos transcendentinė kokybė.
40 TEKSTAS

cctppTO ^rer ąr*n!r *n^t wčįiitf°ii
nehabhikrama-našo 'sti pratyavayo na vidyate sv-alpam apy asya
dharmasya trayate mahato bhayat
na—nėra; iha—šiojeyogoje; abhikrama—pastangų; našah—praradimo;
asti—yra;
pratyavayah—netekimas;
na—niekada;
vidyate—yra;
su-alpam—truputis;
api—nors;
asya—šios;
dharmasya
pareigos;
trayate—išvaduoja; mahatah—iš didžiulio; bhayat— pavojaus.
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los pastangos nieko neatima ir nesumažina, ir net mažas žingsnelis šiarne
kelyje apsaugos tave nuo pačios didžiausios baimės.
KOMENTARAS: Veikla Krsnos sąmonėje, ar veiksmai Krsnos labui,
nelaukiant juslinio pasitenkinimo — aukščiausia transcendentinė veiklos
kokybė. Net patys pirmieji tokios veiklos žingsniai nesusiduria su kliūtimis, ir
net pačios menkiausios pastangos niekada nepražūva. Bet kokį materialiu lygiu
pradėtą darbą reikia Ulbaigti, antraip visos pastangos nueis perniek. O
kiekvienas Krsnos sąmonėje pradėtas darbas turi amžinus rezultatus, net jeigu
jis neužbaigtas. Tokį darbą atliekantysis ničnieko nepraranda, net jeigu savo
darbo Krsnos sąmonėje ir neužbaigia. Jeigu veikla Krsnos sąmonėje tesudaro
vieną procentą, jos rezultatai neprapuls, ir kitą kartą darbas vėl bus pradėtas
nuo to, kas pasiekta; tuo tarpu materiali veikla be šimtaprocentinio pasisekimo
neatneša jokios naudos. Pavyzdžiui, Ajamila savo pareigas Krsnos sąmonėje
vykdė gana menkai, tačiau Viešpaties malone jis galų gale pasiekė šimtaprocentinį rezultatą. Šrimad-Bhdgavatam (1.5.17) šiuo atveju pateikia puikų
posmą:
tyaktva sva-dharmam carandmbujam harer bhajann apakvo 'tha
patet tato yadi
yatra kva vabhadram abhūd amusya kim ko vdrtha apto
'bhajatam sva-dharmatah
„Jeigu kas nors atsisako savo pareigų pagal veiklos pobūdį ir veikia Krsnos
sąmonėje, tačiau suklumpa nebaigęs tos veiklos — ką gi jis praranda? Ir ką jis
laimi, net tobuliausiai atlikdamas savo materialią veiklą?" Arba anot
krikščionių: kokia nauda žmogui, jeigu jis laimės visą pasaulį, bet praras savo
amžinąją sielą?
Materiali veikla ir jos rezultatai išnyksta drauge su kūnu. Tačiau veikdamas
Krsnos sąmonėje žmogus grįžta į Krsnos sąmonę net ir po to, kai jis palieka
kūną. Jis būtinai gaus galimybę kitą gyvenimą vėl gimti žmogumi aukštos
kultūros brahmanos arba turtingų aristokratų šeimoje, ir toks gimimas suteiks
jam galimybę toliau tobulėti. Tokia yra unikali Krsnos sąmonėje atlikto darbo
kokybė.
41 TEKSTAS

•«W*II*UR*W»I ff^%! *<H-<W I
vyavasdydtmikd buddhir ekeha kuru-nandana bahu-šdkhd hy anantdš
ca buddhayo ' vyavasdyindm
vyavasdya-dtmikd—tvirtas
Krsnos
sąmonėje;
buddhih—intelektas;
eka—vienut vienas; iha—šiame pasaulyje; kuru-nandana— o Kuru
numylėtini; bahu-šdkhdh—daugiašakis; hi—tikrai; anan-tah—beribis;
ca—taip pat; buddhayah—intelektas; avyavasdyi-ndm—tų, kurie nėra Krsnos
sąmonėje.
/engiančiųjų šiuo'keliu ketinimai tvirti, jų tikslas vienas. O Kuru
numylėtini, tiktai neryžtingųjų intelektas plačiai išsišakojęs.
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KOMENTARAS: Tvirtas tikėjimas, kad Krsnos sąmonės dėka bus pasiekta
aukščiausia būties tobulumo pakopa, vadinasi vyavasdy-atmikd intelektas.
Caitanya-caritdmrta (Madhya 22.62) teigia:
sraddha-šabde — višvdsa kahe sudrdha nišcaya krsne bhakti kaile
sarva-karma krta haya
1

Tikėjimas — tai tvirtas pasikliovimas tuo, kas iškilnu. Kai žmogus vykdo
pareigas Krsnos sąmonėje, jis neprivalo derintis prie materialaus pasaulio su jo
įsipareigojimais šeimos tradicijoms, žmoniškumui ar tautiškumui. Veikti dėl
pasitenkinimo esame sąlygojami ankstesnių gerų ar blogų darbų. Tačiau tas,
kuriame nubudo Krsnos sąmonė, nebeprivalo savo veikla siekti teigiamų
rezultatų. Žmogus Krsnos sąmonėje veikia absoliučiu lygiu, nes gėrio ir blogio
priešybės jo veiksmams jau nebeturi įtakos. Aukščiausia Krsnos sąmonės
tobulumo pakopa — materialios būties sampratos atsižadėjimas. Tokia būsena
pasiekiama savaime, laipsniškai vystantis Krsnos sąmonei.
Žmogaus Krsnos sąmonėje ketinimų tvirtumas pagrįstas žinojimu.
Vdsudevah šarvam iti sa mahatma su-durlabhah: žmogus Krsnos sąmonėje yra
reta, kilni siela, kuri tobulai žino, jog Vasudeva ar Krsna — visų matomų
priežasčių pagrindas. Kaip laistant medžio šaknis vandens gauna lapai ir šakos,
taip ir veikiant Krsnos sąmonėje didžiausia paslauga padaroma visiems —
pačiam sau, šeimai, visuomenei, kraštui, žmonijai, etc. Jeigu žmogaus
veiksmais palenkimas Krsna — tai ir visi bus patenkinti.
Tačiau geriausiai tarnystė Krsnos sąmonėje atliekama vadovau-lanl
dvasiniam mokytojui — bona fide Krsnos atstovui, suprantančiam įgimtas
mokinio savybes ir galinčiam jo veiksmus nukreipti reikiama kryptim Krsnos
sąmonėje. Norint gerai perprasti Krsnos sąmonę, reikia veikti ryžtingai ir
paklusti Krsnos atstovui. Bona fide dvasinio mokytojo nurodymus būtina
suprasti kaip savo gyvenimo misiją. SrTla Višvanatha Cakravartis Thakura
savo garsiose maldose, skirtose dvasiniam mokytojui, mus moko:
yasya prasdddd bhagavat-prasddo
yasydprasdddn na gatih kuto 'pi
dhydyan stovams tasya yašas tri-sandhyarh vande guroh
šrl-carandravindam
„Patenkindami dvasinį mokytoją, kartu patenkiname ir Aukščiausią Dievo
Asmenį, o jeigu to nedarysime — neturėsime galimybių pakilti iki Krsnos
sąmonės lygio. Todėl triskart per dieną medituodamas turiu melsti savo
dvasinio mokytojo malonės ir su pagarba jam lenktis".
Tačiau visą šį procesą lemia nesusijęs su kūniškąja samprata tobulas
žinojimas apie sielą — ne teorinis, bet praktinis, pašalinantis visas galimybes
tenkinti jusles karmine veikla. Nestabilaus proto žmogų vilioja įvairių rūšių
karminė veikla.
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yam imam puspitam vdcam pravadanty avipašcitah veda-vdda-ratdh
pdrtha ndnyad astiti vadinah
kdmdtmdnah svarga-pard janma-karma-phala-praddm
kriyd-višesa-bahuldm bhogaišvarya-gatim prati
yam
imam—visus
šiuos;
puspitam—puošnius;
vdcam—žodžius;
pravadanti—sako;
avipašcitah—menko
žinojimo
žmonės;
veda-vdda-ratdh—tariamieji Vedų pasekėjai; pdrtha—o Prthos sūnau;
na—niekada; anyat—kas nors kita; asti—yra; iti—taip; vadinah —šalininkai;
kdma-dtmdnah—trokštantys juslinio pasitenkinimo; svarga-pardh—norintys
pasiekti dangaus planetas; janma-karma-phala-praddm—duodantis gerą
gimimą ir kitas karmines pasekmes; kriyd-višesa—prašmatnios ceremonijos;
bahuldm—įvairios; bhoga—jusliniai malonumai; aišvarya—ir turtai;
gatim—ėjimas; prati—link.
Menko išmanymo žmonės žavisi puošniais Vedų žodžiais, siūlančiais
atlikti įvairius karminius veiksmus, kad būtų galima pasikelti į dangaus
planetas, užsitarnauti gerą gimimą, valdžią ar gauti kitokios materialios
naudos. Geisdami juslinių malominių bei prabangaus gyveninio, jie teigia,
kad už tai nėra nieko aukštesnio.
KOMENTARAS: Didžioji dauguma žmonių — ne itin protingi, dėl
neišmanymo labai prisirišę prie karminės veiklos, kurią rekomenduoja Vedų
karma-kdndos skyriai. Tokie žmonės nesidomi niekuo, išskyrus tai, kas žada
juslinius malonumus: gyvenimo džiaugsmus danguje, kur lengvai prieinamas
vynas bei moterys ir kur materialūs lurlai — įprastas dalykas. Norintiems
pasikelti į dangaus planetas Vidos siūlo daug aukų, ypač — jyotistomos
aukas. Ten pasakyta, kad norintis patekti į dangaus planetas privalo atnašauti
tokias aukas, todėl žmonės su menku žinių kraičiu mano, kad toks visos Vedų
išminties tikslas. Tokiems nepatyrusiems žmonėms labai sunku ryžtingai veikti
Krsnos sąmonėje. Kaip kvailiai susižavi nuodingų augalų žiedais,
nenumanydami tokio susižavėjimo pasekmių, taip ir tamsius žmones patraukia
dangaus turtai ir jų teikiami jusliniai džiaugsmai.
Vedų karma-kdndos dalyje pasakyta: apdma somam amrtd abhū-nta ir
aksayyam ha vai cdturmasya-ydjinah sukriam bhavati. Kitais sodžiais tariant,
tie, kurie atlieka keturis mėnesius trunkančias askezes, gauna teisę gerti
soma-rasos gėrimus, kad taptų nemirtingi u amžinai laimingi. Kai kas dar šioje
žemėje trokšta paragauti umia-rasos, kad gautų stiprybės ir galėtų patirti
didžiulius juslinius malonumus. Tokie žmonės netiki, kad galima išsivaduoti iš
mateli jos nelaisvės, ir labai žavisi puošniomis Vedų aukojimo ceremonijomis.
Tai daugiausia jausminiai žmonės, tegeidžiantys dangiš-kiĮJų gyvenimo
malonumų. Yra žinoma, kad dangaus planetose veša „Nandana-kananos"
sodai, kuriuose yra puikiausios galimybės bendrauti su angeliško grožio
moterimis; ten upėmis liejasi soma-ntsos vynas. Tokie kūniški džiaugsmai, be
abejonės, jusliški. Jų vaikosi žmonės, jaučiantys potraukį tiktai materialiai,
laikinai laimei, nes jie tariasi esą materialaus pasaulio viešpačiai.
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bhogaišvarya-prasaktdndm taydpahrta-cetasam vyavasayatmikd
buddhih
samddhau na vidhlyate bhoga—prie materialių
malonumų; aišvarya—ir turtų; prasak-tanam—prisirišusiems;
taya—šių
dalykų;
apahrta-cetasdm—suklaidintas
protas;
vyavasdya-dtmikd—tvirtas ryžtas; buddhih—pasiaukojimo tarnyba
Viešpačiui;
samddhau—suvaldytu
protu;
na—
niekada;
vidhiyate—atsiranda.
Kas pernelyg geidžia juslinių džiaugsmų bei materialių gėrybių ir dėl to
visiškai pameta galvą, tam negimsta tvirtas pasiryžimas pasiaukojus
tarnauti Aukščiausiam Viešpačiui.
KOMENTARAS: Samadhi reiškia „sutelktos mintys". Vedų žodynas N trukti
teigia: samyag ddhiyate 'sminn dtma-tattva-ydthdtmyam — „Būsena, kai
mintys sutelktos savajam „aš" pažinti, vadinasi samadhi". Samadhi nepasieks
tie, kurie domisi tiktai jusliniais džiaugsmais; nepasieks jos ir tie, kuriuos
sutrikdo laikini dalykai. Tokius žmones vienaip ar kitaip nubaudžia pati
materiali energija.
45 TEKSTAS

trai-gunya-visayd veda nistrai-gunyo bhavdrjuna nirdvandvo
nitya-sattva-stho niryoga-ksema dtmavdn
trai-gunya—susijusi su trijų materialios gamtos gunų; visaydh— dalykais;
veddh—Vedų raštija; nistrai-gunyah—transcendentalus trims materialios
gamtos gunoms; bhava—būk; arjuna—o Arjuna; nirdvandvah—be dualizmo;
nitya-sattva-sthah—tyroje
dvasinės
egzistencijos
būsenoje;
niryoga-ksemah—be minties apie naudą ir patogumus; dtma-vdn—susitelkęs
savajame „aš";
Vedos daugiausia vietos skiria trims materialios gamtos gurioms. O
Arjuna, tapk transcendentalus jų atžvilgiu, laisvas nuo visų priešybių,
atsikratyk troškimo siekti naudos ir apsisaugoti ir tvirtai laikykis savojo
„aš".
KOMENTARAS: Materialus aktyvumas — tai trijų materialios gamtos gunų
veiksmai ir jų atoveikiai. Jo tikslas — karminiai rezultatai, kurie prirakina mus
prie materialaus pasaulio. Apie karminę veiklą Vedos labai daug kalba, kad
padėtų plačiajai visuomenei tolydžio pakilti iš juslinio pasitenkinimo srities į
transcendentinę plotmę. Viešpats Krsna pataria Savo mokiniui ir draugui —
Arjunai pakilti iki transcendentinio Vedantas filosofijos lygio, kurio pirmoji
pakopa — brahma-jijhdsd— klausimai apie aukščiausiąją transcendenciją.
Visos materialaus pasaulio gyvosios esybės nuožmiai kovoja už būvį.
Viešpats, sukūręs materialų pasaulį, dovanojo joms Vedų išmintį ir nurodė,
kaip gyventi ir ištrūkti iš materijos pančių. Kada baigiame juslinio
pasitenkinimo veiklą — užverčiame karma-kdndos skyrių, tuomet Upanišadų
forma mums yra suteikiama dvasinės realizacijos galimybė. Upanišados — tai

Gitos turinio apžvalga

UI

įvairių Vedų dalys, o Bhagavad-gita yra penktos Vedos, Mahdbhdratos, dalis.
Upanišados žymi transcendentinio gyvenimo pradžią.
Kol egzistuoja materialusis kūnas, tol egzistuoja materialių gunų sąlygojami
veiksmai ir atoveikiai. Priešybių — laimės ar kančios, šalčio ar karščio —
akivaizdoje reikia mokytis kantrumo, o išmokę tas priešybes pakęsti,
atsikratome rūpesčių, susijusių su praradimu ir įgijimu. Toks transcendentinis
lygmuo pasiekiamas visiškoje Krsnos sąmonėje, visiškai pasikliaujant gera
Krsnos valia.
46 TEKSTAS

ydvdn artha udapdne sarvatah samplutodake tdvdn sarvesu vedesu
brdhmanasya vijdnatah
ydvan—visa kas; arthah—yra skirta; uda-pdne—vandens šaltinyje;
sarvatah—visais atžvilgiais; sampluta-udake—dideliame vandens telkinyje;
tdvdn—lygiai taip ir; sarvesu—visoje; vedesu —Vedų raštijoje;
brdhmanasya—žmogui, kuris yra patyręs Aukščiausiąjį Brahmaną;
vijdnatah—tam, kuris turi visišką žinojimą.
Visas reikmes, kurias patenkina mažas šaltinis, gali patenkinti ir didelis
vandens telkinys. Taip ir žinantis galutinį Vedų tikslą pasiekia visus kitus
jų tikslus.
KOMENTARAS: Ritualai bei aukojimai, minimi Vedų raštų karma-kandos
skyriuje, skatina laipsniškai siekti savęs pažinimo. O savęs pažinimo tikslas
yra aiškiai apibrėžtas penkioliktame Bhagavadgitos skyriuje (15.15): Vedų
studijavimo tikslas — pažinti Viešpatį Krsną, pirmapradę visa ko priežastį.
Taigi pažinti save — tai pažinti Krsną ir amžinus savitarpio ryšius su Juo. Apie
gyvų esybių ir Krsnos ryšį užsimena ir penkioliktas Bhagavad-gitos skyrius
(15.7). Gyvosios esybės — sudėtinės Krsnos dalelės, todėl Vedų pažinimo
viršūnė — atgaivinti individualių gyvųjų esybių Krsnos sąmonę.
Srimad-Bhagavatam (3.33.7) liudija:
aho bata sva-paco 'to gariydn
yaj-jihvagre vartote narna tubhyam
tepus tapąs te juhuvtth sasnur arya brahmanūcur narna
grnanti ye te
„O mano Viešpatie, tas, kuris kartoja Tavo šventąjį vardą, net būdamas
žemos kilmės — gimęs canddlos [šunėdžio] šeimoje — yra pasiekęs
aukščiausiąjį savęs pažinimo lygį. Toks žmogus bus atlikęs visų rūšių askezes
bei aukas pagal Vedų ritualus, daug kartų išstudijavęs Vedų raštus, o prieš tai
nusimaudęs visose šventose vietose. Jis laikomas geriausiu aryų genties
atstovu".
Taigi reikia būti pakankamai išmintingiems ir suprasti Vedų paskirtį, o
nesižavėti tiktai ritualais ir trokšti pasikelti į dangaus karalystes, kuriose
aukštesnis juslinio pasitenkinimo lygis. Mūsų laikų paprastas žmogus teisiog
neįstengtų laikytis visų Vedų ritualams nustatytų taisyklių, nuodugniai
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išstudijuoti visą Vedantą ir Upanišadas. Norėdami pasiekti visus Vedų tikslus,
turėtume tam skirti daug laiko, energijos, išmanymo bei išteklių. Vargu ar
mūsų laikais tai įmanoma. Tuo tarpu pagrindinį Vedų kultūros tikslą galima pasiekti kartojant šventą Viešpaties vardą — kaip tai rekomenduoja daryti
puolusių sielų gelbėtojas Viešpats Caitanya. Kai didysis Vedų žinovas
Prakašananda Sarasvatis paklausė Viešpaties Caitanyos, kodėl Jis tarsi koks
sentimentalus žmogus kartoja šventąjį Viešpaties vardą, užuot studijavęs
Vedantos filosofiją, Viešpats atsakė, kad Jo dvasinis mokytojas laikęs Jį
didžiausiu kvailiu ir liepęs kartoti šventąjį Viešpaties Krsnos vardą. Jis darė
kaip palieptas, ir Jį užvaldė beprotiška ekstazė. Dabartiniame Kali amžiuje
dauguma žmonių kvaili ir nepakankamai išsilavinę, kad suvoktų Vedantos
filosofiją. Aukščiausias Vedantos filosofijos tikslas pasiekiamas be įžeidimų
kartojant Šventą Viešpaties vardą. Vedantą — Vedų išmin-

Mes aukščiausia viršūnė, o Vedantos filosofijos autorius bei žinovas Viešpats
Krsna. Didžiausias: vedantistas— tai didi siela, kuriai kalimi šventą Viešpaties
vardą—malonumas. Toks aukščiausias \ r,ht misticizmo tikslas.
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karmany evddhikdras te ma phalesu kaddeana
ma karma-phala-hetur bhūr ma te sango stv akarmani
kut mani—nurodytoms pareigoms; eva—tikrai; adhikdrah —teisė; tc lavo;
ma—niekada; phalesu—vaisiams; kaddeana—bet kada; ma—niekada;
karma-phala—veiklos rezultatų; hetuh—prie-Įkytis;
bhūh—būk; •
ma—niekada;
te—tavo;
sahgah—prisirišimas;
astu—turi
būti;
akarmani—nurodytų pareigų neatlikimui.
Tau palikta teisė vykdyti nurodytą pareigą, bet tos veiklos vaisiai — ne
tavo. Niekada nelaikyk savęs veiklos pasekmių priežastimi ir nemėgink
išsilenkti pareigos.
KOMENTARAS: Cia aptariami trys dalykai: nurodytos pareigos, veikla pagal
įgeidžius ir neveiklumas. Nurodytos pareigos — tai veikla, kurią diktuoja
materialios gamtos
veikiančios žmogų. Veikla pagal savo
įgeidžius — tai autoriteto nesankcionuoti veiksmai, o neveiklumas — savo
nurodytų pareigų nevykdymas. Viešpats nesiūlo Arjunai atsisakyti veiklos, bet
pataria vykdyti nurodytą pareigą ir neprisirišti prie rezultato. Tas, kuris junta
potraukį savo veiklos rezultatui — pats tampa veiksmo priežastimi. Todėl jis
dėl savo veiklos rezultato patiria džiaugsmą ar kančią.
Nurodytas pareigas galima suskirstyti į tris grupes: kasdieninis darbas,
veikla ypatingomis aplinkybėmis ir troškimus atitinkanti veikla. Kasdieninė
veikla yra atliekama iš pareigos pagal šventraščių nurodymus, negeidžiant
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rezultatų, ir priklauso dorybės gunai. Veikla, sukurianti rezultatus, pančioja,
todėl ji nepalanki. Kiekvienas žmogus turi neatimamą teise, vykdyti nurodytas
pareigas, tačiau veikti jis privalo netrokšdamas rezultatų. Šitaip
nesavanaudiškai atliekamos nurodytos pareigos, be abejonės, atveria kelią į
išsivadavimą.
Todėl Viešpats pataria Arjunai kovoti suvokiant pareigą, bet negalvojant
apie rezultatus. Nedalyvauti kautynėse — vėlgi savotiškas prisirišimas.
Prisirišimas, tiek pozityvus, tiek negatyvus, yra nelaisvės priežastis.
Neveiklumas — nuodėmė. Todėl vienintelis išsigelbėjimo kelias Arjunai —
kova suvokiant pareigą.
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yoga-sthah kuru karmani sangam tyaktva dhanaūjaya siddhy-asiddhyoh
samo bhūtva samatvarh yoga ucyate
yoga-sthah—pusiausvyroje;
kuru—atlik;
karmani—savo
pareigas;
sangam—prisirišimą;
tyaktva—atmetęs;
dhanaūjaya—o
Arjuna;
siddhi-asiddhyoh—sėkmėje
ir
nesėkmėje;
samah—vienodas;
bhūtva—būdamas; samatvam—pusiausvyra; yogah—yoga; ucyate—vadinasi.
Vykdyk savo pareigą, o Arjuna, išlaikydamas pusiausvyrą, ne-sivildamas
nei pasisekimo, nei nesėkmės. Tokia pusiausvyros būsena vadinasi yoga.
KOMENTARAS: Krsna nurodo Arjunai veikti pagal yogą. Kas yra toji yoga?
Yoga — tai proto sutelkimas į Aukščiausiąjį, suvaldant visad nerimstančias
jusles. O kas yra Aukščiausiasis? Aukščiausiasis — tai Viešpats. Ir jeigu Jis
Pats įsako Arjunai kautis, tai Arjuna neatsako už tos kovos pasekmes.
Laimėjimas ar pergalė — tai Krsnos rūpestis. Arjunai patariama tiesiog veikti
paklūstant Krsnos valiai. Vykdyti Krsnos nurodymus — štai kas yra tikroji
yoga. Procesas, kai vykdomi Krsnos nurodymai, vadinasi Krsnos sąmonė.
Tiktai Krsnos sąmonės dėka įmanoma atsikratyti nuosavybės jausmo. Reikia
tapti arba Krsnos tarnu, arba Krsnos tarno tarnu. Toks teisingas būdas vykdyti
Krsnos sąmonės pareigas. Sis būdas savaime padeda atlikti yogos veiksmus.
Arjuna — ksatriya, ir kaip ksatriya jis įeina į varndšrama-dhar-mos
instituciją. Višnu Purdna teigia, jog pagrindinis ir vienintelis
varndšrama-dharmos tikslas — patenkinti Višnu. Reikia stengtis ne patiems
pasitenkinti — kaip tai paprastai daroma materialiame pasaulyje, bet tenkinti
Krsną.
Taigi
netenkinant
Krsnos,
nebus
tiksliai
laikomasi
varndšrama-dharmos principų. Krsna netiesiogiai pataria Arjunai daryti taip,
kaip Jis liepia.
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dūrena hy avararh karma buddhi-yogdd dhanaūjaya buddhau šaranam
anviccha krpandh phala-hetavah
dūrena—laikydamasis toli; hi—tikrai; avaram—nuo pasibjaurėtinos;
karma—veiklos; buddhi-yogdt—Krsnos sąmonės galios dėka; dhanaūjaya—o
turtų užkariautojau; buddhau—su tokia sąmone; šaranam—visiško
atsidavimo; anviccha—siek; krpandh— šykštuoliai; phala-hetavah—siekiantys
karminių rezultatų.
O Dhananjaya, pasiaukojimo tarnybos vykdymu apsisaugok nuo bjaurių
poelgių ir su tokia sąmone atsiduok Viešpačiui. Šykštuoliai tie, kurie nori
mėgautis savo darbo vaisiais.
KOMENTARAS: Kas iš tikrųjų suvokė savo konstitucinę padėtį, suvokė esąs
amžinas Viešpaties tarnas, tas atsisako visų užsiėmimų išskyrus darbą Krsnos
sąmonėje. Jau aiškinta, kad buddhi-yoga — lai transcendentinė meilės tarnyba
Viešpačiui. Tokia pasiaukojimo larnyba — teisingai pasirinkta gyvosios
esybės veiklos kryptis. Tik šykštuoliai trokšta naudotis savo darbo vaisiais, kad
dar labiau įsipainiotų į materijos nelaisvę. Bet kokia veikla, išskyrus darbą
Krsnos sąmonėje, nieko verta, nes ji kaskart nubloškia jos atlikėją į gimimo ir
mirties ratą. Todėl nereikia norėti būti veiklos priežastimi. Reikia viską daryti
Krsnos sąmonėje Krsnai patenkinti. Šykštuoliai nežino, kaip teisingai naudotis
galimybėmis, kurias suteikia likimo valia ar alinančiu darbu įgyti turtai. Visą
savo energiją reikia atiduoti darbui Krsnos sąmonėje, ir tada gyvenimas bus
nugyventas sėkmingai. Nes tiktai nelaimingi žmonės, tartum šykštuoliai,
nepanaudoja savo žmogiškos energijos Viešpačiui tarnauti.
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buddhi-yukto jahdtlha ubhe sukrta-duskrte tasmdd yogaya yujyasva
yogah karmasu kaušalam
buddhi-yuktah—tas, kuris atlieka pasiaukojimo tarnybą; jahdti— gali
atsikratyti; iha—šiame gyvenime; ubhe—kartu; sukrta-duskrte—ir gerų, ir
blogų rezultatų; tasmdt—todėl; yogaya—pasiaukojimo tarnybos vardan;
yujyasva—būk tam atsidėjęs; yogah— Krsnos sąmonė; karmasu—visos
veiklos; kaušalam—menas.
Žmogus, atsidėjęs pasiaukojimo tarnybai, atsikrato tiek gerų, tiek blogų
veiksmų dar šiame gyvenime. Todėl siek yogos — meno tobulai veikti.
KOMENTARAS: Veikdama nuo neatmenamų laikų, kiekviena gyva esybė
sukaupia daugybę gerų ir blogų darbų reakcijų. Dėl to ji niekaip negali suvokti
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savo konstitucinės padėties. Jos neišmanymą gali išsklaidyti Bhagavad-gitos
nurodymai, raginantys visiškai atsiduoti Viešpačiui Srl Krsnai ir taip išvengti
grandininės kančių reakcijos, kurią gyvenimas po gyvenimo sukelia veiksmai
bei jų atoveikis. Todėl Arjunai patariama veikti Krsnos sąmonėje, t.y.
praktikuoti apsivalymo procesą, kuris padeda išvengti veiklos pasekmių.
■
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karma-jarh buddhi-yuktd hi phalam tyaktva manlsinah
janma-bandha-vinirmuktdh padam gacchanty andmayam
karma-jam—gimusių iš karminės veiklos; buddhi-yuktah—atliekantys
pasiaukojimo tarnybą; hi—tikrai; phalam—rezultatų; tyaktva—atsisakydami;
manlsinah—didieji išminčiai arba bhaktos; janma-bandha—iš gimimo ir mirties
nelaisvės; vinirmuktdh—išsivadavę; padam—padėtį; gacchanti—jie pasiekia;
andmayam— be vargų.
Didieji išminčiai, ar bhaktos, su pasiaukojimu tarnaudami Viešpačiui,
išsilaisvina iš veiklos pasekmių materialiame pasaulyje. Taip [sugrįždami
atgal pas Dievą] jie ištrūksta iš gimimo ir mirties rato ir pasiekia būvį be
kančių.
KOMENTARAS: Išsivadavusių gyvų esybių namai ten, kur nėra materialių
kančių. Bhdgavatam (10.14.58) sako:
samdsrltd ye pada-pallava-plavam
mahat-padam punya-yašo murdreh bhavdmbudhir
vatsa-padam param padam
padam padam yad vipaddm ne tesdm
„Viešpats -— kosmoso reiškinijos prieglobstis, Jis žinomas Mu-kundos,
suteikiančiojo mukti, vardu. Todėl tam, kas sėdo į Jo lotoso pėdų laivą,
materialaus pasaulio vandenynas sumažėja iki balutės, kuri telkšo veršelio
pėdsake. Jo tikslas — pasiekti param padam, Vaikunthą — šalį, kur nebėra
materialių kančių. Jis nesiveržia ten, kur kiekviename žingsnyje tyko pavojai".
Tiktai neišmanymas trukdo suprasti, kad materialus pasaulis — kančių šalis,
kad jame kas žingsnis tyko pavojai. Tik dėl neišmanymo menkos nuovokos
žmonės atlieka karminę veiklą ir bando prisitaikyti prie aplinkybių, manydami,
kad karminės veiklos vaisiai padarys juos laimingus. Jie nė nenumano, kad
niekur visatoje nėra tokio materialaus kūno, kuris galėtų užtikrinti gyvenimą be
kančių. Gyvenimo bėdos — gimimas, mirtis, senatvė ir ligos — būdingos visam
materialiam pasauliui. Tačiau suvokiantis savo tikrąją, konstitucinę amžino
Viešpaties tarno padėtį, suvokia ir Dievo Asmens padėtį, todėl atsideda
transcendentinei meilės tarnybai Viešpačiui. Dėl to jis gauna teisę įžengti į
Vaikunthos planetas, kuriose gyvenimas nematerialus, nėra kančių, mirties, ir
laikas neturi įtakos.
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Įsisąmoninti savo konstitucinę padėtį — tai suvokti Dievo didybę. Klysta tas,
kuris galvoja, kad gyvoji esybė ir Viešpats — vienodo lygio. Toks žmogus
gyvena tamsoje ir negali su pasiaukojimu tarnauti Viešpačiui. Jis pats sau
tampa dievu ir pasmerkia save nuolatos gimti ir mirti. Bet tas, kuris suvokia,
kad jis pašauktas tarnauti, ir ima tarnauti Viešpačiui, iškart tampa vertas
Vaikunthalokos. Tarnavimas Viešpaties labui vadinasi karma-yoga, arba
buddhi-yoga, arba, paprasčiau tariant — pasiaukojimo Viešpačiui tarnyba.
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yada te moha-kalilam buddhir vyatitarisyati tada gantdsi
nirvedam šrotavyasya šrutasya ca
yaap.—kada; te—tavo; moha—iliuzijos; kalilam—miško tanky-

nję; buddhih—transcendentinė tarnyba, pasitelkus intelektą; vyatitarisyati—pranoksta; tada—tada; gantą asi—tu eisi; nirvedam —į
bejausmiškumą; šrotavyasya—tam, ką turi išgirsti; šrutasya —tam, ką jau
išgirdai; ca—taip pat.
Kai tavo intelektas išsigaus iš iliuzijų tankymės, tapsi abejingas ir tam,
ką jau girdėjai, ir tam, ką dar išgirsi.
KOMENTARAS: Didžiųjų Viešpaties bhaktų gyvenimo pavyzdys rodo, kad
per pasiaukojimo Viešpačiui tarnybą jie tampa abejingi Vedą ritualams. Kai
žmogus iš tikrųjų suvokia Krsną, savo ryšį su Krsna, jis natūraliai visiškai
nustoja domėtis apeigomis, kurios siejasi su karmine veikla, net jeigu jis
patyręs brdhmana. Šri Madha-vendra Puris, didis bhakta ir dcdrya, bhaktų
sekos atstovas, sako:
sandhya-vandana bhadram astu
bhavato bhoh snana tubhyarh namo bho devdh pitaraš ca
tarpanavidhau naham ksamah ksamyatam
yatra kvapi nisadya yadavakulottamasya kamsa-dvisah

■

■
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smararh smdram agharh harami tad
alarh manye kim anyena me
„Būkit pagarbintos mano maldos, kurias kalbu triskart per dieną. Būki
pagarbintas, o apsiplovime. O pusdieviai! O protėviai! Atleiskite man už tai, kad
nesugebu išreikšti jums pagarbos. Kur dabar būčiau, visur atsimenu didįjį Yadu
dinastijos ainį [Krsną], Kamšos priešą, ir taip atsikratau nuodėmių naštos.
Manau, kad man to pakanka".
Vedų ritualai ir apeigos privalomi neofitams. Tai įvairios maldos, kalbamos
triskart per dieną, apsiplovimas ankstų rytą, nusilenkimas protėviams, etc.
Tačiau žmogus, visiškai pasinėręs į Krsnos sąmonę ir su transcendentine meile
tarnaujantis Viešpačiui, tampa abejingas minėtiems reguliuojamiems
principams, nes jis jau pasiekė tobulumą. Jeigu tarnaujantis Aukščiausiam
Viešpačiui Krsnai žmogus pasiekia pažinimo lygmenį, jis nebeprivalo atlikti
įvairias askezes ir atnašauti aukas, kurias rekomenduoja apreikštieji raštai. Jeigu
žmogus nesuvokia, kad Vedų tikslas — pasiekti Krsną, ir tiktai atlieka apeigas,
etc, jis tuščiai švaisto laiką tokiai veiklai. Žmonės Krsnos sąmonėje peržengia
šabda-brahmos, t.y. Vedų ir Upanišadų ribas.
■

53 TEKSTAS

šruti-vipratipannd te yada sthasyati nišcald samddhdv acald
buddhis tada yogam avdpsyasi
srūti—Vedų apreiškimo; vipratipanna—nepaveiktas karminių rezultatų;
te—tavo;
yada—kada;
sthasyati—išlieka;
nišcald—nepajudinamas;
samddhau—transcendentinėje
sąmonėje,
arba
Krsnos
sąmonėje;
acald—nepalaužiamas; buddhih—intelektas; tada —tada; yogam—savęs
pažinimą; avdpsyasi-—tu pasieksi.
Kai tavo proto daugiau nebetrikdys puošni Vedų kalba, kai jis nuolatos bus
paniręs į savęs pažinimo transą, tada tu pasieksi dievišką sąmonę.
KOMENTARAS: Sakyti, kad žmogus pasiekė samadhi -~ tai teigti, kad jis jau
visiškai realizavo Krsnos sąmonę; tai yra, pasiekti visišką samadhi—tai pažinti
Brahmaną, Paramatmą ir Bhagavaną. Aukščiausias savęs pažinimo tobulumas
— suprasti, kad esi amžinas Krsnos tarnas, kad tavo vienintelis užsiėmimas —
vykdyti pareigas Krsnos sąmonėje. Įsisąmoninusio Krsną žmogaus, ar Viešpaties
ištikimo bhaktos, neturėtų išmušti iš vėžių puošni Vedų kalba, ir jis neturėtų
įsipainioti į karminę veiklą, norėdamas pasikelti į dangaus karalystę. Krsnos
sąmonėje užsimezga tiesioginis ryšys su Krsna, ir tokioje transcendentinėje
būklėje suvokiami visi Jo nurodymai. Veikla Krsnos sąmonėje neabejotinai duos
rezultatus ir suteiks išbaigtas žinias. Tereikia vykdyti Krsnos arba Jo atstovo —
dvasinio mokytojo paliepimus.
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arjuna uvdca
sthita-prajnasya kd bhasd
sthita-dhlh kim prabhdseta

(ii

samadhi-sthasya kešava
kim asita vrajeta kim

arjunah uvdca—Arjuna tarė; sthita-prajnasya—to, kuris yra tvirtos Krsnos
sąmonės; kd—kokia; bhasd—kalba; samadhi-sthasya —esančio transe;
kešava—o Krsna; sthita-dhih—įsitvirtinęs Krsnos sąmonėje; kim—ką;
prabhdseta—šneka; kim—kaip; asita— sėdi; vrajeta—vaikšto; kim—kaip.
Arjuna tarė: O Krsna, kaip atrodo tas, kurio sąmonė panirusi į transcendenciją?
Kaip jis šneka ir kokia jo kalba? Kaip jis sėdi ir kaip vaikšto?
KOMENTARAS: Kaip kiekvienam žmogui konkrečioje situacijoje būdingi tam
tikri bruožai, taip ir žmogui Krsnos sąmonėje būdinga tam tikra kalbėsena,
eisena, mąstysena, jausena, etc. Kaip turtingame žmoguje pagal jam būdingus
požymius atpažinsi turtuolį, ligotame — ligonį, kaip mokytam žmogui būdingi
saviti požymiai, taip ir žmogus su transcendentine Krsnos sąmone atpažįstamas
iš požymių, būdingų jo veiksmams. Tuos ypatingus požymius nurodo
Bhagavad-gita. Svarbiausia, kas rodo žmogų esant Krsnos sąmonėje — kalba,
nes ji — pati pagrindinė bet kurio žmogaus savybė. Sakoma, kvailio nepažinsi,
kol jis nekalba. Ir iš tiesų, sunku atpažinti kvailį, kol jis dailiai apsitaisęs, bet
pakanka kvailiui atverti burną ir jis tuoj išsiduoda/Geriausiai Krsnos sąmonės
žmogų charakterizuoja tai, kad jis kalba tiktai apie Krsną ir su Juo susijusius
dalykus. Toliau teigiama, kad kitos savybės atsiranda savaime.
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šrl-bhagavan uvdca
prajahdti yada kdmdn sarvdn pdrtha mano-gatdn dtmany evdtmand
tustah sthita-prajhas ladocyate
šrl-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; prajahdti —atsisako;
yada—kada; kdmdn—troškimų patenkinti jusles; sarvdn—visokiausių;
pdrtha—o Prthos sūnau; manah-gatdn—proto išgalvotų; dtmani—tyroje sielos
būsenoje; eva—tikrai; atmaną —apvalytu protu; tustah—patenkintas;
sthita-prajhah—paniręs į transcendenciją; tada—tada; ucyate—sakoma.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: O Partha, kai žmogus atsisako visų troškimų
jusliškai tenkintis, kuriuos prasimano protas, ir kai šitaip apsivalęs jo protas
pasitenkina vien savuoju „aš", sakoma, kad jo sąmonė grynai transcendentinė.
KOMENTARAS: Bhdgavatam teigia, kad kiekvienas žmogus, esan-lis visiškoje
Krsnos sąmonėje, t.y. įsitraukęs į pasiaukojimo tarnybą Viešpačiui, pasižymi
geriausiomis didžių išminčių savybėmis, o
tas, kas nepasiekė tokios transcendentinės būklės, jų neturi, nes be atvangos
ieško atsparos tik savo prasimanymuose. Vadinasi, teisingai šiame posme
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teigiama, jog reikia atsisakyti visų juslinių geismų, kuriuos gimdo į
prasimanymus linkęs protas. Juslinių troškimų dirbtinai sutramdyti neįmanoma,
bet kai tarnaujama Krsnos sąmonėje, jusliniai troškimai be ypatingų pastangų
atslūgsta patys. Todėl be svyravimų reikia veikti Krsnos sąmonėje, nes
pasiaukojimo tarnyba iš karto padeda pakilti iki transcendentinio sąmoningumo
lygio. Dvasiškai pažengusi siela visada atranda pasitenkinimą savyje, nes
suvokia esanti amžinas Aukščiausio Viešpaties tarnas. Tokioje
transcendentinėje būklėje esantis žmogus neturi juslinių troškimų, kuriuos
kursto siauros materialistinės pažiūros. Priešingai, jis yra visad laimingas savo
natūralioje padėtyje — amžinai tarnaudamas Aukščiausiam Viepačiui.

56 TEKSTAS

<ft<um*tq*te; ftra ^4 ft v **fl IMU
duhkhesv anudvigna-manah sukhesu vigata-sprhah
vita-raga-bhaya-krodhah sthita-dhlr munir ucyate
duhkhesu—trejopų
kančių;
anudvigna-manah—nesujaudintu
protu;
sukhesu—laimės; vigata-sprhah—nesudomintas; vita—be; ragą—prisirišimų;
hhaya—baimės; krodhah—ir pykčio; sthita-dhih —kurio protas ramus;
munih—išminčiumi; ucyate—vadinamas.
Kieno proto nesudrumsčia net trejopos kančios, kas nedžiūgauja laimėje,
kas atsikratė prisirišimo, baimės bei pykčio, tas vadinamas tvirto proto
išminčiumi.
KOMENTARAS: Munis yra tas, kuris sugeba sužadinti savo protą įvairiais
spekuliatyviais samprotavimais, bet neprieina tikrų išvadų. Sakoma, kad
kiekvienas mintis turi savitą požiūrį, ir jei vieno manio pozicija nesiskiria nuo
kitų, jis nėra munis tikrąja to žodžio prasme. Na cdsdv rsir yasya matam na
bhinnam (Mahdbhdrata, Vana-parva 313.117). Tačiau sthita-dhir munis, apie
kurį Čia kalba Viešpats, skiriasi nuo įprasto munio. Sthita-dhlr munis visada
Krsnos sąmonėje, nes jis išsėmė visas savo proto spekuliacijų galias. Jis
vadinasi prašdnta-nihšesa-mano-rathantara (Stotra-ratna 43) — tai reiškia,
kad jis pranoko spekuliatyvių samprotavimų lygį ir priėjo išvadą, kad Viešpats
Šri Krsna, arba Vasudeva, yra viskas (vdsudevah šarvam iti sa mahatma
su-durlabhah). Toks žmogus vadinamas muniu su stabiliu protu. Jis yra
visiškoje Krsnos sąmonėje, ir jo nesudrumsčia trejopų kančių antplūdžiai, nes
visas savo negandas jis suvokia kaip Viešpaties malonę ir mano, kad dėl savo
ankstesnių piktybių jis vertas dar didesnių vargų. Jis mato, kad per Viešpaties
malonę jo vargai minimaliai sumažėjo. Analogiškai, ir savo laimės priežastis jis
kildina iš Viešpaties malonės, nes jaučiasi tos laimės nevertas. Jis suvokia, kad
tiktai Viešpaties malonės dėka jam sudarytos palankios sąlygos geriau tarnauti
Viešpačiui. Tarnaudamas Viešpačiui, jis visada drąsus ir aktyvus, neveikiamas
prisirišimo bei pasibjaurėjimo. Prisirišimas — tai daiktų naudojimas jusliškai
pasitenkinti, o neprisirišimas — reiškia nebūti jusliškai prisirišusiam. Tačiau
tas, kuris tvirtai laikosi Krsnos sąmonės, nei prisiriša prie ko, nei ko vengia, nes
jo gyvenimas paskirtas tarnauti Viešpačiui. Todėl jis nepyksta, jeigu jo
pastangos neatneša sėkmės. Visada — ir sėkmėje, ir nesėkmėje — žmogaus
Krsnos sąmonėje ryžtas tvirtas.
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57 TEKSTAS

yah sarvatrdnabhisnehas tat tat prdpya šubhdšubham ndbhinandati
na dvėsti tasya prajhd pratisthitd
yah—tas, kuris; sarvatra—visur; anabhisnehah—be prisirišimo; tat—tą;
tat—tą; prdpya—gaudamas; šubha—gėrį; ašubham— blogį; na—niekada;
abhinandati—garbina;
na—niekada; dvėsti —nemėgsta;
tasya—jo;
prajhd—tobulas žinojimas; pratisthitd— tvirtas.
Kas materialiame pasaulyje nepasiduoda nei gėrio, nei blogio įtakai, kas
susidūręs su jais nei giria juos, nei peikia, tas turi tobulą žinojimą ir
ištikimai bei nuosekliai juo vadovaujasi.
KOMENTARAS: Materialiame pasaulyje nuolat vyksta kokie nors audringi
pasikeitimai — geri ar blogi. Tą, kurio nedrumsčia audringi materialūs
pasikeitimai ir kurio nepaveikia gėris ir blogis, vadina įsitvirtinusiu Krsnos
sąmonėje. Žmogus visada susiduria su gėriu ar blogiu, kol jis gyvena
materialiame pasaulyje, nes šis pasaulis sudarytas iš priešybių. Bet
įsitvirtinusiojo Krsnos sąmonėje neveikia nei gėris, nei blogis, nes jam rūpi
Krsna, absoliutus visa apimantis gėris. Įsisąmoninęs Krsną žmogus atsiduria
tobuloje
transcendentinėje
padėtyje,
kuri
vadinama
specialiu
terminu—samadhi.

58 TEKSTAS

yada
samharate
cayam
kūrmo
'hgdnlva
indriyanindriyarthebhyas tasya prajhd pratisthitd

sarvašah

yada—kada;
samharate—atitraukia;
ca—taip
pat;
ayam—
jis;
kūrmah—vėžlys;
ahgdni—galūnes;
iva—kaip;
sarvašah—visas;
indriydni—jusles; indriya-arthebhyah—nuo juslių objektų; tasya —jo;
prajhd—sąmonė; pratisthitd—tvirta.
Kas sugeba savo jusles atitraukti nuo juslių objektų taip, kaip vėžlys
įtraukia šarvan savo galūnes, tas yra tvirtos ir tobulos sąmonės.

bhakta

KOMENTARAS: Yogą,
ar save suvokusią sielą galima atpažinti
pagal sugebėjimą valdyti jusles taip, kaip jis nori. Tačiau dauguma
žmonių—juslių vergai, paklūstantys jų diktatui. Toks atsakymas į klausimą,
kokia yra yogo padėtis. Juslės lyginamos su nuodingomis gyvatėmis, kurios
trokšta neribotos veikimo laisvės. Yogas, ar bhakta, turi būti labai stiprus, kad
jas tarytum gyvačių kerėtojas suvaldytų ir niekada neduotų joms laisvės
veikti. Apreikštuose raštuose sutinkame daugybę nurodymų: vieni iš jų draudžia, kiti — rekomenduoja kokią nors veiklą. Tas, kas nesilaiko šių
draudžiamų ir leidžiamų nurodymų ir neatsisako juslinių malonumų, negali
įsitvirtinti Krsnos sąmonėje. Geriausias juslių sulaikymo pavyzdys,
pateikiamas šiame posme — tai vėžlys. Vėžlys gali bet kada įtraukti savo
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galūnes ir, esant reikalui, bet kada jas vėl iškišti. Taip ir žmogus Krsnos
sąmonėje panaudoja savo jusles tik tam tikram tikslui — tarnauti Viešpačiui,
kitam jų nenaudojant. Arjunai patariama naudoti savo jusles tarnaujant
Viešpačiui, o ne savo malonumams. Juslės, visą laiką tarnaujančios
Viešpačiui, primena vėžlio galūnes: jis iškiša jas tiktai esant reikalui, kitu
metu įtraukia jas į kiautą.

59 TEKSTAS

visayd vinivartante niraharasya dehinah rasa-varjam raso 'py asya
param drstvd nivartate
visaydh—nuo juslinio malonumo objektų; vinivartante—įpranta susilaikyti;
niraharasya—apribojimais;
dehinah
—
įkūnytas;
rasa-varjam—atsisakydamas skonio; rasah—malonumo skonis; api— nors ir
yra; asya—jo; param—daug aukštesnius dalykus; drstvd —patirdamas;
nivartate—liaujasi.
Įkūnyta siela gali susilaikyti nuo juslinių džiaugsmų, bet skonis juslių
objektams išlieka. Patyrusi tobulesnį skonį, ji susituri nuo juslinių
malonumų ir įgyja tvirtą sąmonę.
KOMENTARAS: Nepasiekus transcendentinio būvio, juslinių džiaugsmų
atsisakyti neįmanoma. Riboti juslinius malonumus taisyklėmis tas pats, kas
drausti ligoniui tam tikrus valgius. Tačiau pacientui nepatinka tie draudimai,
be to, valgių skonis jį ir toliau traukia. Juslės irgi ribojamos taikant tam tikrą
dvasinį metodą, pavyzdžiui, astdhga-yogą, sudarytą iš yamos, niyamos,
dsanos, prd-ndydmos, pratydhdros, dhdrdnos, dhydnos, etc. Tai rekomenduojama menkos nuovokos žmonėms, nežinantiems nieko geresnio. Tačiau tam,
kuris tobulėdamas Krsnos sąmonėje patyrė Aukščiausio Viešpaties Krsnos
grožį, apkarsta tai, kas negyva, materialu. Todėl apribojimai yra skirti dvasinį
tobulėjimą menkai teišmanantiems neofitams, be to, jie efektyvūs tiktai tada,
kai žmogus linkęs į Krsnos sąmonę. Tikrai įsisąmoninus Krsną, savaime
išnyksta polinkis blankybėms.

60 TEKSTAS

TO3tnft

finrfa<r: I

#5*ffa TOT*ftft ę*P< s srcnf TO: ll $ * \ \
yatato hy api kaunteya purusasya vipašcitah indriyani pramathini
haranti prasabharh manah
yatatah—besistengiančio; hi—tikrai; api—nors; kaunteya—o Kunti sūnau;
purusasya—žmogaus;
vipašcitah—žinių
dėka
gebančio
atskirti;
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indriyani—juslės;
pramathini—sužadintos;
prasabham—jėga; manah—protą.

karanti—nubloškia;

Juslės tokios stiprios ir veržlios, o Arjuna, kad per prievartą užvaldo net
įžvalgaus, besistengiančio jas valdyti žmogaus protą.
KOMENTARAS: Daug išminčių, filosofų bei transcendentalistų bando
nugalėti savo jusles, tačiau nepaisant jų pastangų, kartais ir didžiausi jų tampa
materialių juslinių malonumų aukomis. Kaltas neramus protas. Net
Višvamitrą, didį išminčių ir tobulą yogą, suvedžiojo moteris — Menaka, nors
jis ir stengėsi pažaboti jusles rūsčiomis askezėmis bei yogos praktika.
Pasaulio istorija žino daugybę analogiškų atvejų. Taigi visiškai
neįsisąmoninus Krsnos, labai sunku suvaldyti protą ir jusles. Nesutelkus
proto į Krsną, neįmanoma atsisakyti materialios veiklos. Didis šventasis ir
bhakta Šri Yamunacarya patvirtina tai praktiniu pavyzdžiu. Jis sako:
yad-avadhi
mama
cetah
krsna-paddravinde
nava-nava-rasa-dhamany udyatam rantum aslt
tad-avadhi bata nari-sangame smaryamane bhavati mukha-vikdrah
susthu nisthivanarh ca
„Nuo tos akimirkos, kai mano protas ėmė tarnauti Viešpaties Krsnos
lotoso pėdoms, ir kai tarnaudamas patiriu kaskart vis naujų transcendentinių
džiaugsmų, užtenka pagalvoti apie lytinį gyvenimą su moterimi — nusipurtau
tos minties ir nusispjaunu".
Krsnos sąmonė — tokia transcendentiškai puiki, kad materialūs
džiaugsmai savaime praranda patrauklumą. Tai tas pat, kaip alkstančiam
numalšinti alkį iki valios prisivalgant sočių valgių. Ma-haraja Ambarisa
įveikė didį yogą Durvasą Munį irgi vien todėl, kad savo protą buvo sutelkęs į
Krsnos sąmonę (sa vai manah krsna-paddravindayor vacamsi
vaikuntha-gundnuvarnane).

61 TEKSTAS

tani sarvdni samyamya yukta asita
yasyendriydni tasya prajhd pratisthitd

mat-parah

vaše

hi

tani—tas jusles; sarvdni—visas; samyamya—valdydamas; yuktah
—užsiėmęs; asita—turi būti; mat-parah—užmezgęs ryšį su Manimi;
vaše—visiškai suvaldytos; hi—tikrai; yasya—tas, kurio; indriyani—juslės;
tasya—jo; prajhd—sąmonė; pratisthitd—tvirta.
Tvirto intelekto žmogumi laikomas tas, kuris suturi savo jusles visiškai
jas valdydamas, o sąmonę sutelkia į Mane.
KOMENTARAS: Aukščiausias yogos tobulumas — Krsnos sąmonė. Tai
aiškiai sako posmas. Neįsisąmoninus Krsnos, neįmanoma suvaldyti juslių.
Aukščiau buvo pasakota, kad didis išminčius Durvasą Munis, be jokio
pagrindo didžiuodamasis, susipyko su Mali ar aj a AmbarTsa ir negalėjo
suvaldyti savo juslių. Kita vertus, nors karalius ir nebuvo toks galingas yogas,
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kaip išminčius, tačiau būdamas Viešpaties bhakta, jis kentė neteisingus
kaltinimus nepratardamas nė žodžio, todėl ir laimėjo. Karalius sugebėjo
susivaldyti, nes pasižymėjo savybėmis, aprašytomis Srimad-Bhdgavatam
(9.4.18-20)
sa vai manah krsna-paddravindayor vacamsi
vaikuntha-gundnuvarnane
karau harer mandira-mdryanddisu šrutim
cakdrdcyuta-sat-kathodaye
mukunda-lihgdlaya-daršane dršau
tadbhrtya-gdtra-sparše ' hga-sahgamam
ghrdnam ca tat-pdda-saroja-saurabhe šrimaf-tulasyd rasandm
tad-arpite
pūdau hare h ksetra-paddnusarpane
širo hrsikeša-paddbhivandane kdmam ca ddsye na tu
kdma-kdmyayd
yathottamašloka-jandšrayd ratih
„Karalius AmbarTsa sutelkė visas savo mintis į Viešpaties Krsnos lotoso
pėdas, kalbą skyrė Viešpaties buveinei apibūdinti, rankomis tvarkė Viešpaties
šventyklą, ausimis jis klausėsi pasakojimų apie Viešpaties pramogas, akimis
žvelgė į Viešpaties pavidalą, kūnu liesdavo bhaktos kūną, nosimi uodė
Viešpaties lotoso pėdoms paaukotų gėlių aromatą, liežuviu ragavo Jam
pasiūlytų tulasf lapų skonį, kojomis keliaudavo į šventą vietą, kurioje buvo
Viešpaties šventykla, galvą lenkdavo prieš Viešpatį, o visus savo norus
sujungė su Viešpaties norais... visos šios savybės leido jam tapti Viešpaties
mat-para bhakta".
Šiuo atveju labai svarbus žodis mat-para. Kaip galima tapti mat-para,
rodo Maharajos Ambarisos gyvenimas. Didysis eruditas ir dcdrya, priklausęs
mat-para
linijai,
ŠrTla
Baladeva
Vidyabhūsana
pastebi:
mad-bhakti-prabhdvena sarvendriya-vijaya-pūrvikd svdt-ma-drstih sulabheti
bhdvah. Visiškai suvaldyti jusles įmanoma tiktai pasiaukojimo tarnybos
Krsnai jėga. Todėl tai iliustruojant kartais pateikiamas toks pavyzdys: „Kaip
viską kambaryje išdegina ugnis, taip yogo širdy sudegina visas nešvarybes
ten esantis Viešpats Višnu". Beje, ir Yoga-sūtra nurodo medituoti Višnu, o ne
tuštumą. Tariamieji yogai, kurie nemedituoja Višnu lygmens objektų, tik
tuščiai švaisto savo laiką, bergždžiai siekdami išvysti kokius nors fantastinius
regėjimus. Mes privalome įsisąmoninti Krsną — būti atsidavę Dievo
Asmeniui. Toksai tikrosios yogos tikslas.
62 TEKSTAS

RT3TTTO^mir ^vftsfirčfTTO
dhydyato visayan pumsah sahgas tesūpajdyate sarigdt sanjayate
kamah karnai krodho 'bhijdyate
dhyaydtah — kontempliuojant; visayan—juslių objektus; pumsah
—žmogaus; sahgah— prisirišimas; tesu—juslių objektams; upa-jdyate —
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išsivysto; sahgdt — iš prisirišimo; sanjayate—išsivysto; kamah — geismas;
karnai—iš geismo: krodhah—pyktis; abhijdya-te—pasireiškia.
Žmogui mąstant apie juslių objektus, išsivysto potraukis jiems. Potraukis
pagimdo geismą, o geismas sukelia pyktį.
KOMENTARAS: Žmogų, kuris neįsisąmoninęs Krsnos mąsto apie juslių
objektus, užvaldo materialūs troškimai. Juslėms reikalingas realus
užsiėmimas—jeigu juslės neįtrauktos į transcendentinę meilės tarnybą
Viešpačiui, tai, be abejonės, jos ieškos užsiėmimo materialioje srityje.
Materialiame pasaulyje kiekvienas, net ir Viešpats Šiva bei Viešpats Brahma
— o ką jau kalbėti apie kitus dangaus planetų pusdievius — pasiduoda juslių
objektų poveikiui. Vienintelis būdas išsigauti iš materialios būties labirinto —
įsisąmoninti Krsną. Viešpats Siva buvo giliai pasinėręs į meditaciją, tačiau,
kai Parvątl jį sugundė jusliškai pasitenkinti, jis sutiko su jos pasiūlymu, ir
šitaip gimė Kartikeya. Kai Haridasa Thakura dar buvo jaunas Viešpaties
bhakta, jį panašiai mėgino sugundyti Maya-devl inkarnacija, tačiau
besąlygiškai pasiaukojęs Viešpačiui Krsnai, jis lengvai atlaikė bandymą.
Aukščiau cituotas Sri Yamunacaryos posmas byloja, kad nuoširdus
Viešpaties bhakta vengia visų materialių juslinių malonumų, nes patyrė
aukščiausiąjį dvasinių džiaugsmų skonį bendraudamas su Viešpačiu. Tokia
yra sėkmės paslaptis. Todėl tas, kuris nėra Krsnos sąmonėje, kad ir kaip
dirbtinai užgniaužtų jausmus, stengdamasis juos suvaldyti, galų gale
neišvengiamai pralaimės, nes net menkiausia mintis apie juslinius
malonumus sužadins norą patenkinti savo troškimus.

63 TEKSTAS
krodhdd bhavati sammohah sammohat smrti-vibhramah
smrti-bhrarhšad buddhi-ndšo buddhi-ndšdt pranasyati
krodhdt—iš
pykčio;
bhavati—kyla;
sammohah—visiška
iliuzija;
sammohat—iš iliuzijos; smrti—atminties; vibhramah — užtemimas;
smrti-bhramšat—aptemus atminčiai; buddhi-našah — intelekto praradimas;
buddhi-ndšdt—praradus intelektą; pranasyati—patiriamas nuopolis.
Pyktis visiškai paklaidina, o paklydimas aptemdo atmintį. Kai atmintis
aptemsta, dingsta intelektas, o dingus intelektui vėl puolama į materijos
liūną.
KOMENTARAS: Šrila Rūpa Gosvamis mums nurodo:
prdpahcikatayd buddhyd hari-sambandhi-vastunah mumuksubhih
paritydgo vaįrdgyam phalgu kathyate (Bhakti-rasdmrta-sindhu
1.2.258)
Ugdant Krsnos sąmonę aiškėja, kad viską galima panaudoti Viešpaties
tarnybai. Neišmanantys Krsnos sąmonės dirbtinai mėgina išvengti materialių
objektų. Nors jie ir trokšta išsivaduoti iš materijos nelaisvės, tobulo
atsižadėjimo pakopos nepasiekia. Tariamasis jų atsižadėjimas vadinasi
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phalgu — „mažai svarbus". O tas, kuris jau pasiekė Krsnos sąmonę, žino,
kaip viską panaudoti tarnaujant Viešpačiui, todėl jis netampa materialios
sąmonės auka. Pavyzdžiui, impersonalistas mano, kad Viešpats, arba
Absoliutas, būdamas beasmenis negali valgyti. Impersonalistas stengiasi
atsisakyti gardžių patiekalų, o bhakta supranta, jog Krsna — aukščiausias
besimėgaujantis subjektas, ir todėl valgo viską, kas su pasiaukojimu Jam
pasiūloma. Todėl, paaukojęs gardų maistą Viešpačiui, bhakta vaišinasi jo
likučiais, kurie vadinasi prasddam. Taip viskas sudvasinama ir nelieka
pavojaus nupulti. Bhakta valgo prasddam Krsnos sąmonėje, tuo tarpu
abhakta atsisako maisto, laikydamas jį materialiu. Dirbtinis atsižadėjimas
trukdo impersonalistui džiaugtis gyvenimu. Dėl šios priežasties pakanka
protui šiek tiek susijaudinti, ir jis vėl smunka į materialios būties liūną.
Sakoma, kad netgi tada, kai tokia siela išsivaduoja, ji vėl patiria nuopolį, nes
neturi pasiaukojimo tarnybos paramos.
64 TEKSTAS

rdga-dvesa-vimuktais tu visayan indriyaiš caran dtma-vašyair
vidheydtmd prasddam adhigacchati
rdga—iš prisirišimo; dvesa—ir bjaurėjimosi; vimuktaih— išsivadavusio;
tu—tačiau; visayan—juslių objektų; indriyaih—juslėmis; caran —
veikdamas;
dtma-vašyaih—tas,
kuris
kontroliuoja:
vidheya-dtmd—besilaikantis principų, reguliuojančių laisvę; prasddam—
Viešpaties malonę; adhigacchati—pasiekia.
O kas, nesaistomas potraukio ar pasibjaurėjimo, laikosi principų,
reguliuojančių laisvę, ir gali valdyti jusles, tas laimi visišką Viešpaties
malonę.
KOMENTARAS: Jau buvo aiškinta, kad jusles galima išoriškai valdyti kokiu
nors dirbtiniu metodu, tačiau jeigu juslės transcenden-tiškai netarnauja
Viešpačiui, visada lieka galimybė vėl nupulti. Nors žmogus visiškoje Krsnos
sąmonėje ir gali atrodyti esąs juslinio lygio, tačiau jis neturi potraukio juslinei
veiklai, nes įsisąmonino Krsną. Vienintelis žmogaus Krsnos sąmonėje
rūpestis — patenkinti Krsną, daugiau jis nieko nesiekia. Todėl jis yra
transcendentinis prisirišimo ar neprisirišimo atžvilgiu. Jei tik Krsna
pageidauja, hhakta gali atlikti viską, kas įprastiniu požiūriu nepageidautina, o
jeigu Krsna to nenori, jis nedarys ir to, kas paprastai teikia jam pasitenkinimą.
Todėl jis pats sprendžia veikti ar neveikti, nes jis pavaldus.vien tiktai Krsnai.
Tokia sąmonė — nepriežastinės Viešpaties malonės išraiška. Bhakta ją
pasiekia, nors yra susietas su juslių-sritimi.
65 TEKSTAS
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prasade sarva-duhkhdndm hdnir asyopajdyate prasanna-cetaso
hy asu huddhih paryavatisthate
prasdde—pelnius
nepriežastine
Viešpaties
malonę;
sarva—visų:
duhkhdndm—materialių
kančių;
hdnih—sunaikinimas;
asya—jo;
upajdyate—įvyksta; prasanna-cetasah—džiugaus proto; hi—tikrai; asu —
labai greitai; huddhih— intelektas; pati—pakankamai; a vatisthate—sut v i
rtėja.
Kas patenkintas savo būviu [Krsnos sąmone], tam jau neegzistuoja
trejopos materialios egzistencijos kančios. Intelektas to, kuris yra tokios
džiugios sąmonės, netrukus įgyja pastovumą.

66 TEKSTAS

ndsti huddhir ayuktasya na cdyuktasya bhdvand na cdbhdvayatah
šdntir ašantasya kutah sukham
na asti—negali būti; huddhih—transcendentinis intelektas; ayuktasya—to,
kas nesusijęs (su Krsnos sąmone); na—ne; ca—ir; ayuktasya—neturinčio
Krsnos sąmonės; bhdvand—sutelktas protas (laimėje); na—ne; ca—ir;
abhdvayatah—neįsitvirtinusio; šdn-tih—ramybė; ašantasya—neramiam;
kutah—kur; sukham—laimė.
Kas [per Krsnos sąmonę] nesusijęs su Aukščiausiuoju, tas neturi nei
transcendentinio intelekto, nei sutelkto proto — o be jų neįmanoma
ramybė. O be ramybės ar galima laimė?
KOMENTARAS: Neišsiugdžiusiam Krsnos sąmonės, ramybė nepasiekiama.
Taigi penktas skyrius (5.29) patvirtina tą mintį, kad tikrąją ramybę galima
patirti suvokus, jog visais teigiamais aukos ir askezės rezultatais mėgaujasi
tiktai Krsna, kad Jis — visų visatos apraiškų savininkas ir tikrasis visų gyvų
esybių draugas. Todėl tol, kol neišsiugdoma Krsnos sąmonė, protas neranda
galutinio tikslo. Nerimastis kankina, kai nežinomas galutinis tikslas, o kai
tampa aišku, kad Krsna yra besimėgaujantis subjektas, visa ko savininkas ir
visų mūsų draugas — tada, protui nurimus, galima patirti ramybę. Todėl
nesiejantis savo veiklos su Krsna iš tikrųjų visada nelaimingas ir neturi
ramybės, net jeigu jam ir pavyksta sukurti ramybės bei dvasinio tobulėjimo
regimybę. Jau pati Krsnos sąmonė — ramybės buveinė, kurią galima pasiekti
tiktai per ryšį su Krsna.

67 TEKSTAS

indriydnam hi caratdm yan mano '' nuvidhiyate tad asya harati
prajhdm vdyur ndvam ivdmhhasi
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indriydnam—iš juslių; hi—tikrai; caratdm—besiblaškančių; yat —kuria;
manah—protas; anuvidhiyate—būna visada užimtas; tat —ta; asya—jo;
harati—nusineša; prajhdm—intelektą; vdyuh— vėjas; ndvam—laivelį;
iva—tartum; amhhasi—vandeny.
Kaip stiprus vėjas nuneša vandenyje plūduriuojantį laivelį, taip ir vienas
nerimstantis jutimas, užvaldęs protą, pasiglemžia intelektą.
KOMENTARAS: Jeigu visos juslės netarnauja Viešpačiui, tai net viena jų,
nukrypusi į juslinį pasitenkinimą, gali sutrukdyti bhaktai žengti
transcendentinio tobulėjimo keliu. Maharajos Ambarisos gyvenimo istorija
rodo, kad į Krsnos sąmonę turi būti įtrauktos visos juslės, nes tik tokia yra
teisinga proto kontrolės metodika.

68 TEKSTAS

tasmdd yasya mahd-bdho
indriydnlndriydrthebhyas

nigrhitdni sarvašah
tasya prajhd pratisthitd

tasmdt—todėl; yasya—kieno; mahd-bdho—o tvirtaranki; nigrhitdni—šitaip
sutramdytos; sarvašah — visokeriopai; indriyani— juslės;
indriya-arthebhyah—nuo juslių objektų; tasya—jo; prajhd -intelektas;
pratisthitd—tvirtas.
Todėl, o tvirtaranki, tas, kuris atitraukė jusles nuo jų objektų, turi tikrai
tvirtą intelektą.
KOMENTARAS: Juslių tenkinimosi jėgas galima sutramdyti tik Krsnos
sąmonės priemonėmis, visas jusles įtraukiant į transcendentinę meilės tarnybą
Viešpačiui. Kaip priešus galima nugalėti galingesne jėga, taip ir jusles galima
suvaldyti ne žmogaus pastangomis, bet įtraukiant jas į nuolatinę tarnybą
Viešpačiui. Tas, kas suprato, kad tik per Krsnos sąmonę galima įgyti intelekto
pastovumą ir įsisavinti šį meną vadovaujant bona fide dvasiniam mokytojui,
vadinamas sddhaka, arba vertu išsivaduoti.

69 TEKSTAS

ya niša sarva-bhūtdndm tasyam jagarti sarhyami yasydrh jagrati
bhūtani sa niša pašyato muneh
ya—kas; niša—naktis; sarva—visoms; bhūtanam—gyvoms esybėms;
tasyam—tada;
jagarti—prabudęs;
sarhyami—save
sutvar-dęs;
yasyam—kuomet; jagrati—prabudę; bhūtani—visos būtybės; sa—tai yra;
niša—naktis; pašyatah—į save įsigilinusiam; muneh — išminčiui.
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Kai nusileidžia naktis visoms būtybėms, susitvardžiusiam išaušta diena.
Kai visos būtybės prabunda, ateina naktis įsigilinusiam į save išminčiui.
KOMENTARAS: Išmintingi žmonės yra dviejų kategorijų. Vieni išmintingieji
siekia juslinio pasitenkinimo materialioje veikloje, o kiti gilinasi į save ir
prabunda savęs pažinimui. Materijos užvaldytiems žmonėms save stebinčio
išminčiaus ar giliai mąstančio žmogaus veikla — tarsi naktis. Tokią naktį
materialistiški žmonės miega, nes nieko neišmano apie savęs pažinimą. Kai
materialistui ateina „naktis", į save įsigilinęs išminčius budi. Išminčius jaučia
transcendentinį malonumą tolydžio keldamas dvasios kultūrą, o žmogus,
pasinėręs į materialistinę veiklą, negali prabusti savęs pažinimui ir sapnuoja
įvairiausius juslinius malonumus. Tokio miego būsenoje jis kartais jaučiasi
laimingas, o kartais kenčia. \ save įsigilinęs žmogus visad abejingai žvelgia į
materialistišką laimę ir nelaimę. Jis toliau tęsia savęs pažinimo praktiką ir
materijos įtaka jo netrikdo.
70 TEKSTAS

apūryamanam acala-pratistham samudram apah pravišanti
yadvat
tadvat karna yam pravišanti šarve sa šantim apnoti na
kama-kami
apūryamanam—į visada kupiną; acala-pratistham—ramų; samudram—vandenyną; apah—vandenys; pravišanti—patenka; yadvat—kaip;
tadvat—taip;
kamah—troškimai;
yam—kurį;
pravišanti—užplūsta;
šarve—visi; sah—tas žmogus; šantim—ramybę; apnoti—pasiekia; na—ne;
kdma-kdmi—norintysis patenkinti savo troškimus.
Ramybę pasieks tik tas, kurio nejaudina troškimai, be paliovos
plūstantys lyg upės į vandenyną, nuolat pasipildantį vandenimis, bet
ramų. O ne tas, kuris stengiasi patenkinti tokius troškimus.
KOMENTARAS: Nors į vandenyną nuolatos įteka daug vandens ir ypač jo
padaugėja liūčių sezono metu, vandenynas išlieka ramus kaip buvęs —
neįsišėlsta ir neišsilieja iš krantų. Tą patį galima pasakyti ir apie žmogų, kuris
įsitvirtino Krsnos sąmonėje. Kol turime materialų kūną, tol neišnyks kūno
poreikis tenkinti jusles. Tačiau bhaktos nejaudina tokie troškimai dėl jo
pilnatvės. Žmogui Krsnos sąmonėje nieko netrūksta, nes Viešpats patenkina
visus jo materialius poreikius. Toks žmogus tarsi vandenynas, kuris visada
pilnas savęs. Troškimai gali užplūsti jį kaip upės, srūvančios į vandenyną,
tačiau jis išlaiko pastovumą savo veikloje. Jo nė kiek neirikdo troškimai,
susiję su jusliniu pasitenkinimu. Kad žmogus įsisąmonino Krsną, įrodo tai,
kad jo jau netraukia materialus juslinis pasitenkinimas, nors troškimai ir
neišnykę. Pasitenkindamas tuo, kad su meile transcendentiškai tarnauja
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Viešpačiui, jis išlieka vienodas tarytum vandenynas ir todėl džiaugiasi visiška
ramybe. Tačiau kiti žmonės, norintys tenkinti troškimus, net ir turintys norą
išsivaduoti — o ką jau kalbėti apie materialią sėkmę — niekada neranda
ramybės. Dirbantieji dėl karminių rezultatų, ieškantys išsigelbėjimo, o taip
pat yogai, siekiantys mistinių jėgų — visi yra nelaimingi, nes jų troškimai
neišsipildo. O žmogus Krsnos sąmonėje laimingas tarnaudamas Viešpačiui,
sau jis nieko netrokšta. Tiesą sakant, jis net nenori išsivaduoti iš
vadinamosios materijos nelaisvės. Krsnos bhaktos pasiekia tobulą ramybę,
nes neturi jokių materialių troškimų.
71 TEKSTAS

fctfft fiftfefe3^tf^fiM^ffi ||N9?II
vihaya kdman yah sarvan pumdrhš carati nihsprhah nirmamo
niraharikarah sa šantim adhigacchati
vihaya—atmetęs; kdman—materialius troškimus jusliškai pasitenkinti;
yah—kas; sarvdn—visus; pumdn—žmogus; carati—gyvena; nihsprhah—be
troškimų; nirmamah—be nuosavybės jausmo; niraharikarah—be netikro
ego; sah—jis; šantim—visišką ramybę; adhigacchati—pasiekia.
Kas atsisakė noro jusliškai pasitenkinti, gyvena nepriklausomas nuo
troškimų, visiškai atsikratė nuosavybės jausmo ir neturi netikro ego —
tik tas pasieks tikrą ramybę.
KOMENTARAS: Neturėti troškimų — tai nesiekti to, kas teikia juslinį
pasitenkinimą. Kitaip sakant, tikrasis troškimų nebuvimas -*— tai troškimas
įsisąmoninti Krsną. Tobula Krsnos sąmonė pakopa — tai suvokti savo tikrąją
padėtį, suprasti, kad esi amžinas Krsnos tarnas, klaidingai nelaikyti savęs
materialiu kūnu ir neturėti neteisingų pretenzijų į nieką pasaulyje, kaip į savo
nuosavybę. Pasiekusieji šią tobulumo pakopą žino, kad viskas reikalinga
Krsnai patenkinti, nes Jis visa ko savininkas. Arjuna nenorėjo kautis pataikaudamas savo jutimams, tačiau kai visiškai įsisąmonino Krsną, jis stojo į
mūšį, nes Krsna pageidavo kautynių. Kautis dėl savęs karys nenorėjo, bet
vardan Krsnos Arjuna kovėsi kaip tiktai sugebėjo. Tikrasis troškimų
nebuvimas — tai siekimas patenkinti Krsną, o ne dirbtinės pastangos
užgniaužti troškimus. Gyvoji esybė negali neturėti norų ir būti bejausmė — ji
turi kokybiškai transformuoti troškimus. Žmogus, neturintis materialių
troškimų, iš tikrųjų žino, kad viskas priklauso Krsnai (Išdvdsyam idam
šarvam). Todėl jis neturi neteisingų pretenzijų į nieką — tik į savo
nuosavybę. Toks transcendentinis žinojimas grindžiamas savęs pažinimu, t.y.
tobulu žinojimu, kad kiekviena gyva esybė dvasinio identiškumo prasme yra
amžina sudėtinė Krsnos dalelė, ir kad amžina gyvoji esybė pagal savo padėtį
negali prilygti Krsnai arba Jį pranokti. Toks Krsnos sąmonės supratimas yra
fundamentalus tikrosios ramybės principas.
72 TEKSTAS
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esa brdhml sthitih pdrtha nainam prdpya vimuhyati sthitvdsydm
anta-kale 'pi brahma-nirvdnam rcchati
esa—tai; brdhmi—dvasinė; sthitih—padėtis; pdrtha—o Prthos sūnau;
na—niekada; enam—ją; prdpya—pasiekęs; vimuhyati— žmogus paklysta;
sthitva—būdamas; asydm—joje; anta-kale— gyvenimo pabaigoje; api—taip
pat; brahma-nirvdnam—dvasinę Dievo karalystę; rcchati—pasiekia.
Šitoks yra dvasinio ir dieviško gyvenimo kelias. Stojęs į tą kelią žmogus
nepaklysta. Jeigu žmogus yra tame kelyje net mirties valandą, jis eina į
Dievo karalystę.
KOMENTARAS: Pasiekti Krsnos sąmonę, dievišką gyvenimą, galima išsyk,
akimirksniu, bet galima prie tokio būties būvio nepri-artėti ir po milijonų
gimimų. Svarbiausia, ar mes tai suprantame ir pripažįstame. Khatvanga
Maharaja pasiekė tą būties būvį likus vos keliom minutėm iki mirties,
atsiduodamas Krsnai. Nirvana — lai materialistinio gyvenimo proceso
nutraukimas. Budistų filosofija leigia, kad pasibaigus materialiam gyvenimui
prieinama tuštuma.
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Tačiau Bhagavad-gita moko kitaip. Pasibaigus materialiam gyvenimui,
prasideda tikrasis gyvenimas. Primityvus materialistas apsiriboja mintimi, kad
egzistuoja tiktai materialistinė gyvensena, tačiau dvasiškai pažengusieji
supranta, kad materialiam gyvenimui pasibaigus prasideda kitas gyvenimas.
Jeigu pavyksta įsisąmoninti Krsną dar prieš gyvenimo pabaigą, iš karto
pasiekiama brahma-nirvdnos stadija. Dievo karalystė ir pasiaukojimo tarnyba
Viešpačiui niekuo nesiskiria. Kadangi ir Dievo karalystė, ir pasiaukojimo
tarnyba yra absoliučios, tai tarnauti Viešpačiui su transcendentine meile
tolygu laimėti dvasinę karalystę. Materialaus pasaulio veiklos tikslas — siekti
juslinio pasitenkinimo, o dvasinio pasaulio veikla vyksta Krsnos sąmonėje.
Įgyti Krsnos sąmonę dar šiame gyvenime — tai tuojau pat pasiekti Brahmaną.
Esantis Krsnos sąmonėje jau įžengė į Dievo karalystę.
Brahmanas — tiesioginė materijos priešybė. Todėl brdhml sthiti reiškia
„nesiremiant materialia veikla". Pasiaukojimo tarnybą Viešpačiui
Bhagavad-gita traktuoja kaip išsivadavimo stadiją (sa gundn samatityaitdn
brahma-bhūyaya kalpate). Taigi brdhml sthiti— tai išsivadavimas iš materijos
nelaisvės.
Srfla Bhaktivinoda Thakura reziumavo, kad antras Bhagavad-gitos skyrius
— visos knygos esmė. Bhagavad-gitoje aptariama karma-yoga, jhdna-yoga ir
bhakti-yoga. Antras skyrius nuodugniai apibūdina karma-yogą ir jhdna-yogą,
taip pat trumpai paliečia bhak-ti-yogą — taigi apžvelgia visos knygos turinį.
Taip baigiasi Bhaktivedantos antrojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „GTtos turinio apžvalga", komentarai.

TREČIAS SKYRIUS

Karma-yoga
I TEKSTAS

arjuna uvdca
jydyasi cet karmanas te matd buddhir jandrdana tat kim karmani
ghore mam niyojayasi kešava
arjunah uvdca—Arjuna tarė; jyayasi—geriau; cet—jeigu; karma-nah—negu
karminė veikla; te—tavo; matd—nuomone; huddhih intelektas; jandrdana—o
Krsna;
tat—tad;
kim—kodėl;
karmani—veikla;
ghore—siaubinga;
mam—mane; niyojayasi—Tu užimi; kešava—o Kešava.
Arjuna tarė: O Janardana, o Kešava! Kodėl Tu nori įpainioti mane į šį
siaubingą karą, jeigu išmintį vertini labiau už karminą veiklą?
KOMENTARAS: Norėdamas išgelbėti Savo artimą draugą Arjuna, skęstantį
materialaus sielvarto vandenyne, Aukščiausias Dievo Asmuo Sri Krsna
ankstesniame skyriuje išsamiai nusakė sielos konstituciją ir rekomendavo
savęs pažinimo kelią — buddhi-yogą, t.y. Krsnos sąmonę. Kartais Krsnos
sąmonė neteisingai suprantama kaip pasyvumas. Neteisingai ją supratęs
žmogus dažnai pasitraukia į nuošalią vietą, kad tenai, kartodamas šventą
Viešpaties Krsnos vardą, įgytų visišką Krsnos sąmonę. Tačiau neperpratus
Krsnos sąmonės filosofijos, kartoti šventą Krsnos vardą atokioje vietovėje
nepatartina, taip tegalima pelnyti pigų naivios publikos garbinimą. Arjunai irgi
atrodė, jog Krsnos sąmonė, t.y. buddhi-yoga, ar dvasinis žinių gilinimas
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intelektu — tai lyg ir aktyvaus gyvenimo atsisakymas, asketizmo praktika
atokioje vietoje. Kitaip sakant, sumaniai teisindamasis Krsnos sąmone, jis
norėjo išvengti kovos. Ir vis dėlto, kaip nuoširdus mokinys, jis apsakė dalyko
esmę savo mokytojui Krsnai, prašydamas paaiškinti, kokią veiklos taktiką
geriausia pasirinkti. Atsakydamas į klausimą šiame, trečiame skyriuje,
Viešpats Krsna nuodugniai paaiškino karma-yogą, t.y. veiklą Krsnos sąmonėje.
2 TEKSTAS

^nft^otf ^rto 5fį iftnrcfcr M i <rM» ^
firftra TO **ftspng*mt; i r u

vydmišreneva vdkyena buddhim mohayasiva me tad ekarh vada
nišcitya yena šreyo 'ham apnuyam
vydmišrena—prieštaringais;
iva—tikrai;
vdkyena—žodžiais;
buddhim—intelektą; mohayasi—Tu klaidini; iva—tikrai; me—mano; tat—todėl;
ekam—vienui vieną; vada—prašau, pasakyk; nišcitya —apibrėžtai;
yena—kurio dėka; šreyah—tikrą naudą; aham—aš; apnuyam—galiu turėti.
Prieštaringi Tavo nurodymai trikdo mano intelektą. Todėl prašau aiškiai
tarti, kas man geriausia?
KOMENTARAS: Ankstesnis skyrius, tarsi Bhagavad-gitos įžanga, aprašo
įvairius kelius: sdhkhya-yogą, buddhi-yogą, juslių valdymą intelektu, veiklą
nesiekiant karminių rezultatų bei neofito padėtį.
Šios žinios buvo pateiktos nesusistemintos. Kad jas taikytume ir suprastume,
būtini nuoseklesni jų apmatai. Todėl Arjuna stengėsi suvokti tuos, iš pažiūros
painius klausimus, norėdamas, kad kiekvienas paprastas žmogus suprastų juos
teisingai. Nors Krsna ir neketino klaidinti Arjunos žodžių žaismu, Arjuna
nepajėgė eiti Krsnos sąmonės keliu — nei pasyviai, nei aktyviai tarnaudamas.
Kitaip sakant, jo klausimai išvalo kelią į Krsnos sąmonę tiems, kurie rimtai
trokšta išsiaiškinti Bhagavad-gitos paslaptį.
3 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
loke 'smin dvi-vidha nistha
jhdna-yogena sdhkhydndm

pura prokta maydnagha
karma-yogena yogindm

šri-bhagavan uvaca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; loke—pasaulyje;
asmin—šiame; dvi-vidha—dviejų rūšių; nistha—tikėjimas; pura—anksčiau;
prokta—buvo išsakytas; mayd—Mano; anagha—o nesusitepęs nuodėme;
jhdna-yogena—jungiančiu žinojimo procesu; sdhkhydndm—filosofų empirikų;
karma-yogena —jungiančiu pasiaukojimo procesu; yogindm—bhaktų.
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Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: O nesusitepęs nuodėme, Arjuna, Aš jau
paaiškinau, kad yra dvi kategorijos žmonių, kurie stengiasi suvokti savąjį
„aš". Vieni linkę jį suvokti empiriniais filosofiniais samprotavimais, kiti
— pasiaukojimo tarnyba.
KOMENTARAS: 39-tame antro skyriaus posme Viešpats nusakė du pažinimo
kelius: sdhkhya-yogą bei karma-yogą, kuri dar vadinama buddhi-yoga. Šiuo
posmu Viešpats aiškiau nušviečia tą patį klausimą. Sdhkhya-yoga, ar analitinis
dvasios bei materijos tyrinėjimas, yra sritis tų, kurie linkę samprotauti ir
pažinti daiktus eksperimentiniu mokslu bei filosofija. O kita žmonių
kategorija, kaip nurodo 61-as antro skyriaus posmas, veikia Krsnos sąmonėje.
39-ame posme Viešpats aiškino, kad veikiant pagal buddhi-yogos, arba Krsnos
sąmonės, principus galima sutraukyti veiklos pančius; maža to, minėtas
metodas neturi trukumų. 61-as posmas dar ryškiau jį nušviečia: praktikuoti
buddhi-yogą — reiškia visiškai priklausyti nuo Aukščiausiojo (tiksliau — nuo
Krsnos) valios. Šitaip be didelio vargo galima paimti į savo valdžią visas
jusles. Žodžiu, šios yogos abipusiškai susijusios kaip religija ir filosofija.
Religija be filosofijos — tik sentimentai, o kartais ir fanatizmas, o filosofija be
religijos — tik spekuliatyvūs samprotavimai. Galutinis pažinimo tikslas —
Krsna, nes filosofai, nuoširdžiai ieškantys Absoliučios Tiesos, galų gale
prieina Krsnos sąmonę. Taip teigia ir Bhagavad-gita. Metodo esmę sudaro
tikrosios savojo „aš" padėties suvokimas Super „Aš" atžvilgiu. Filosofinių
samprotavimų kelias — aplinkinis, palengva jis irgi gali atvesti prie Krsnos
sąmonės; bet kito kelio esmė — tai tiesioginė jungtis su viskuo, kas yra Krsnos
sąmonėje. Iš jų geresnis Krsnos sąmonės kelias, nes jis nereikalauja išgryninti
juslių filosofijos metodais. Krsnos sąmonė pati savaime yra apsivalymo
procesas, o dėl to, kad pasiaukojimo tarnyba yra tiesioginis pažinimo metodas,
šis kelias lengvas ir iškilnus.

4 TEKSTAS

Hm

fol% « H <N«*Rl IMI

na karmanam andrambhdn naiskarmyam puruso ' šnute na ca
sannyasandd eva siddhim samadhigacchati
na—ne;
karmanam—nurodytų
pareigų;
anarambhat—nevykdant;
naiskarmyam—išsivadavimą
nuo
atoveikio;
purusah—žmogus;
ašnute—pasiekia; na—ne; ca—taip pat; sannyasandt—atsižadėjimo dėka;
eva—vien tik; siddhim—sėkmę; samadhigacchati— pasiekia.
Neįmanoma išvengti atoveikio vien susilaikant nuo veiklos, kaip
neįmanoma vien atsižadant pasiekti tobulumo.
KOMENTARAS: Atsižadėti pasaulio galima tiktai tada, kai apsivaloma
vykdant nurodytas pareigas, kurios ir skirtos išgryninti materiatistiškų žmonių
širdis. Neapsivalius skubotas perėjimas į ketvirtąją gyvenimo pakopą
(sannydsą) nebus sėkmingas. Filosofų empirikų nuomone, pakanka tapti
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sannydsiu, t.y. atsisakyti karminės veiklos, ir esą tuojau prilygsi Narayanai.
Tačiau Viešpats Krsna nepritaria šiam principui. Neapvalius širdies, sannyasą
yra vien visuomeninės santvarkos pažeidinėjimas. Kita vertus, jeigu žmogus,
tegu ir neatlikdamas nurodytų pareigų, įsijungia į transcendentine, tarnybą
Viešpačiui (buddhi-yoga), net menkiausią pažangą šiame kelyje Viešpats
įvertina. Sv-alpam apy asya dharmasya trayate mahato bhayat. Net ir menkai
laikantis šio principo, galima įveikti didžiausius sunkumus.

na hi kašeit ksanam api jatu tisthaty akarma-krt kdryate hy avašah
karma sarvah prakrti-jair gunaih
na—ne; hi—tikrai; kašeit—kas nors; ksanam—akimirką; api— taip pat;
jatu—kada nors; tisthati—lieka; akarma-krt—neveiklus; kdryate—priverstas
atlikti; hi—tikrai; avašah—bejėgis; karma — darbą; sarvah—visą;
prakrti-jaih—pagimdytą materialios gamtos; gunaih—gunų.
Nepriklausomai nuo mūsų valios, kiekvieną priverčia veikti tos savybės,
kurias jam suteikia materialios gamtos gunos. Todėl niekas net
akimirksnio negali išbūti ko nors neveikdamas.
KOMENTARAS: Nuolatinį sielos aktyvumą sąlygoja jos pačios prigimtis, o ne
ta aplinkybė, kad ji gavo kūną. Be dvasinės sielos materialus kūnas judėti
negali. Kūnas — tiktai negyvas mechanizmas, kurį valdo visada aktyvi, nė
akimirkai nenurimstanti dvasinė siela. Todėl ji turi atlikti gerus darbus Krsnos
sąmonėje, nes antraip jos veiklą lems iliuzinė energija. Kontaktuodama su
materialia energija, dvasinė siela susyja su materialiom gunom, o kad sielą nuo
tokios „giminystės" apvalytume, būtina vykdyti šdstrų nurodytas pareigas.
Tačiau jei siela atlieka savo natūralią funkciją — veikia Krsnos sąmonėje, kad
ir ką ji darytų, viskas eina jai į gera. Šrimad-Bhdgavatam (1.5.17) patvirtina tą
mintį:
tyaktva sva-dharmam carandmhujam harer hhajann apakvo
'tha patet tato yadi
yatra kva vdbhadram ahhūd amusya kim ko vdrtha dpto
'hhajatdm sva-dharmatah
„Jeigu žmogus įsijungia į Krsnos sąmonę — net jeigu jis nevykdo šdstrų
nurodytų pareigų ar deramai neatlieka pasiaukojimo tarnybos, ar net neišlaiko
reikalavimų lygio — jis nei praranda ką nors, nei nukenčia. Tačiau ką jis
laimės, tegul ir vykdydamas visus šdstrų nurodymus apsivalyti, jeigu jis
neįsisąmonino Krsnos?" Žodžiu, apsivalymo procesas reikalingas pasiekti
Krsnos sąmonės lygmenį. Todėl ir sannydsą, ir kiekvienas kitas apsivalymo
procesas turi padėti siekiant galutinio tikslo — Krsnos sąmonės, be kurios
kiekvieną laimėjimą reikia laikyti nesėkme.
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6 TEKSTAS

^m^nfa wm v w TOTT

i

karmendriydni samyamya ya dste manasd smaran indriydrthdn
vimūdhdtmd mithydcdrah sa ucyate
karma-indriydni—penkis vykdomuosius organus; samyamya— valdydamas;
yah—tas kas; dste—lieka; manasd—protu; smaran —galvodamas apie;
indriya-arthdn—juslių
objektus;
vimūdha—
kvaila;
dtmd—siela;
mithyd-dcdrah—apsimetėliu; sah—jis; ucyate—vadinamas.
Tas, kuris suturi savo jusles nuo veiklos, tačiau minčių nuo juslių objektų
atplėšti nepajėgia, tikrai pats save apgaudinėja ir yra vadinamas
apsimetėliu.
KOMENTARAS: Daug yra apsimetėlių, kurie užuot veikę Krsnos sąmonėje
dedasi medituojančiais, nors iš tiesų jų mintys užimtos juslinių malonumų.
Tokie apsimetėliai postringauja filosofinėmis temomis, norėdami apgauti savo
rafinuotus pasekėjus, tačiau, pasak šio posmo, jie — didžiausi apgavikai.
Siekdamas juslinių malonumų, žmogus gali atlikti bet kokios socialinės grupės
funkcijas, tačiau jam vykdant taisykles pagal savo statusą, jo egzistavimas
palengva apsivalytų. Tas, kuris dedasi yogu, o iš tikro dairosi juslinio
pasitenkinimo objektų, vertas vadintis didžiausiu apgaviku, nors retkarčiais ir
filosofuoja. Jo žinios neturi vertės, nes visa, ką tokiam nusidėjėliui duoda jo
išprusimas, pasiglemžia iliuzinė Viešpaties energija. Apsimetėlio protas
visuomet užterštas, todėl jo parodomoji yogos meditacija neturi jokios vertės.
7 TEKSTAS

yas tv indriyani manasd niyamyarabhate 'rjuna karmendriyaih
karma-yogam asaktah sa višisyate
yah—tas, kas; tu—bet; indriyani—juslių; manasd—proto dėka;
niyamya—valdymą;
drabhate—pradeda;
arjuna—o
Arjuna;
kar-ma-indriyaih—veikimo
organais;
karma-yogam—pasiaukojimą;
asaktah—be prisirišimo; sah—jis; višisyate—žymiai pranašesnis.
Kita vertus, jeigu žmogus nuoširdžiai stengiasi protu suvaldyti
aktyvuosius organus ir be prisirišimo imasi karma-yogos praktikos
[Krsnos sąmonėje], jo padėtis žymiai aukštesnė.
KOMENTARAS: Užuot buvus pseudotranscendentalistu, beprasmiškai
gyvenančiu ir besivaikančiu juslinių malonumų, verčiau dirbti savo darbą ir
siekti gyvenimo tikslo — išsilaisvinti iš materijos nelaisvės ir eiti į Dievo
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karalystę. Pirmutinis svdrtha-gati, arba mūsų asmeninius interesus išreiškiantis
tikslas — pasiekti Višnu. Varnų bei dšramų institucija tam ir sumanyta, kad
padėtų pasiekti šį gyvenimo tikslą. Šeimos žmogus irgi gali jį pasiekti,
tarnaudamas pagal taisykles Krsnos sąmonėje. Norint save suvokti, reikia
gyventi ribojant savo poreikius, kaip rekomenduoja šdstros, be prisirišimo lęsli
savo darbą ir šitaip tobulėti. Nuosekliai besivadovaujančio šiuo metodu
žmogaus padėtis žymiai geresnė negu melagio apsimetėlio, pasinaudojančio
pigiu parodomuoju dvasingumu, kad apgautų naivią publiką. Sąžiningas gatvių
šlavėjas žymiai vertesnis už šarlataną, kuris medituoja norėdamas vieno —
užsidirbti pragyvenimui.
8 TEKSTAS

^tomnft ^

m * s^mmm^ n^ i i

niyatam kuru karma tvam karma jyayo hy akarmanah šarira-yatrapi
ca te na prasiddhyed akarmanah
niyatam—nurodytas; kuru — vykdyk; karma—pareigas; tvam— tu;
karma—darbas; jyayah—geriau; hi—tikrai; akarmanah—nei neveikimas;
šarira—kūno; yatra—palaikymas; api—net; ca— taip pat; te—tavo;
na—niekada; prasiddhyet—atliekamas; akarmanah—be darbo.
Vykdyk nurodytą pareigą, nes tai geriau negu nedirbti. Nedirbantis negali
net savo fizinio kūno išmaitinti.
KOMENTARAS: Yra daug pseudomedituotojų, nepagrįstai vadinančių save
kilmingų tėvų vaikais, ir daug aukštas pareigas užimančių valdininkų, kurie
dedasi viską paaukoję tobulėjimo dvasiniame gyvenime vardan. Viešpats
Krsna nenorėjo, kad Arjuna veidmainiautų. Priešingai, Jis troško, kad Arjuna
vykdytų nurodytas pareigas, kaip dera ksatriyoms. Arjuna buvo šeimos
žmogus bei karvedys, todėl geriausia buvo nekeisti savo padėties ir toliau vykdyti nurodytas šeimą turinčio ksatriyos religines pareigas. Tokia veikla
palaipsniui išgrynina paprasto žmogaus širdį, apvalo nuo materijos nešvaros.
Nei Viešpats, nei jokie religiniai raštai nepritaria tariamam atsižadėjimui,
kuriuo siekiama materialiai apsirūpinti. Juk tam, kad palaikytum gyvybę,
reikia ką nors dirbti. Nereikia pataikaujant savo užgaidoms atsisakyti darbo,
neišgryninus materialistinių polinkių. Kiekvienas materialaus pasaulio
gyventojas tikrai turi blogą polinkį viešpatauti materialioje gamtoje, kitaip
sakant, polinkį jusliškai tenkintis. Tokius nešvarius polinkius reikia apvalyti
atliekant nurodytas pareigas. Antraip neverta nė stengtis tapti vadinamuoju
transcendentalistu — atsisakius darbo ir gyvenant kitų sąskaita.
9 TEKSTAS

TOl «S #t^t 5^tw: mn^R li<UI
yajhdrthdt karmano 'nyatra loko 'yam karma-bandhanah tad-artham
karma kaunteya mukta-sahgah samacara
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yajha-arthdt—atliktas tiktai vardan Yajnos, t.y. Višnu; karmanah —nei
darbas;
anyatra—kitoks;
lokah—pasaulyje;
ayam—šiame;
karma-bandhanah—darbo nelaisvė; tat—Jo; artham—vardan; karma—darbą;
kaunteya—o Kunti sūnau; mukta-sangah — išsivadavęs nuo bendravimo;
samacara—daryk tobulai.
Veikla turi būti atliekama kaip auka Višnu, kitaip ji bus vergystės
materialiame pasaulyje priežastis. Todėl, o Kunti sūnau, atlik savo
nurodytas pareigas patenkindamas Jį, ir visada būsi laisvas.
KOMENTARAS: Norėdami išlaikyti kūną, visi turime dirbti; nurodytos
pareigos, atitinkančios tam tikrą socialinę padėtį ir savybes, sumanytos taip,
kad būtų pasiektas šis tikslas. Yajha reiškia „Viešpatį Višnu" arba „aukojimo
apeigas". O aukojimo apeigos skirtos patenkinti Viešpatį Višnu. Vedos sako:
yajho vai visnuh. Kitaip sakant, į tikslą veda ir nurodytų yajhų atlikimas, ir
tiesioginis tarnavimas Viešpačiui Višnu. Todėl ir Krsnos sąmonė yruyajha,
kurią rekomenduoja šis posmas. Varndšramos institucijos tikslas — irgi
patenkinti Viešpatį Višnu. Varndšramacdravatdpurusenaparah pu-man I
visnur drddhyate (Višnu Purdna 3.8.8).
Todėl kiekvienas turi dirbti siekdamas patenkinti Višnu. Kitoks darbas bus
vergystės materialiame pasaulyje priežastimi, nes ir geri, ir blogi darbai
sukelia atoveikį, o atoveikis — nesvarbu, koks jis būtų — supančioja veikėją.
Todėl siekiant patenkinti Krsną (arba Višnu), turime veikti Krsnos sąmonėje.
Kai šitaip veikiame, esame išsivadavę. Veikti Krsnos sąmonėje — didis
menas; kad jo išmoktume, iš pradžių reikia prityrusio vadovo. Turime uoliai
darbuotis vadovaujami Viešpaties Krsnos prityrusio bhaktos arba paklūsti
tiesioginiams Viešpaties Krsnos nurodymams (tokią galimybę įgijo Arjuna).
Reikia viską daryti ne dėl juslinio pasitenkinimo, bet siekiant patenkinti Krsną.
Tai ne tik išgelbės nuo veiklos atoveikio, bet ir tolydžio pakylės iki
transcendentinės meilės tarnybos Viešpačiui, o ji — vienintelis kelias į Dievo
karalystę.

10 TEKSTAS
3tto

sraft^r^ Ž s(mk+ih^5

saha-yajhdh prajah srstva purovaca prajdpatih anena
prasavisyadhvam esa yo 'stv ista-kdma-dhuk
saha—drauge su; yajndh—aukomis; prajah—kartas; srstva—sukūręs;
pura—senovėje; uvdca—tarė; prajd-patih—visų būtybių Viešpats; anena—jos
dėka; prasavisyadhvam—vis labiau klestė-kite; esah—ši; vah—jūsų;
astu—tebūnie; ista—vhų troškimų; kama-dhuk—išpildy toja.
Kūrimo pradžioje visų būtybių Viešpats siuntė žmonių bei pusdievių
kartas su aukomis Višnu ir palaimino juos tardamas: „Būkite laimingi šia
yajna [auka], nes ji suteiks jums visus trokštamus dalykus, reikalingus
laimingai gyventi bei išsivaduoti".
KOMENTARAS: Visų būtybių Viešpats (Višnu) sukuria pasaulį ir suteikia
sąlygotoms sieloms galimybę grįžti namo — atgal pas Dievą. Materiali gamta
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sąlygoja visas materialios kūrinijos gyvas esybes, nes jos užmiršo savo
giminystę su Višnu, arba Krsna, Aukščiausiu Dievo Asmeniu. Vedų
nurodymai skirti padėti mums suprasti tą amžiną giminystę, arba kaip teigia
Bhagavad-gita: vedaiš ca sarvair aham eva vedyah. Viešpats sako, jog Vedų
tikslas — pažinti Jį. O vienas Vedų himnų skelbia: patirh višvasydtmešvaram.
Iš to matyti, kad gyvųjų esybių Viešpats yra Aukščiausias Dievo Asmuo,
Višnu. Beje, ir Srimad-Bhdgavatam (2.4.20) Šrlla Šukadeva Gosvamis daug
kartų vadina Viešpatį pati:
šriyah patir yajha-patih prajd-patir dhiydth patir loka-patir
dhard-patih
patir gatiš edndhaka-vrsni-satvatarh prasidatdm me
bhagavan satdm patih
Praja-pati— tai Viešpats Višnu, kuris yra visų gyvųjų būtybių, visų
pasaulių, visų grožybių Viešpats ir visų mūsų gynėjas. Viešpats sukūrė
materialų pasaulį, kad sąlygotos sielos išmoktų atliktiyajnas (aukas) patenkinti
Višnu ir patogiai, be rūpesčių gyventų materialiame pasaulyje, o susidėvėjus jų
materialiems kūnams, eitų į Dievo karalystę. Štai visa sąlygotos sielos veiklos
programa. Atlikdamos yajnas, sąlygotos sielos tolydžio įsisąmonina Krsną ir
tampa visiškai dievotos. Kali amžiuje Vedų raštai rekomenduoja
sahkirtana-yajna (Dievo vardų giedojimą). Šią transcendentinę sistemą įvedė
Viešpats Caitanya, norėdamas išgelbėti visus mūsų laikų žmones.
Sahkirtana-yajna ir Krsnos sąmonė puikiai dera viena prie kitos. Apie
Viešpaties Krsnos pasiaukojimo inkarnaciją — Viešpatį Caitanya užsimenama
Srimad-Bhdgavatam (11.5.32), kur ypač akcentuojama sahkirtana-yajhos
reikšmė:
krsna-varnam tvisdkrsnam sdhgopahgastra-pdrsadam yajnaih
sahkirtana-prdyair yajanti hi su-medhasah
„Kali amžiuje išmintimi apdovanoti žmonės sahkirtana-yajna garbins
Viešpatį, lydimą bendražygių". Kali amžiuje nelengva atlikti kitas Vedų raštų
nurodytas yajnas, o štai sahkirtana-yajna nesudėtinga, pravarti visiems
tikslams. Ją rekomenduoja ir Bhagavad-gita (9.14).

11 TEKSTAS

devdn bhdvayatdnena te devd bhdvayantu vah parasparam
bhdvayantah šreyah param avdpsyatha
devdn—pusdieviai; bhdvayatd—pasitenkinę; anena—šia auka; te —tie;
devdn—pusdieviai;
bhdvayantu—patenkins;
vah—jus;
parasparam—abipusiškai;
bhdvayantah—tenkindami
vienas
kitą:
šreyah—palaiminimą; param—aukščiausią; avdpsyatha—jūs pasieksite.
Aukomis patenkinti pusdieviai atlygins tuo pačiu. Ir tokių santykių tarp
žmonių ir pusdievių dėka įsivyraus visuotinė gerovė.
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KOMENTARAS: Pusdieviai — tai įgalinti valdininkai, tvarkantys materialaus
pasaulio reikalus. Oro, šviesos, vandens bei kitų gėrybių, reikalingų
kiekvienos gyvos esybės gyvybei palaikyti, tiekimas patikėtas pusdieviams —
dideliam būriui Aukščiausio Dievo Asmens pagalbininkų, kurie yra įvairiose
Jo kūno dalyse. Jų džiaugsmas ir nepasitenkinimas priklauso nuo to, kaip
žmogus atlieka yajnas. Kai kurios yajhos skirtos tam tikriems pusdieviams
patenkinti, tačiau ir tuo atveju visas yajnas galų gale gauna jų metu
garbinamas Viešpats Višnu. Bhagavad-gita irgi nurodo, kad Pats Krsna yra
visų yajhų objektas: hhoktaram yajha-tapasam. Vadinasi, pagrindinis visų
yajhų tikslas — patenkinti yajha-pati Ir kai jos deramai atliekamos, atsakingi
už įvairius tiekimo barus pusdieviai, suprantama, lieka patenkinti ir aprūpina
visais reikalingais gamtos produktais.
Yajhų atlikimas teikia ir daug kitokios naudos, tačiau galų gale jis padeda
išsivaduoti iš materijos nelaisvės. Atliekant yajnas apvalomi visi veiksmai, —
teigia Vedos: ahara-šuddhau sattva-sud-dhih sattva-šuddhau dhruva smrtih
smrti-lambhe sarva-granthinarh vipramoksah. Atliekant yajhų pašventinamas
maistas, o valgant pašventintą maistą valosi žmogaus būtis. Kai būtis tampa
švari, skaidrėja subtilieji atminties audiniai, ir tuomet, nušviestas atminties,
žmogus susimąsto apie išsivadavimo kelią. Visa tai veda į Krsnos sąmonę,
kurios taip stinga šių dienų visuomenei.

12 TEKSTAS

istan bhogan hi vo deva dasyante yajna-bhavitdh tair dattan
apradayaibhyo yo bhuhkte stena eva sah
istan—trokštamas; bhogan—gyvenimo reikmes; hi—tikrai; vah —jums;
devdh—pusdieviai;
dasyante—duos;
yajha-bhavitah—
patenkinti
atnašaujamomis
aukomis;
taih—jų;
dattan—duotais
dalykais;
apradaya—neaukodamas; ebhyah—tiems pusdieviams;
yah—tas, kuris; bhuhkte—mėgaujasi; stenah—vagis; eva—tikrai; sah—jis.
Pusdieviai, atsakingi už įvairias gyvenimo reikmes, užganėdinti yajnos
[aukos] atlikimu apdovanos jus būtiniausiais dalykais. Bet tas, kuris
naudojasi pusdievių dovanomis, o jiems neatsilygina tuo pačiu, yra tikrų
tikriausias vagis.
KOMENTARAS: Įgalinti pusdieviai suteikia būtiniausius dalykus Aukščiausio
Dievo Asmens — Višnu vardu, todėl juos reikia tenkinti nurodytomis
aukomis. Įvairiems pusdieviams patenkinti Vedos prisako atnašauti įvairiausias
yajnas, tačiau visos jos galiausiai tenka Aukščiausiam Dievo Asmeniui.
Tiems, kurie negali suvokti Dievo Asmenybės, rekomenduojama atnašauti
pusdieviams. Vedos siūlo skirtingas yajnas pagal konkrečių asmenybių
materialias savybes. Tuo pačiu pagrindu, t.y. pagal skirtingas garbintojų
savybes, garbinami įvairūs pusdieviai. Pavyzdžiui, mėsėdžiams siūloma
garbinti deivę Kali — šiurpią materialios gamtos formą, kuriai aukojami
gyvūnai. O štai žmonėms, sąlygotiems dorybės gunos, rekomenduojamas
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transcendentinis Višnu garbinimas. Tačiau, iš esmės, visos yajhos padeda
tolydžio pasistūmėti transcendentinio tikslo kryp-timi. Paprasti žmonės turi
atnašauti bent penkias yajnas, kurios vadinasi pahca-mahd-yajha.
Tačiau būtina žinoti, kad visus žmonių visuomenės egzistavimui būtinus
dalykus teikia Viešpaties tarpininkai — pusdieviai. Patys žmonės ničnieko
sukurti negali. Imkime, pavyzdžiui, maistą, kurį jie valgo. Tai grūdai, vaisiai,
daržovės, pienas, cukrus, etc. — skirti žmonėms, kuriuos valdo dorybės guna,
ir nevegetarų maistas, pavyzdžiui mėsa, — nė vieno iš šių produktų žmogus
negali pasigaminti pats. Arba štai šiluma, šviesa, vanduo, oras ir kiti
gyvybiškai svarbūs dalykai — nieko iš to, kas išvardinta, žmonių visuomenė
sukurti negali. Jeigu nebūtų Aukščiausio Viešpaties — nei saulė, nei mėnulis
neskleistų dosniai spindulių, nelytų lietus, nepūstų vėjas u gyventi būtų
neįmanoma. Akivaizdu, kad mūsų gyvenimas priklauso nuo Viešpaties
teikiamų gėrybių. Net ir mūsų pramonės įmonės reikalauja milžiniško kiekio
žaliavų: metalo, sieros, gyvsidabrio, mangano bei kitų svarbių medžiagų, o
visas jas tiekia Viešpaties tarpininkai. Teisingai naudodamiesi siunčiamomis
gėrybėmis, palaikome sveikatą ir siekiame savęs pažinimo, vedančio į galutinį
tikslą — išsivaduoti iš materialios kovos už būvį. Šis gyvenimo tikslas
pasiekiamas atliekant yajnas. Jei, pamiršdami vardan ko gyvena žmogus, mes
naudojamės Viešpaties tarpininkų tiekiamomis gėrybėmis vien jusliškai
pasitenkinti ir vis labiau grimztame į materialią būtį (juk pasaulis sukurtas
visai ne tam) — mes esame tikrų tikriausi vagys, ir todėl mus baudžia
materialios gamtos įstatymai. Vagių visuomenė niekada nebus laiminga, nes
vagys neturi gyvenimo tikslo. Primityvūs materialistai, vagys, gyvena be aukštesnių siekių, ieško tiktai juslinių malonumų ir nenutuokia, kaip atlikti yajnas.
Tačiau Viešpats Caitanya įvedė lengviausią yajną— sanklrtana-yajną — kurią
gali atlikti kiekvienas pasaulio gyventojas, pripažįstantis Krsnos sąmonės
principus.

13 TEKSTAS

yajha-šistašinah santo mucyante sarva-kilbisaih bhunjate te tv
agharh pdpd ye pacanty dtma-kdrandt
yajha-šista—maisto, kuriuo vaišinamasi atlikus yajną; ašinah— valgytojai;
santah—bhaktos;
mucyante—atsikrato;
sarva—visų
rūšių;
kilbisaih—nuodėmių;
bhunjate—mėgaujasi;
te—jie;
tu—
bet;
agham—baisiom nuodėmėm; pdpdh—nusidėjėliai; ye—kurie; pacanti—ruošia
maistą; dtma-kdrandt—jusliniam malonumui.
Viešpaties bhaktoms atleidžiamos visos nuodėmės, nes jie valgo paaukotą
maistą. O tie, kurie ruošia maistą siekdami juslinių malonumų sau, iš
tiesų minta tiktai nuodėme.
KOMENTARAS: Aukščiausio Viešpaties bhaktos, ar žmonės Krsnos sąmonėje,
vadinami santomis. Brahma-sarhhitoje (5.38) rašoma, kad jie visada kupini
meilės Viešpačiui: premdhjana-cchu-rita-bhakti-vilocanena santah sadaiva
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hrdayesu vilokayanti. Santos nevalgo to, kas nebuvo paaukota, nes jie yra
sudarę amžiną meilės sandorį su Aukščiausiu Dievo Asmeniu — Govinda
(teikiančiu visus malonumus), Mukunda (teikiančiu išsivadavimą) ar Krsna
(visų patraukliausia asmenybe). Todėl bhaktos nuolat atlieka yajną įvairiais
pasiaukojimo tarnybos būdais: pavyzdžiui, šravanam, kirta-nam, smaranam,
arcanam, etc. Šių yajhų atlikimas neleidžia jiems susiteršti nuodėmingais
materialaus pasaulio ryšiais. O tie, kurie gamina maistą tik sau, t.y. norėdami
jusliškai pasitenkinti, ne tik vagia, bet ir minta įvairiausiomis nuodėmėmis. Ar
gali būti laimingas vagis ir nusidėjėlis? Ne, negali. Taigi, kad žmonės taptų iš
tiesų laimingi, juos reikia mokyti nesudėtingo sahkirtana-yajhos metodo,
visiškos Krsnos sąmonės. Antraip pasaulyje nebus nei taikos, nei laimės.

14 TEKSTAS

3iw? f o r "ijmft M ^K*rcwri i
annad bhavanti bhūtani parjanydd anna-sambhavah yajhad bhavati
parjanyo yajhah karma-samudbhavah
annat—iš grūdų; bhavanti—auga; bhūtani—materialūs kūnai; parjanyat—iš
lietaus; anna—grūdinių kultūrų; sambhavah—gamyba; yajhdt—iš aukų
atnašavimo; bhavati—randasi; parjanyah —lietus; yajhah—iš yajhų
atnašavimo; karma—nurodytos pareigos; samudbhavah—pagimdytos.
Visos gyvos būtybės minta javais, kuriuos išaugina lietus. Lietų sukelia
atnašaujamos yajnos laukos], o yajna gimsta iš nurodytų pareigų.
KOMENTARAS: Puikus Bhagavad-gitos komentatorius Šrrla Ba-ladeva
Vidyabhūsana rašo: ye indrddy-ahgataydvasthitam yajham sarvešvaram
visnum abhyarcya tac-chesam ašnanti tena tad deha-ydtrdm sampddayanti, te
santah
sarvešvarasya
yajha-purusasya
bhaktdh
sarva-kilbisair
anddi-kdla-vivrddhair dtmdnubhava-prati-bandhakair nikhilaih pdpair
vimucyante. Aukščiausias Viešpats, žinomas yajha-purusos, t.y. asmeniškai
priimančio visas aukas vardu, valdo visus pusdievius, kurie tarnauja Jam, kaip
atskiros kūno dalys tarnauja visam kūnui. Indra, Candra, Varuna bei kiti
pusdieviai — tai Jo pareigūnai, kurie tvarko materialaus pasaulio reikalus.
Vedos nurodo aukoti pusdieviams, kad jie malonėtų teikti pakankamai oro,
šviesos bei vandens grūdinėms kultūroms auginti. Garbinant Viešpatį Krsną,
savaime pagerbiami ir pusdieviai, nes jie
— įvairios Viešpaties kūno dalys. Todėl atskirai garbinti pusdievius nėra
jokio reikalo. Dėl šios priežasties Krsną įsisąmoninę bhaktos aukoja maistą
Krsnai ir tik po to jį valgo — tai būdas dvasiškai pasotinti kūną. Jį taikant
sunaikinamas ne tik atoveikis už ankstesniąsias nuodėmes, bet pats kūnas
tampa atsparus ir jo nebeveikia materialios gamtos nešvara. Antiseptinė
vakcina per epidemiją apsaugo žmogų nuo užkrėtimo. Taip ir paaukotas
Viešpačiui Višnu maistas, kurį suvalgome, teikia atsparumo prieš materialios
gamtos įtaką, o tas, kuris visada aukoja maistą, vadinasi Viešpaties bhakta.
Taigi žmogus Krsnos sąmonėje, valgantis tiktai Krsnai paaukotą maistą, nugali

145

Bhagavad-gita

3.2

buvusių „materialių infekcijų" pasekmes, kurios trukdo tobulėti ir suvokti
save. Kita vertus, tas, kuris taip nedaro, kaupia nuodėmes ir tuo pačiu ruošia
sau kitą kūną — šuns ar kiaulės
— kaip atpildą už visas praeities nuodėmes. Materialiame pasaulyje apstu
nešvaros, tačiau tas, kuris valgydamas Viešpaties prasddam (maistą, paaukotą
Višnu) įgyja imunitetą, yra saugus. O kas Viešpačiui maisto neaukoja,
užsiteršia.
Grūdinės kultūros bei daržovės — tikrasis maistas. Žmogui skirta valgyti
įvairius grūdus, daržoves, vaisius, etc, o gyvūnai ėda grūdų atliekas bei
daržoves, žolę, augalus, etc. Žmonės, įpratę valgyti mėsą, taip pat priklauso
nuo augalijos, nes bejos neįmanoma auginti gyvulių maistui. Tad, visų pirma
mes priklausome nuo laukų produkcijos, bet ne nuo stambių fabrikų. Derlių
augina lietus, o jį siunčia Indra, Saulės, Mėnulio bei kiti pusdieviai. Visi jie —
Viešpaties tarnai. Viešpatį galima patenkinti aukomis, o jų neatliekantis
žmogus patirs nepriteklių — toksai gamtos dėsnis. Todėl yajha, o ypač
sahkirtana-yajna, kuri skirta mūsų laikams, turi būti atliekama bent jau, kad
nestigtų maisto.

15 TEKSTAS karma brahmodbhavarh viddhi brahmdksara-samudbhavam
tasmdt sarva-gatam brahma nityam yajne pratisthitam
karma—darbas; brahma—iš Vedų; udbhavam—kilęs; viddhi— žinoki;
brahma—Vedos; aksara—Aukščiausio Brahmano (Dievo Asmens);
sarnudbhavam—tiesiogiai apreikštos; tasmdt—todėl; sarva-gatam—visa
persmelkianti; brahma—transcendencija; nityam—amžinai; yajne—aukoje;
pratisthitam—esanti.
Reguliuojamą veiklą atlikti nurodo Vedos, o jos radosi tiesiog iš
Aukščiausio Dievo Asmens. Todėl viską persmelkianti Transcendencija
amžinai glūdi aukoje.
KOMENTARAS: Posmas dar aiškiau pabrėžiayajhdrtha-karmos — darbo,
skirto vien patenkinti Krsną, būtinumą. Jeigu dirbame siekdami patenkinti
yajha-purusą — Višnu, tai ir darbo kryptį nusi-statome remdamiesi
Brahmanu, t.y. transcendentinėmis Vedomis. Vedos — tai veiklos krypčių
kodeksas. Darbai, atliekami prasilenkiant su Vedų nurodymais, vadinasi
vikarma — autoritetų nepatvirtinta, nuodėminga veikla. Todėl norėdami
išsigelbėti nuo veiklos atoveikio, turime remtis Vedų nurodymais. Kaip
kasdieninis gyvenimas remiasi valstybės įstatymais, taip reikia laikytis ir
Viešpaties aukščiausios valstybės įstatymų. Vedų nurodymus iškvėpė Aukščiausias Dievo Asmuo. Pasakyta: asya mahato bhūtasya nišvasitam
etadyadrg-vedoyajur-vedah sdma-vedo' tharvdhgirasah. „Keturios Vedos —
Rg Veda, Yajur Veda, Sdma Veda bei Atharva Veda yra didžiojo Dievo
Asmens kvėpavimo emanacijos" (Brhad-dranyaka Upanisada 4.5.11).
Viešpats, būdamas visagalis, gali kalbėti kvėpavimu, nes, kaip tvirtina
Brahma-samhitd, kiekvienas Jo jutimo organas gali atlikti visų kitų organų
darbą. Kitaip sakant, Viešpats gali kalbėti Savo kvėpavimu ir apvaisinti
žvilgsniu. Iš tiesų šastros teigia, jog Jis pradėjo gyvas esybes, žvilgsniu
nužvelgęs materialią gamtą. Sukūręs pasaulį, ar apvaisinęs materialios gamtos
įsčias sąlygotomis sielomis, Vedų išminties forma Jis nurodė joms, kaip grįžti
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namo, atgal pas Dievą. Mes turime nuolat atminti, kad visos sąlygotos sielos
materialiame pasaulyje aistringai trokšta materialių malonumų. Tačiau Vedų
nurodymai parengti taip, kad galėtume patenkinti savo iškreiptus troškimus, o
vėliau, atsisakę tariamų malonumų, sugrįžtume namo pas Dievą. Tai galimybė
sąlygotoms sieloms išsivaduoti, todėl sąlygotos sielos turėtų įsijungti į yajnas
procesą įsisąmonindamos Krsną. Krsnos sąmonės principus gali įsisavinti net
ir Vedų nurodymų nesilaikantys žmonės — šie principai jiems atstos vediškųjų
yajhų ar karmų atnašavimą.

16 TEKSTAS

evam pravartitam cakrarh nanuvartayatiha
indriydrdmo mogharh partha sa jivati

yah

aghdyur

evam—tuo būdu; pravartitam—Vedų įteisintu; cakram—ciklu; na —ne;
anuvartayati—vadovaujasi;
iha.—Šiame
gyvenime;
yah—
tas;
agha-dyuh—kurio
gyvenimas
kupinas
nuodėmių;
indriya-drd-mah—pasitenkinant jusliniais malonumais; mogham—veltui; pdrtha—o Prthos sūnau (Arjuna); sah—jis; jivati—gyvena.
Mano brangus Arjuna, kas gimė žmogumi ir neatlieka Vedų nustatyto
aukų ciklo, tas iš tiesų gyvena nuodėmėje. Vien tik jusles tenkinantis
egzistuoja veltui.
KOMENTARAS: Šiuo posmu Viešpats pasmerkia mamonistų filosofiją:
sunkiai dirbk ir jusliškai tenkinkis. Tiems, kurie nori mėgautis materialiu
pasauliu, absoliučiai būtina atlikti aukščiau minėtąjį yajnų ciklą. Nesilaikantis
šių regulų žmogus smarkiai rizikuoja, nes vis labiau apsunkina savo padėtį.
Gamtos dėsniai lemia, kad žmogaus gyvybės forma pirmiausia skirta savęs
pažinimui — tam tinka vienas iš trijų kelių: karma-yoga, jhana-yoga arba
hhakti-yoga. Transcendentalistai, pakilę virš dorybės bei ydų, neprivalo
griežtai atlikti nurodytas yajnas, bet tenkinantiems jusles reikia apsivalyti
atliekant aukščiau minėtą yajhų ciklą. Veikla yra įvairių rūšių. Krsnos
nesuvokusio žmogaus sąmoningumas neabejotinai yra jusliškas — todėl jis
turi atlikti dorus darbus. Yajhos sistema sumanyta taip, kad jusliško
sąmoningumo žmonės galėtų numaldyti savo troškimus, išvengdami atoveikio
už darbą, atliekamą dėl jutiminio pasitenkinimo. Pasaulio gerovė priklauso ne
nuo mūsų pastangų, bet nuo pirmapradės tvarkos, kurią nustatė Aukščiausias
Viešpats ir kurią betarpiškai įgyvendina pusdieviai. Todėl yajhos tiesiogiai
skirtos konkretiems Vedose minimiems pusdieviams. Tai netiesioginė Krsnos
sąmonės praktika, nes žmogus, išmokęs atnašauti, būtinai įsisąmonins Krsną.
O jeigu yajnų atlikimas neišugdo Krsnos sąmonės, tai šie veiksmai laikytini
paprastu dorovės kodekso laikymusi. Todėl nedera stabdyti tobulėjimo ir
apsiriboti vien dorovės kodeksu — reikia peržengti jo ribas ir įgauti Krsnos sąmonę.
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17 TEKSTAS

yas tv atma-ratir eva syad atma-trptaš ca manavah atmany eva ca
santustas tasya karyam na vidyate
yah—tas, kuris; tu—bet; atma-ratih—semdamasis malonumo savajame „aš";
eva—tikrai; syat—lieka; atma-trptah—apšviestas iš vidaus; ca—ir;
manavah—žmogus; atmani—savyje; eva—tiktai; ca—ir; santustah—visiškai
pasitenkinęs; tasya—jo; karyam— pareiga; na—ne; vidyate—egzistuoja.
O tas, kuris semiasi malonumo savajame „aš", kurio gyvenimas skirtas
suvokti save, kuris tik savyje randa pasitenkinimą, savyje junta pilnatvę
— tas neturi jokių pareigų.
KOMENTARAS: Tam, kuris visiškai įsisąmonino Krsną ir visiškai patenkintas
savo darbais Krsnos sąmonėje, nebereikia atlikti kitų pareigų. Dėl to, kad jis
įsisąmonino Krsną, jo širdis akimirksniu apsivalo nuo nedorybių —
pasiekiamas rezultatas, kurį suteikia tūkstančiai tūkstančių yajhų. Taip
išgryninęs sąmonę žmogus puikiai suvokia savo amžiną ryšį su
Aukščiausiuoju. Viešpaties malone jo priedermė savaime aiškėja, todėl jam
atkrinta pareiga vykdyti Vedų paliepimus. Toks Krsną įsisąmoninęs žmogus
nebesidomi materialia veikla, ir vynas, moterys bei kitos pagundos jam
nebeteikia malonumo.
18 TEKSTAS

na/va fruya krtenartho nakrteneha kašcana
na cdsya sarva-bhūtesu kašcid artha-vyapdšrayah
na—niekada;
eva—tikrai;
tasya—jo;
krtena—vykdant
pareigą;
arthah—tikslas; na—nei; akrtena—nevykdant pareigos; iha— šiame
pasaulyje; kašcana—bet kuris; na—niekad; ca—ir; asya —jo;
sarva-bhūtesu—tarp visų gyvų būtybių; kašeit—bet koks; artha—tikslas;
vyapdšrayah—randa prieglobstį.
Žmogus, suvokęs save, atlikdamas nurodytas pareigas nesiekia jokio
tikslo, nemato reikalo ir jų neatlikti. Jam nebereikia kitos gyvos būtybės
paramos.
KOMENTARAS: Suvokęs save žmogus neprivalo atlikti jokių nurodytų
pareigų, išskyrus veiklą Krsnos sąmonėje. Krsnos sąmonė jokiu būdu nėra
neveiklumas, kaip paaiškins kiti posmai. Žmogus, įsisąmoninęs Krsną, į nieką
nesikreipia užtarimo — nei į žmogų, nei į pusdievį. Kad ir kiek jis nuveiktų
Krsnos sąmonėje, tų darbų visiškai pakaks, kad jį laikytume įvykdžiusiu savo
pareigas.

19 TEKSTAS
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tasmad asaktah satatam karyam karma samacara asakto hy
acaran karma param apnoti purusah
tasmdt—todėl; asaktah—be prisirišimo; satatam—nuolat; karyam—kaip
pareigą; karma—darbą; samacara—atlieka; asaktah —neprisirišęs; hi—tikrai;
acaran—atlikdamas;
karma—darbą;
param—Aukščiausiąjį;
apnoti—pasiekia; purusah—žmogus.
Todėl žmogus turi veikti iš pareigos, netrokšdamas savo veiklos vaisių, nes
be potraukio veikiant pasiekiamas Aukščiausiasis.
KOMENTARAS: Bhaktoms Aukščiausiasis — tai Dievo Asmuo, o
impersonalistams — išsivadavimas. Todėl žmogus, dirbantis Krsnai, t.y.
Krsnos sąmonėje, kuriam tinkamai vadovaujama ir kuris neprisiriša prie darbo
rezultato, iš tiesų artėja prie aukščiausio gyvenimo tikslo. Arjunai buvo liepta
kautis Kuruksetros mūšyje vardan Krsnos, nes to pageidavo Krsna. Būti geru,
prievartos nenaudojančių žmogumi — irgi asmeninis prisirišimas, o veikti
Aukščiausiojo vardu — tai veikti neprisirišant prie rezultato. Toks veiksmas
tobuliausias, jį rekomenduoja Aukščiausias Dievo Asmuo Šri Krsna.
Vedų ritualai, pavyzdžiui, nurodytos aukos, atliekami siekiant išgryninti
nedorą veiklą, kurios sfera buvo juslinis pasitenkinimas. Tačiau veikla Krsnos
sąmonėje transcendentiška ir gerų, ir blogų darbų atoveikiui. Žmogus,
įsisąmoninęs Krsną, neturi potraukio rezultatams ir veikia tiktai vardan
Krsnos. Jo veikla labai įvairiapusiška, bet jis visiškai neprisiriša prie jos.
20 TEKSTAS

karmanaiva hi samsiddhim asthita janakadayah loka-sahgraham
evdpi sampašyan kartum arhasi
karmana—darbu; eva—net; hi—tikrai; samsiddhim—tobulumą; asthitdh—yra
pasiekę; janaka-adayah—Janaka bei kiti karaliai; loka-sahgraham—platieji
žmonių sluoksniai; eva api—irgi; sampašyan—manydamas; kartum—veikti;
arhasi—tu vertas.
Tokie valdovai, kaip Janaka, tapo tobuli vien atlikdami nurodytas
pareigas. Todėl privalai dirbti savo darbą bent jau dėl plačiųjų žmonių
sluoksnių švietimo.
KOMENTARAS: Tokie valdovai, kaip Janaka — tai save suvokusios sielos,
vadinasi, jos neįpareigotos atlikti Vedose nurodytas pareigas. Ir vis dėlto jie
atlikdavo visus nurodytus veiksmus, kad rodytų pavyzdį platiesiems žmonių
sluoksniams. Janaka buvo Šitos levas ir Viešpaties Šri Ramos uošvis. Jo, kaip
didžio Viešpaties bhaktos, padėtis — transcendentinė, tačiau būdamas
Mithilos (Bi-haro provincijos Indijoje sritis) valdovas, jis privalėjo mokyti valdinius atlikti nurodytas pareigas. Viešpačiui Krsnai ir Jo amžinam draugui
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Arjunai nebuvo jokio reikalo dalyvauti Kuruksetros mūšyje, bet jie stojo į
kovą norėdami parodyti platiesiems žmonių sluoksniams, kad prievarta
neišvengiama, kai įtikinėjimai nepadeda. Prieš Kuruksetros mūšį buvo
dedamos visokeriopos pastangos išvengti karo — to siekė net Aukščiausias
Dievo Asmuo — tačiau priešinga pusė buvo ryžtingai nusiteikusi kautis. Už
teisingą reikalą kovoti būtina. Nors žmogui Krsnos sąmonėje ir nerūpi jokie
žemiški dalykai, tačiau jis vis dėlto dirba, savo pavyzdžiu rodydamas visuomenei, kaip dera gyventi ir elgtis. Patyrę žmonės Krsnos sąmonėje sugeba
elgtis taip, kad jais pasektų aplinkiniai; apie tai kalba kitas posmas.

21 TEKSTAS

yad yad acarati šresthas tat tad evetaro janah sa yat pramanam
karute lakas tad anuvartate
yat yat—kad ir ką; acarati—daro; šresfah—gerbiamas vadovas; tat—tai;
tat—ir tik tai; eva—tikrai; itarah—paprastas; janaįi— žmogus; sah—jis;
yat—kad ir kokį; pramanam—pavyzdį; kurute —parodo; lokah—visas
pasaulis; tat—tomis; anuvartate—seka pėdomis.
Kaip pasielgia didis žmogus, taip elgiasi ir paprasti žmonės. Kokį pavyzdį
jis parodo, tokiu ir seka visas pasaulis.
KOMENTARAS: Platiesiems žmonių sluoksniams visad reikalingas vadovas,
mokantis savo gyvenimo pavyzdžiu. Vadovas neatpratins žmonių rūkyti, jeigu
pats rūko. Viešpats Caitanya nurodė, kad prieš pradėdamas mokyti kitus,
mokytojas pats pirmiausia turi tinkamai elgtis. Tas, kuris moko savo
pavyzdžiu, vadinasi dcdrya, t.y. idealus mokytojas. Norėdamas išauklėti
paprastus žmones, mokytojas privalo laikytis šdstrų (šventraščių) principų.
Mokytojas negali išgalvoti taisyklių, kurios prasilenktų su apreikštųjų raštų
principais. Manu-sarhhitd bei kiti apreikštieji raštai yra akademiniai
vadovėliai, kuriais turi vadovautis žmonių visuomenė. Taigi vadovo pamokymai turi būti grindžiami akademinių šdstrų principais. Norintysis tobulėti
laikosi nustatytų taisyklių, kurių laikėsi ir didieji mokytojai. Srlmad-Bha
gavotam irgi pritaria tai minčiai, kad reikia sekti didžiųjų bhaktų pėdomis;
šitaip žengiama pirmyn dvasinės realizacijos kelyje. Valdovas ar valstybės
vadovas, tėvas ar mokytojas laikomi natūraliais paprastų žmonių lyderiais.
Visiems jiems tenka didelė atsakomybė už savo pavaldinius. Todėl jie privalo
būti gerai susipažinę su akademiniais vadovėliais, kuriuose dėstomos dorovinės bei dvasinės normos.

22 TEKSTAS
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na me pdrthdsti kartavyam trisu lokesu kihcana ndnavdptam
avdptavyam varta eva ca karmani
na—ne; me—Mano; partha—o Prthos sūnau; asti—yra; kartavyam—nurodyta
pareiga; trisu—trijose; lokesu—planetų sistemose; kihcana—bet kokia;
na—niekas; anavdptam—norima; avdptavyam—tai, ką reikia gauti; vartė—Aš
darau; eva—tikrai; ca— taip pat; karmani—nurodytomis pareigomis.
O Prthos sūnau, visose trijose planetų sistemose nėra tokio darbo, kurį Aš
privalėčiau atlikti. Man nieko netrūksta, Aš nieko nenoriu, tačiau vis
dėlto Aš vykdau nurodytas pareigas.
KOMENTARAS: Vedų raštija taip aprašo Aukščiausią Dievo Asmenį:
tam Išvardndm paramam mahešvaram tam devatdndm
paramam ca daivatam
patirk patinam paramam parasldd viddma devam bhuvanešam
įdyam
■

na tasya karyam karanam ca vidyate na tat-samaš
cdbhyadkikaš ca dršyate parasya šaktir vividhaiva srūvate
svdbhdviki jhdna-bala-kriyd ca
„Aukščiausias Viešpats — valdovų valdovas, Jis — vyriausias visų planetų
vadovas. Kiekvienas Jam pavaldus. Visoms esybėms Aukščiausias Viešpats
suteikia tam tikrus įgaliojimus valdyti. Jos pačios neturi aukščiausios valdžios.
Jį garbina visi pusdieviai, Jis
— aukščiausias visų valdytojų valdytojas. Todėl Jis yra transcendentalus
įvairiausių materialiųjų vadovų bei valdovų atžvilgiu, ir Jį garbina visi. Niekas
nėra aukštesnis už Jį, Jis — aukščiausioji visų priežasčių priežastis".
„Jo kūniškasis pavidalas kitoks, negu paprastos gyvos esybės. Jo kūnas ir
siela niekuo nesiskiria, Jis — absoliutus. Visos Jo juslės
— transcendentinės, ir kiekviena jų gali atlikti kitos darbą. Vadinasi, niekas
nėra aukštesnis už Jį ir Jam neprilygsta. Jo galios visapusiškos, todėl Jo darbai
— savaiminė natūrali Jo norų pasekmė" (Šve-tdšvatara Upanisada 6.7-8).
Kadangi Dievo Asmenyje viskas egzistuoja kaip pilnatvė ir išbaigta tiesa,
Aukščiausias Dievo Asmuo neturi jokių pareigų. Tas, kuriam svarbūs savų
darbų rezultatai, turi ir apibrėžtas pareigas, bet ničnieko nesiekiantis visose
trijose planetų sistemose — be abejo, niekuo neįpareigotas. Ir vis dėlto
Viešpats Krsna dalyvauja Kuruksetros mūšyje ir vadovauja ksatriyoms, nes
ksatriyos susieti pareigos—-ginti nuskriaustuosius. Nors Jis yra virš apreikštų
raštų regulų, bet niekuo joms nenusižengia.

23 TEKSTAS
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yadi hy aham na vartėyam jatu karmany atandritah mama
vartmdnuvartante manusydh pdrtha sarvašah
yadi—jeigu; hi—tikrai; aham—Aš; na—ne; vartėyam—taip darysiu;
jatu—kada nors; karmani—atlikdamas nurodytas pareigas; atandritah—labai
rūpestingai;
mama—Mano;
vartma—keliu;
anuvartante—paseks;
manusydh—visi žmonės; pdrtha—o Prthos sūnau: sarvašah—visais
atžvilgiais.
Mat, jeigu Aš kada nors apleisčiau Savo pareigas, o Partha, visi žmonės
tikrai pasektų Mano pavyzdžiu.
KOMENTARAS: Siekiant palaikyti visuomenės ramybę, reikalingą dvasinei
pažangai, yra sukurti šeimos papročiai, kurių turėtų laikytis kiekvienas
civilizuotas žmogus. Nors minėtos taisyklės skirtos sąlygotoms sieloms, o ne
Viešpačiui Krsnai, Jis vis dėlto laikėsi nurodytų taisyklių, nes nužengė į žemę
įtvirtinti religijos principus. Kitaip paprasti žmonės sektų Jo pėdomis, nes Jis
— aukščiausias autoritetas. Srimad-Bhdgavatam rodo, kad Viešpats Krsna,
kaip ir dera šeimos žmogui, atlikdavo visas religines pareigas ir namuose, ir
kitur.

24 TEKSTAS

utsldeyur ime laka na kurydm karma ced aham sahkarasya ca karta
sydm upahanyam imah prajah
utsideyuh—bus sunaikinti; ime—visi šie; lokdh—pasauliai; na— ne;
kurydm—vykdysiu; karma—nurodytas pareigas; cet—jeigu; aham—Aš;
sahkarasya—nepageidautinų
gyventojų;
ca—ir;
karta
—kūrėjas;
sydm—būsiu; upahanyam—sunaikinsiu; imah—visas šias; prajah—gyvas
būtybes.
Jeigu Aš neatlikčiau nurodytų pareigų, visi šie pasauliai pražūtų. Dėl
Mano kaltės gimtų nepageidautini gyventojai, ir taip Aš sudrumsčiau visų
gyvų būtybių ramybę.
KOMENTARAS: Varna-sahkara — tai nepageidautini gyventojai,
drumsčiantys visuomenės ramybę. Kad būtų užkirstas kelias viešosios
ramybės pažeidinėjimams — nustatytos tam tikros taisyklės, kurių
laikydamiesi gyventojai norom nenorom tampa taikūs ir pasirengę dvasiškai
tobulėti. Viešpats Krsna, nužengęs į žemę, žinoma, laikosi šių taisyklių,
parodydamas jų svarbą ir būtinumą. Viešpats — visų gyvų esybių tėvas, ir
jeigu gyvosios esybės išklysta iš kelio — netiesiogiai už tai atsako ir Jis.
Todėl, kai plačiai pradedama nepaisyti reguliuojamųjų principų, Viešpats
kiekvieną kartą asmeniškai nužengia ir pataiso visuomenę. Tačiau reikia gerai
įsidėmėti, kad nors mes ir turime sekti Viešpaties pėdomis, Jo mėgdžioti
nereikia. Sekimas ir mėgdžiojimas — ne viena ir tas pat. Mums neišeis
mėgdžioti Viešpatį, kuris pakėlė Govardhanos kalvą dar būdamas vaikas. Toks
poelgis — ne žmogaus jėgoms. Turime laikytis Jo nurodymų, bet niekada Jo
neimituoti. Srimad-Bhdgavatam (10.33.30-31) tvirtina:
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naitat samdcarej jatu manasdpi hy anišvarah
vinašyaty acaran maudhydd yatha 'rudro 'bdhi-jam visam
išvardnam vacah satyarh tathaivdcaritam kvacit tesdm yat
sva-vaco-yuktam huddhimdms tat samdcaret
„Reikia paprasčiausiai laikytis Viešpaties bei Jo įgalintų tarnų nurodymų.
Jų pamokymai suteikia mums vien gėrį, ir kiekvienas išmintingas žmogus
elgsis kaip liepiamas. Tačiau nereikia mėgdžioti jų darbus. Neverta mėginti
išgerti nuodų vendenyną, mėgdžiojant Viešpatį Sivą".
Išvaras, ar būtybes, sugebančias kontroliuoti Saulės ir Mėnulio judėjimą,
visada turime laikyti aukštesnėmis už mus. Neturintysis tokios jėgos negalės
imituoti išvarų, turinčių antgamtinę galią. Viešpats Siva išgėrė nuodus — visą
jų okeaną — bet jeigu paprastas žmogus nurytų jų bent lašelį, jis žūtų. Didelis
būrys Viešpaties Sivos pseudobhaktų rūko gahją (marichuaną) bei kitas
narkotines medžiagas, bet užmiršta, kad šitaip mėgdžiodami Viešpaties Sivos
veiksmus, jie tesišaukia greitos mirties. Analogiškai grupė Viešpaties Krsnos
pseudobhaktų imituoja Jo rdsa-lilą, ar meilės šokį, užmiršę, kad nesugeba
pakelti Govardhanos kalvos. Todėl verčiau ne mėgdžioti galinguosius, o
paprasčiausiai laikytis jų pamokymų; nereikia ir stengtis užimti jų vietą,
neturint tinkamos kvalifikacijos. Daugybė apsišaukėlių skelbiasi esą Dievo
„inkarnacijos", tačiau Aukščiausio Dievo galybės jie neturi.

25 TEKSTAS saktdh karmany avidvdmso yatha kurvanti bhdrata kurydd
vidvams tathdsaktaš cikirsur loka-sangraham
saktdh—prisirišę;
karmani—prie
nurodytų
pareigų;
avidvdmsah
—neišmanėliai; yatha—tiek kiek; kurvanti—jie daro; bhdrata— o Bharatos
aini; kurydt—turi daryti; vidvdn—išprusęs; tat ha— taip; asaktah—be
prisirišimo; ciklrsuh—siekiantis vadovauti; loka-sangraham—platiesiems
žmonių sluoksniams.
Neišmanėliai atlieka savo pareigas vildamasiesi rezultatų, o išmintingasis
taip elgiasi be jokio prisirišimo —jis tesiekia išvesti žmones į teisingą
kelią.
KOMENTARAS: Žmogus Krsnos sąmonėje ir žmogus ne Krsnos sąmonėje
skiriasi savo norais. Krsną įsisąmoninąs žmogus nedaro nieko, kas trukdytų
Krsnos sąmonės vystymuisi. Jis gali būti panašus į neišmanėlį, pernelyg
prisirišusi prie materialios veiklos, tačiau vienas nori patenkinti jusles, o kitas
siekia patenkinti Krsną. Taigi Krsną įsisąmoninęs žmogus privalo parodyti
žmonėms, kaip reikia veikti ir kaip panaudoti tos veiklos rezultatus Krsnos
sąmonės tikslams.

26 TEKSTAS
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na buddhi-bhedam janayed ajnanam karma-sanginam josayet
sarva-karmdni vidvdn yuktah samdcaran
na—ne; buddhi-bhedam—intelekto sutrikimą; janayet—jis turi sukelti;
ajnanam—kvailių; karma-sanginam—prisirišusių prie karminės veiklos;
josayet—jis turi susieti; sarva—visus; karmani —darbus; vidvdn—išprusęs
žmogus; yuktah—užsiėmęs; samdcaran—praktikuojantis.
Nenorėdamas drumsti proto neišmanėliams, atliekantiems nurodytas
pareigas ir laukiantiems karminių rezultatų, išmintingasis neturi jų
skatinti mesti darbą; veikiau, dirbdamas pasiaukojimo dvasia, jis turėtų
įtraukti juos į plačiausią veiklą [siekdamas tolydžio ugdyti jų Krsnos
sąmonėj.
KOMENTARAS: Vedaiš ca sarvair aham eva vedyah. Toks visų Vedų ritualų
tikslas. Ritualai, aukojimai, visa tai, kas yra Vedose, kartu su nurodymais
materialiai veiklai — skirta pažinti Krsną, galutinį gyvenimo tikslą. Kadangi
sąlygotoms sieloms be juslinio pasitenkinimo niekas daugiau nerūpi, tai ir
Vedas jos studijuoja vien tuo tikslu. Tačiau karminą veiklą ir juslinį
pasitenkinimą reguliuoja Vedų ritualai, įgalinantys palengva pakilti iki Krsnos
sąmonės. Todėl realizuota, Krsną įsisąmoninusi siela neturėtų kliudyti veikti
kitoms sieloms ar drumsti jų ramybę, bet privalo savo pavyzdžiu rodyti, kaip
galima panaudoti darbo rezultatus tarnaujant Krsnai. Mokytas, Krsną
įsisąmoninęs žmogus veikia taip, kad dirbantys dėl juslinio pasitenkinimo
tamsuoliai galėtų išmokti tinkamai elgtis ir gyventi. Taigi nereiktų trikdyti
neišmanėlių veiklos, tačiau ir vos įsisąmoninusį Krsną žmogų galima įtraukti
tiesiogiai tarnauti Viešpačiui, neieškant kitų Vedose rekomenduojamų metodų.
Tokiam laimingajam nereikia atlikti Vedų ritualų, nes tiesioginiu Krsnos
sąmonės metodu jis gauna viską, ką pelnytų vykdydamas nurodytas pareigas.

27 TEKSTAS

prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvašah
ahahkara-vimūdhatma kartdham iti manyate
prakrteh—materialios gamtos; kriyamanani—atliekama; gunaih —gunų;
karmani—veikla; sarvašah—visa; ahahkdra-vimūdha— suklaidinta netikro
ego; dtmd—dvasinė siela; karta—veikėja; aham—aš; iti—šitaip; manyate—ji
mano.
Netikro ego apgauta dvasinė siela mano, kad ji pati atlieka veiksmus,
kuriuos iš tiesų vykdo trys materialios gamtos gunos.
KOMENTARAS: Gali pasirodyti, kad du, panašią veiklą atliekantys žmonės,
kurių vienas — Krsnos, o kitas — materialios sąmonės, veikia vienodai, tačiau
iš tikrųjų jų padėtis labai skiriasi. Netikras ego įtikina žmogų su materialia
sąmone, kad visus veiksmus atlieka jis pats. Jis nesupranta, jog kūno
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mechanizmą sukūrė materiali gamta, kurios judėjimą valdo Aukščiausias
Viešpats. Materialistas net nenumano, kad iš esmės jį kontroliuoja Krsna.
Netikro ego veikiamas žmogus įsivaizduoja, kad jo veikla nepriklausoma, ir
visus nuopelnus jis skiria sau, o tai kalba apie jo nežinojimą. Žmogus
neišmano, kad jo grubųjį bei subtilųjį kūnus sukuria materiali gamta pagal
Aukščiausio Dievo Asmens įsakymą, todėl jo kūnas bei protas turi tarnauti
Krsnai, išsiugdžius Krsnos sąmonę. Neišmanėlis pamiršta, kad Aukščiausias
Dievo Asmuo — Hrslkeša, materialaus kūno juslių valdovas. Kadangi jis ilgą
laiką neteisingai naudojosi juslėmis, siekdamas juslinio pasitenkinimo, jį
lengvai apgauna netikras ego ir priverčia užmiršti amžiną ryšį su Krsna.

28 TEKSTAS
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tattva-vit tu maha-baho guna-karma-vibhagayoh guna gunesu
vartanta iti matva na sajjate
tattva-vit—Absoliučios Tiesos žinovas; tu—bet; maha-baho—o tvirtaranki;
guna-karma—materialios įtakos sąlygojama veikla; Vi-bhagayoh—skirtumai;
gunah—juslės; gunesu—jusliniu pasitenkinimu; variante—užimtos; iti—taip;
matva—galvodamas; na— niekad; sajjate—prisiriša.
Žinantis Absoliučią Tiesą, o tvirtaranki, nesidomi jokiais jusliniais
džiaugsmais, nes puikiai supranta skirtumą tarp darbo, grindžiamo
pasiaukojimu, ir karminės veiklos.
KOMENTARAS: Absoliučios Tiesos žinovas įsitikino, kokia kebli jo padėtis
materialioje aplinkoje. Jis supranta esąs sudėtinė Aukščiausio Dievo Asmens
— Krsnos dalelė, kuriai ne vieta šioje materialioje kūrinijoje. Jis suvokia
tikrąjį savo — sudėtinės Aukščiausiojo, įkūnijančio amžiną palaimą bei
žinojimą, dalelės — identiškumą ir aiškiai regi, kad, šiaip ar taip, jį užvaldė
materiali būties samprata. Grynosios jo būties paskirtis — per pasiaukojimo
tarnybą savo veiklą susieti su Aukščiausiu Dievo Asmeniu, Krsna. Todėl
įsitraukęs į veiklą Krsnos sąmonėje, jis savaime netenka potraukio materialiai
juslinei veiklai, kuri yra laikina ir atsitiktinė. Jis žino, kad materialias jo
gyvenimo sąlygas visapusiškai kontroliuoja Viešpats, todėl jo ir negąsdina
jokios rūšies materialus atoveikis, kurį jis laiko Viešpaties malone. Pasak
Srlmad-Bhdgavatam, pažinusieji Absoliučią Tiesą trimis skirtingais aspektais
— kaip Brahmaną, Paramatmą ir Aukščiausią Dievo Asmenį — vadinami
tattva-vit, nes jie suvokia savo tikrąją padėtį Aukščiausiojo atžvilgiu.

29 TEKSTAS
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prakrter guna-sammūdhdh sajjante guna-karmasu tdn akrtsna-vido
manddn krtsna-vin na vicdlayet ■
prakrteh—materialios gamtos; guna—gunus, sammūdhdh—kurie yra apsigavę
tapatindami
save
su
materija;
sajjante—jie
užsiima;
guna-karmasu—materialia veikla; tdn—tuos; akrtsna-vidah —žmones su
menku žinių kraičiu; manddn—vangius pažinti save; krtsna-vit—turintis tikras
žinias; na—ne; vicdlayet—turi mėginti juos trikdyti.
Materialios gamtos gunų suklaidinti tamsuoliai visa galva pasineria į
materialią veiklą ir prisiriša prie jos. Bet išminčius neturi jų trikdyti, net
jei tamsuolių veiksmai dėl žinių stokos — žemi.
KOMENTARAS: Neišmanantys žmonės klaidingai tapatina save su „grubiąja"
materialia sąmone, ir jų mąstymas kupinas materialių įvardijimų. Kūnas — tai
materialios gamtos dovana. Tas, kuris prisirišęs prie kūniškos sąmonės,
vadinamas manda, t.y. tinginiu, nieko nenutuokiančiu apie dvasinę sielą.
Neišmanėlis savo kūną laiko savuoju „aš", o kūniškus ryšius su kitais
žmonėmis vadina giminystės saitais; jis garbina žemę, kurioje gavo kūną, o
formalūs religiniai ritualai jam atrodo savitiksliai. Visuomeninė veikla, nacionalizmas, altruizmas — štai kelios žmonių su materialia sąmone veiklos
sritys. Užburti skambių pavadinimų jie nuolat darbuojasi materialios veiklos
srityje, o dvasinė realizacija jiems atrodo mitas, kuriuo neverta domėtis.
Tačiau išmanantis dvasinį gyvenimą žmogus neturėtų drumsti tokių
užkietėjusių materialistų ramybės. Geriau ramiai atlikti savo dvasines pareigas.
O tie paklydėliai verčiau tesilaiko pagrindinių dorovės principų — tegu
nenaudoja prievartos ir užsiima materialia labdara.
Tamsuoliai nesugeba deramai įvertinti Krsnos sąmonės veiklos, todėl
Viešpats Krsna pataria negaišti brangaus laiko ir nedrumsti jų ramybės. Tačiau
Viešpaties bhaktos maloningesni ir už Jį Patį, nes supranta, ko Viešpats siekia.
Todėl jie nebijo rizikuoti ir netgi bendrauja su neišmanėliais, stengdamiesi
įtraukti juos į Krsnos sąmonės veiklą, kuri yra absoliučiai būtina žmogui.

30 TEKSTAS

rriayi sarvdni karmani sannyasyddhydtma-cetasd nirdšir nirmamo
bhūtva yudhyasva vigata-jvarah
mayi—Man; sarvdni—visus; karmani—veiksmus; sannyasya— visiškai
atmesdamas; adhyatmd—visiškai suvokdamas savąjį „aš"; cetasd—sąmonės
dėka; nirdših—nesiekdamas naudos; nirmamah —be savanaudiškumo;
bhūtva—būdamas toks; yudhyasva—kovok; vigata-jvarah—nebūdamas
tingus.
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Todėl, o Arjuna, paskyręs Man visus savo darbus, visiškai Mane suvokęs,
nelaukdamas jokios naudos ir nereikšdamas į nieką nuosavybės teisių,
nugalėk tingulį ir kovok.
KOMENTARAS: Sis posmas aiškiai nusako Bhagavad-gitos tikslą. Viešpats
moko, jog reikia visiškai įsisąmoninti Krsną, kad vykdytum pareigas taip, kaip
jos vykdomos karo sąlygomis. Vykdant šį paliepimą, gali iškilti sunkumų, bet
vis dėlto reikia atlikti savo pareigas ir pasikliauti Krsna: tokia gyvosios esybės
konstitucinė padėtis. Gyva esybė negali būti laiminga, nepriklausydama nuo
Aukščiausio Viešpaties, nes amžina konstitucinė jos paskirtis — paklusti
Viešpaties norams. Todėl Šri Krsna ir įsakė Arjunai kautis, tarytum būtų jo
karo vadas. Reikia viską paaukoti Aukščiausio Viešpaties geros valios misijai
ir vykdyti nurodytas pareigas, ne-reiškiant į nieką nuosavybės pretenzijų.
Arjuna neturėjo svarstyti Viešpaties įsakymo, jis privalėjo paprasčiausiai jį
vykdyti. Aukščiausias Viešpats — visų sielų siela, todėl tą, kuris visa savo
esybe be asmeninių išskaičiavimų pasikliauna Aukščiausia Siela, kitaip sakant,
tą, kuris visiškai įsisąmonino Krsną, vadina adhydtma-cetas. Nirdših —
reiškia, kad reikia veikti pagal savo valdovo įsakymą, nesitikint karminių
rezultatų. Kasininkas perskaičiuoja milijonus savo darbdavio dolerių, bet
nepasisavina iš jų nė cento. Taip ir mes turėtume suprasti, kad niekas pasaulyje
nepriklauso pavieniui asmeniui, bet viskas yra Aukščiausio Viešpaties
nuosavybė. Tokia tikroji žodžio mayi, „Man", prasmė. Jeigu žmogus veikia
Krsnos sąmonėje, tai tikrai į nieką nereikš nuosavybės pretenzijų. Tokia
sąmonė vadinasi nirmama, t.y. „nieko nėra mano". Ir jeigu kyla noras
nevykdyti tokio griežto paliepimo, kuris nepaiso vadinamųjų kūniškų
„giminystės ryšių", šį norą reikia užgniaužti. Šitaip galima tapti vigata-jvara,
t.y. atsikratyti nerimasties ir tingulio. Kiekvienam yra skiriamas tam tikras
darbas, atitinkantis jo savybes bei padėtį. Kaip aukščiau buvo kalbėta, visas
savo pareigas galima vykdyti Krsnos sąmonėje. Ir tada atsivers kelias į
išsivadavimą.

31 TEKSTAS

ye me matam idam nityam anutisthanti manavah šraddhdvanto
'nasūyanto mucyante te 'pi karmabhih
ye—tie, kurie; me—Mano; matam—nurodymus; idam—šiuos; nityam—kaip
amžiną priedermę; anutisthanti—reguliariai vykdo; manavah—žmonės;
sraddha-vantah—su tikėjimu ir pasiaukojimu; anasūyantah—nepavydus;
mucyante—išsivaduoja; te—visi jie; api—netgi; karmabhih—iš karminės
veiklos nelaisvės.
Tie žmonės, kurie atlieka savo pareigas pagal Mano nurodymus ir seka
šiuo mokymu tikėdami ir be pavydo, sutrauko karminės veiklos pančius/
KOMENTARAS: Aukščiausio Dievo Asmens Krsnos nurodymai — visos Vedų
išminties esmė, todėl jie per amžius be jokių išlygų teisingi. Krsnos sąmonės
tiesa amžina, kaip ir pačios Vedos. Reikia tvirtai tikėti šiais Viešpaties
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paliepimais Jam nepavydint. Daug filosofų rašo komentarus Bhagavad-gitai,
netikėdami Krsna. Todėl jie niekada nesutraukys karminės veiklos pančių.
Tačiau paprastas žmogus, giliai tikintis amžinais Viešpaties nurodymais, net ir
nesugebantis vykdyti visų Jo įsakymų, vis tiek išsivaduoja iš karmos dėsnio
nelaisvės. Tas, kuris žengia pirmuosius Krsnos sąmonės žingsnius, gal ir
nepajėgia laikytis visų Viešpaties paliepimų, tačiau jeigu jis nemaištauja prieš
juos ir veikia nuoširdžai, nekreipdamas dėmesio į nesėkmes ir nepuldamas į
neviltį, tikrai pasieks tyrą Krsnos sąmonės lygį.

32 TEKSTAS

ye tv etad abhyasūyanto ndnutisthanti me matam
sarva-jhdna-vimūdhdms tdn viddhi nastdn acetasah
ye—tie; tu—tačiau; etat—šį; abhyasūyantah—iš pavydo; na— ne;
anutisthanti—reguliariai
vykdo;
me—Mano;
matam—nurodymą;
sarva-jhdna—visų žinių rūšių; vimūdhdn—visiškai apkvailinti; tdn—jie yra;
viddhi—gerai žinok; nastdn—viskas yra žlugę; acetasah—be Krsnos sąmonės.
Tačiau tie, kurie iš pavydo niekina šiuos pamokymus ir jais neseka,
prarado bet kokį išmanymą ir yra apkvailinti, o jų bandymai tobulėti
pasmerkti nesėkmei.
KOMENTARAS: Čia aiškiai nurodoma, kad nebūti Krsnos sąmonėje — yda.
Kaip numatyta bausmė nepaklūstantiems aukščiausios vykdomosios valdžios
atstovui, taip, be abejo, egzistuoja ir bausmė nepaisantiems Aukščiausio Dievo
Asmens valios. Kad ir kokia didi būtų nepaklusni asmenybė, tačiau ji nieko
neišmano apie savąjį „aš", Aukščiausią Brahmaną, Paramatmą bei Dievo
Asmenį, nes tokio žmogaus širdis tuščia. Todėl pasiekti tobulą gyvenimą jam
nėra vilties.

33 TEKSTAS

tfrtf %HrT *TOT: M*Wi-MMft I
sadršam cestate svasyah prakrter jndnavdn api prakrtim ydnti
bhūtdni nigrahah kim karisyati
sadršam—atitinkamai; cestate—elgiasi; svasyah—pagal savo paties;
prakrteh—gamtos
gurias;
jnana-vdn—išminčius;
api—nors;
prakrtim—prigimtį;
ydnti—eina;
bhūtdni—visos
gyvos
esybės;
nigrahah—slopinimas; kim—ką; karisyati—gali padaryti.
Net ir išmanantis žmogus elgiasi pagal savo prigimtį, kurią gavo iš trijų
gunų. Tai ką gi laimėsi slopindamas savo prigimtį?
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KOMENTARAS: Septintame skyriuje (7.14) Viešpats teigia, kad neįmanoma
išvengti materialios gamtos gunų įtakos, kol nepasieksi transcendentinio
Krsnos sąmonės lygmens. Todėl net puikiausiai pasaulietiškai išsilavinąs
žmogus nepajėgs ištrūkti iš mdyos žabangų, jei remsis vien teorinėmis
žiniomis, t.y. sugebėjimu skirti sielą ir kūną. Egzistuoja daugybė vadinamųjų
dvasiškų žmonių, beside-dančių labai mokytais, kurių vidinį gyvenimą visiškai
valdo gamtos gunos, ir jų įtakos nugalėti jie nesugeba. Žmogus gali turėti labai
gerą akademinį išsilavinimą, tačiau ilgalaikis kontaktas su materialia gamta jį
supančioja. Krsnos sąmonė padeda ištrūkti iš materijos pančių net ir tada, kai
dar atliekame nurodytas pareigas materialios egzistencijos lygiu. Tad
neišsiugdžius visiškos Krsnos sąmonės, nevalia mesti savo pareigų pagal
veiklos pobūdį. Niekam nevalia ūmai mesti nurodytų pareigų ir dirbtinai tapti
yogu ar trans-cendentalistu. Kur kas geriau nekeičiant savo padėties ir
dvasiškai vadovaujamam stengtis pasiekti Krsnos sąmonę. Šitaip galima ištrūkti iš Krsnos mdyos gniaužtų.

34 TEKSTAS

indriyasyendriyasyarthe raga-dvesau vyavasthitau tayor na vąšam
agacchet tau hy asya paripanthinau
indriyasya—juslių; indriyasya arthe—prie juslių objekų; rdga— prisirišimas;
dvesau—ir atsižadėjimas; vyavasthitau—reguliuojamas; tayoh—į jų;
na—niekada; vąšam—valdžią; agacchet—reikia patekti; tau—tos; hi—tikrai;
asya—jo; paripanthinau—kliūtys.
■

■

.

Yra principai, tvarkantys tiek prisirišimą, tiek neprisirišimą prie juslių
bei jų objektų. Žmogus neturi patekti į tokio prisirišimo ir neprisirišimo
valdžią, nes tai rimta kliūtis savęs pažinimo kelyje.
KOMENTARAS: Žmonės Krsnos sąmonėje savaime nusigręžia nuo materialių
juslinių malonumų. Tačiau tie, kurie nėra tokios sąmonės, privalo laikytis
apreikštų raštų taisyklių. Nevaržomi jusliniai džiaugsmai įkalina mus
materialiame pasaulyje. O tie, kurie laikosi minėtų taisyklių, nepatenka į juslių
objektų žabangas. Pavyzdžiui, lytiniai malonumai — sąlygotos sielos poreikis,
jį įteisina vedybiniai saitai. Šventraščiai draudžia lytiškai santykiauti su
moterimis, išskyrus savo žmoną. \ visas kitas moteris reikia žiūrėti kaip į savo
motiną. Bet nors ir egzistuoja tokios nuostatos, vyras vis tiek linkęs
svetimoteriauti. Tokius polinkius reikia tramdyti, kitaip jie taps rimta kliūtimi
savęs pažinimo kelyje. Kol egzistuoja materialus kūnas, tol leidžiama tenkinti
jo poreikius, suprantama, neperžengiant taisyklių ribų. Ir vis dėlto mes
neturėtume naudotis tokiais leidimais. Taisyklių reikia laikytis neprisirišant
prie jų, nes ir nustatyta tvarka tenkinant jusles galima suklupti — nelaimė
įvyksta ir lygiame kelyje. Net ir kruopščiausiai prižiūrimas kelias nebūna
visiškai saugus. Dėl ilgo materialaus bendravimo mumyse labai gaji jutimų
tenkinimo dvasia. Todėl netgi tada, kai juslinį pasitenkinimą reguliuojame,
lieka nuolatinis pavojus pulti. Taigi reikia visomis jėgomis priešintis, kad
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neprisirištume net ir prie reguliuojamo juslinio pasitenkinimo. O potraukis
Krsnos sąmonei, meilės kupina pastovi tarnyba Krsnai atitraukia nuo juslinės
veiklos. Todėl bet kokioje gyvenimo stadijoje reikia neatitrukti nuo Krsnos sąmonės. Tikrasis visų juslinių prisirišimų atsižadėjimo tikslas — pasiekti
Krsnos sąmonės lygmenį.

šreyan sva-dharmo vigunah para-dharmdt sv-anusthitat sva-dharme
nidhanam šreyah para-dharmo bhaydvahah
šreyan—žymiai geriau; sva-dharmah—sava nurodyta pareiga; vigunah—net ir
netobula;
para-dharmdt—negu
pareigos,
skirtos
kitiems;
su-anusthitdt—puikiai
atliktos;
sva-dharme—nurodytos
pareigos;
nidhanam—sunaikinimas; šreyah—geriau; para-dhar-mah—pareigos, skirtos
kitiems; bhaya-dvahah—pavojingos.
Daug geriau, nors ir nevykusiai, atlikti savo pareigas, negu puikiai —
svetimas. Geriau patirti nesėkmę atliekant savo pareigas, negu vykdyti
svetimas, nes eiti kito keliu — pavojinga.
KOMENTARAS: Taigi geriau atlikti savo nurodytas pareigas visiškoje Krsnos
sąmonėje, negu daryti tai, kas nurodyta kitiems. Materialia prasme nurodytos
pareigos — tai pareigos, kurios skiriamos atsižvelgiant į psichinę ir fizinę
asmens būklę pagal materialios gamtos gunas. Dvasinės pareigos — tai
dvasinio mokytojo nurodymai transcendentinės tarnybos Krsnai klausimais. Ir
nesvarbu, ar pareiga materiali, ar dvasinė — geriau neapleisti iki mirties savo
nurodytų pareigų, negu pamėgdžioti kitą. Pareigos materialiu ir dvasiniu lygiu
gali būti skirtingos, tačiau pats sekimo autoritetingu nurodymu principas
visada bus naudingas jas vykdančiajam. Jeigu žmogus dar yra materialios
gamtos gunų įtakoje, jis turi laikytis taisyklių, skirtų jo konkrečiai situacijai, ir
nemėgdžioti kitų. Pavyzdžiui, dorybės gunos sąlygotas brahmano negali
naudoti prievartos, tuo tarpu ksatriyai — jį valdo aistros guna — prievarta leidžiama. Todėl ksatriyai geriau žūti kovoje, negu mėgdžioti brahmanų, kuris
laikosi prievartos nenaudojimo principo. Širdies išgryninimas — laipsniškas, o
ne staigus procesas. Tačiau kai žmogus pakyla virš materialios gamtos gunų ir
įgyja visišką Krsnos sąmonę, bona fide dvasinio mokytojo vadovaujamas jis
gali atlikti pačius įvairiausius veiksmus. Šioje galutinėje Krsnos sąmonės
stadijoje ksatriya gali veikti taip, kaip brahmano, o brahmano — kaip ksatriya. Transcendentinėje stadijoje materialaus pasaulio skirtybės negalioja.
Višvamitra, pavyzdžiui, iš pradžių buvo ksatriya, bet paskui jis elgėsi kaip
brahmano, o Parašurama, kuris buvo brahmano, vėliau veikė kaip ksatriya. Jie
jau galėjo taip elgtis, nes buvo pasiekę transcendentinį lygį. Tačiau jei žmogus
dar materialiame lygmenyje, jis privalo vykdyti pareigas paklusdamas
materialios gamtos gunoms. Ir kartu jis turi būti persiėmęs visiška Krsnos
sąmone.
36 TFKSTAS
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arjuna uvaca
atha kend prayukto 'yam papam carati purusah anicchann api
varsneya balad iva niyojitah
arjunah
uvdca—Arjuna
tarė;
atha—tada;
kena—kieno;
prayuk-tah—paskatintas; ayam—tas; papam—nuodėmę; carati—padaro;
purusah—žmogus; anicchann—prieš savo norą; api—nors; varsneya—o
Vrsni aini; baldt—per jėgą; iva—tartum; niyojitah — įtrauktas.
Arjuna tarė: O Vrsni aini, kas verčia žmogų nusidėti net prieš savo valią,
tartum jį veiktų kažkokia jėga?
KOMENTARAS: Gyva esybė, būdama sudėtinė Aukščiausiojo dalelė, iš
prigimties yra dvasiška, tyra, neužteršta materijos nešvaros. Todėl pagal
prigimtį materialaus pasaulio nuodėmės jos negali su184
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tepti. Bet kontaktuodama su materialia gamta, net prieš savo valią ji
nesusimąstydama atlieka daugybę nuodėmingų poelgių. Arjuna klausia Krsną
apie iškrypusią gyvųjų esybių prigimtį, ir tas klausimas — ypač aktualus. Nors
kartais gyva esybė ir nenorėtų nusidėti, tačiau ji priversta tai padaryti. Į
nuodėmę ją stumia ne širdyje glūdinti Supersiela, bet visiškai kita jėga, apie
kurią Viešpats pasakoja kitame posme.

37 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
kūma esa krodha esa rajo-guna-samudbhavah mahdšano
mahd-pdpmd viddhy enam iha vairinam
šri-bhagavan uvdca—Dievo Asmuo tarė; kdmah—geismas; esah —tas;
krodhah—pyktis;
esah—tas;
rajah-guna—iš
aistros
gurios;
samudbhavah—gimęs; mahd-ašanah—visa naikinantis; maha-pdpma—didžiai
nuodėmingas; viddhi—žinoki; enam—šis; iha —materialiame pasaulyje;
vairinam—didžiausias priešas.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Tai — geismas, Arjuna. Jis gimsta
susilietus su materialiąja aistros guria, o paskui virsta pykčiu. Jisai —
nuodėmingasis, viską šiame pasaulyje žudantis priešas.
KOMENTARAS: Kai gyva esybė susiliečia su materialia kūrinija, amžina gyvos
esybės meilė Krsnai, susidūrusi su aistros guna, virsta geismu. Kitaip sakant,

meilės Dievui jausmas virsta geismu, kaip pienas, įmaišius į jį rūgštaus
tamarindo—jogurtu. Nepatenkintas geismas perauga į įniršį, įniršis — į iliuziją,
o iliuzija pratęsia materialųjį egzistavimą. Taigi geismas — mirtinas gyvosios
esybės priešas: tiktai jis verčia tyrą gyvąją esybę kalėti materialiame pasaulyje.
Pykčiu ir jo pasekmėm reiškiasi neišmanymo guna. Jeigu aistros guna, užuot
degradavusi iki neišmanymo, laikantis nurodytų gyvenimo ir elgesio normų
perauga į dorybės guną, žmogus gali per ją išsigelbėti nuo pykčio ir
degradacijos, nes pajunta dvasinio gyvenimo skonį.
Aukščiausias Dievo Asmuo išsklinda daugybe ekspansijų, siekdamas plėtoti
nuolat augančią Savo dvasine, palaimą, ir gyvos esybės yra sudėtinės tos
dvasinės palaimos dalelytės. Jos irgi iš dalies nepriklausomos, bet neteisingai
pasinaudojus nepriklausomybe (kai polinkis tarnauti virsta noru jusliškai
tenkintis), jas užvaldo geismas. Sį materialųjį pasaulį Viešpats sukūrė
duodamas sąlygotoms sieloms galimybę tenkinti savo geidulingus polinkius;
kai ilgalaikė, geismų sąlygota veikla atves gyvas esybes į aklavietę, jos ims
teirautis, kokia tikroji jų padėtis.
Tokiu teiginiu ir prasideda Vedanta-sūtra, kurioje sakoma: athato
brahma-jijnasa— „reikia teirautis apie Aukščiausiąjį". O Aukščiausiasis Srlmad-Bhagavatam nusakomas kaip janmady asya yato
' nvayad itarataš ca — „Visa ko pradžia yra Aukščiausias Brahmanas". Taigi Aukščiausiajame slypi ir geismo pradas. Bet jeigu geismas paverčiamas meile Aukščiausiajam, Krsnos sąmone, kitaip sakant, troškimu patenkinti Krsną — tai ir geismą, ir pyktį galima
sudvasinti. Hanumanas, Viešpaties Ramos didis tarnas, išliejo savo
pyktį sudegindamas Ravanos aukso miestą ir tapo didžiausiu Viešpaties bhakta. Cia, Bhagavad-gitoje, Viešpats Krsna irgi skatina
Arjuna nukreipti pyktį į priešus Viešpaties džiaugsmui. Taigi net
geismas ir pyktis, panaudoti Krsnos sąmonėje, iš priešų virsta mūsų
draugais.
■
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dhūmenavriyate vahnir yathadarso malena ca yatholbenavrto
garbhas tatha tenedam avrtam
dhūmena—dūmų; dvriyate—apgaubta; vahnih—ugnis; yatha— kaip;
adaršah—veidrodis; malena—dulkių; ca—taip pat; yatha —kaip;
ulbena—įsčių;
avrtah—apgaubtas;
garbhah—gemalas;
tatha—taip;
tena—geismo; idam—ta; avrtam—apgaubta.
Kaip ugnį gaubia dūmai, veidrodį— dulkės, o gemalą — įsčios, taip ir
gyvąją esybą gaubia įvairaus stiprumo geismas.
KOMENTARAS: Gyvųjų esybių tyrą sąmonę gali aptraukti trijų sluoksnių
apvalkalas. Tas apvalkalas niekas kitas, kaip įvairiopai pasireiškiantis geismas:
čia panašus į dūmus, gaubiančius ugnį, čia į nusėdusias ant veidrodžio dulkes ar
įsčias, slepiančias gemalą. Geismą lyginant su dūmais turima galvoje, kad
gyvosios kibirkštys vos rusena. Kitaip sakant, gyvąją esybę su nežymiai
išreikšta Krsnos sąmone galima palyginti su rūkstančia ugnimi. Nors nėra dūmų
be ugnies, tačiau pradžioje atvira liepsna dar nepasirodo. Tai panašu į Krsnos

sąmonės pradžią. Dulkėto veidrodžio pavyzdys nurodo į proto „veidrodžio"
valymą, atliekamą daugybe dvasinių metodų. Geriausias iš procesų — kartoti
šventus Viešpaties vardus. Gemalas įsčiose — tai analogija, iliustruojanti
bejėgišką padėtį, nes vaisius įsčiose toks bejėgis, kad negali net pajudėti. Šitoks
gyvenimas panašus į medžių egzistenciją. Medžiai — irgi gyvosios esybės. Jų
gyvenimo sąlygas sukūrė geismas, pasireiškęs taip audringai, kad medžiai
beveik visiškai neturi sąmonės. Dulkėtas veidrodis lyginamas su paukščiais ir
gyvūnais, o dūmų gaubiama ugnis — su žmogumi. Žmogaus pavidalą įgijusi
gyva esybė gali atgaivinti Krsnos sąmonę, ir jeigu ji tobulės, dvasinio gyvenimo
ugnis įsiliepsnos dar šiame gyvenime. Jei atsargiai pūsime rūkstančią kibirkštį,
galų gale ji įsiliepsnos. Taigi žmogaus gyvybės forma gyvajai esybei — tai
galimybė ištrukti iš materialios egzistencijos žabangų. Gyva esybė, sumanaus
vadovavimo dėka, pasinaudojus žmogaus gyvybės forma ir ugdydama Krsnos
sąmonę, gali įveikti priešą — geismą.
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dvrtam jndnam etena jndnino nitya-vairind kdma-rūpena kaunteya
duspūrendnalena ca
dvrtam—aptemdyta; jndnam—gryna sąmonė; etena—šio; jhdni-nah—to kuris
žino; nitya-vairind—amžino priešo; kdma-rūpena —geismo pavidalu;
kaunteya—o Kunti sūnau; duspūrena—nepasotinamo; analena—ugnies;
ca—taip pat.
Taip gryną išmintingos gyvosios esybės sąmonę aptemdo jos amžinas
priešas geismas, nepasotinamas ir liepsnojantis tarsi ugnis.
KOMENTARAS: Manu-smrti pasakyta, kad jokiais juslių malonumais
nenumaldysi geismo, kaip neužgesinsi ugnies, nuolat ją kurstydamas.
Materialaus pasaulio veiklos centras yra seksas, todėl materialus pasaulis ir
vadinamas maithunya-dgdra — „lytinio gyvenimo grandinės". Įprastame
kalėjime nusikaltėliai tūno už grotų, o Dievo įstatymus pažeidusius
nusikaltėlius surakina lytinio gyvenimo grandinės. Materiali civilizacija, kuri
vystosi juslinio pasitenkinimo pagrindu, prailgina gyvosios esybės materialią
egzistenciją. Todėl geismas yra neišmanymo, laikančio gyvąją esybę materialiame pasaulyje, simbolis. Jusliniai malonumai gali sukelti šiokį tokį laimės
jausmą, tačiau tariamasis laimės jausmas — mirtinas tokių džiaugsmų
besivaikančiojo priešas.
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indriyani mano buddhir asyadhisthanam ucyate etair vimohayaty
esa jndnam dvrtya dehinam
indriyani—juslės; manah—protas; buddhih—intelektas; asya— to geismo;
adhisthdnam—buvimo
vieta;
ucyate—vadinasi;
etaih
—visų
tų;
vimohayati—klaidina;
esah—tas
geismas;
jndnam—
išmanymą;
dvrtya—apgaubdamas; dehinam—įkūnyto.

Geismo buveinė—juslės, protas ir intelektas. Juos užvaldęs, geismas
aptemdo tikrąjį gyvos esybės išmanymą ir ją paklaidina.
KOMENTARAS: Priešas užgrobė įvairias strategines pozicijas sąlygotos sielos
kūne, ir Viešpats Krsna jas nurodo, kad norintysis nugalėti priešą žinotų, kur jo
ieškoti. Protas —juslinės veiklos centras, vadinasi, protas generuoja visas
juslinio pasitenkinimo idėjas, tad protas ir juslės tampa savotiška geismo
saugykla. Vėliau tų geidulingų polinkių sankaupa tampa intelekto sritis.
Intelektas yra artimiausias dvasinės sielos kaimynas. Geismo apimtas intelektas
primeta dvasinei sielai netikrą ego ir priverčia tapatinti save su materija, taigi ir
su protu bei juslėmis. Dvasinė siela vis labiau atsiduoda materialiems
jusliniams malonumams ir klaidingai palaiko juos tikrąja laime. Tokį neteisingą
dvasinės sielos susitapatinimą su materija puikiai aprašo Šrimad-Bhdgavatam
(10.84.13):
yasydtma-buddhih kunape tri-dhdtuke sva-dhih kalatrddisu
bhauma ijya-dhlh
yat-tlrtha-buddhih salile na karhicij janesv abhijnesu sa eva
go-kharah
„Žmogus, kuris kūną, sudarytą iš trijų pradmenų, tapatina su savuoju „aš" ir
kuris šalutinius kūno produktus laiko savo giminaičiais, garbina žemę, kurioje
gimė, ir lanko šventas vietas tik norėdamas apsiplauti, o ne tam, kad susitiktų su
žmonėmis, turinčiais transcendentinių žinių, — prilygsta asilui ar karvei".

41 TEKSTAS

tasmat tvam indriydny adau niyamya bharatarsabha pdpmdnam prajahi
hy enam jhdna-vijhdna-ndšanam
tasmat—todėl;
tvam—tu;
indriydni—jusles;
adau—iš
pradžių;
niyamya—reguliuodamas; bharata-rsabha—o geriausias iš Bha-ratos ainių;
pdpmdnam—didį nuodėmės simbolį; prajahi—pažaboki; hi—tikrai; enam—šį;
jndna—išmanymo; vijhdna—ir mokslinio grynosios sielos pažinimo;
ndšanam—naikintoją.
Todėl, o Arjuna, geriausias iš Bharatų, visų pirmiausia suvaldyk jusles ir
pažabok didįjį nuodėmės simbolį [geismą], sunaikink tą išmanymo ir savas
pažinimo priešą.
KOMENTARAS: Viešpats pataria Arjunai visų pirma išmokti valdyti jusles, kad
sutramdytų didžiausią priešą, didžiausią nusidėjėlį — geismą, kuris naikina
poreikį suvokti save ir žinias apie savąjį „aš". Jndna — tai savojo „aš", kuris
skiriasi nuo „ne-aš", žinojimas, kitaip sakant, tai — žinojimas, kad dvasinė siela
nėra kūnas. Vijndna nurodo ypatingą išmanymą apie konstitucinę dvasinės
sielos padėtį ir jos ryšį su Aukščiausia Siela. Srimad-Bhdgavatam (2.9.31) tai
paaiškina tokiais žodžiais:
jndnam parama-guhyam me yad vijndna-samanvitam sa-rahasyam
tad-ahgam ca grhdna gaditam mayd

„Savojo „aš" ir Aukščiausiojo „Aš" pažinimas — slaptas ir mįslingas, tačiau
galima įgyti žinių ir ypatingos rūšies patyrimą, jei Pats Viešpats paaiškins
skirtingus šio pažinimo aspektus". Bhagavad-gita pateikia mums ir bendras, ir
smulkias žinias apie savąjį „aš". Gyvosios esybės — sudėtinės Viešpaties
dalelės, ir todėl vienintelis jų uždavinys — tarnauti Viešpačiui. Tokia sąmonė
vadinasi Krsnos sąmonė. Todėl nuo pat gyvenimo pradžios reikia mokytis
Krsnos sąmonės, kad visiškai išsiugdytum ją ir pagal ją veiktum.
Geismas tėra iškreiptas atspindys meilės Dievui, kuri prigimta kiekvienai
gyvai esybei. Jeigu nuo vaikystės žmogus auklėjamas Krsnos sąmonės dvasia,
ta prigimta meilė Dievui negali pavirsti į geismą. Kai meilė Dievui išsigimsta į
geismą, labai sunku grįžti į normalią būklę. Ir vis dėlto Krsnos sąmonė tokia
galinga, kad net pavėluotai stojęs į šį kelią, laikydamasis reguliuojamųjų
pasiaukojimo tarnybos principų gali pamilti Dievą. Žodžiu, bet kuriame
gyvenimo etape arba nuo tos akimirkos, kai suvokei neatidėliotiną jos
būtinumą, gali pradėti kontroliuoti savo jusles Krsnos sąmonėje, su
pasiaukojimu tarnauti Viešpačiui ir šitokiu būdu geismą paversti meile Dievui
— pasiekti aukščiausią žmogaus gyvenimo tobulumo pakopą.
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indriyani pardny dhur indriyebhyah param manah manasas tu para
buddhir yo buddheh paratas tu sah
indriyani—juslės; pardni—aukščiau; dhuh—sakoma; indriyebhyah—virš
juslių; param—aukščiau; manah—protas; manasah —virš proto; tu—taip pat;
para—aukščiau; buddhih—intelektas;
yah—kuris; buddheh—už intelektą; paratah—aukštesnis; tu— bet; sah—jis.
Vykdomieji organai aukščiau už negyvą materiją, protas aukščiau už
jusles, už protą aukščiau intelektas, o ji [siela] aukščiau ir už intelektą.
KOMENTARAS: Juslės — tai savotiški geismo išėjimo kanalai. Geismas glūdi
kūne, o išsilieja per jusles. Todėl juslės yra aukščiau už kūną kaip visumą. Tais
„kanalais" nesinaudojama esant aukštesnei sąmonei, arba Krsnos sąmonei.
Krsnos sąmonėje siela užmezga tiesioginį ryšį su Aukščiausiu Dievo Asmeniu,
todėl kūno funkcijų hierarchijos, kaip ją apibūdina šis posmas, viršuje — Aukščiausia Siela. Kūno gyvenimas — tai juslių funkcionavimas, o sustabdyti juslių
veiksmus — tai sustabdyti ir viso kūno veiklą. Protas aktyvus, jis veikia net ir
tada, kai kūnas nejuda ir ilsisi — taip esti sapnuojant. Tačiau virš proto su savo
kryptingumu iškyla intelektas, o virš intelekto — pati siela. Todėl jeigu siela
tiesiogiai susieta su Aukščiausiuoju, visos jos subordinacijos — intelektas,
protas bei juslės — irgi bus Jam pavaldžios. Kafha Upanisadoje yra analogiškas fragmentas, kuriame teigiama, kad juslinio pasitenkinimo objektai yra
aukščiau juslių, o protas aukščiau juslių objektų. Todėl jei protas nuolatos
tiesiogiai tarnauja Viešpačiui, tai ir juslės negalės veikti kita kryptimi. Apie
tokią proto nuostatą jau buvo kalbėta. Param drstvd nivartate. Jeigu protas
transcendentiškai tarnauja Viešpačiui, jis negali pasiduoti žemesniems
polinkiams. Kafha Upanisada sielą vadina mahdn — „didžiąja". Vadinasi, siela
aukščiau visko — juslių objektų, pačių juslių, proto bei intelekto. Todėl visos
problemos sprendimas — suvokti pačios sielos konstitucinę padėtį.

Intelektas turi ieškoti atsakymo į klausimą, kokia sielos konstitucinė padėtis,
o suradęs atsakymą, visą laiką kreipti protą Krsnos sąmonėn. Tatai išsprendžia
problemą. Pradedančiajam dvasinį gyvenimą paprastai patariama šalintis juslių
objektų. Be to, naujokas turi įgauti proto pastovumo per intelektą. Jei intelektu
protas nukreipiamas į Krsnos sąmonę, visiškai atsiduodant Aukščiausiam Dievo
Asmeniui, jis savaime įgauna pastovumo; nors juslės tebėra gajos it gyvatės,
pakenkti jos gali ne labiau už gyvatę su išpjautu geluonimi. Ir nors siela valdo
intelektą, protą bei jusles, pavojus prarasti pusiauvyrą ir patirti nuopolį visad
egzistuos tol, kol ji neįgaus pastovumo bendraudama su Krsna per Krsnos
sąmonę.
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evam buddheh parark buddhvd sarhstabhyatmanam atmaną jahi šatrurh
maha-baho kama-rūparh durasadam
evam—tuo būdu; buddheh—už intelektą; param—aukštesnį; buddhva—žinodamas;
sarhstabhya—nuramindamas;
atmanam—protą;
atmaną—brandžiu intelektu; jahi—nugalėk; šatrum—priešą; maha-baho—o
tvirtaranki; kama-rūpam—geismo pavidalo; durasadam —siaubingą.
Suvokus save kaip transcendentinį materialioms juslėms, protui bei
intelektui, o tvirtaranki Arjuna, reikia įgyti proto pastovumą brandžiu
dvasiniu intelektu [Krsnos sąmone], ir šitaip, su dvasine tvirtybe, nugalėti
nepasotinamą priešą — geismą.
KOMENTARAS: Trečias Bhagavad-gitos skyrius ryžtingai nukreipia į Krsnos
sąmonę per savęs, kaip Aukščiausio Dievo Asmens amžino tarno, suvokimą, o
apie beasmenę tuštumą, kaip galutinį gyvenimo tikslą, jame net neužsimenama.
Be abejonės, žmogui materialiame gyvenime turi įtakos geismas ir noras
glemžtis materialios gamtos resursus. Troškimas viešpatauti ir atsiduoti jusliniams malonumams — didžiausias sąlygotos sielos priešas, tačiau Krsnos
sąmonės galybė padeda suvaldyti materialiąsias jusles, protą bei intelektą. Visai
nebūtina staiga mesti darbą, neatlikti nurodytų pareigų — verčiau pamažu
ugdyti Krsnos sąmonę ir pasiekti transcendentinę padėtį, kai sutvirtėjęs
intelektas nukreipiamas į savo grynąjį „aš", ir materialiosios juslės bei protas
nebedaro jokios įtakos. Tokia šio skyriaus esmė. Kol žmogus gyvena
materialiai ir yra dvasiškai nesubrendęs, tol jokie filosofiniai samprotavimai bei
dirbtinės pastangos yogos pozų „praktika" suvaldyti jusles jo nenukreips
dvasinio gyvenimo link. Jį reikia auklėti Krsnos sąmonėje, pasitelkus
aukščiausiąjį intelektą.
Taip baigiasi Bhaktivedantos trečiojo Šrimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Karma-yoga", arba „Kaip atlikti nurodytas pareigas Krsnos
sąmonėje", komentarai.

KETVIRTAS SKYRIUS

Transcendentinis žinojimas
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šri-bhagavan uvdca
imam vivasvate yogam proktavdn aham avyayam vivasvdn manave
prdha manur iksvdkave 'bravit
šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; imam— šį;
vivasvate—saulės dievui; yogam—mokslą apie savitarpio santykius su
Aukščiausiuoju;
proktavdn—išdėsčiau; aham—Aš; avyayam—amžiną;
vivasvdn—Vivasvanas (saulės dievo vardas); manave—žmonijos tėvui (vardu
Vaivasvata); prdha—persakė; manuh—žmonijos tėvas; iksvdkave—karaliui
Iksvaku; abravit— pasakė.
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Dievo Asmuo, Viešpats Šri Krsna, tarė: Aš išdėsčiau šį amžiną yogos
mokslą Saulės dievui Vivasvanui, Vivasvanas — žmonijos tėvui Manu, o
Manu savo ruožtu persakė jį Iksvaku.
KOMENTARAS: Siame posme skaitome Bhagavad-gitos istoriją, atsektą nuo
senų senovės, kai ji buvo perteikta visų planetų valdovams, o pirmiausia —
Saulės planetos valdovui. Pagrindinis visų planetų valdovų uždavinys — ginti
savo gyventojus. Todėl karalių luomas turi žinoti Bhagavad-gitos mokslą, kad
mokėtų valdyti savo piliečius ir apsaugotų juos nuo materialiųjų geismų
nelaisvės. Žmogaus gyvenimas skirtas ugdyti dvasinį žinojimą, suvokti amžiną
ryšį su Aukščiausiu Dievo Asmeniu, todėl visų valstybių bei planetų vyriausių
vykdomosios valdžios atstovų pareiga švietimo, kultūros bei religijos
priemonėmis diegti šią mintį gyventojų sąmonėn. Kitaip sakant, visų valstybių
vadovų funkcija — propaguoti Krsnos sąmonės mokslą, siekiant, kad liaudis
susipažintų su šiuo didžiu mokslu ir žengtų sėkmės keliu, naudodamasi
galimybe, kurią teikia žmogaus gyvybės forma.
Šioje epochoje Saulės dievas, Saulės valdovas, žinomas Vivas-vano vardu.
Saulė — visų Saulės sistemos planetų motina. Brahma-samhitoje (5.52)
pasakyta:
yac-caksur esa savita sakalą-grahdndm raja samasta-sura-mūrtir
ašesa-tejdh
yasydjhayd bhramati sambhrta-kdla-cakro govindam ddi-purusam
tam aham bhajdmi
„Tebūna pagarbinta, — tarė Viešpats Brahma, — pirmapradė asmenybė,
Aukščiausias Dievo Asmuo, Govinda [Krsna], kurio nurodymu planetų valdovė
Saulė gauna neišsenkamą galybę ir kaitrą. Saulė — Viešpaties akis. Ji skrieja
savo orbita, paklusdama Jo įsakymui".
Saulė — planetų valdovė, o valdo Saulės planetą, be kurios šilumos ir šviesos
negali egzistuoti kitos planetos, Saulės dievas (dabar — Vivasvanas). Ji skrieja
savo orbita paklusdama Krsnos įsakymui. Būtent Vivasvaną Viešpats Krsna
neatmenamais laikais pasirinko pirmuoju Savo mokiniu, kuriam ir perdavė
Bhagavad-gitos mokslą. Todėl Gitą— tai ne koks spekuliatyvus traktatas, skirtas
eiliniam mokslininkui, o akademinių žinių knyga, pasiekusi mus iš amžių
glūdumos.
Atsekti Gitos istoriją galima iš tokių Mahdbhdratos (Sdnti-parva 348.51-52)
eilučių:
tretd-yugddau ca tato vivasvdn manave dadau manus ca
loka-bhrty-artham sutdyeksvdkave dadau
iksvdkund ca kathito

vydpya lokdn avasthitdh

„Epochos, kuri vadinasi Treta-yuga, pradžioje šį mokslą apie savitarpio
santykius su Aukščiausiuoju Vivasvanas perteikė Manu. Žmonijos tėvas Manu
perdavė jį savo sūnui Maharajai Iksvaku, Žemės planetos valdovui ir Raghu
dinastijos, kurioje apsireiškė Viešpats Ramacandra, protėviui". Vadinasi,
Bhagavad-gita žinoma žmonių visuomenei nuo Maharajos Iksvaku laikų.
Jau praslinko penki Kali-yugos tūkstantmečiai; iš viso ji trunka 432 000
metų. Prieš ją buvo Dvapara-yuga (800 000 metų), o dar anksčiau — Treta-yuga
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(1 200 000 metų). Taigi maždaug prieš 2005 000 metų Manu perteikė
Bhagavad-gitą savo sūnui ir mokiniui, Žemės planetos karaliui Maharajai
Iksvaku. Dabartinio Manu gyvenimo trukmė 305 300 000 metų, iš jų 120 400
000 jis jau pragyveno. Atsižvelgiant į tai, kad Gitą Savo mokiniui, Saulės dievui
Vivasvanui Viešpats persakė dar prieš Manu gimimą — tai įvyko (labai
apytikriu apskaičiavimu) mažų mažiausiai prieš 120 400 000 metų, o žmonių
visuomenėje ji žinoma apie du milijonus metų. Viešpats pakartojo ją Arjunai
maždaug prieš penkis tūkstantmečius. Tokia bendrais bruožais yra Gitos istorija,
jei tikėsime pačia Gita ir jos autoriaus Viešpaties Sri Krsnos žodžiais. Ji buvo
perteikta Saulės dievui Vivasvanui, nes jis irgi ksatriya, visų sūrya-vamša
ksatriyų, t.y. Saulės dievo ainių ksatriyų protėvis. Kadangi Bhagavad-gita
prilygsta Vedoms (juk išsakė ją Aukščiausias Dievo Asmuo), šios žinios yra
apauruseya — antžmogiškos. Kadangi Vedų mokymas suvokiamas toks, koks
jis yra, be žmogaus interpretacijų, tai ir Gita privalo būti suvokta atsisakant
žemiškų interpretacijų. Tuščių disputų mėgėjai gali ją interpretuoti savaip, bet
tada ji nebebus Bhagavad-gita tokia, kokia ji yra. Bhagavad-gitą reikia suvokti
tokią, kokia ji yra pagal mokinių seką. Siame posme ir pasakojama, kaip
Viešpats išsakė ją Saulės dievui, Saulės dievas perdavė ją savo sūnui Manu, o
Manu perteikė savo sūnui Iksvaku.
■

2 TEKSTAS
H *FT^TŠ i^n #ft HS? ^ I R U
i■

^vam parampard-prdptam imam rdjarsayo viduh sa kdleneha
mahatd yogo nastah parantapa
evam—šitaip; parampard—iš mokinių sekos; prdptam—gautą; imam—šį
mokslą; rdja-rsayah—šventieji karaliai; viduh—suvokė; sah—šios žinios;
kalena—ilgainiui; iha—šiame pasaulyje; mahatd—didžios; yogah—mokslas
apie savitarpio santykius su Aukščiausiuoju; nastah—prarastas; parantapa—o
Arjuna, priešų nugalėtojau.
Sis aukščiausiasis mokslas buvo perduodamas mokinių seka, ir taip jį
patirdavo šventieji karaliai. Tačiau ilgainiui seka nutrūko, todėl pirminė
mokslo esmė dabar atrodo bus prarasta.
KOMENTARAS: Posme aiškiai pasakyta, jog Gltd visų pirma buvo skirta
šventiems karaliams, kurie turėjo įgyvendinti jos tikslus valdydami žmones.
Bhagavad-gita, be abejo, skirta ne demoniškoms natūroms, kurios iššvaistytų jos
turtus, niekam neatnešdamos naudos, ir kurtų įvairiausias interpretacijas,
vadovaudamosi tik savo įgeidžiais. Kai tik nesąžiningi komentatoriai
asmeniniais motyvais iškraipė pirminę jos prasmę, iškilo būtinybė atkurti
mokinių seką. Prieš penkis tūkstančius metų Pats Viešpats nustatė, kad mokinių
seka iširo, ir paskelbė, kad tikrasis Gitos tikslas užmirštas. Pastaruoju metu taip
pat egzistuoja gausybė Gitos redakcijų (ypač gausu jų anglų kalba), bet beveik
visos jos neatitinka autorizuotos mokinių sekos traktuotės. Įvairūs pasauliečiai
mokslininkai yra pateikę galybę interpretacijų, bet beveik visos jos nepripažįsta
Aukščiausio Dievo Asmens Krsnos, nors iš Jo žodžių jie neblogai pasipelno. Tai
yra demonizmo pasireiškimas, nes demonai netiki Dievą, o tik naudojasi tuo, kas
priklauso Aukščiausiajam. Kadangi labai reikalingas Gitos — tokios, kokia ji
buvo perimtaparamparos (mokinių sekos) sistema — leidimas anglų kalba, tai
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šiuo darbu mėginama užpildyti esamą spragą. Bhagavad-gita, kai ji suvokiama
tokia, kokia ji yra — didžiai naudinga žmonijai, bet jeigu ji bus laikoma
filosofinių išvedžiojimų traktatu, tai gilintis į ją — reiškia tuščiai švaistyti laiką.
■
3 TEKSTAS

H

*HŠTT

JPTT %ssr *Jt*r: strtr: ętrri l *retsfa *R

^ TARĘ^ iftn

sa evdyarh mayd te 'dya yogah proktah purdtanah bhakto 'si me sakhd
ceti rahasyam hy etad uttamam
sah—tas pats; eva—tikrai; ayam—šis; mayd—Mano; te—tau; adya—šiandien;
yogah—yogos mokslas; proktah—išsakytas; purdtanah—labai senas;
bhaktah—bhakta; asi—esi; me—Mano; sakhd—draugas; ca—taip pat;
iti—todėl;
rahasyam—paslaptis;
hi—tikrai;
etat—ta;
uttamam—transcendentinė.
Šiandien Aš skelbiu tau šį senovinį mokslą apie savitarpio santykius su
Aukščiausiuoju, nes tu — Mano bhakta ir draugas, ir todėl pajėgsi
perprasti transcendentinę šio mokslo paslaptį.
KOMENTARAS: Yra dviejų kategorijų žmonės: bhaktos ir demonai. Viešpats
pasirinko Arjuna didžio mokslo perėmėju, nes pastarasis — Viešpaties bhakta.
Demonas nesuvokia šio mokslo paslapties. Egzistuoja daugybė šios didžios
išminties knygos leidimų. Vienus iš jų komentuoja bhaktos, kitus — demonai.
Bhaktų komentarai — teisingi, o demonų — neturi jokios vertės. Arjuna laiko
Šri Krsną Aukščiausiu Dievo Asmeniu, ir toks Gitos komentavimas sekant
Arjuna — tai tikras pasitarnavimas šio didžio mokslo reikalui. Demonai
nesuvokia Viešpaties Krsnos tokio, koks Jis yra. Užuot mėginę Jį suprasti, jie
prasimano visokių dalykų apie Krsną ir nukreipia skaitytojus ne tuo keliu, kurį
nurodė Krsna. Šioje knygoje skaitytojai įspėjami dėl tokių klaidingų kelių
pavojaus. Reikia imti pavyzdį iš mokinių sekos, kuri prasideda nuo Arjunos,
tuomet didysis Srimad Bhagavad-gitos mokslas atneš naudą.
4 TEKSTAS
i
arjuna uvdca
aparam bhavato janma parark janma vivasvatah katham etad
vijdniydm tvam adau proktavdn iti
arjunah
uvdca—Arjuna
tarė;
aparam—jaunesnis; bhavatah—Tavo;
janma—gimimas; param—vyresnis; janma—gimimas; vivasvatah—saulės
dievo; katham—kaip; etat—tatai; vijdnlydm—aš turiu suprasti; tvam—Tu;
adau—pradžioje; proktavdn—mokei; iti—taip.
Arjuna tarė: Saulės dievas Vivasvanas gimė anksčiau už Tave. Kaip
suprasti, jog Tu kitados jam išdėstei šį mokslą?
KOMENTARAS: Arjuna — pripažintas Viešpaties bhakta, tad kaip jis galėjo
nepatikėti Krsnos žodžiais? Iš tiesų Arjuna klausinėja ne dėl savas, bet dėl
netikinčių Aukščiausią Dievo Asmenį, kuriems nepriimtina pati ta mintis, kad
Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo. Vien tiktai jų labui Arjuna užduoda šį
klausimą, tarytum pats ničnieko nežinotų apie Dievo Asmenį, Krsną. Dešimtas
skyrius parodys, kad Arjuna puikiai žinojo, jog Krsna — Aukščiausias Dievo
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Asmuo, visa ko pirmasis šaltinis ir aukščiausia transcendencijos viršūnė. Bet
teisybė ir tai, kad Krsna apsireiškė žemėje DevakI sūnumi. Paprastam žmogui
sunku suvokti, kaip Krsna, gimęs DevakI sūnumi, išliko tuo pačiu Aukščiausiu
Dievo Asmeniu — amžina pirmaprade asmenybe. Norėdamas nušviesti šiuos
dalykus, Arjuna ir klausia Krsnos, kad jam atsakydamas, Viešpats tartų Savo
autoritetingą žodį. Visas pasaulis nuo neatmenamų laikų iki šių dienų pripažįsta
Krsną aukščiausiu autoritetu, ir tiktai demonai Jį neigia. Kad ir kaip būtų, Krsna
yra visų pripažintas autoritetas, todėl Arjuna pateikia Jam šį klausimą, kad Jis
apibūdintų Save Pats ir neleistų to daryti demonams, kurie tik jiems ir jų
pasekėjams suprantamu būdu iškraipo tiesą apie Jį. Būtina, kad kiekvienas savo
labui išmanytų Krsnos mokslą. Todėl, kai Krsna kalba apie Save, tai naudinga
visam pasauliui. Demonams tokie Krsnos aiškinimai gali atrodyti keisti, nes jie
visada studijuoja Krsną vadovaudamiesi savo pažiūromis, tačiau bhaktos
širdingai sveikina Paties Krsnos skelbiamus žodžius. Bhaktos visada gerbs
autoritetingus Krsnos žodžius, nes jie trokšta sužinoti apie Jį kaskart vis
daugiau. Ateistai, laikantys Krsną paprastu žmogumi, gal šitaip suvoks, kad Jis
— antžmogis, kad Jis sac-cid-dnanda-vigraha — amžinas palaimos ir žinojimo
pavidalas, kad Jis transcendentinis ir yra aukščiau materialios gamtos gunų
valdžios, anapus laiko ir erdvės. Toks Krsnos bhakta, kaip Arjuna, be abejonės,
puikiai žino, kad Krsnos padėtis transcendentinė. Ir tai, kad Arjuna pateikia šį
klausimą Viešpačiui, reikia suvokti kaip bhaktos siekimą išsklaidyti ateistų
teiginius, vaizduojančius Krsną paprastu, pavaldžiu materialios gamtos gurioms
žmogumi.
5 TEKSTAS

^ «q<fl<iiPrviHiift <m mvzjfl l
šrl-bhagavan uvaca
bahūni me vyatltani janmdni tava cdrjuna
tdny aham veda sarvdni na tvam vettha parantapa
šrl-bhagavan uvdca—Dievo Asmuo tarė; bahūni—daug; me— Mano;
vyatltani—praėjo; janmdni—gimimų; tava—Tavo; ca— o taip pat; arjuna—o
Arjuna; tani—tuos; aham—Aš; veda— žinau; sarvdni—visus; na—ne;
tvam—tu; vettha—žinai; parantapa—o priešo nugalėtojau.
Dievo Asmuo tarė: Daugybą gyvenimų mes pragyvenome — tiek Aš, tiek
tu. Aš atmenu juos visus, o tu jų atminti negali, o priešų nugalėtojau!
KOMENTARAS: Brahma-sarhhitoje (5.33) sutinkame informaciją apie daugelį
Viešpaties inkarnacijų. Joje pasakyta:
advaitam acyutam anddim ananta-rūpam ddyarh purdna-purusam
nava-yauvanarh ca
vedesu durlabham adurlabham dtma-bhaktau govindam
ddi-purusam tam aham bhajdmi
„Aš garbinu Aukščiausią Dievo Asmenį, Govindą [Krsną], pirmapradę
asmenybę — absoliučią, neklystančią, bepradę. Nors apsireiškęs daugybe
pavidalų, Jis nepakinta, yra pirmapradis, seniausias ir visada jaunystės grožiu
trykštantis asmuo. Geriausi Vedų žinovai gali suvokti amžinus, palaimingus,
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visa žinančius Viešpaties pavidalus, tačiau
pasiaukojusiems bhaktoms jie yra visada apreikšti".
Brahma-samhitoje (5.39) taip pat pasakyta:

tyriems,

besąlygiškai

ramadi-mūrtisu kala-niyamena tisthan ndndvatdram
akarod bhuvanesu kintu
krsnah svayam samabhavat paramah pumdn yo govindam
adi-purusam tam aham bhajdmi
„Aš garbinu Aukščiausią Dievo Asmenį, Govindą [Krsną], kuris visados
egzistuoja Ramos, Nrsirhhos ir daugeliu kitų inkarnacijų ir subinkarnacijų,
tačiau Jis Pats yra pirmapradė Dievo Asmenybė, Krsna, asmeniškai nužengianti
į šį pasaulį".
Vedos taip pat nurodo, kad Viešpats, būdamas vienut vienas, apsireiškia
nesuskaičiuojama daugybe pavidalų. Jis primena vai-duryos brangakmenį, kuris
keisdamas spalvas pats nesikeičia. Visus nesuskaičiuojamus Viešpaties
pavidalus patiria tyri, besąlygiškai pasiaukoję bhaktos, tačiau tų pavidalų
neįmanoma suvokti tik studijuojant Vedas (vedesu durlabham adurlabham
dtma-bhaktau). Tokie bhaktos, kaip Arjuna — nuolatiniai Viešpaties palydovai,
ir kai Viešpats nužengia į šį pasaulį, Jo patikėtiniai bhaktos įsikūnija drauge, kad
patarnautų Viešpačiui įvairiausiais būdais. Arjuna — vienas iš tokių bhaktų, ir
šis posmas paaiškina, kad prieš keletą milijonų metų, kai Viešpats Krsna
perteikė Bhagavad-gitą Saulės dievui Vivasvanui, Arjuna taip pat ten dalyvavo,
tiesa, jis turėjo kitą kūną. Bet Viešpats tuo ir skiriasi nuo Arjunos, kad Jis
prisimena šį įvykį, o Arjuna — ne. Tuo skiriasi gyvosios esybės — sudėtinės
Aukščiausiojo dalelės nuo Aukščiausio Viešpaties. Nors posme Krsna kreipiasi į
Arjuna kaip į didvyrį, pajėgų įveikti priešus, tačiau to nepakanka, kad jis
prisimintų ankstesniuosius savo gyvenimus. Vadinasi, kad ir kokia galinga
materialiu požiūriu būtų gyvoji esybė, ji niekada neprilygs Aukščiausiam
Viešpačiui. Nuolatos Viešpatį lydintis bhakta, be abejonės, yra išsivadavusi
asmenybė, bet neprilygsta Viešpačiui. Brahma-samhitd pavadina Viešpatį
nepuolančiu (acyuta). Tai reiškia, jog Jis niekada neužsimiršta, net ir kontaktuodamas su materija. Todėl Viešpats ir gyvoji esybė niekad nebus visais
atžvilgiais lygūs, net jeigu gyvoji esybė ir pasiektų tokį išsivadavimo laipsnį,
kokį pasiekė Arjuna. Nors Arjuna — Viešpaties bhakta, kartais ir jis pamiršta
Viešpaties prigimtį, bet dieviškąja malone bhakta išsyk suvokia, kad Viešpats
yra nepuolantis, tuo tarpu abhakta ar demonas negali suvokti tos transcendentinės prigimties. Vadinasi, demoniški protai nesuvoks Gitos pateikiamų
tiesų. Krsna atsimena, ką Jis darė prieš milijonus metų, o Arjuna — ne, nors
pagal savo prigimtį ir Krsna, ir Arjuna amžini. Čia reiktų pažymėti, kad gyvoji
esybė pamiršta viską, nes keičia kūną, o Viešpats yra sac-cid-dnanda-vigraha—
Jo kūnas nekinta. Jis — advaita, tai reiškia, kad tarp Jo kūno ir Jo Paties nėra
skirtumo. Viskas, kas su Juo susiję, yra dvasia, tuo tarpu sąlygota siela skiriasi
nuo materialaus kūno. Kadangi Viešpaties kūnas ir Jo „Aš" — tapatūs, Jis
visada, net jeigu ir nužengia į materialią plotmę, yra kitoks nei paprasta gyva
esybė. Demonai negali pripažinti transcendentinės Viešpaties esmės, kurią Pats
Viešpats apibūdina kitame posme.
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ajo 'pi sann avyayatma bhūtandm išvaro 'pi san
prakrtim svdm adhisthdya sambhavamy atma-mdyaya
ajah—negimęs; api—nors; san—būdamas toks; avyaya—ne-nykstamas;
dtmd—kūnas; bhūtandm—visų tų, kurie yra gimę; išvarah—Aukščiausiasis
Viešpats; api—nors; san—būdamas toks; prakrtim—transcendentinį pavidalą;
svdm—Savo;
adhisthdya—turėdamas;
sambhavdmi—Aš
nužengiu;
dtma-mdyayd—per Savo vidinę energiją.
Nors Aš negimstu ir Mano transcendentinis kūnas niekada neyra, nors esu visų
gyvų esybių Viešpats, vis dėlto kiekvieną epochą Aš ateinu Savo pirmapradžiu
transcendentiniu pavidalu.
KOMENTARAS: Viešpats kalba apie Savo gimimo savitumą; nors Jis ir
pasirodąs kaip paprastas žmogus, Jis prisimena visus daugybės ankstesniųjų
„gimimų" įvykius, o paprastas žmogus neatsimena net ką daręs prieš keletą
valandų. Jeigu ko nors paklaustume, kas vyko vakar lygiai tą pačią minutę,
žmogus negalėtų iš karto atsakyti. Jam greičiausiai tektų įtempti savo atmintį,
kad prisimintų, ką būtent jis darė vakar tuo pačiu laiku. Ir vis dėlto dažnai
žmogus drįsta pasiskelbti esąs Dievas, ar Krsna. Nereikia tikėti tokiais
beprasmiais tvirtinimais. Toliau posme Viešpats ir vėl paaiškina Savo prakrti,
t.y. Savo pavidalą. Žodis prakrti reiškia prigimtį, kaip, beje, ir svarūpa, t.y.
„nuosavas pavidalas". Viešpats sako, kad Jis apsireiškia Savo Paties kūnu. Jis
nekeičia kūnų kaip paprasta gyva esybė. Sąlygota siela šį gyvenimą gali turėti
vienokį kūną, o kitą gyvenimą — kitokį. Materialiame pasaulyje gyvoji esybė
neturi nuolatinio kūno, ji keliauja iš vieno į kitą. Tuo tarpu Viešpats nepereina iš
vieno kūno į kitą. Kad ir kada Jis ateitų, Savo vidinės energijos dėka Jis ateina
tuo pačiu, pirmapradžiu kūnu. Kitaip sakant, Krsna nužengia į materialų pasaulį
pirmapradžiu amžinu dvirankiu pavidalu, laikydamas fleitą. Jis apsireiškia Savo
amžinu, materialaus pasaulio nesuteršiamu kūnu. Nors Jis apsireiškia nekintamu
transcendentiniu kūnu ir yra visatos Viešpats, vis dėlto gali atrodyti, kad Jis
gimsta taip, kaip ir paprasta gyva esybė. Ir nors Jo kūnas neyra kaip materialūs
kūnai, atrodo, kad Viešpats Krsna išauga iš vaikiško amžiaus ir tampa paaugliu,
o po to jaunuoliu. Tačiau nuostabiausia, kad pasiekęs jaunystę Jis jau
nebesensta. Kuruksetros mūšio metu Jis jau turėjo anūkų būrį, materialiu
požiūriu buvo pasiekęs gana brandų amžių, bet atrodė kaip dvidešimties — dvidešimt penkerių metų jaunuolis. Niekada nepamatysime, kad Krsna būtų
vaizduojamas senas, nes Jis nesensta, kaip senstame mes, nors praeityje, dabar ir
ateityje Jis yra seniausias visoje kūrinijoje. Ne-sunyksta ir nepakinta nei Jo
kūnas, nei intelektas. Todėl aišku, kad būdamas materialiame pasaulyje, Jis
apsireiškia tuo pačiu negimusiu, amžinu pavidalu, įkūnijančiu žinojimą bei
palaimą, o Jo transcendentinis kūnas ir intelektas nekinta. Jo atėjimas ir
pasitraukimas primena saulės patekėjimą, judėjimą dangaus skliautu ir saulės
laidą. Kai saulės nesimato, manome, kad ji nusileido, o kai ji suspindi prieš
mūsų akis, sakome, kad ji patekėjo virš horizonto. Iš tikrųjų saulė visada yra
savo vietoje, bet netobulos mūsų juslės verčia manyti, kad ji teka ir leidžiasi. O
kadangi Viešpaties Krsnos atėjimas ir pasitraukimas nė iš tolo nepanašus į
paprastos gyvos esybės „gimimą" ir „mirtį", visiškai aišku, kad dėl Savo vidinės
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galios Jis yra amžinas palaimingas žinojimas ir kad Jo neteršia materiali gamta.
Vedos taip pat teigia, kad Aukščiausias Dievo Asmuo negimsta, nors daugybė Jo
apsireiškimų lyg ir rodo Jį gimstant. Literatūroje, papildančioje Vedas, pasakyta,
kad nors Viešpats „gimsta", Jo kūnas nekinta. Bhdgavatam pasakoja, kad Savo
motinai Jis apsireiškė kaip Narayana, su keturiomis rankomis ir šešiais dieviško
tobulumo ženklais. Jo pasirodymas pirmapradžiu amžinu pavidalu —
nepriežastinė malonė, kuria apdovanojamos gyvosios esybės, kad jos galėtų
koncentruoti mintis į Aukščiausią Viešpatį tokį, koks Jis yra, o ne į pramanytus
įsivaizduojamus pavidalus, kuriuos im-personalistai klaidingai mano esant
Viešpaties. Pagal Višva-košos žodyną, žodis mayd arba dtma-mdyd nurodo
nepriežastiną Viešpaties malonę. Viešpats atsimena visus Savo ankstesnius
atėjimus ir pasitraukimus, o paprasta gyva esybė pamiršta ryšius su ankstesniuoju kūnu, vos tik gauna kitą. Krsna todėl ir yra visų gyvų esybių Viešpats,
kad būdamas žemėje atlieka įstabius, antžmogiškus žygius. Viešpats — tai
nekintama Absoliuti Tiesa, o Jo pavidalas ir Jo „Aš" nesiskiria, kaip nesiskiria
Jo kūnas nuo Jo savybių. Gali kilti klausimas, kodėl Viešpats ateina į pasaulį, o
vėliau iš jo pasitraukia. \ šį klausimą atsako kitas posmas.
7 TEKSTAS
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iMIUHNĮ ||\9||
yada yada hi dharmasya gldnir bhavati bhdrata abhyutthdnam
adharmasya taddtmdnam srjdmy aham
yada yada—kai tik kur; hi—tikrai; dharmasya—religijos; gldnih —nukrypimai;
bhavati—pasireiškia; bhdrata—o Bharatos aini; abhyutthdnam—vyravimas;
adharmasya—bedievybės; tada—tada; dtmdnam—savo „aš"; srjdmi—parodau;
aham—Aš.
Kai tik religija ima kur nors nykti ir įsivyrauja bedievybė, Aš nužengiu
Pats, o Bharatos aini.
KOMENTARAS: Posme didelė reikšmė tenka žodžiui srjdmi. Srjdmi negali būti
vartojamas reikšme „kūrimas", nes ankstesnis posmas nurodo, kad Viešpaties
pavidalas, t.y. kūnas, nėra kuriamas ir kad visi Jo pavidalai egzistuoja amžinai.
Todėl srjdmi nurodo, kad
Viešpats apsireiškia toks, koks Jis yra. Nors Viešpats nužengia į žemę numatytu
laiku. Brahmos dieną, t.y. dvidešimt aštuntą septintojo Manu epochą
Dvapara-yugos pabaigoje. Jis neįpareigotas laikytis šios taisyklės, nes yra
visiškai laisvas ir gali elgtis kaip tinkamas. Tad Jis pasirodo Savo Paties valia,
kai tik pasaulyje įsivyrauja bedievybė ir nyksta tikroji religija. Religijos
principus nustato Vedos, ir Vedų taisyklių deramai nesilaikantis žmogus tampa
bedieviu. Bhagavatam tvirtinama, jog religijos principai — tai Viešpaties
įstatymai. Tiktai Viešpats gali sukurti religijos sistemą. Be to laikoma, kad
kūrimo pradžioje Pats Viešpats perdavė Vedas Brahmai per širdį. Vadinasi,
dharmos, arba religijos, principai — tai tiesioginiai Aukščiausio Dievo Asmens
nurodymai (dharmam tu saksad bhagavat-pranitam). Apie tuos principus byloja
kiekvienas Bhagavad-gitos puslapis. Vedų tikslas — įgyvendinti Aukščiausio
Viešpaties nurodytus principus, o Jis Pats Gitos pabaigoje liepia atsiduoti tiktai
Jam ir niekam kitam, nes toks yra aukščiausias religijos principas. Vedų
principai skatina visiškai atsiduoti Viešpačiui; kai tik juos įgyvendinti kliudo
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demoniški asmenys, Viešpats apsireiškia. Bhagavatam aiškina, jog Viešpats
Buddha — tai Krsnos inkarnacija, kuri pasirodė tuo metu, kai pasaulyje sparčiai
plito materializmas ir kai materialistai siekė savo tikslų dangstydamiesi Vedų
autoritetu. Nors Vedų taisyklės ribojo aukoti gyvulius, tačiau demoniškų
polinkių žmonės, juos aukodami, nesilaikė draudimų. Viešpats Buddha atėjo,
kad sustabdytų tuos beprotiškus veiksmus ir įgyvendintų Vedų neprievartos
principus. Todėl kiekviena be išimties avatara — Viešpaties inkarnacija turi
savą misiją. Visos ava-taros apibūdintos apreikštuose raštuose, todėl niekam
nevalia vadintis avatara, jeigu jo nepripažįsta šventraščiai. Neteisinga manyti,
jog Viešpats nužengia tik į Indiją. Jis gali pasirodyti bet kur ir bet kada, kai tik to
panori. Nužengęs Jis kiekvienąsyk kalba religijos klausimais tiek, kiek pajėgia
suvokti konkretūs žmonės konkrečiomis aplinkybėmis. Bet Jo misijos tikslas
visada vienas — vesti žmones į Dievo sąmonę, mokyti juos paklusnumo
religijos principams. Kartais Jis nužengia Pats, o kartais atsiunčia Savo bonafide
atstovą kaip Savo sūnų ar tarną, arba pasirodo Pats, prisidengęs kokiu nors
pavidalu.
Bhagavad-gitos tiesos buvo išdėstytos Arjunai, o per jį — kitoms iškilnioms
asmenybėms, nes Arjuna dvasiškai buvo toliau pažengęs už įprastus žmones,
gyvenančius kitose pasaulio dalyse. Du plius du lygu keturi — veiksmas
teisingas ir aritmetikoje, ir aukštojoje matematikoje. Ir vis dėlto egzistuoja ne tik
paprasta aritmetika, bet ir aukštoji matematika. Todėl visomis Savo
inkarnacijomis Viešpats moko tų pačių tiesų, bet, priklausomai nuo aplinkybių,
jos būna pateikiamos aukštesniu arba žemesniu lygiu. Toliau bus paaiškinta, kad
aukščiausių religijos principų pradedama laikytis įvedus socialinio gyvenimo
keturių grupių ir keturių statusų sistemą. Bendras visų inkarnacijų tikslas —
visur atgaivinti Krsnos sąmonę. O ar ta sąmonė pasireikš, ar nepasireikš —
priklausys tik nuo aplinkybių.
-

8 TEKSTAS
Terore mfti

Anro ra i

i

paritrandya sadhūnam vindšdya ca duskrtam
dharma-samsthdpandrthdya sambhavami yuge yuge
paritrandya—išvaduoti; sadhūnam—bhaktas; vindšdya—sunaikinti; ca—ir;
duskrtam—piktadarius;
dharma—religijos
principus;
samsthdpana-arthdya—atkurti; sambhavami—Aš ateinu; yuge—epocha;
yuge—po epochos.
Kad išlaisvinčiau doruosius ir sunaikinčiau piktadarius, o taip pat
atkurčiau religijos principus, epocha po epochos Aš apsireiškiu Pats.
KOMENTARAS: Bhagavad-gitos teigimu, sadhu (šventas žmogus) yra tas, kas
turi Krsnos sąmonę. Žmogus gali atrodyti bedievis, bet jeigu jis turi visas Krsnos
sąmonės savybes, jį reikia laikyti sadhu. Žodis duskrtam taikomas tiems,
kuriems Krsnos sąmonė nė kiek nerūpi. Tokie piktadariai, ar duskrtam,
vadinami kvailiais, žemiausiais iŠ žmonių, net jei žemiška prasme jie ir
išsilavinę, o žmonės, neturintys jokio išsilavinimo ar išsiauklėjimo, bet visa savo
esybe įsitraukę į Krsnos sąmonės veiklą — laikomi sadhu. O dėl ateistų, tai
Aukščiausias Viešpats nebūtinai turi ateiti Pats, kad sunaikintų juos, kaip
sunaikino demonus Ravaną ir Kamšą. Viešpats turi daugybę pagalbininkų, kurie
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gali patys susidoroti su demonais. Jis nužengia, kad atneštų ramybę Savo
besąlygiškai pasiaukojušiems bhaktoms, kuriuos nuolat trikdo demonai.
Demonas nepalieka ramybėje bhaktos, net jeigu tas yra jo giminaitis: Prahlada
Maharaja buvo Hiranyakašipu sūnus, tačiau tėvas jį persekiojo. Krsnos motina
DevakT buvo Kamšos sesuo, bet ir ji su vyru Vasudeva kentėjo persekiojami
Kamšos dėl to, kad jiems turėjo gimti Krsna. Taigi Viešpats Krsna atėjo veikiau
norėdamas išgelbėti DevakT, negu susidoroti su Kamša, nors atliko abu darbus.
Todėl posme ir sakoma, kad Viešpats pasirodo skirtingomis inkarnacijomis, kad
išgelbėtų bhaktas ir sunaikintų nenaudėlius demonus.
Krsnadasos Kavirajos Caitanya-caritamrtos (Madhya 20.263-264) posmai
glaustai apibūdina inkarnacijos požymius:
srsti-hetu yei mūrti prapahce avatare sei Išvara-mūrti 'avatdra'
narna dhare
mdydtlta paravyome sabdra avasthana višve avatari' dhare
'avatdra' narna

,Ąvatara, arba Dievo inkarnacija, nužengia iš Dievo karalystės į materialią
reiškiniją. Tas Dievo Asmens pavidalas, kuriuo Jis nužengia, vadinamas
inkarnacija, arba avatdra. Visos inkarnacijos gyvena dvasiniame pasaulyje,
Dievo karalystėje. Avataros vardą jos gauna nužengusios į materialią kūriniją".
Yra įvairių rūšių avataros, tai — purusdvatdros, gundvatdros, lildvatdros,
šakty-dvesa avataros, manvantara-avataros ir yugdva-taros—jos ateina
nustatytu laiku kiekviename visatos kampelyje. Tačiau Viešpats Krsna yra
pirminis Viešpats, visų avatdrų pirmasis šaltinis. Viešpats Sri Krsna nužengia,
kad numalšintų tyrų bhaktų troškimą išvysti Jo originalias transcendentines
pramogas Vrndavanoje. Taigi svarbiausias Krsnos avataros uždavinys —
patenkinti besąlygiškai pasiaukojusius bhaktas.
Viešpats sako nužengiąs asmeniškai kiekvieną epochą. Taigi Jis ateina ir Kali
amžiuje. Srimad-Bkagavatam teigia, kad Viešpaties inkarnacija Kali-yugoje yra
Viešpats Caitanya Mahaprabhu, kuris paskleidė Krsnos garbinimą, pradėjęs
sahklrtanos judėjimą (kolektyvinį šventų vardų giedojimą) ir išplatinęs Krsnos
sąmonę visoje Indijoje. Jis pranašavo, kad sahklrtanos kultūra bus skelbiama visame pasaulyje, plis iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą. Apie Viešpatį
Caitanya, kaip apie Dievo Asmens Krsnos inkarnaciją, netiesiogiai kalba
slėpiningos apreikštų raštų dalys: Upanišados, Mahabhdrata ir Bhagavatam.
Viešpaties Krsnos bhaktas labai traukia Viešpaties Caitanyos sanjūrtanos
judėjimas. Ši Viešpaties avatara nesusidoroja su nenaudėliais fiziškai, bet
gelbsti juos Savo nepriežastine malone.
9 TEKSTAS

janma karma Ca me divyam evam ya vetti tattvatah tyaktva deharh
punar janma naiti mam et i so 'rjuna
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janma—gimimą:
karma—veikia;
ca—taip
pat:
me—Mano;
divyam—transcendentine; evam—-kaip šią; yah—kiekvienas, kuris; vetti—žino;
tattvatah — iš tiesų: tyaktva—palikęs nuošaly; deham
.. -šj kūną; punah—vėl; janma-—į gimimą; na—niekad; eti—
eina; mam—pas Mane; eti—ateina; sah—jis; arjuna—o Arjuna.
Kas suvokia transcendentinę Mano atėjimo ir žygių esmę, tas palikęs kūną
daugiau negimsta materialiame pasaulyje, bet eina į amžinąją Mano buveinę, o
Arjuna.
KOMENTARAS: Viešpaties nužengimą iš Savo transcendentinės buveinės jau
aprašė 6-as posmas. Tas, kas žino tiesą apie Dievo Asmens atėjima, jau
išsivadavęs iš materijos nelaisvės —jis grįžta į Dievo karalystę, kai tik palieka
materialu- kūną. Bet ištrūkti iš materijos vergijos gyvai esybei nėra lengva.
Impersonalistai ayogai išsivaduoja tik patyrę daug vargo, po daugelio daugelio
gimimų. Bet ir tas išsivadavimas įsiliejant į beasmenę Viešpaties brahmajyoti —
tik dalinis, neapsaugantis nuo pavojaus grįžti į materialų pasauli. O štai bhakta
vien todėl, kad suvokia transcendentine Viešpaties kūno bei žygių prigimtį,
numirus kūnui eina į Viešpaties buveine, nerizikuodamas grįžti j materialų
pasaulį. Brahma-samhitoje (5.33) pasakyta, kad Viešpats turi daug) bę pavidalų
nei inkarhacijų: advai-tam acyutam anadim ananta-rūpam. Nors Viešpats ir
egzistuoja daugybe transcendentinių pavidalų, visi jie — vienas ir tas pats
Aukščiausias Dievo Asmuo. Reikia įsisamoninti šia. tiesą ir ja patikėti,
nepaisant to, kad jos nesugeba suprasti pasauliečiai eruditai bei filosofai
empirikai. Vedos (Purusa-bodhini Upanisada) sako:
eko devo nitya-llldnurakto

bhakta-vydpi hrdy antar-dtmd

„Vienas ir tas pats Aukščiausias Dievo Asmuo amžinai egzistuoja daugybe
transcendentinių pavidalų, kad galėtų palaikyti ryšius su besąlygiškai
pasiaukojusiais Jam bhaktomis". Šį Vedų požiūrį Pats Viešpats patvirtina
aukščiau minėtu Gitos posmu. Tas, kuris pasikliaudamas Vedų bei Aukščiausio
Dievo Asmens autoritetu pripažįsta šią tiesą ir nešvaisto laiko filosofiniams
samprotavimams, pasiekia aukščiausią išsivadavimo pakopą. Be jokių abejonių,
pakanka patikėti šia tiesa, ir pasieksi išsivadavimą. Šiuo atveju tiktų Vedų
aforizmas tat tvam asi. Tas, kuris suvokia Viešpatį Krsną esant Aukščiausiuoju
ar kreipiasi į Jį žodžiais: „Tu būtent ir esi Aukščiausias Brahmanas,
Aukščiausias Dievo Asmuo", iš karto išsivaduoja; taigi jam garantuota galimybė
transcendentiškai bendrauti su Viešpačiu. Kitaip sakant, ištikimas Viešpačiui
bhakta tampa tobulas, ir tai patvirtina šis Vedų posmas:
tam eva viditvdti mrtyum eti

ndnyah panthd vidyate 'yandya

„Kad pasiektum tobulą išsivadavimą iš gimimo ir mirties, pakanka suvokti
Viešpatį, Aukščiausią Dievo Asmenį. Kito kelio į šį tobulumą nėra"
(Švetdšvatara Upanisada 3.8). Teigimas, kad nėra alternatyvos išsivadavimui,
reiškia, kad žmogų, kuris nesuvokia Krsnos, kaip Aukščiausio Dievo Asmens, iš
tikro valdo neišmanymo guna—jis neišsigelbės interpretuodamas Bhagavad-gitą
pagal pasaulietines mokslo normas, arba, vaizdžiai tariant, iš išorės laižydamas
medaus stiklainį. Materialiame pasaulyje tokie filosofai empirikai gal ir labai
įtakingi, tačiau tai nereiškia, kad jie verti išsivaduoti. Vienintelė viltis išsigelbėti
pasipūtusiems pasauliečiams eruditams — tai patirti nepriežastinę Viešpaties
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bhaktos malone. Taigi tikėjimu ir žinojimu reikia ugdyti Krsnos sąmonę ir taip
tapti tobuliems.
10 TEKSTAS vita-raga-bhaya-krodha man-mayd mam upašritah bahavo
jhdna-tapasd pūtd mad-bhavam agatah
vita—išsivadavę nuo; rdga—prisirišimo; bhaya—baimės; kro-dhdh—ir pykčio;
mat-mayd—visiškai Many; mam — Manyje; upašritah—būdami visiškai;
bahavah—daugelis; jhdna—žinojimo; tapasa—askeze; pūtdh—apsivalę;
mat-bhdvam—transcendentinę meilę Man; agatah—pasiekė.
(veikę potraukius, baimę bei pyktį, visiškai panirę į Mane ir Manyje atradę
prieglobstį, daugelis praeityje gyvenusių žmonių apsivalė pažinę Mane ir
užsidegė transcendentine meile Man.
KOMENTARAS: Anksčiau buvo minėta, kad tam žmogui, kuris turi per didelį
materialų potraukį, nepaprastai sunku suvokti Aukščiausią Absoliučią Tiesą kaip
asmenybę. Pernelyg prisirišę prie kūniškos būties sampratos žmonės taip
įklimpo į materializmą, kad beveik nesuvokia, jog Aukščiausiasis gali būti
asmenybė. Jiems sunku įsivaizduoti, kad egzistuoja transcendentinis kūnas,
kuris neyra, yra kupinas žinojimo ir amžinos palaimos. Materialistinės koncepcijos požiūriu, kūnas dūlus, kupinas neišmanymo ir kančių. Todėl platieji
žmonių sluoksniai, kai jiems kalbama apie asmenišką Viešpaties pavidalą,
įsivaizduoja jį įprastiniu kūnišku lygiu. Tokiems materialistams gigantiška
materiali reiškinija — aukščiausia forma. Jie galvoja, jog Aukščiausiasis —
beasmenis. O kadangi jie giliai įklimpę į materializmą, juos gąsdina mintis apie
asmenybės sugebėjimą išlikti, išsivadavus iš materijos. Kai jie sužino, kad ir
dvasinis gyvenimas individualus bei asmeniškas, jie bijo vėl tapti asmenybėmis
ir todėl linkę pasirinkti kitą išeitį: įsilieti į beasmenę tuštumą. Paprastai jie gyvas
esybes lygina su okeane pasirodančiais ir vėl išnykstančiais vandens burbulais.
Štai toks yra aukščiausias dvasinės egzistencijos tobulumas, kurį galima pasiekti
atsisakius individualumo, asmenybės. Toks gyvenimas — tai savotiška baimės
būklė, kai tobulai nesuvokiama dvasinė egzistencija. Maža to, daug kas net
neįsivaizduoja, kad dvasinė egzistencija apskritai galima. Tokie žmonės, išmušti
iš vėžių daugybės skirtingų teorijų bei prieštaringų filosofinių samprotavimų,
pajunta kartėlį, įpyksta ir padaro neprotingą išvadą, kad nėra jokios aukščiausios
priežasties, o pati esatis galų gale tiktai tuštuma. Tai ligoniai, kurių ligos
priežastis — sąlygotas gyvenimas. Kai kurie žmonės pernelyg materialiai prisirišę ir todėl neskiria dėmesio dvasiniam gyvenimui, kai kurie jų nori (silieti į
aukščiausią dvasine priežastį, treti apskritai prarado viltį ir netiki niekuo, nes
juos erzina įvairiausių samprotavimų dvasiniais klausimais srautas. Pastarieji
ima naudoti kokias nors svaiginančias medžiagas, o savo liguistas haliucinacijas
kartais palaiko dvasiniais regėjimais. Reikia vengti materialaus pasaulio prisirišimų, kurie yra trijų lygių: ignoruoti dvasinį gyvenimą, bijoti būti dvasine
asmenybe ir prisilaikyti tuštumos koncepcijos, kurią gimdo gyvenimo nesėkmės.
Norint atsikratyti materialios būties sampratos, besireiškiančios trimis lygiais,
reikia visiškai atsiduoti Viešpaties globai, vadovaujant bona fide dvasiniam
mokytojui, ir laikytis pasiaukojimo tarnybos taisyklių. Aukščiausia
pasiaukojamo gyvenimo pakopa vadinasi bhdva — transcendentinė meilė
Dievui.
Bhakti-rasamrta-sindhu (1:4.15-16) taip nusako pasiaukojimo tarnybos
mokslą:

178

Bhagavad-gita

4.5

adau šraddhd tatah sądhu- sahgo iha bhajana-kriya talo 'nartha-nivrtiih
sydt tato nistha rucis tatah
athdsaktis tato bhdvas tatah premabhyudahcati sddhakdnam ayam
premnaįi prddurbhdve bhavet kramah
„Visų pirma reikia turėti nors silpną norą pažinti save. Jis paskatins daugiau
bendrauti su dvasiškai pažengusiais žmonėmis. Tolesnė pakopa — iniciacija,
suteikta dvasios aukštumų pasiekusio dvasinio mokytojo. Jo vadovaujamas
neofitas bhakta pradeda pasiaukojimo tarnybos kelią. Atliekant pasiaukojimo
tarnybą, kuriai vadovauja dvasinis mokytojas, atsikratoma materialių
prisirišimų, pasiekiamas pastovumas savęs pažinimo procese ir pajuntamas pasakojimų apie Aukščiausią Dievo Asmenį, Šri Krsną, skonis. Tas skonis dar
labiau sustiprina potraukį Krsnos sąmonei, kuri subręsta bhdvoje ---pradinėje
transcendentinės meilės Dievui pakopoje. Tikroji meilė Dievui vadinasi prema,
aukščiausioji gyvenimo tobulumo pakopa*'. Pasiekusieji premos pakopą bc
atvangos su transcendentine meile tarnauja Viešpačiui. Žodžiu, laipsniškai,
pasiaukojimo tarnybos procese, vadovaujant bona fide dvasiniam mokytojui ir
atsikračius matenalių prisirišimų, baimės būti individualia dvasine asmenybe bei
nusivylimų- kurie pagimdo tuštumos filosofiją,— pasiekiama aukščiausia
tobulumo pakopa. Tada atsiveria kelias į Aukščiausio Viešpaties buveine.
•

11 TEKSTAS
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ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajdmy aham mama
vartmdnuvartante manusydh pdrtha sarvašah
ye—visi, kas; yatha—kaip; mam—Man; prapadyante—atsiduoda; tdn—jiems;
tatha—taip; eva—tikrai; hhajdmi—atlyginu; aham—Aš; mama—Mano;
vartma—keliu; anuvartante—eina; manusydh—visi žmonės; pdrtha—o Prthos
sūnau; sarvašah— visais atžvilgiais.
Kiek žmogus Man atsiduoda, tiek Aš jam ir atlyginu. Kiekvienas visais
atžvilgiais eina Mano keliu, o Prthos sūnau.
KOMENTARAS: Kiekvienas ieško Krsnos įvairiuose Jo pasireiškimų
aspektuose. Krsną, Aukščiausią Dievo Asmenį, iš dalies pažįstame Jo beasmeniu
aspektu (kaip hrahmajyoti spindesį) ir visa persmelkiančia Supersiela, kuri glūdi
visur, net atomo dalelėse. Bet visiškai Krsną pažinti tegali Jo tyri bhaktbs.
Vadinasi, Krsna yra visų mūsų pažinimo objektas, ir kiekvienas gauna Jį tiek,
kiek trokšta turėti. Transcendentiniame pasaulyje Krsna su tyru bhakta taip pat
palaiko tokius transcendentinius santykius, kokių bhakta trokšta. Vienas bhakta
panūsta matyti Krsną savo aukščiausiuoju valdovu, kitas trokšta matyti Jį savo
asmeniniu draugu, trečias — sūnumi, ketvirtas — mylimuoju. Krsna vienodai
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atlygina visiems bhaktoms pagal jų meilės jausmo stiprumą. Materialiame
pasaulyje irgi egzistuoja analogiški abipusiškų jausmų mainai — Viešpats atitinkamai atsiliepia į Savo įvairių garbintojų jausmus. Tyri bhaktos tiek
materialiame pasaulyje, tiek transcendentinėje buveinėje su Juo bendrauja ir Jam
asmeniškai tarnauja, ir taip su meile tarnaudami patiria transcendentinę palaimą.
O dėl impersonalistų, kurie
siekia dvasiškai sunaikinti gyvosios esybės individualų egzistavimą, tai Krsna
padeda ir jiems, leisdamas ištirpti Savo spindesyje. Im-personalistai nenori
pripažinti amžinojo palaimingojo Dievo Asmens — užgniaužę savo
individualumą jie nebegali patirti transcendentinės asmeniško tarnavimo
Viešpačiui palaimos. Kai kurie iš jų, nepajėgę įsitvirtinti net beasmenėje
egzistencijoje, grįžta į materialios veiklos sritį, realizuodami savo
snaudžiančius troškimus. Jie neįleidžiami į dvasines planetas, tačiau gauna
galimybę veikti materialiose planetose. Tiems, kurie dirba dėl karminių rezultatų, Viešpats, būdamas yajnešvara, suteikia tai, ko jie troško atlikdami
nurodytas pareigas; to, ko siekė, gauna ir mistinių jėgų trokštantys yogai.
Kitaip sakant, mūsų sėkmė priklauso tik nuo Jo malonės, o visi dvasiniai
metodai — ne kas kita, kaip tos sėkmės etapai viename ir tame pačiame
kelyje. Ir kol nebus pasiektas aukščiausias tobulumas — Krsnos sąmonė, visi
siekiai yra netobuli; tai patvirtina ir Srimad-Bhdgavatam (2.3.10):
akdmah sarva-kamo va moksa-kdma udara-dhih tlvrena
bhakti-yogena yajeta purusam param
„Nesvarbu, ar žmogus nieko netrokšta [bhaktų būvis], ar trokšta karminių
rezultatų, ar nori išsivaduoti — visomis išgalėmis jis turi stengtis šlovinti
Aukščiausią Dievo Asmenį, kad pasiektų visišką tobulumą, kurio kulminacija
— Krsnos sąmonė".

12 TEKSTAS
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kanksantah karmanam siddhim yajanta iha devatah ksipram hi
manuse loke siddhir bhavati karma-jd
kanksantah—trokšdami; karmanam—karminės veiklos; siddhim —tobulumo;
yajante—jie
garbina
aukomis;
iha—materialiame
pasaulyje;
devatah—pusdievius; ksipram—labai greitai; hi—tikrai; manuse—žmonių
visuomenėje; loke—šiame pasaulyje; sid-dhih—sėkmė; bhavati—ateina;
karma-jd—iš karminės veiklos.
Žmonės šiame pasaulyje trokšta pasisekimo karminėje veikloje, todėl jie
ir garbina pusdievius. Žinoma, jie greitai sulaukia tokios veiklos
rezultatų.
KOMENTARAS: Yra įsivyravusi neteisinga nuomonė dėl šio pasaulio dievų,
t.y. pusdievių. Nors menkos nuovokos žmonės ir pripažįstami dideliais
eruditais, bet tuos pusdievius laiko įvairiomis Aukščiausio Viešpaties
formomis. Iš tiesų pusdieviai — ne kokios nors skirtingos Dievo formos, bet
skirtingos sudėtinės Dievo dalelės. Dievas — vienas, o Jo sudėtinių dalelių —
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daug. Vedos sako: nityo nityanam — Dievas yra vienas. Išvarah paramah
krsnah. Aukščiausias Dievas vienas — Krsna, o pusdieviai yra apdovanoti
galiomis tik tam, kad galėtų valdyti materialų pasaulį. Visi pusdieviai —
gyvosios esybės (nityanam), vieni turi didesnę, kiti mažesnę materialią galią.
Jie negali būti lygūs Aukščiausiam Dievui — Narayanai, Višnu, arba Krsnai.
O tas, kuris mano, jog Dievas ir pusdieviai — vienodo lygio būtybės, yra
ateistas, pasandis. Netgi didžiausi pusdieviai — Brahma ir Siva — negali
lygintis su Aukščiausiu Viešpačiu. Tiesą sakant, tokie pusdieviai, kaip
Brahma ir Šiva, patys garbina Viešpatį (šiva-virinci-nutam). Ir vis dėlto, nors
ir kaip būtų keista, dažnas žmonių lyderis yra garbinamas siaurapročių, kurie
tiki klaidingomis antropomorfizmo bei zoomorfizmo teorijomis. Iha devatah
— žymi galingą šio materialaus pasaulio žmogų ar pusdievį. Bet Narayana,
Višnu, ar Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo — ne šio pasaulio būtybė. Ji
virš materialios kūrinijos, transcendentali jos atžvilgiu. Net impersonalistų
lyderis Šri-pada Sankaracarya tvirtina, kad Narayana, t.y. Krsna, anapusiškas
materialiai kūrinijai. Tačiau neišmanėliai (hrta-jhdna) garbina pusdievius, nes
siekia greitų rezultatų. Ir juos gauna, bet nesuvokia, jog šitaip pasiekti
rezultatai —laikini ir skirti menkos nuovokos žmonėms. Protingas žmogus yra
Krsnos sąmonėje ir nemato reikalo garbinti nereikšmingus pusdievius dėl
skubios, laikinos naudos. Ir materialaus pasaulio pusdieviai, ir jų garbintojai
išnyks kartu su pasauliu. Pusdievių dovanotos malonės — materialios ir
laikinos. Ir materialūs pasauliai, ir jų gyventojai, net ir pusdieviai bei jų
garbintojai — tik kosminio vandenyno burbuliukai. Ir vis dėlto šiame
pasaulyje žmonių visuomenė kraustosi iš proto dėl laikinų materialių turtų —
žemės, šeimos ir viso to, kas teikia malonumą. Laikinų gėrybių trokštantys
žmonės lenkiasi pusdieviams arba visuomenės galingiesiems. Jeigu įsiteikęs politiniam lyderiui žmogus tampa
vyriausybės ministru, tai laikoma didžiausiu pasiekimu. Todėl žmonės
keliaklupsčiauja prieš vadinamuosius vadovus arba „šio pasaulio didžiūnus", kad
gautų laikinų gėrybių, ir jas iš tiesų gauna. Tokie kvaili žmonės nesidomi Krsnos
sąmone, kurios dėka galima visiems laikams įveikti materialios egzistencijos
sunkumus. Jie siekia tik juslinių malonumų, ir dėl menkiausios galimybės
jusliškai pasitenkinti mielai garbina įgalintas gyvas esybes — pusdievius.
Posmas nurodo, jog retas kuris domisi Krsnos sąmone. Daugumai terūpi
materialūs džiaugsmai, ir todėl žmonės garbina galingas gyvas esybes.
13 TEKSTAS

cdtur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhdgašah tasya kartaram api
mam viddhy akartdram avyayam
cdtuh-varnyam—keturi
žmonių
visuomenės
skyriai;
maya—Mano;
srstam—sukurti; guna—pagal savybes; karma—ir darbą; vi-bhagašah—skyrių
požiūriu; tasya—šio; kartaram—tėvą; api— nors; mam—Mane; viddhi—žinoki;
akartdram—kaip neveikiantį; avyayam—nekintantį.
Pagal tris materialios gamtos gunas ir su jomis susijusį darbą Aš sukūriau
keturis žmonių visuomenės skyrius. Nors Aš esu šios sistemos kūrėjas,
žinoki, jog būdamas nekintamas, Aš nieko neveikiu.
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KOMENTARAS: Viską sukūrė Viešpats. Viskas gimė iš Jo, Jis viską palaiko ir
po sunaikinimo viskas ilsisi Jame. Taigi Jis yra ir keturių visuomeninės
santvarkos skyrių kūrėjas. Pirmoji iš jų—brdhrna-nos, inteligentijos klasė, juos
valdo dorybės guna. Antroji, administracinė — ksatriyų klasė, juos valdo aistros
guna. Prekijus, kurie vadinami vaišyomis, valdo aistros bei neišmanymo gunos, o
šudras, darbininkų klasę, valdo materialios gamtos neišmanymo guna. Nors
Viešpats Krsna sukūrė keturis žmonių visuomenės skyrius, tačiau Jis Pats
nepriklauso nė vienam, nes Jis nėra iš tų sąlygotųjų sielų, kurios sudaro

žmonių visuomenę. Žmonių visuomenė panaši į bet kurią
gyvūnų šeimą. Tani, kad žmonės galėtų iškilii aukščiau
gyvulio bei sistemingai ugdyti Krsnos sąmonę, Viešpats ir
sukūrė aukščiau minėtus skyrius. Individualų žmogaus
polinkį vienam ar kitam darbui nulemia tos materialios
gamtos gurios, su kuriomis jis yra susijęs, [vairių
materialios gamtos gunų poveikį žmogaus gyvenimui
aprašo aštuonioliktas šios knygos skyrius. Žmogus Krsnos
sąmonėje yra aukštesnis ir už brahmanų. Nors brdhmanos
pagal savo savybes turėtų suvokti Brahmaną, Aukščiausią
Absoliučią Tiesą, tačiau dauguma jų tesiekia beasmenio
Brahmano, Viešpaties Krsnos apraiškos, pažinimo. Bei
tas, kuris peržengia ribotą brdhmanos supratimą ir
perpranta Aukščiausią Dievo Asmenį, Viešpatį Sri Krsną
— įgyja Krsnos sąmonę, kitaip sakant, tampa vais-nava.
Krsnos sąmonė apima įvairių Krsnos pilnutinių ekspansijų
— Ramos, Nrsimhos, V ar anos, etc. suvokimą. Kaip
Krsna yra transcendentalus minėtai keturių žmonių
visuomenės skyrių sistemai, taip žmogus Krsnos sąmonėje
transcendentalus visiems žmonių visuomenės skvriams
—ar imtume skirstymą pagal bendruomenės, nacijos ar
pagal rūšies požymius.
14

TEKSTAS

na mam karmani limpanti na me karma-phale
sprha iti marti yo 'bhijdndti karmabhir na su
badhyate
na—niekad; mam—Man; karmani ......... visos
veiklos
rūšys; limpami
- - daro poveikį; na— ne; me—Mano; karma -phale—
karminėje veikloje; sprha—siekiai; iti—taip; mam —
Mane; yah — tas, kuris;
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abhijdndti—žino; karmabhih- ....... tokios
atoveikiais; na—
niekada; sah—jis; badhyate—nesusipančioja.
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veiklos

Nėra tokios veikios, kuri dury tų Man įtaką, nesiekiu Aš ir
veiklos vaisių. Suvokiantis šią tiesą apie Mane neįklimpsta
į savo karminės veiklos pasekmes.
Materialiame pasaulyje galioja nerašytas
įstatymas, kad karalius negali neteisingai elgtis, arba kitais
žodžiais sa-kant, pačiam karaliui valstybes įstatymai
negalioja. Taip ir Viešpaties nė kiek neveikia materialaus pasaulio
KOMENTARAS:

judėjimas, nors Jis — šio pasaulio kūrėjas. Jis sukuria pasaulį, tačiau Pats yra
anapus Savo kūrinijos, tuo tarpu gyvąsias esybes supančioja jų pačių materialios
veiklos karminiai rezultatai, nes jos geidžia valdyti materijos resursus. Įmonės
savininkas neatsako už gerus ar blogus savo darbininkų poelgius, už juos atsako
patys darbininkai. Gyvosios esybės atlieka veiklą, per kurią jos siekia juslinio
pasitenkinimo, nors Viešpats tokių veiksmų neliepia atlikti. Vis labiau
siekdamos juslinių malonumų gyvosios esybės užsiėmusios šio pasaulio darbais
ir svajoja apie pomirtinę laimę danguje. Viešpats, būdamas Pats Sau
pakankamas, nė kiek nesižavi tariama dangiškąja laime. Dangaus pusdieviai —
tik Jo tarnai. Savininkas niekada nesiveržia prie žemų džiaugsmų, kurių siekia jo
darbininkai. Viešpats yra anapus materialių veiksmų ir atoveikių. Pavyzdžiui,
lietus neatsako už įvairių rūšių augmeniją, dygstančią žemėje, tačiau be lietaus
augmenija suvešėti negali. Vedų smrti liudija:
nimitta-matram evdsau srjydndm sarga-karmani
pradhdna-kdranl-bhūtd yato vai srjya-šaktayah
„Viešpats yra vienintelė materialių kūrinijų aukščiausioji priežastis.
Tiesioginė jų priežastis — materiali gamta, kurios dėka kosmoso apraiškos
įgauna regimą pavidalą". Sukurtos būtybės yra pačių įvairiausių rūšių:
pusdieviai, žmonės, gyvūnai — visos jos atsako už ankstesnių gyvenimų gerus ir
blogus savo darbus. Viešpats paprasčiausiai suteikia joms galimybę tuos darbus
atlikti ir jas valdyti paveda gamtos gurioms, tačiau Pats Jis nėra atsakingas už
ankstesnius ir dabartinius jų veiksmus. Veddnta-sūtroje (2.1.34) sakoma:
vaisamya-nairghrnye na sdpeksatvdt — Viešpats nešališkas gyvosioms esybėms.
Gyvoji esybė pati atsako už savo poelgius. Viešpats tiktai teikia jai galimybę
tarpininkaujant materialiai gamtai, išorinei energijai. Išmanančio šiuos
sudėtingus karmos, arba karminės veiklos, dėsnius žmogaus neveikia tos veiklos
pasekmės. Kitaip sakant, tas, kuris suvokia transcendentinę Viešpaties prigimtį,
jau yra Krsną įsisąmoninęs, patirtį turintis žmogus; karmos dėsniai jo
nebeveikia. O tas, kuris nežino transcendentinės Viešpaties prigimties ir mano,
kad Viešpaties darbų tikslas — karminiai rezultatai (kaip ir paprastų gyvų
esybių), būtinai susipainioja karminių pasekmių tinkle. Tačiau Aukščiausią Tiesą
pažinęs jau yra išlaisvinta siela, įgijusi pastovumą Krsnos sąmonėje.
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15 TEKSTAS

evam jnatva krtam karma pūrvair api mumuksubhih kuru karmaiva
tasmdt tvam pūrvaih pūrvataram krtam
evam—šitaip; jnatva—gerai žinant; krtam—buvo atliktas; karma—darbas;
pūrvaih—praeities autoritetų; api—tikrai; mumuksubhih—išsivadavusių;
kuru—tiesiog vykdyk; karma—nurodytą pareigą; eva—tikrai; tasmdt—todėl;
tvam—tu; pūrvaih—pirmtakų; pūrva-taram—senovėje; krtam—kaip buvo
atlikta.
Šitaip suvokdamos transcendentinę Mano prigimtį senovėje veikė visos
išlaisvintos sielos. Todėl tu irgi privalai vykdyti savo pareigą, sekdamas jų
pėdomis.
KOMENTARAS: Yra dviejų kategorijų žmonės. Vienų širdyse knibžda nešvarūs
materialūs siekiai, o kiti jų neturi. Krsnos sąmonė išganinga ir vieniems, ir
kitiems. Žmonės su užterštomis širdimis gali pasirinkti Krsnos sąmonę ir,
laikydamiesi reguliuojamųjų pasiaukojimo tarnybos principų, tolydžio
apsivalyti. O apsivaliusieji gali tęsti Krsnos sąmonės veiklą, savo pavyzdžiu
užkrėsdami aplinkinius, kurie iš to gautų naudos. Neišmanėliai ir Krsnos
sąmonės neofitai, kurie dar neperprato Krsnos sąmonės esmės, dažnai nori
atsisakyti veiklos. Viešpats nepritaria Arjunos ketinimams atsisakyti veiksmų
kovos lauke. Reikia veikti, tiktai būtina žinoti kaip. Atsisakyti veiklos Krsnos
sąmonėje ir laikytis nuošalyje — tai parodijuoti ją. Toks užsiėmimas menkesnis
už realią veiklą vardan Krsnos. Šiame posme Krsna pataria Arjunai veikti
Krsnos sąmonėje, sekti ankstesniųjų Viešpaties mokinių pėdomis, pavyzdžiui,
jau minėtuoju Saulės dievu Vivasvanu. Aukščiausias Viešpats prisimena ir visus
Savo ankstesnius poelgius, ir visus poelgius tų žmonių, kurie praeityje veikė
Krsnos sąmonėje. Todėl Jis skatina imti pavyzdį iš Saulės dievo, kurį prieš
milijonus metų šio meno išmokė Pats Viešpats. Apie tokius Viešpaties Krsnos
mokinius šiame posme kalbama kaip apie seniai išsivadavusias sielas, vykdančias Krsnos nurodytas pareigas.

184

Bhagavad-gita

4.16

16 TEKSTAS

kim karma kim akarmeti kavayo 'py ątra mohitah
tat te karma pravaksyami yaj jnatva mdksyase 'šubhdt
kim—kas

yra; karma—veiksmas; kim—kas yra; akarma- -neveikimas;
iti—šitaip, kovayah- -išminčiai; api—taip pat; ątra—šiuo klausimu; mohitah
—
suklaidinti;
tat—-tą;
te—tau;
karma
—
veiklą;
pravaksyami—paaiškinsiu; yat—kurią; jnatva— žinodamas; mo-ksyase —
išsivaduosi; ašubhdt— nuo visų nelaimių.
Net ir išmmtingasb negali tiksliai pasakyti, kas yra veiksmas, o kas
— neveikimas. Dabar Aš paaiškinsiu, kas yra veiksmas. Tai
žinodamas tu būsi apsaugotas nuo visų nelaimių.
KOMENTARAS: Veikti Krsnos sąmonėje reikia pagal anksčiau gyvenusių bona fide bhakta pavyzdžius. Tai rekomenduoja ir penkioliktas posmas. Tolesniame tekste bus paaiškinta, kodėl
negalima veikti savo nuožiūra.
Šio skyriaus pradžia aiškino, kad norintysis veikti Krsnos sąmonėje turi paklusti įgaliotiems vadovams, kurie priklauso
mokinių sekai. Krsnos sąmonės sistema pirmiausia buvo
apibūdinta Saulė' dievui. Saulės dievas jų persakė savo sūnui Manu.
o Manu — sūnui Iksvaku; taigi Krsnos sąmonės sistema žemėje
žinoma nuo senų seru - vės. Todėl reikia sekti praeities autoritetų,
priklausančių mokinių sekai, pavyzdžiu. Kitaip net puiys
išmintingiausieji niekad nesutars, kokia turi būti tikroji Krsnos
sąmonės veikla. Todėl Viešpats ir nutarė tiesiogiai mokyti Arjuna
Krsnos sąmonės. Tas, kuris seks Arjunos pavyzdžiu, tikrai nedarys
klaidų, nes Arjuna tiesioginius nurodymus gavo iš Paties
Viešpaties.
Sakoma, kad jokie eksperimentai neįrodys religijos teisingumo,
nes eksperimentinis mokslas — netobulas. Iš tikrųjų religijos principus tegali nustatyti tik Pats Dievas. Dharmdm tu sdksad bhagavat-pramtam
(Bhag. 6.3.19). Religijos principų negalima išgalvoti ribotais
samprotavimais. Reikia sekti didžiaisiais autoritetais: Brahma,
Šiva. Narada, Manu. Kurnantis, Kapila. Prahlada, Bhlsma. Šukadeva
Gosvamiu, Yamaraja, Janaka ir Bali Maharaja. Spekuliatyvūs samprotavimai nepadės
sužinoti, kas yra religija arba savęs pažinimas. Todėl iš nepriežastinės malonės Savo
bhaktoms. Viešpats tiesiogiai aiškina Arjunai, kas yra veiksmas, o kas — neveikimas. Tik
Krsnos sąmonės veikla gali išgelbėti žmogų iš materialios būties spąstų.

17 TEKSTAS
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karmano hy api boddhavyam boddhavyam ca vikarmanah akarmanaš ca
boddhavyam gahand karmano gatih
karmanah—veiklos; hi—tikrai; api—taip pat; boddhavyam—turi būti suvoktas;
boddhavyam—turi būti suvoktas; ca—taip pat; vikarmanah—uždraustos veiklos;
akarmanah—neveikimas; ca— taip pat; boddhavyam—turi būti suvoktas; gahand—labai
sunku; karmanah—darbo; gatih—kelias.
Veiklos vingrybes perprasti labai sunku. Todėl būtina tiksliai žinoti, kas yra veiksmas,
kas yra neveikimas ir koks veiksmas draudžiamas.
KOMENTARAS: Jeigu iš tiesų norima išsivaduoti iš materijos nelaisvės, būtina suvokti
veiklos, neveikimo ir autoritetų draudžiamo veiksmo skirtumus. Veiksmą, atoveikį bei
iškreiptus veiksmus analizuoti būtina, nes šis klausimas — labai sudėtingas. Norint suprasti
Krsnos sąmonę ir veiklą pagal įvairius jos aspektus, reikia patirti savo santykį su
Aukščiausiuoju. Kas įgijo tobulą žinojimą, tas supranta, kad kiekviena gyvoji esybė — tai
amžinas Viešpaties tarnas, ir todėl ji turi veikti Krsnos sąmonėje. Visas Bhagavad-gitos
turinys skatina padaryti tokią išvadą. Kitokios išvados, neigiančios šią sąmonę ir su ja
susijusią veiklą, yra vikarma — draudžiama veikla. Norintysis šiuos dalykus suvokti turi
bendrauti su autoritetingais Krsnos sąmonės atstovais ir iš jų sužinoti šią paslaptį; tai lygiai
tas pat, kaip tiesiogiai mokytis iš Viešpaties. Kitaip net pats išmintingiausias žmogus
atsidurs aklavietėje.
18 TEKSTAS

karmany akarma yah pašyed akarmani ca karma yah sa buddhiman manusyesu
yuktah krtsna-karma-krt

sa

karmani—veikloje;
akarma—neveikimą;
yah
-r—
tas,
kuris;
pašyet
—regi;
akarmani—neveikime;
ca—taip
pat;
karma—karminę
veiklą;
yah^-tas,
kuris;
sah—]\s;
buddhi-mdn—yra
išmintingas;
manusyesu—žmonių
visuomenėje;
sah—^-jis;
yuktah—transcendentinėje
padėtyje;
krtsna-karma-krt—ir
nors
atlieka
įvairiausią
veiklą.
.
Kas neveikimą mato veikloje, o veiklą:— neveikime, tas išminčius tarp žmonių. Jo
padėtis transcendentinė, nors jis ir atlieka pačią įvairiausią veiklą.
KOMENTARAS:
Natūralu,
kad
žmogaus,
veikiančio
Krsnos
sąmonėje, nepančioja karma. Jis viską daro tiktai Krsnai, todėl dėl savo
darbų pasekmių jis nei džiaugiasi, nei kenčia. Taigi jis — išmintingiausias
žmonių
visuomenėje,
nors
ir
atlieka
vardan
Krsnos
pačius
įvairiausius
darbus.
Akarma
reiškia
„be
veiklos
pasekmių".
Impersonalistas
atsisako
karminės
veiklos
baimindamasis,
kad
ji
netaptų
kliuviniu
savęs
pažinimo
kelyje,
o
personalistas
puikiai
žino
esąs
amžinas
Aukščiausio
Dievo
Asmens
tarnas,
todėl
jis
atsideda Krsnos sąmonės veiklai. O kadangi jis viską daro vardan
Krsnos,
tarnaudamas
jis
patiria
tikrą
transcendentinę
laimę.
Yra
žinoma,
kad
pasirinkusieji
šį
kelią
netrokšta
juslinio
pasitenkinimo.
Amžinos
tarnybos
Krsnai
jausmas
apsaugo
nuo
įvairiausių
veiklos
pasekmių.
'
.
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19 TEKSTAS

yasya šarve samdrambhdh kdma-sankalpa-varjitdh
jhdndgni-dagdha-karmdnam tam dhuh panditarh budhdh
yasya—kurio; šarve—visi; samarambhah—siekiai; karna—pagrįsto noru jusliškai
pasitenkinti; sahkalpa—ryžto; varjitdh—neturi; jhana—tobulo išmanymo; agni—ugnimi;
dagdha—sudegintas; karmanam—kieno darbas; tam—tą; dhuh—skelbia; panditam
—išminčiumi; budhdh—žinantieji.
Tasai vadinamas viską žinančiu, kurio siekiai nenukreipti į juslinį pasitenkinimą.
Išminčiai teigia, kad jo darbų pasekmes jau sudegino tobulo išmanymo ugnis.
KOMENTARAS: Tiktai pasiekus visišką žinojimą, galima suvokti Krsnos sąmonėje esančio
žmogaus poelgius. Kadangi žmogus Krsnos sąmonėje nelinkęs jusliškai tenkintis, sakoma,
kad jo darbų pasekmės jau sudegintos: jis gerai suvokia, kad jo konstitucinė padėtis — būti
Aukščiausio Dievo Asmens amžinu tarnu. Pasiekęs tokį tobulą žinojimą yra iš tiesų
mokytas. Gilinti supratimą apie amžiną tarnystę Viešpačiui — tai panašu į ugnies
įsiliepsnojimą. Tereikia įžiebti tokią ugnį, ir ji sudegins visos veiklos pasekmes.

20 TEKSTAS

tyaktva karma-phalasangam
naiva kihcit karoti sah

nitya-trpto nirdšrayah karmany abhipravrtto 'pi

tyaktva—atmetęs;
karma-phala-ąsangam—prisirišimą
prie
karminių
rezultatų;
nitya—nuolat; trptah—paterikint&s;-nirašrayah— be jokio prieglobsčio; karmani—veikla;
abhipravrttah—visiškai užsiėmęs; api—nepaisant; na-r-ne; eva—tikrai; kihcit—ką nors;
karoti—daro; sah—jis.
Atsikratęs bet kokio potraukio veiklos rezultatams, visada patenkintas ir
nepriklausomas, jis neatlieka karminių veiksmų, nors ir yra pasinėręs į visokiausius
darbus.
KOMENTARAS: Išvengti veiklos pančių galima tiktai Krsnos sąmonėje, kai viskas daroma
Krsnai. Žmogaus Krsnos sąmonėje poelgius įkvepia tyra meilė Aukščiausiam Dievo
Asmeniui, todėl veiklos rezultatai jo nevilioja. Jam ne itin rūpi savęs išlaikymas, nes visus
savo reikalus jis patiki Krsnai. Žmogus Krsnos sąmonėje nesivaiko naujų daiktų ir
nesistengia išsaugoti jam priklausančių. Jis stengiasi kuo geriau vykdyti savo pareigas, o
kitką palieka Krsnos valiai. Atsižadėjęs žmogus visad nepriklausomas nuo gėrio, blogio ir jų
pasekmių, tartum jokių veiksmų ir neatliktų. Tai akar-mos— „veiksmų be karminio
atoveikio" požymis. Todėl visa ne Krsnos sąmonės veikla supančioja veikėją; tuo, kaip buvo
aiškinta, ir pasireiškia realus vikarmos veikimas.

21 TEKSTAS
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nirašlh—netrokšdamas rezultato; yata—suvaldytu; citta-atma— protu bei intelektu;
tyakta—atmetęs; sarva—visą; parigrahah— nuosavybės jausmą; šariram—palaikantį
gyvybę; kevalam—tiktai; karma—darbą; kurvan—atlikdamas; na—niekada; apnoti—
gauna; kilbisam—atoveikį už nuodėmes.
Toksai išmaningas žmogus veikia visiškai suvaldęs protą bei intelektą, jis atsisako
nuosavybės jausmo ir dirba tik tam, kad gautų kas būtiniausia pragyvenimui. Taip
elgdamasis, jis nepatiria atoveikio už nuodėmes.
KOMENTARAS: Žmogus, įsisąmoninęs Krsną, iš savo veiklos nelaukia nei gerų, nei blogų
rezultatų. Jo protas bei intelektas visiškai suvaldyti. Jis žino esąs sudėtinė Aukščiausiojo
dalelė, ir veiklą, kurią jis atlieka kaip sudėtinė visumos dalis, pasirenka ne jis pats; šitaip per
jį veikia Pats Aukščiausiasis. Ranka juda ne pati savaime, o paklusdama viso kūno
poreikiams. Žmogus, įsisąmoninęs Krsną, visad derinasi prie Aukščiausiojo norų, nes pats
negeidžia jusliškai pasitenkinti. Atlikdamas veiksmą, jis panašus į mašinos mechanizmo
detale,. Norint normaliai eksploatuoti detalę, reikia ją tepti ir valyti; taip n Krsną
įsisąmoninęs žmogus dirba ir palaiko kūną tam, kad užtektu jėgų transcendentiškai su meile
tarnauti Viešpačiui. Todėl jis apsaugotas nuo atoveikio už savo poelgius. Jis panašus į
gyvulį — net jo kūnas jam nepriklauso. Žiaurus šeimininkas nudobia savo gyvulį, o tas nė
nesipriešina. Gyvulys neturi tikros nepriklausomybės. Žmogus Krsnos sąmonėje visiškai
atsidėjo savęs pažinimui ir praktiškai turi labai mažai laiko domėtis materialiais daiktais.
Kad palaikytu savo gyvybę, jis nesinaudoja nešvariais pasipelnymo būdais, todėl nesusitepa
nuodėme ir nepatiria atoveikio už savo veiklą.

22 TEKSTAS

yadrcchd-ldbha-santusto dvandvdtito vimatsarah samah siddhdv asiddhau ca
krtvdpi na nibadhyate
yadrcchd—savaime; Idbha—gaudamas; santustah—patenkintas; dvandva—dualizmą;
atitah — įveikęs; vimatsarah—nepavydus; samah—tvirtas; siddhau — sėkmėje:
asiddhau—nesėkmėje; ca — taip pat; krtvd—veikiąs; api—nors; na—niekada;
nibadhyate— susipainioja.
Kas išvengia dualizmo ir pavydo, išlieka tvirtas tiek sėkmėje, tiek nelaimėje, ir pasitenkina
tuo, kas savaime gaunama — tas niekuomet nesusipainioja, nors ir atlieka įvairius veiksmus.
KOMENTARAS Krsna. įsisąmoninęs žmogus savo kūnu ypatingai nesirūpina. Jis
pasitenkina tuo, kas įgyjama savaime. Jis neelgetauja ir nesiskolina pinigų, bet sąžiningai
dirba, kiek. leidžia jėgos, ir pasitenkina tuo, ką gauna savo sąžiningų darbu. Taigi
pragyvenimo rūpesčiai nevaržo jo nepriklausomybės. Jis neleidžia, kad kieno nors tarnyba
trukdytų jam pačiam tarnauti Krsnos sąmonėje. Tačiau norėdamas patarnauti Viešpačiui, jis
atliks bet kokią veiklą, nors jo paties materialaus pasaulio dualizmas nepaveikia.
Materialaus pasaulio dualizmas pasireiškia karščiu ir šalčiu, vargu ir laime. Žmogus Krsnos
sąmonėje yra aukščiau dualizmo, nes jis nedvejodamas padarys viską, kad patenkintų Krsną.
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Todėl jis išlieka tvirtas ir sėkmėje, ir nelaimėje. Šie požymiai išryškėja, kai žmogus pasiekia
visišką transcendentinį žinojimą.
23 TEKSTAS

gata-sahgasya muktasya jhdndvasthita-cetasah yajhdydcaratah karma
samagram pravillyate
gata-sahgasya—neprisirišusio prie materialios gamtos gunų; muktasya—išsivadavusio;
jhdna-avasthita—esanti transcendencijoje; cetasah—kieno išmintis; yajhdya—Yajnos
(Krsnos) labui; dcara-tah—atliekamas; karma—darbas; samagram—visiškai; pravillyate—įsilieja visas.
Veikla žmogaus, kuris yra neprisirišąs prie materialios gamtos gunų ir pasiekė visišką
transcendentinį žinojimą, įsilieja į transcendenciją.
KOMENTARAS: Visiškai įsisąmonindamas Krsną, žmogus išvengia priešybių poveikio ir
tuo pačiu apsivalo nuo jį teršiančių materijos gunų. Jis gali išsivaduoti, nes žino savo
konstitucinę padėtį Krsnos atžvilgiu, ir dėl tojo proto neįmanoma nukreipti nuo Krsnos
sąmonės. Todėl, kad ir ką dirbtų, jis dirba Krsnai — pirminiam Višnu. Taigi visą jo veiklą
reikia laikyti auka, nes auka siekiama patenkinti Aukščiausią Asmenį, Višnu, arba Krsną.
Be abejonės, tokios veiklos rezultatai įsilieja į transcendenciją, nesukeldami materialių
pasekmių.
24 TEKSTAS brahmdrpanam brahma havir brahmagnau brahmano hutam brahmaiva
tena gantu \-y am brahma-karma-samddhina
brahma—dvasinės
prigimties;
arpanam—indėlis;
brahma—Aukščiausiasis;
havih—sviestas; brahma—dvasinėje; agnau—suvartojimo ugnyje; brahmana—dvasinės
sielos; hutam—paaukotas; brahma—dvasinė karalystė; eva—tikrai; tena—jo; gantavyam—
bus pasiekta; brahma—dvasinėje; karma—veikloje; samadhind —visiškai pasinėrus.
Visiškai paniręs į Krsnos sąmonę žmogus būtinai eis į dvasinę karalystę, nes jis
atsideda dvasinei veiklai, kurioje ir baigmė absoliuti, ir tai, kas aukojama, yra tokios
pat dvasinės prigimties.
KOMENTARAS: Posmas teigia, kad Krsnos sąmonės veikla galų gale atves į dvasinį tikslą.
Krsnos sąmonėje atliekami įvairūs veiksmai, kuriuos apibūdins tolesni posmai. Dabar
kalbama apie patį Krsnos sąmonės principą. Sąlygota siela, panirusi į materijos ne-š vary
bes, priversta veikti materialioje aplinkoje, bet jai vis dėlto būtina iš jos išsiveržti. Krsnos
sąmonė — toks metodas, kurio pagalba sąlygotoji siela gali išsiveržti iš materialios
aplinkos. Pavyzdžiui, ligonį, susirgusį vidurių liga dėl piktnaudžiavimo pieno produktais,
galima pagydyti vėlgi pieno produktu — varške. Sis Gitos posmas teigia, kad materijos
užvaldytą sąlygotą sielą galima pagydyti Krsnos sąmone. Paprastai šis metodas vadinasi
yajha, ar veikla (auka), kurios vienintelis tikslas — patenkinti Višnu, arba Krsną. Kuo
daugiau materialiame pasaulyje veikiama Krsnos sąmonėje, t.y. tik vardan Višnu, tuo
dvasingesnė tampa aplinka — visiško įsiliejimo į transcendenciją dėka. Žodis brahma
(Brahmanas) reiškia „dvasinis". Viešpats yra dvasinis, o Jo transcendentinio kūno spinduliai
vadinasi brahmajyoti -— dvasinis spindėjimas. Visa, kas egzistuoja, skendi brahmajyoti,
tačiau kai jyoti aptraukia iliuzija (mayd), ar juslinis pasitenkinimas, ji tampa materiali.
Krsnos sąmonė iš karto nutraukia šitą materialų šydą; todėl auka Krsnos sąmonės labui, tos
aukos arba duoklės suvartotojas, suvartojimo procesas, aukotojas bei rezultatas — visa tai
drauge paėmus ir yra Brahmanas, arba Absoliuti Tiesa. Materija — tai Absoliuti Tiesa,
aptraukta mdyos skraiste. Kai materija paklūsta Absoliučiai Tiesai, ji atgauna savo dvasinę
kokybę. Krsnos sąmonė — iliuzinės sąmonės atsivertimo į Brahmaną, Aukščiausiąjį,
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procesas. Kai protas visiškai panyra į Krsnos sąmonę, sakoma, kad jis esti samadhi —
transe. Visa, kas daroma su tokia transcendentine sąmone, vadinasi yajną — auka
Absoliutui. Tokiame dvasinės sąmonės būvyje esantis aukotojas, auka, suvartojimo
procesas, šios aukos su vartotojas (arba vadovas) ir rezultatas, t.y. galutinis pasiekimas —
visa tai tampa viena Absoliute, Aukščiausiame Brahmane. Toks yra Krsnos sąmonės
metodas.

25 TEKSTAS

daivam evapare yajhath yoginah paryupdsate brahmagnav aparė yajnarh
yajhenaivopajuhvati
daivam—garbindami
pusdievius;
eva—šitaip:
aparė—kiti:
yajnarh—aukas;
yoginah—mistikai; paryupūsate—tobulai garbina;
brahma—Absoliučios Tiesos; agnau- ................. ugnyje; apave—kiti; yajham — auką; yajhena—per auką; eva—šitaip; upajuhvati—atnašauja.
Vieni yogai nepriekaištingai garbina pusdievius, aukodami jiems įvairias aukas, o kiti
atnašauja aukas Aukščiausio Brahmano ugnyje.
KOMENTARAS: Anksčiau buvo aiškinta, kad žmogus, Krsnos sąmonėje vykdantis savo
pareigas, yra tobulas yogas arba aukštos klasės mistikas. Tačiau vieni žmonės atlieka
įvairias aukas garbiu darni pusdievius, kiti aukoja Aukščiausiam Brahmanui, kuris yra
beasmenis Aukščiausio Viešpaties aspektas. Taigi aukos skirstomos pagal kategorijas.
įvairių kategorijų aukoms ir įvairių tipų aukotojams būdingi tik išoriniai skirtumai. Tikroji
aukos prasmė — patenkinti Aukščiausią Viešpatį, Višnu, dar žinomą ir Yajnos vardu. Šias
įvairias aukas galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: žemiškų turtų aukojimą ir
aukojimą siekiant transcendentinių žinių. Žmonės Krsnos sąmonėje atsisako materialių
turtų, kad patenkintų Aukščiausią Viešpatį, o norintieji laikinos materialios laimės atnašauja
materialius turtus įsiteikdami Indrai, Saules dievui, etc. Dar kiti — impersonalistai, aukoja
savo individualybę, įsiliedami į beasmenio Brahmano egzistenciją. Pusdieviai — tai
galingos gyvosios esybės, kurias Aukščiausias Viešpats skyrė palaikyti pasaulį ir vadovauti
visoms materialioms funkcijoms: teikti visatai šilumą, vandenį ir šviesą. Materialių gėrybių
siekiantieji garbina pusdievius, atnašaudami jiems aukas pagal Vedų ritualus. Tokie žmonės
vadinami bahv-lšvara-vadžiais — tikinčiais daugeliu dievų. Kiti, kurie garbina beasmenį
Absoliučios Tiesos aspektą ir laiko pusdievius laikinais pavidalais, aukoja savo individualųjį
„aš" aukščiausioje ugnyje ir užbaigia savo individualią egzistenciją įsiliedami į Aukščiausiojo būtį. Tokie impersonalistai aukoja savo laiką filosofiniams samprotavimams,
bandydami suvokti transcendentinę Aukščiausiojo prigimtį. Kitaip sakant, dirbantieji dėl
karminių rezultatų, aukoja materialius turtus mainais į materialius džiaugsmus, o impersonalistai aukoja viską, kas materialu, tikėdamiesi įsilieti į Aukščiausiojo egzistenciją.
Impersonalisto aukuras — Aukščiausias Brahmanas, o jis pats — Brahmano ugnyje
sudeginta auka. Tačiau žmogus įsisąmoninęs Krsną — toks, kaip Arjuna, viską aukoja
Krsnai, kad Jį patenkintų: ir jo materiali nuosavybė, ir jis pats — viskas paaukojama Krsnai.
Todėl jis tampa aukštos klasės yogu, bet nepraranda savo individualios egzistencijos.
26 TEKSTAS
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samyamdgnisu juhvati šabdddln visayan anya

šrotra-ddlni—klausymosi procesą; indriydni—jusles; anye—kiti; samyama—suturėjimo;
agnisu—ugnyse; juhvati—atnašauja; šab-da-adln—garso virpesius ir kt.; visayan—juslinio
pasitenkinimo objektus; anye—kiti; indriya—juslių; agnisu—ugnyse; juhvati— jie aukoja.
Kai kas [tyri brahmacariai] aukoja klausymosi procesą bet jusles proto suvaldymo
ugnyje, o kiti [gyvenantys reglamentuotą šeiminį gyvenimą] juslių ugnyje atnašauja
juslių objektus.
KOMENTARAS: Žmogaus gyvenimą sudaro keturios pakopos; jų atstovams —
brahmacdriams, grhasthoms, vdnaprasthoms bei san-nyasidmš keliamas vienas uždavinys
— tapti tobulais yogais arba transcendentalistais. Kadangi žmogus ne gyvūnas, ir gyventi jis
turi ne dėl juslinio pasitenkinimo, tai keturios žmogaus dvasinio gyvenimo pakopos
organizuotos taip, kad jis pasiektų dvasinio gyvenimo tobulumą. Brahmacdriai, studentai,
kuriuos globoja bona fide dvasinis mokytojas, kontroliuoja savo protą susilaikydami nuo
juslių tenkinimo. Brahmacaris klauso tik tokių žodžių, kurie susiję su Krsnos sąmone;
klausymas — suvokimo pagrindas, todėl tyras brahmacaris visiškai atsideda harer
ndmdnukirtanam — klausosi pasakojimų apie Viešpaties šlovę ir pats Jį šlovina. Jis
neklauso materialaus garso virpesių, jo klausa nukreipta į transcendentinius garso virpesius:
Hare Krsna, Hare Krsna. Taip ir šeimos žmonės, kuriems juslinis pasitenkinimas iš dalies
leidžiamas, tokius veiksmus privalo stipriai apriboti. Lytinis gyvenimas, intoksikatų vartojimas bei mėsos valgymas—į tokius dalykus linksta žmonių visuomenė, o tuo tarpu
reglamentuojamą šeiminį gyvenimą gyvenantis žmogus susilaiko nuo palaido lytinio
gyvenimo bei kitokių juslinių malonumų. Pagrįstos religinio gyvenimo normomis jungtuvės
yra paplitusios kiekvienoje civilizuotoje žmonių visuomenėje, nes šitaip apribojamas lytinis
gyvenimas. Toks susilaikymas irgi yra viena yajnos rūšių, nes apribojęs jusles, šeimos
.žmogus savo natūralų polinkį jusliškai tenkintis aukoja vardan kilnesnio transcendentinio
gyvenimo.

27 TEKSTAS

sarVdnindriya-karmdni . prdna-karmdni cdpare dtma-samyama-yogdgnau
juhvati jhdna-dipite
sarvdni—visų; indriya—juslių; karmani—veiklą; prdna-karmdni —gyvybines kvėpavimo
funkcijas; ca—taip pat; aparė—kiti; dtma-sarhyama—proto suvaldymu; yoga—jungties
proceso; ag-nau—ugnyje; juhvati—siūlo; jhdna-dipite—dėl poreikio pažinti save.
Dar vieni, kurie nori suvokti save valdydami protą ir jusles, visų juslių funkcijas ir
gyvybės kvėpavimą kelia kaip auką į valdomo proto ugnį.
KOMENTARAS: Posmas kalba apie Patanjalio yogos sistemą. Pa-tanjalis savo Yoga-sūtroje
sielą vadina pratyag-atma ir pardg-dtma. Kol siela yra prisirišusi prie juslinių džiaugsmų,
ji—parag-atma, bet kai toji siela atsiriboja nuo juslinių džiaugsmų, ji tampa pratyag-atma.
Sielai turi įtakos dešimties orų cirkuliacija kūne, tatai suvokiama kvėpavimo sistemos dėka.
Patanjalio yogos sistema moko būdų, kaip valdyti kūno oro funkcijas fiziniais pratimais, kad
kūne esančio oro funkcionavimas teigiamai veiktų ir apvalytų sielą nuo materialių
prisirišimų. Pagal šią yogos sistemą, galutinis tikslas — pasiekti pratyag-dtmos būvį.
Pratyag-atma susilaiko nuo materialios veiklos. Juslės sąveikauja su juslių objektais.
Pavyzdžiui, ausis klauso, akys žiūri, nosis uodžia, liežuvis ragauja, rankos lyti, taigi jų
veikla nukreipta į išorę. \ išorę nukreipta juslių veikla vadinama prdna-vdyu. Apdna-vdyu
leidžiasi žemyn, vydna-vdyu slegia ir plečia, uddna-vdyu kyla į viršų. Prašviesėjęs žmogus
šiais procesais siekia savęs pažinimo.
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28 TEKSTAS

*reRn tfftrcnrcrn irki
dravya-yajhds tapo-yajnd yoga-yajhdstathdpare.
ca yatayah samšita-vratdh

'■ svddhydya-jndna-yajndš

dravya-yajndh—paaukodami tai, kas jiems priklauso; tapąh-ya-jhdh—auka per asketizmą;
yoga-yajnah—auka per aštuonių pakopų misticizmą; tatha—šitaip; aparė—kiti;,
svddhydya—mka.per Vedų studijavimą; jndna-yajhdh—auka per transcendentines žinias;
ca—taip pat; yatayah—apšviestieji; samšita-vratdh—davę griežtus įžadus.
Davę griežtus įžadus, vieni prašviesėja aukodami savo turtus, kiti — atlikdami rūsčią
askezę, aštuoniapakopės mistinės yogos praktika arba Vedų studijomis, kuriomis
siekiamą plėtoti transcendentinį pažinimą.
KOMENTARAS: Minėtąsias aukas galima suskirstyti į keletą grupių. Yra. žmonių, savo
nuosavybę aukojančių įvairiai labdaringai veiklai. Turtingi Indijos prekijai bei
aukštuomenės atstovai steigia labdaringas įstaigas: dharma-šdlą, anna-ksetrą, atithi-šalą,
andthd-layą ir vidyd-pithą. Ir kitose šalyse veikia daug ligoninių, senelių prieglaudų bei
kitokių labdaringų organizacijų, dalijančių maistą neturtingiems, išrūpinančių jiems
galimybę mokytis bei teikiančių nemokamą medicinos pagalbą. Tokia labdaringa veikla
vadinama dravyamaya-yajna. Yra ir tokių, kurie siekdami aukštesnės egzistencinės
situacijos, norėdami pasikelti į aukštesnes visatos planetas, savo noru atlieka tokias askezes,
kaip candrdyana ir cdturmdsya. Šie metodai reikalauja rūsčių įžadų, gyvenimą tenka
tvarkyti pagal griežtas taisykles. Pavyzdžiui, davęs caturmdsyos įžadus neofitas nesiskuta
keturis mėnesius per metus (nuo liepos' iki spalio), valgo tik kartą per dieną tam tikrą
maistą, neišeina iš namų. Toks patogumų atsisakymas vadinamas tapomaya-yajna. Dar kiti
praktikuoja įvairias mistines yogas, pavyzdžiui, Patanjalio sistemą (kad įsilietų į Absoliuto
egzistenciją) ar hatha-yogą bei astdnga-yogą (kad pasiektų tam tikras tobulybes). O kiti
keliauja į šventąsias vietas. Visi šie metodai vadinasi yoga-yajna — auka, kuri padeda siekti
tam.tikrų'tobulumų materialiame pasaulyje. Yra ir tokių, kurie studijuoja. įvairius • Vedų
raštus, dažniausiai Upanišadas, Vedanta-sūtrą ar sankhyos -filosofiją. Tai
svadhydya-yajnaauka studijuojant. ; Visi'-' minėtieji • y'agai uoliai atnašauja įvairias aukas
ir siekia aukštesnio būties statuso. Tačiau Krsnos sąmonė skiriasi nuo tokios praktikos.
Krsnos'sąmonė.—tiesioginis tarnavimas Aukščiausiam Viešpačiui. Jos negalinįa išsiugdyti
nė vienu minėtų būdų — ji pasiekiama tik Viešpaties ir Jo bonafide bhaktų malone. Todėl
Krsnos sąmonė yra transcendentinė.

29 TEKSTAS .
apane juhvatiprdnani prdne ponam tathdpąre prdndpana-gaii
prdndydma-pardyandh aparė niyatdhdrdh prdnan pranešu juhvati

ruddhvd

apane—srūvančiame žemyn ore; juhvati—aukoja; prdnam- orą, srūvantį į išorę;
prdne—ore, srūvančiame į išorę; apanam—orą, srūvantį žemyn; tatha—taip pat;
aparė—kiti; prdna—oro, srūvančio į išorę; aparta—ir oro, srūvančio žemyn;
gati—judėjimų; ruddhvd—sustabdydami; prdna-dydma—į transą, sukeltą sulai kįus
kvėpavimą; pardyandh—linkę; aparė—kiti; niyata—suvaldę; dhdrdh—valgyntą;
prdnan—išeinantį orą; pranešu—srūvančiame išorėn ore; juhvati—aukoja.
O dar kiti — linkę siekti transo kvėpavimo sulaikymu. Iškvepiamą orą aukodami
įkvėpiamam, o įkvėpiamą — iškvepiamam, jie sustabdo kvėpavimą ir šitaip galų gale
pasiekia transą. Kai kurie riboja maistą ir kaip auką atnašauja iškvepiamą orą jam pačiam.
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KOMENTARAS: Si yogos sistema skilta kvėpavimo procesui valdyti ir vadinama
prfifiūydmd', nuo senoji buvo praktikuojama hatha-yogos sistemoje įvairiomis sėdėjimo
pozomis. Tokie metodai rekomenduojami kaip priemonė kontroliuoti jusles ir dvasiškai tobulėti. Pagal šį metodą, orus kūne suvaldome taip, kad juos galima būtų nukreipti priešinga
kryptimi. Apdnos oras leidžiasi žemyn, o prdna kyla aukštyn. Prdndydma-yogas atlieka
priešpriešinį kvėpavimą tol, kol oro srovės neutralizuoja viena kitą, t.y. pasiekiapūraką —
pusiausvyrą. Iškvepiamo oro aukojimas įkvėpiamam vadinasi recaka. Būsena, kada abi oro
srovės visiškai sustoja, vadinasi kum-bhaka-yoga, Kumbhaka-yogos praktika prailgina
gyvenimą ir padeda siekti dvasinės realizacijos. Išmintingas yogas nori pasiekti tobulumą
per vieną gyvenimą, nelaukdamas kito. Mat, praktikuodamas kumbhaka-yogą, yogas žymiai
prailgina gyvenimą. Tačiau Krsna įsisąmoninusio žmogaus, nuolat su transcendentine meile
tarnaujančio Viešpačiui, juslės paklūsta automatiškai. Jo juslės visada tarnauja Krsnai ir
neturi progos nukrypti į kitą objektą. Todėl natūralu, kad gyvenimui pasibaigus jis pakyla į
transcendentinę plotmę, Viešpaties Krsnos pasaulį; todėl jis ir nesistengia prailginti savo
amžiaus. Bhagavad-gita (14.26) tvirtina, kad jis iš karto pakyla iki išsivadavimo lygio:
mam ca y o ' vyabhicdrena
hrahma-hhūydya kalpate

bhakti-yogena sevate sa gundn samatityaitdn

„Tas, kuris besąlygiškai pasiaukojęs tarnauja Viešpačiui, peržengia materialios gamtos
gurias ir iš karto pakyla iki dvasinio lygio". Jau pirmieji žmogaus žingsniai Krsnos
sąmonėje yra transcendentiniai, ir jis visada yra transcendentinės sąmonės. Todėl jam neegzistuoja galimybė nupulti, ir galų gale jis tikrai patenka į Viešpaties buveinę. Maisto
poreikis sumažėja savaime, nes valgomas tik krsna-prasddam — toks maistas, kuris
pirmiausia paaukojamas Viešpačiui. Valgio ribojimas padeda suvaldyti jusles. O
nesuval-džius juslių, neįmanoma ištrūkti iš materijos pinklių.
■

30 TEKSTAS

šarve 'py ete yajha-vido
brahma sandtanam

yajha-ksapita-kalmasdh yajha-šistdmrta-bhujo

ydnti

šarve—visi; api—nors iš pažiūros skirtingi; ete—šie; yajha-vidah —gerai išmanantys aukų
atnašavimo tikslus; yajha-ksapita—apsivalę aukomis; kalmasdh—atoveikio už nuodėmes;
yajha-šista— yajhų atnašavimo rezultato; amrta-bhujah—paragavusieji to nektaro;
ydnti—pasiekia; brahma—aukščiausią; sandtanam—amžiną aplinką.
Visi šie aukotojai, suvokiantys aukos prasmę, apsivalo nuo atoveikio už nuodėmes ir,
paragavę aukos vaisių nektaro, pakyla į aukščiausią amžiną aplinką.
KOMENTARAS: Ankstesnieji paaiškinimai apie įvairių rūšių aukas (būtent, asmeninės
nuosavybės aukojimą, Vedų bei filosofinių doktrinų studijavimą ir yogos praktiką) išryškina
bendrą jų tikslą — suvaldyti jusles. Pagrindinė materialios egzistencijos priežastis —
juslinis pasitenkinimas, todėl, kol žmogus neatsikratys juslinio pasitenkinimo, tol jis neturės
jokių galimybių pasiekti amžino ir visiško palaimos, žinojimo ir pilnavertės būties lygmens.
Šis lygmuo — amžina, t.y. Brahmano, aplinka. Visos aukščiau minėtos aukos padeda
žmogui nusiplauti materialios egzistencijos atoveikį už nuodėmes. Dvasiškai tobulėjantis
žmogus ne tik patiria laimę ir praturtina save šiame gyvenime, bet galiausiai įžengia į
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amžiną Dievo karalystę — arba įsilieja į beasmenį Brahmaną, arba džiaugiasi bendravimu
su Aukščiausiu Dievo Asmeniu — Krsna.
■

31 TEKSTAS
v?t^t5^qWf3>S^:fWPT\ \ \ \ \ \
nayam loko 'sty ayajhasya

kuto 'nyah kuru-sattama

na—niekada; ayam—ši; lokah—planeta; asti—yra; ayajhasya— tam, kuris neatnašauja
aukų; kutah—kur yra; anyah—kita; kuru-sat-tama—o geriausias iš Kuru.
O geriausias iš Kuru, neįmanoma šioje planetoje ir šiame gyvenime patirti laimės, jei
neatnašaujamos aukos, o ką ir kalbėti apie kitą gyvenimą.
KOMENTARAS: Kad ir kokią materialios egzistencijos formą turėtų gyvoji būtybė, ji
niekada nesuvoks savo tikrosios padėties. Kitaip sakant, gyvenimas materialiame pasaulyje
— tai daugkartinė mūsų nuodėmingų gyvenimų pasekmė. Neišmanymas — nuodėmingo
gyvenimo priežastis, o nuodėmingas gyvenimas yra nesibaigiančios materialios
egzistencijos priežastis. Žmogaus gyvybės forma — vienintelė spraga, pro kurtą galima
ištrūkti iš šių spąstų. Todėl Vedos suteikia mums galimybę išsigelbėti, nurodydamos religijos, ekonominės gerovės, reguliuojamo juslinio pasitenkinimo ir kitokius būdus, kaip
išvengti tokios apgailėtinos padėties. Religijos kelias, arba aukščiau rekomenduotas įvairių
aukų aukojimas, iš karto išsprendžia mūsų ekonomines problemas. Atlikdami yajną, mes
turėsime pakankamai maisto, pieno, ete., net jei, tarkim, sparčiai imtų didėti gyventojų
skaičius. Natūraiu, kad po to, kai kūnas viskuo aprūpintas, atsiranda poreikis tenkinti jusles.
Todėl Vedos nurodo sudaryti šventintas jungtuves, kad juslinis pasitenkinimas taptų
reguliuojamas. Šitaip žmogus palaipsniui išsivaduoja iš materialios nelaisvės, o išvaduotas
gyvenimas tampa visiškai tobulas bendraujant su Aukščiausiu Viešpačiu. Tobulumas
pasiekiamas atliekant yajną (auką), kaip buvo aprašyta anksčiau. Jeigu žmogus nelinkęs
atlikti yajną taip, kaip reikalauja Vedos, ar gali jis tikėtis laimingai gyventi šiame kūne,
nekalbant jau apie gyvenimą kitame kūne ir kitoje planetoje? Skirtingose dangaus planetose
skirtingas ir materialių patogumų lygis, ir visais atvejais žmonių, kurie atnašauja yajnas,
laukia neišmatuojama laimė. Tačiau pati didžiausia žmogui įmanoma laimė — pasikelti į
dvasines planetas Krsnos sąmonės praktikos dėka. Taigi gyvenimas Krsnos sąmonėje
išsprendžia visas materialios egzistencijos problemas.

32 TEKSTAS

evam bahu-vidhd yajną vitatd brahmano mukhe karma-jan viddhi tan sarvan
evam jūatva vimoksyase
evam—taip; bahu-vidhah—įvairiausių rūšių; yajhdh—aukos; vitatd f i—plačiai išplitusios;
brahmanah— Vedų; mukhe—-iš burnos; karma-jdn—darbo pagimdytos; viddhi—žinoki;
tan—jas; sarvan —visas; evam—taip;Įnatyd—žinodamas; vimoksyasetu išsivaduosi.
Visoms išvardintoms aukoms pritaria Vedos, ir kiekvieną jų sukuria tam tikra veikia. Tai
suprasdamas, tu išsivaduosi.
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KOMENTARAS: Aukščiau buvo minėta, kad Vedos nurodo įvairių rūšių aukas, skirtas tam
tikriems žmonių tipams. Kadangi žmones visiškai užvaldo kūniška būties samprata, minėtos
aukos sumanytos taip, kad jas atnašaudamas žmogus galėtų užimti kūną, protą arba
intelektą. Tačiau iš esmės jos rekomenduojamos, kad būtų galima galutinai išsivaduoti iš
kūno. Ši tiesa patvirtinama Paties Viešpaties lupomis.

33 TEKSTAS

§TR itero^r \\\\\\
šreyan dravya-maydd yajhdj jndna-yajnah parantapa šarvam karmdkhilarh partha
jnane parisamapyate
šreyan—didesnė;
dravya-maydt—už
materialios
nuosavybės;
ya-jhdt—auką;
jndna-yajnah—žinojimo auka; parantapa—o priešo baudėjau; šarvam—visa;
karma—veikla; akhilam—apskritai; partha—o Prthos sūnau; jnane—žinojimu;
parisamapyate—pasibaigia.
O priešo baudėjau, atnašauti išmanymą geriau, negu aukoti materialią nuosavybę. Juk
galų gale, o Prthos sūnau, visas veiksmo aukas vainikuoja transcendentinis žinojimas.
KOMENTARAS: Visų aukų tikslas — pasiekti visiško pažinimo būvį, o po to atsikratyti
materialių negandų ir galiausiai atsidėti transcendentinei meilės tarnybai Aukščiausiam
Viešpačiui (Krsnos sąmonei). Vis dėlto šios įvairių rūšių aukos turi paslaptį, ir ją reikia
žinoti. Kartais aukos skiriasi forma, kurią lemia aukotojo tikėjimas. Kai žmogaus tikėjimas
pasiekia transcendentinio žinojimo stadiją, jis laikomas dvasiškai toliau pažengusiu nei tas,
kuris aukoja tik materialius dalykus, bet neturi transcendentinio žinojimo, nes be jo aukos
lygiavertės materialiems veiksmams ir neteikia jokios dvasinės naudos. Tikrasis pažinimas
savo kulminaciją pasiekia Krsnos sąmonėje — aukščiausio transcendentinio žinojimo
stadijoje. Jeigu jis neugdomas — aukos tėra tik materiali veikla. Tačiau aukojant su
transcendentiniu išmanymu, atnašavimo veikla tampa dvasinio lygio. Priklausomai nuo
aukotojo sąmonės būvio, atnašavimas vadinasi arba karma-kanda (karminė veikla), arba
jhdna-kanda (pažinimas vardan tiesos). Geriau, kai aukos tikslas — pažinimas.

34 TEKSTAS

tad viddhi pranipdtena
tattva-daršinah

pariprašnena sevaya upadeksyanti te jndnam jhdninas

tat—tas žinias apie įvairias aukas; viddhi—pasistenk suvokti; pranipatena—kreipdamasis į
dvasinį mokytoją; pariprašnena—nuolankiai klausinėdamas; sevaya—tarnaudamas;
upadeksyanti—jie atskleis; te—tau; jndnam—žinojimą; jhdninah—save pažinusieji;
tattva—tiesą; daršinah—regintieji.
Pasistenk sužinoti tiesą iš dvasinio mokytojo. Nuolankiai jo teiraukis ir jam tarnauk.
Save suvokusios sielos gali suteikti tau žinių, nes jos regi tiesą.
KOMENTARAS: Dvasinės realizacijos kelias, be abejo, sunkus. Todėl Viešpats pataria
mums kreiptis į bona fide dvasinį mokytoją, priklausantį mokinių sekai, kurią pradėjo Pats
Viešpats. Bona fide dvasiniu mokytoju negali būti asmuo, kuris nesilaiko mokinių sekos
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principo. Viešpats — pirmapradis dvasinis mokytojas, o mokinių sekai priklausantis
mokytojas tik persako savo mokiniui Viešpaties žinią tokią, kokia ji yra. Neįmanoma
pasiekti dvasinės realizacijos savo išgalvotu būdu, kaip daro kvaili apsimetėliai.
Bhdgavatam (6.3.19) sako: dharmam tu sdksdd bhagavat-pranitam— religijos kelią nurodo
Pats Dievas. Todėl spekuliatyvūs samprotavimai ir sausi argumentai neparodys teisingo
kelio. Dvasiškai tobulėti nepadės ir savarankiškas pažinimo knygų studijavimas. Žinių
reikia kreiptis į bona fide dvasinį mokytoją, visiškai atsiduoti Jo valiai ir tapti jo nuolankiu
tarnu, užmiršus savo netikrą prestižą. Save pažinusio dvasinio mokytojo patenkinimas —
dvasinio tobulėjimo paslaptis. Teiravimasis ir klusnumas, papildydami vienas kitą, skatina
dvasinį supratimą. Išsilavinusio dvasinio mokytojo klausinėjimas neduos reikiamo efekto,
jei nebus jam paklūstama ir tarnaujama. Dvasinis mokytojas išbando mokinį ir, kai įsitikina
jo siekių nuoširdumu, būtinai suteikia mokiniui palaiminimą, apdovanodamas tikruoju
dvasiniu supratimu. Aptariamas posmas smerkia tiek aklą sekimą, tiek beprasmius
klausimus. Reikia ne tik nuolankiai klausytis dvasinio mokytojo žodžių, bet ir klusnumu,
tarnavimu bei teiravimusi siekti aiškaus supratimo. Iš prigimties bona fide dvasinis
mokytojas — labai geras mokiniui. Ir jeigu mokinys klusnus ir visada pasirengęs tarnauti,
tai tarpusavio pasikeitimas „klausimai — žinios" tampa tobulas.
■

35 TEKSTAS

yaj jnatva na punar moham evam ydsyasi pdndava yena bhūtdny ašesdni
draksyasy dtmany atho mayi
yat—kurias; jnatva—žinodamas; na—niekada; punah—vėl; moham—iliuzijon; evam—kaip
ši; ydsyasi—pateksi; pdndava—o Pandų sūnau; yena—kurių dėka; bhūtani—gyvas esybes;
ašesdni —visas; draksyasi—tų išvysi; dtmani—Aukščiausioje Sieloje; atha u—arba kitaip
sakant; mayi—Manyje.
Gavęs tikrųjų žinių iš save pažinusios sielos, tu jau niekad nepulsi į iliuziją, nes žinios
leis tau pamatyti, kad visos gyvosios būtybės — ne kas kita, kaip Aukščiausiojo dalis,
kitaip sakant, jos priklauso Man.
KOMENTARAS: Gauti žinių iš save pažinusios sielos arba iš to, kuris žino tikrąją dalykų
padėtį, reiškia, sužinoti, kad visos gyvosios būtybės — Aukščiausio Dievo Asmens,
Viešpaties Srl Krsnos, sudėtinės dalelės. Egzistavimo atsietai nuo Krsnos pojūtis vadinamas
mayd {ma — „ne", ya — „tai"). Kai kas mano, kad mes su Krsna neturime nieko bendra,
kad Krsna — tik didi istorinė asmenybė, 0 Absoliutas — beasmenis Brahmanas.
Bhagavad-gitojie nurodyta, kad iš tikrųjų beasmenis Brahmanas yra Krsnos asmens
spindesys. Krsna, Aukščiausias Dievo Asmuo — visa ko priežastis. Brahma-samhitoje
aiškiai sakoma, kad Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo, visų priežasčių priežastis.
Milijonai Jo inkarnacijų tėra tik Jo įvairios ekspansijos. Gyvosios esybės — irgi Krsnos
ekspansijos. Mayavados filosofijos šalininkai klaidingai mano, kad per daugybę Savo
ekspansijų Krsna praranda individualią egzistenciją. Šios minties esmė — materiali.
Materialaus pasaulio patirtis mus moko, kad į mažas dalis padalytas daiktas praranda pradinį
identiškumą. Tačiau mayavadžiai negali suvokti, jog absoliutas reiškia: vienas plius vienas
lygu vienas, o vienas minus vienas irgi lygu vienas. Toks absoliutaus pasaulio dėsnis.
Stokojant absoliutaus mokslo žinių, mus aptraukia iliuzija, ir mes manome, kad esame
atskiri nuo Krsnos. Nors mes — atsietos Krsnos dalelės, tačiau nuo Jo nesiskiriame. Gyvųjų
esybių kūnų skirtumai yra maya, nerealūs. Mes pašaukti tenkinti Krsną. Maya, ir tiktai ji,
privertė Arjuna manyti, jog laikina kūniška giminystė su savo gentainiais svarbesnė už jo
amžiną dvasinę giminystę su Krsna. Visas Gitos mokymas kreipia į šią išvadą: gyvoji
būtybė, kaip amžinas Krsnos tarnas, neatskiriama nuo Krsnos, o savęs, kaip atsietos nuo
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Krsnos esybės, pajauta vadinasi maya. Gyvosios esybės, būdamos atsietos sudėtinės
Aukščiausiojo dalys, turi savo paskirtį; nuo neatmenamų laikų, užmiršusios tą paskirtį, jos
glūdi žmonių, gyvūnų, pusdievių ir kitokiuose kūnuose. Tokius kūnų skirtumus lemia tai,
kad užmirštama transcendentinė tarnyba Viešpačiui. Tačiau kai žmogus atlieka
transcendentinę tarnybą Krsnos sąmonėje, iliuzija iš karto išsisklaido. Grynasis supratimas
apie gyvosios esybės padėtį gaunamas iš dvasinio mokytojo — taip išvengiama klaidingos
minties, kad gyvoji esybė prilygsta Krsnai. Tobulas išmanymas — tai supratimas, kad
Aukščiausia Siela, Krsna, yra aukščiausioji visų gyvų esybių priegloba ir kad nuo Jos
nusigręžusias gyvąsias esybes apgauna materiali energija ir tuomet jos mano turinčios
atskirą egzistenciją. Šitaip sutapatinusios save su įvairiais materialiais kūnais, jos pamiršta
Krsną. Tačiau kai šios suklaidintos gyvosios esybės pakyla į Krsnos sąmonę, tai reiškia, kad
jos išsivadavimo kelyje; Bhagavatam (2.10.6) nurodo: muktir hitvanyatha-rūpam svarūpena
vyavasthitih. Išsivaduoti — tai būti konstitucinėje padėtyje, amžinai tarnauti Krsnai (Krsnos
sąmonė).
36 TEKSTAS api ced asi pdpebhyah sarvebhyah papa-krt-tamah šarvam
jhdna-plavenaiva vrjinam santarisyasi
api—net;
cet—jeigu;
asi—esi;
pdpebhyah—nusidėjėlių;
sarvebhyah—visų;
papa-krt-tamah—didžiausias nusidėjėlis; šarvam— atoveikį už visas nuodėmes;
jhdna-plavena—transcendentinio žinojimo laivu; eva—tikrai; vrjinam—negandų
vandenyną; santarisyasi—tu perplauksi visą.
Net jeigu tu ir esi pats didžiausias nusidėjėlis — įlipęs į transcendentinio žinojimo laivą
perplauksi negandų vandenyną.
KOMENTARAS: Teisingas savo konstitucinės padėties Krsnos atžvilgiu supratimas toks
puikus, kad iš karto išgelbsti nuo kovos už būvį, nuolat vykstančios nežinojimo vandenyne.
Sis materialus pasaulis kartais lyginamas su nežinojimo vandenynu, o kartais — su degančiu
mišku. Net ir geriausias plaukikas, atsidūręs vienas vandenyno platybėse, turės iš visų jėgų
kovoti už būvį. Jeigu kas nors atskuba į pagalbą ir išgelbsti besigrumiantį su stichija
plaukiką, tai išgelbėtoją apsupa didžiausia šlovė. Tobulas žinojimas, perimtas iš
Aukščiausio Dievo Asmens — tai kelias į išsivadavimą. Krsnos sąmonės laivas — tai labai
paprasta, bet kartu ir labai iškilnu.

37 TEKSTAS

yathaidhdrhsi samiddho ' gnir bhasma-sdt kurute 'rjuna jhdndgnih
sarva-karmdni bhasma-sdt kurute tatha
yatha—kaip;
edhdmsi—medieną;
samiddhah—liepsnojanti;
ag-nih—ugnis;
bhasma-sdt—pelenais; kurute—paverčia; arjuna—o Arjuna; jhdna-agnih—žinojimo
ugnis; sarva-karmdni—atoveikį už visą materialią veiklą; bhasma-sdt—pelenais;
kurute—paverčia; tatha—taip pat.
Kaip ugnies liežuviai malkas paverčia pelenais, taip, o Arjuna, žinojimo ugnis pelenais
paverčia atoveikį už visus materialius veiksmus.
KOMENTARAS: Tobulas savojo „aš", Aukščiausiojo „Aš" ir judviejų savitarpio ryšių
išmanymas šiame posme lyginamas su ugnimi. Ta ugnis sudegina ne tiktai visą nedorų
poelgių atoveikį, bet ir atoveikį už visus dorus poelgius, paversdama jį pelenais. Ato-veikis
gali būti skirtingo išsivystymo lygio: besimezgantis atovei-kis, atoveikis duodantis vaisius,
patirtas atoveikis ir atoveikis a priori. Tačiau gyvos esybės konstitucinės padėties
išmanymas visa tai paverčia pelenais. įgijus visišką žinojimą, bet koks atoveikis
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— tiek a priori, tiek a posteriori — sunaikinamas. Vedose (Brhad-dranyaka Upanisada
4.4.22) pasakyta: ubhe uhaivaisa ete taraty amrtah sadhv-asddhūni— , smogus įveikia
ir dorų, ir nedorų darbų atoveikį".

38 TEKSTAS

na hi jnanena sadršam pavitram iha vidyate tat svayam yoga-samsiddhah
kdlendtmani vindati
na—niekas; hi—tikrai; jnanena—su žinojimu; sadršam—palyginus; pavitram—šventas;
iha—šiame pasaulyje; vidyate—egzistuoja; tat—tą; svayam—pats; yoga—pasiaukojimo;
samsiddhah —kas brandaus; kalena—ilgainiui; atmani—savyje; vindati—patiria
džiaugsmą.
Nieko nėra šiame pasaulyje, kas būtų kilniau ir tyriau už transcendentinį žinojimą.
Transcendentinis žinojimas — tai brandus misticizmo vaisius. Ir kas tobulai atliks
pasiaukojimo tarnybą, tas atėjus laikui iš šio žinojimo patirs vidinį džiaugsmą.
KOMENTARAS: Kalbėdami apie transcendentinį žinojimą, mes turime galvoje dvasinį
supratimą. Todėl nėra nieko aukščiau ir gry-niau už transcendentinį žinojimą. Neišmanymas
— mūsų nelaisvės, o žinojimas — išsivadavimo priežastis. Transcendentinis žinojimas
— brandus pasiaukojimo tarnybos vaisius. Jį įgijusiam žmogui nereikia kur nors ieškoti
ramybės, nes jis pasiekė vidinę ramybę. Kitaip sakant, aukščiausia transcendentinio
žinojimo ir ramybės viršūnė — Krsnos sąmonė. Toks paskutinis Bhagavad-gitos žodis.
.W TKKSTAS

šraddhdvaf labhate jndnam tat-parah samyatendriyah jhdnam labdhvd param
šantim acirenddhigacchati
(iddhd-vdn—tikintysis; • labhate—pasiekia; jhdnam—žinojimą; tat-parah—labai prie jo
prisirišęs; samyata—suvaldęs; indriydh
.. jusles; jhdnam—žinojimą; labdhvd—įgavęs; param—ttanscendentinę; šantim—ramybę; acirena—netrukus; adhigacchati— pasiekia.
\i

Tikintysis, kuris visa savo esybe siekia transcendentinio žinojimo ir suvaldo savo
jusles, yra vertas įgyti tokį žinojimą ir, jį pasiekęs, netrukus patiria aukščiausią
dvasinę ramybę.
KOMENTARAS: Transcendentinį Krsnos sąmonės žinojimą įgyja įvirtai Krsną tikįs žmogus.
Tikinčiuoju vadinamas tas, kuris mano, kad norint pasiekti aukščiausiąjį tobulumą pakanka
veikti Krsnos sąmonėje. Tikėjimas įgaunamas pasiaukojus tarnaujant ir kartojant: Hare
Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Mare Rama, Rama Rama, Hare
Hare, — kas išvalo širdį nuo materialios nešvaros. Be to reikia išmokti valdyti savo jusles.
Tikintis Krsną ir valdantis jusles gali lengvai ir greitai tapti tobulas Krsnos sąmonėje.
40 TEKSTAS

ajnaš cašraddadhdnaš ca
sukham samšaydtmanah

samšaydtmd vinašyati ndyam loko 'sti na paro

na
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ajhah—kvailys, neišmanantis šventraščių; ca—ir; ašraddadhdnah —netikintis apreikštais
raštais; ca—taip pat; samšaya—abejonių; dtmd—-žmogus; vinašyati—vėl patiria nuopolį;
na—niekada; ayam—šiame; lokah—pasaulyje; asti—yra; na—nei; parah — kitame
gyvenime; na—ne; sukham—laimė; samšaya—abejojančio; dtmanah—žmogaus.
Tačiau tamsūs ir netikintys žmonės, abejojantys apreikštais raštais, neįgauna Dievo
sąmonės-—jie patiria nuopolį. Abejojanti siela laimės neatras nei šiame, nei kitame
pasaulyje.
KOMENTARAS: Iš daugelio visuotinai pripažintų, autoritetingų apreikštųjų raštų geriausias
—Bhagavad-gita. Žmonės, gyvenantys it gyvūnai, jų nesupranta ir jais netiki. Nors kai
kurie ir susipažino su apreikštais raštais, ir net cituoja jų fragmentus, tačiau iš tikrųjų jų
žodžiais netiki. Net jei kas ir tiki šventraščiais, tokiais, kaip Bhagavad-gita, tačiau jie netiki
Dievo Asmenį, Šri Krsną, ir Jo negarbina. Tokie žmonės Krsnos sąmonėje ilgai neišsilaiko.
Galų gale jie nupuola. Iš aukščiau minėtųjų jokios pažangos nepadaro tie, kurie netiki ir
nuolatos abejoja. Netikintys Dievą ir Jo apreikštą žodį žmonės nepatiria laimės nei šiame,
nei kitame pasaulyje. Jie apskritai nežino, kas yra laimė. Todėl reikia su tikėjimu laikytis
apreikštųjų raštų principų ir pakilti iki žinojimo lygmens. Tiktai žinios gali padėti pasiekti
transcendentinio supratimo lygmenį. Kitaip sakant, abejoja žmonės apskritai nedalyvauja
dvasinio išsivadavimo procese. Todėl reikia sekti didžiųjų dcdryų, priklausančių mokinių
sekai, pėdomis ir taip susilaukti sėkmės.

41 TEKSTAS

yoga-sannyasta-karmdnam jndna-sanchinna-sarhšayam atmavantam na karmani
nibadhnanti dhanahjaya
yoga—pasiaukojimo tarnybos per karma-yogą dėka; sannyasta— tas, kuris atsižadėjo;
karmanam—veiklos vaisių; jndna—žinojimu; sahchinna—atkirto; samšayam—abejones;
atma-vantam— esantį savajame „aš"; na—niekada; karmani—darbai; nibadhnanti
—supančioja; dhanahjaya—o turtų užkariautojau.
Tas, kuris atlieka pasiaukojimo tarnybą, atsisakydamas savo veiklos vaisių, ir kurio
abejones sunaikino transcendentinis žinojimas — iš tiesų suvokia savąjį „aš". Veiksmų
pasekmės jo nebepančioja, o turtų užkariautojau.
KOMENTARAS: Tas, kas vykdo Bhagavad-gitos nurodymus ir gyvena taip, kaip įsako
Viešpats, Pats Dievo Asmuo, atsikrato abejonių, nes jis įgijo transcendentinį žinojimą. Jis,
kaip sudėtinė Viešpaties dalelė, esanti visiškoje Krsnos sąmonėje, jau pažino savąjį „aš" ir
todėl, be abejonės, veiksmai jo nebepančioja.
42 TEKSTAS

tasmdd ajhdna-sambhūtarh hrt-stham jhanasinatmanah chittvainam samšayam
yogam atisthottistha bhdrata
tasmat—todėl; ajhana-sambhūtam—neišmanymo pagimdytą; hrt-stham—esančią širdyje;
jndna—žinojimo; asind—ginklu; dtma-nah—savo „aš"; chittvd—nukirtęs; enam—šią;
samšayam—abejonę; yogam—yogoje; dtistha—būk; uttistha—pakilki kovai; bhdrata—o
Bharatos aini.
Todėl išminties ginklu nukauki abejones, kurias neišmanymas pagimdė tavo širdyje.
Apsiginklavęs yoga, o Bharata, pakilki ir kovoki.
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KOMENTARAS: Yogos sistema, kurios moko šis skyrius, vadinasi sandtana-yoga, arba
gyvosios esybės amžina veikla. Šiai yogai būdingos dvi aukojamosios veiklos formos:
pirma — materialinių gėrybių aukojimas, antra — savojo „aš" pažinimas, o tai — gryna
dvasinė veikla. Jeigu materialinių gėrybių aukojimas nėra susiejamas su dvasine realizacija,
tai tokia auka — materiali. Bet kai atnašaujama su dvasiniu tikslu, t.y. atliekama
pasiaukojimo tarnyba, auka įgyja savo tikrąją prasmę. Nagrinėdami dvasinę veiklą pastebėsime, kad ji būna dviejų rūšių: savojo „aš" (ar savo konsitucinės padėties) ir tiesos apie
Aukščiausią Dievo Asmenį suvokimas. Tas, kuris eina Bhagavad-gitos, kokia ji yra,
nurodytu keliu, lengvai suvokia šiuos du svarbius dvasinio pažinimo aspektus. Jam nesunku
tobulai suvokti savąjį „aš", kaip sudėtinę Viešpaties dalelę. Toks suvokimas naudingas
žmogui, nes padeda suprasti transcendentinius Viešpaties žygius. Skyriaus pradžioje Pats
Aukščiausias Viešpats aiškina Savo transcendentinius žygius. Nesuvokiantis Gitos
pamokymų yra netikintysis. Jis neteisingai naudojasi daline nepri-
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klausomybe, kurią jam dovanojo Viešpats. Ir tas, kuris nepaisydamas šių
pamokymų nesupranta tikrosios Viešpaties esmės, nesuvokia Jį esant amžiną,
palaimingą, visa žinantį Dievo Asmenį — iš tiesų yra didžiausias kvailys.
Neišmanymas įveikiamas laipsniškai perimant Krsnos sąmonės principus.
Krsnos sąmonė pažadinama per įvairias aukas pusdieviams, Brahmanui, per
lytinio susilaikymo auką, reglamentuotą šeimyninį gyvenimą, juslių
suvaldymą bei mistinės yogos praktiką, askezę, materialinių turtų atsisakymą,
Vedų studijavimą, dalyvavimą varndšrama-dharmos socialinės institucijos
gyvenime. Visa tai laikoma auka ir grindžiama reglamentuota veikla. Tačiau
svarbiausias visų minėtųjų veiksmų faktorius yra savęs pažinimas. Kas siekia
šio tikslo, yra tikrasis Bhagavad-gitos pasekėjas, o abejojąs Krsnos autoritetu
suklumpa. Todėl patartina Bhagavad-gltą ar bet kokį kitą šventraštį studijuoti
vadovaujant bona fide dvasiniam mokytojui ir su atsidavimu jam tarnaujant.
Bona fide dvasinis mokytojas priklauso mokinių sekai, kurios pradžia siekia
amžinybę, jis nė kiek nenukrypsta nuo Aukščiausio Viešpaties nurodymų,
išsakytų prieš milijonus metų Saulės dievui ir per jį Bhagavad-gitos
pamokymų forma atėjusių į žemės karalystę. Todėl reikia eiti Bhagavad-gitos
nurodytu keliu, kaip rekomenduoja pati Glta, vengiant tų, kuriems terūpi
asmeninė nauda ir šlovė, tų, kurie kitus žmones iš teisingo kelio nukreipia į
klystkelius. Viešpats, be jokių abejonių, yra Aukščiausia Asmenybė, o Jo
veiksmai transcendentalūs. Šią tiesą suvokęs išsivaduoja, vos tik pradeda
studijuoti Bhagavad-gltą.
Taip baigiasi Bhaktivedantos ketvirtojo Šrimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Transcendentinis žinojimas", komentarai.

PENKTAS SKYRIUS

Karma-yoga—veikla Krsnos
sąmonėje
1 TEKSTAS

arjuna uvdca
sannydsam karmanam krsna punar yogam ca šamsasi yac chreya etayor
ekarh tan me brūhi su-nišcitam
arjunah uvdca—Arjuna tarė; sannydsam—atsižadėjimą; karmanam—visos
veiklos; krsna—o Krsna; punah—vėl; yogam—pasiaukojimo tarnybą; ca—taip
pat; šamsasi—Tu aukštini; yat— kuris; šreyah—naudingesnis; etayoh—iš šių
dviejų; ekam—vieną; tat—tą; me—man; brūhi—prašau pasakyti;
su-nišcitam—tiksliai.
Arjuna tarė: O Krsna, pirma Tu liepi man atsižadėti veiklos, o vėliau
patari pasiaukojus veikti. Būki maloningas ir dabar aiškiai man pasakyk,
kuris šių dviejų kelių geresnis?
KOMENTARAS: Penktame Bhagavad-gitos skyriuje Viešpats sako, kad
pasiaukojimo tarnybos darbas geriau negu sausi samprotavimai. Pasiaukojimo
tarnyba yra lengvesnė už sausus samprotavimus, nes, būdama transcendentinės
prigimties, gelbsti žmogų nuo atoveikio už jo veiklą. Antrame skyriuje buvo
pateiktos pradinės žinios apie sielą, pasakojama, kaip ji patenka į materialaus
kūno nelaisvę. Ten pat aiškinama, kaip per buddhi-yogą, t.y. pasiaukojimo
tarnybą, galima išsivaduoti iš materialaus kalėjimo. Trečiame skyriuje kalbama,
kad žinojimo lygį pasiekusi asmenybė jau neturi jokių pareigų, o ketvirtame
skyriuje Viešpats sako Arjunai, kad įvairią aukojamąją veiklą vainikuoja
žinojimas, tačiau šio skyriaus pabaigoje Arjunai Viešpats pataria pabusti ir
vadovaujantis tobulu žinojimu kautis. Taigi vienodai teigdamas ir pasiaukojimo
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veiklos, ir žinojimu grindžiamo neveikimo svarbą, Krsna suglumina Arjuna ir
pakerta jo ryžtingumą. Arjuna supranta, kad žinojimu grindžiamas
atsižadėjimas reiškia nutraukti juslinio pasitenkinimo veiklą. Tačiau kaip
nutraukia veiklą tas, kuris pasiaukojęs dirba Viešpačiui? Kitaip sakant, Arjuna
galvoja, kad sannydsa — žinojimu grindžiamas atsižadėjimas — siūlo apskritai
neveikti, nes veikla ir atsižadėjimas jam atrodo nesuderinami. Matyt jis
nesuprato, kad darbas, grindžiamas visišku žinojimu, nesukelia jokio atoveikio
ir todėl yra tolygus neveikimui. Todėl Arjuna ir klausia, ar jis turėtų visiškai
atsisakyti veiklos, ar veikti, tačiau remdamasis visišku žinojimu.
2 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
_
sannyasah karma-yogaš ca nihšreyasa-kardv ubhau tayos tu
karma-sannydsat karma-yogo višisyate
šri-bhagavan uvdca—Dievo Asmuo tarė; sannyasah—darbo atsižadėjimas;
karma-yogah—pasiaukojimo
darbas;
ca—taip
pat;
nihšreyasa-karau—vedantys išsivadavimo keliu; ubhau—abu; ta-yoįi—iš jų
dviejų; tu—bet; karma-sannydsdt—palyginus su karminės veiklos
atsižadėjimu; karma-yogah—pasiaukojimo darbas; višisyate—yra geresnis.
Dievo Asmuo atsakė: Ir veiklos atsižadėjimas, ir pasiaukojimo veikla
padeda išsivaduoti. Ir vis dėlto geriau dirbti pasiaukojant Viešpačiui, negu
atsižadėti veiklos.
KOMENTARAS: Karminė veikla (siekiant juslinio pasitenkinimo) yra
materialios nelaisvės priežastis. Kol žmogus veikia siekdamas vis didesnių
patogumų savo kūnui, tol jis būtinai keliauja per įvairiausius kūnus ir amžinai
pasilieka materijos vergijoje. Tą mintį patvirtina Šrimad-Bhdgavatam (5.5.4-6):
nūnarh pramattah kurute vikarma
yad indriya-pritaya apmoti na sddhu manye yata atmano
'yam
asann api kleša-da asa dehah
pardbhavas tdvad abodha-jdto
yavan na jijhdsata dtma-tattvam ydvat kriyas tdvad idam
mano vai
karmdtmakam yena šarira-bandhah
evam manah karma-vašarh prayuhkte
avidyaydtmany upadhlyamdne prltir na yavan mayi
vdsudeve
na mucvate deha-yogena tdvat
„Dėl juslinio pasitenkinimo žmonės eina iš proto. Jie nežino, kad dabartinis,
kančių draskomas kūnas yra praeities karminės veiklos rezultatas. Nors kūnas
laikinas, jis nuolatos kelia mums įvairiausių rūpesčių. Todėl nedera siekti
juslinio pasitenkinimo. Jei žmogus nebando išsiaiškinti tikrojo savo
identiškumo, jo gyvenimas beprasmis. O kol jis nesuvokia tikrosios savo
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esmės, jis priverstas veikti dėl karminių rezultatų, dėl juslinio pasitenkinimo.
Kol jo sąmonę yra užvaldžiusi juslinio pasitenkinimo idėja, jis visą laiką
pereina iš vieno kūno į kitą. Žmogus turi ugdyti pomėgį pasiaukojamai tarnauti
Vasudevai, nors jo protas paskendęs karminėje veikloje ir yra paveiktas
neišmanymo. Tik šitaip tegalima ištrūkti iš materialios egzistencijos nelaisvės".
Taigi vien jhdnos (arba suvokimo, kad esi ne materialus kūnas, o dvasinė
siela) nepakanka norint išsivaduoti. Reikia veikti kaip dvasinei sielai, antraip
neįmanoma išsilaisvinti iš materijos vergijos. Veikla Krsnos sąmonėje nėra
tolygi karminio lygio veiklai. Su visišku išmanymu atliekama veikla spartina
tikrąją žinojimo raidą.
Paprasčiausias karminės veiklos atsižadėjimas (be Krsnos sąmonės) neapvalo
sąlygotos sielos širdies, o kol širdis netyra, žmogus priverstas veikti karmiškai.
Tačiau Krsnos sąmonės veikia savaime padeda išvengti karminės veiklos
rezultatų, ir žmogui nebetenka nusileisti ligi materialaus lygmens. Todėl veikla
Krsnos sąmonėje visaip pranašesnė už atsižadėjimą, kur visuomet slypi
nuopolio pavojus. Atsižadėjimas be Krsnos sąmonės yra nepilnas, tai patvirtina
ir SrTla Rūpa Gosvamis savo Bhakti-rasdmrta-sindhu (1.2.258):
prdpahcikatayd buddhyd hari-sambandhi-vastunah mumuksubhih
paritydgo vairdgyam phalgu kathyate
„Jei trokštantis išsivaduoti žmogus atsižada su Aukščiausiu Dievo Asmeniu
susijusių daiktų, manydamas, kad jie materialūs, jo atsižadėjimas nepilnas".
Atsižadėjimas pilnas tik tada, kai žmogus suvokia, jog visa, kas egzistuoja,
priklauso Viešpačiui, ir kad niekas į nieką negali reikšti nuosavybės pretenzijų.
Reikėtų suprasti, kad faktiškai niekas niekam nepriklauso. Kokia tada gali būti
kalba apie atsižadėjimą? Kas suvokia, jog viskas yra Krsnos nuosavybė, tas iš
tiesų yra atsižadėjęs. Kadangi viskas priklauso Krsnai, tai viską ir reikia
panaudoti Jam tarnaujant. Šiai tobulai veiklos Krsnos sąmonėje formai
neprilygsta joks dirbtinis mayavados mokyklos sannydsio atsižadėjimas.
3 TEKSTAS

ft&it ft mmįi g# T^f^ff^ II ą II
jheyah sa nitya-sannydsi yo na dvėsti na kdnksati nirdvandvo hi
maha-baho sukham bandhdt pramucyate
jheyah—derėtų žinoti; sah—jis; nitya—visada; sannyasl—atsižadėjęs;
yah—kas; na—niekada; dvėsti—bjaurisi; na—nei; kdnksati—trokšta;
nirdvandvah—nepriklausomas nuo priešybių; hi—tikrai; maha-baho—o
tvirtaranki; sukham—laimingai; bandhdt— iš pančių; pramucyate—visiškai
išsivaduoja.
Kas nei trokšta savo veiklos vaisių, nei jais bjaurisi, tas visada atsižadėjęs.
Toks žmogus, išvengęs visų priešybių, lengvai sutrauko materijos pančius
ir visiškai išsivaduoja, o tvirtaranki Arjuna.
KOMENTARAS: Kas yra visiškoje Krsnos sąmonėje, tas visada atsižadėjęs, nes
jis nejaučia nei pasibjaurėjimo savo veiklos rezultatais, nei potraukio jiems.
Toks atsižadėjęs ir pasišventęs transcendentinei Viešpaties meilės tarnybai
žmogus yra gerai apsiginklavęs žinojimu, nes suvokia savo konstitucinę padėtį
Krsnos atžvilgiu. Jis labai gerai žino, kad Krsna — tai visuma, o jis pats —
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sudėtinė Krsnos dalelė. Toks žinojimas tobulas, nes ir kokybiškai, ir
kiekybiškai jis yra teisingas. Vienovės su Krsna koncepcija neteisinga, nes dalis
negali būti lygi visumai. Suvokimas, kad kokybiškai esi tapatus
Aukščiausiajam, bet kiekybiškai nuo Jo skiriesi — tai teisingas transcendentinis
žinojimas. Jis suteikia žmogui pilnatvę, kai nebėra nei ko siekti, nei ką
apgailėti. Tokios asmenybės protas nėra blaškomas dualizmo, nes viską, ką jis
daro, daro Krsnai. Ištrukęs iš priešybių įtakos, žmogus išsivaduoja dar šiame
pasaulyje.
4 TEKSTAS

iwtmifeki: H*ųTpRtf!^f

u u ll

sahkhya-yogau prthag balah pravadanti na panditah ekam apy
asthitah samyag ubhayor vindate phalam
sankhya—analitinis materialaus pasaulio tyrinėjimas; yogau—pasiaukojimo
tarnybos
veikla;
prthak—skirtingi;
balah—menkos
nuovokos;
pravadanti—sako; na—niekad; panditah—išsilavinęs; ekam—viename;
api—net
jei;
asthitah—esantis;
samyak—visą;
ubhayoh—abiejų;
vindate—pasiekia; phalam—rezultatą.
Tik neišmanėliai kalba, kad pasiaukojimo tarnyba [karma-yoga] skiriasi
nuo analitinio materialaus pasaulio tyrinėjimo fsankhyos]. Tikrai
išmintingi sako, kad tas, kuris ryžtingai stoja į vieną iš tų kelių, pasiekia
abiejų rezultatus.
KOMENTARAS: Analitiškai nagrinėjant materialųjį pasaulį, siekiama rasti
egzistencijos sielą. Materialiojo pasaulio siela yra Višnu, arba Supersiela.
Pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui apima ir tarnavimą Supersielai. Pirmasis
metodas — aptikti medžio šaknis, o antrasis —jas laistyti. Tikrasis sarikhyos
filosofijos pasekėjas aptinka materialaus pasaulio šaknis — Višnu, ir tuomet,
nušviestas tobulo žinojimo, ima tarnauti Viešpačiui. Todėl iš esmės šie du
keliai nesiskiria, nes jų abiejų tikslas — Višnu. Kas nesuvokia galutinio tikslo,
tas sako, kad sankhya ir karma-yoga skiriasi, tačiau išmintingasis žino, kad
šiuos skirtingus kelius vienija bendras tikslas.
5 TEKSTAS

^ mw ^rtH* T: VMKNI
n H II
yat sankhyaih prapyate sthanarh tad yogair api gamyate ekam
sdhkhyam ca yogam ca yah pašyati sa pašyati
yat—kokia;
sankhyaih—sarikhyos
filosofijos
priemonėmis;
prapyate—pasiekiama; sthanam—padėtis; tat—šią; yogaih—pasiaukojimo tarnybos
dėka;
api—taip
pat;
gamyate—galima
pasiekti;
ekam—vieną;
sdhkhyam—analitinį tyrimą; ca—ir; yogam—pasiaukojimo veiklą; ca—ir;
yah—tas, kuris; pašyati—regi; sah— jis; pašyati—mato iš tikrųjų.
Kas žino, kad analitinio tyrinėjimo priemonėmis pasiektą padėtį galima
laimėti ir pasiaukojimo tarnyba, kas supranta, kad analitinis tyrinėjimas ir
pasiaukojimo tarnyba yra to paties lygio, tas mato teisingai.
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KOMENTARAS: Tikrieji filosofiniai ieškojimai turi atskleisti galutinį gyvenimo
tikslą. Kadangi galutinis gyvenimo tikslas — savęs pažinimas, tai šiais dviem
keliais prieinamas galutinis rezultatas niekuo nesiskiria. Sarikhyos filosofiniai
tyrinėjimai leidžia suvokti, kad gyvoji esybė — ne materialaus pasaulio, o
aukščiausios dvasinės visumos sudėtinė dalelė. Todėl dvasinė siela neturi nieko
bendra su materialiu pasauliu, ir jos veikla turėtų būti siejama su
Aukščiausiuoju. Veikdama Krsnos sąmonėje ji iš tikrųjų užima savo
konstitucinę padėtį. Pagal pirmojo — sarikhyos metodo reikalavimus, reikia
neprisirišti prie materialių dalykų, o pasiaukojimo yogos metodas reikalauja
išsiugdyti potraukį veiklai Krsnos sąmonėje. Faktiškai abu šie procesai
nesiskiria, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vienas teigia neprisirišimą, o
kitas — prisirišimą. Tačiau neprisirišti prie materialių dalykų ir prisirišti prie
Krsnos iš esmės yra viena ir tas pat. Kas tai supranta, mato dalykus tokius,
kokie jie yra.

6 TEKSTAS

^ig^t gfastar HPAuiif ^M^Rr u \ n
sannydsas tu maha-baho duhkham aptum ayogatah yoga-yukto munir
brahma na cirenddhigacchati
sannyasah—pasaulio atsižadėjimas; tu—bet; maha-baho—o tvirtaranki;
duhkham—kančios; aptum—apimtas; ayogatah—be pasiaukojimo tarnybos;
yoga-yuktah—užsiėmęs
pasiaukojimo
tarnyba;
munih—mąstytojas;
brahma—Aukščiausiąjį; na čirena—be gaišaties; adhigacchati—pasiekia.
Jei žmogus su pasiaukojimu netarnauja Viešpačiui, jis netaps laimingas
vien atsižadėdamas veiklos. Tuo tarpu išmintingasis, atsidėjęs
pasiaukojimo tarnybai, tučtuojau pasiekia Aukščiausiąjį.
KOMENTARAS: Yra dvi sannydsių — pasaulio atsižadėjusių žmonių
kategorijos. Mayavados mokyklos sannyasiai nagrinėja sari-khyos filosofiją, o
vaisnavų sannyasiai studijuoja Bhagavatam filosofiją, pateikiančią teisingus
Vedanta-sūtros komentarus. Maya-vadžiai sannyasiai taip pat studijuoja
Veddnta-sūtrą, bet jie naudojasi savais komentarais — Šdriraka-bhdsya,
kuriuos parašė Šan-karacarya. Bhdgavatos mokyklos pasekėjai su pasiaukojimu
tarnauja Viešpačiui pagal pdncardtriki regulas, ir todėl transcendentinė
vaisnavų sannydsių tarnyba Viešpačiui įvairi ir daugialypė. Vaisnavų sannydsių
veiksmai neturi nieko bendra su materialia veikla, ir vis dėlto, su pasiaukojimu
tarnaudami Viešpačiui, jie atlieka plačią veiklą. O mayavadžiai sannyasiai,
atsidėję sarikhyos ir ve-dantos studijoms bei spekuliatyviems samprotavimams,
nepatiria transcendentinės tarnybos Viešpačiui džiaugsmo. Nuobodžių savo
studijų bei samprotavimų apie Brahmaną išvarginti, jie kartais kreipiasi į
Bhagavatam, tačiau jos teisingai nesupranta. Todėl jiems studijuoti
Šrimad-Bhdgavatam — didelis vargas. Sausi sampratavimai bei
impersonalistinės interpretacijos dirbtinos ir neduoda jokios naudos
mayavadžių sannyasiams. Vaisnavų sannyasiai, su pasiaukojimu tarnaujantys
Viešpačiui, yra laimingi atlikdami transcendentines savo pareigas, ir turi
garantijas, kad galų gale eis į Dievo karalystę. Mayavadžiai sannyasiai kartais
iš savęs pažinimo kelio vėl nukrypsta į filantropinę ar altruistinę veiklą —
tačiau tai tik materialūs užsiėmimai. Todėl peršasi išvada, kad veikiantys
Krsnos sąmonėje pranoksta tuos sannydsius, kurie vien tik spekuliatyviai
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samprotauja, kas yra Brahmanas ir kas — ne Brahmanas, nors ir pastarieji po
daugelio gimimų ateina į Krsnos sąmonę.

7 TEKSTAS

*ft*npfit ft^MkHI fafŠRTRTT f*MPs^j: I
yoga-yukto višuddhatma vijitdtmd jitendriyah
sarva-bhūtdtma-bhūtdtmd kurvann api na lipyate
yoga-yuktah—atliekanti pasiaukojimo tarnybą; višuddha-atma— apsivaliusi
siela; vijita-dtmd—suvaldžiusi save; jita-indriyah— nugalėjusi jusles;
sarva-bhūta—visas gyvas būtybes; dtma-bhūta-dtmd—užjaučianti; kurvan
api—nors dirbdama; na—niekada; lipyate — įsipainioja.
Kas dirba su pasiaukojimu, kieno siela tyra ir kas valdo protą bei jusles,
tas brangus visiems, ir visi jam brangūs. Nors jis nuolatos veikia, veiksmai
to žmogaus nepančioja.
KOMENTARAS: Kas eina Krsnos sąmonės keliu į išsivadavimą, tas brangus
visoms gyvosioms būtybėms, ir kiekviena gyva būtybė brangi jam. Tai —
Krsnos sąmonės įsisąmoninimo rezultatas. Tokiam žmogui visos gyvosios
būtybės neatsiejamos nuo Krsnos, kaip medžio lapai bei šakos neatskiriami nuo
medžio. Jis puikiai žino, kad laistant šaknis visos medžio šakos ir visi jo lapai
gauna vandens — lygiai taip į skrandį pakliuvęs maistas suteikia stiprybės
visam kūnui. Kas veikia Krsnos sąmonėje, tas yra visų tarnas, todėl visiems jis
labai brangus. Kadangi visi yra patenkinti jo veikla, jo sąmonė — tyra, o kai
sąmonė yra tyra, protas visiškai kontroliuojamas. Kai kontroliuojamas protas,
paklūsta juslės. Kadangi protas visada sutelktas į Krsną, jo neįmanoma nuo
Krsnos atitraukti. O ir juslės negali užsiimti kita veikla, išskyrus tarnybą
Viešpačiui. Tokiam žmogui nepatinka kalbos, nesusijusios su Krsna; jis nemėgsta maisto, nepaaukoto Krsnai, jis nepageidauja niekur eiti, jei tai nesusiję
su tarnyba Krsnai. Vadinasi jo juslės suvaldytos. O jas valdantis žmogus negali
niekam padaryti bloga. Kam nors kils klausimas: „Tad kodėl Arjuna naudojo
smurtą mūšio metu? Argi jis nebuvo Krsnos sąmonėje?" Tačiau tik iš pirmo
žvilgsnio jis pakenkė mūšio lauke susirinkusiems kariams, nes visi jie ir toliau
egzistavo kaip individualybės (tai buvo išaiškinta antrame skyriuje), kadangi
sielos nužudyti neįmanoma. Dvasine prasme Kuruksetros mūšyje nežuvo nė
viena būtybė. Krsnos, asmeniškai dalyvavusio kautynėse, nurodymu buvo
pakeisti tik jų apdarai. Taigi, kovodamas Kuruksetros mūšio lauke, Arjuna iš
tikrųjų visai nesikovė, jis tiesiog vykdė Krsnos įsakymus visiškoje Krsnos
sąmonėje. Taip besielgiančio žmogaus niekada nepančioja jo veiklos pasekmės.

8-9 TEKSTAI
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narna kihcit karomiti yukto
manyeta tattva-vit
pašyah šrnvan spršan jighrann ašnan gacchan svapan
švasan
pralapan visrjan grhnann
unmisan nimisann api
indriydn indriydrthesu
varianta iti dhdrayan
na—niekada; eva—tikrai; kincit—ką nors; karomi—aš darau; iti —taip;
yuktah—būdamas dieviškos sąmonės; manyeta—galvoja; tattva-vit—kas žino
tiesą;
pašyan—regėdamas;
šrnvan—girdėdamas;
spršan—lytėdamas;
jighran—uosdamas;
ašnan—valgydamas;
gacchan—eidamas;
svapan—sapnuodamas; švasan— kvėpuodamas; praląpan—kalbėdamas;
visrjan—atsisakydamas;
grhnan—.priimdamas;
unmisan—atverdamas;
nimisan—užverdamas;
api—nepaisant;
indriyani—juslės;
indriya-arthesu—jusliniu pasitenkinimu; variante—tegul jos būna užimtos;
iti—taip; dha-rayari— galvodamas:
Dieviškos sąmonės žmogus, nors jis mato, girdi, lyti, uodžia, valgo, juda,
miega ir kvėpuoja, visada vidujai supranta, kad iš tiesų ničnieko neveikia,
nes kalbėdamas, tuštindamasis ar pasisotindamas, atsimerkdamas ar
užsimerkdamas, jis žino, kad tai tik materialios juslės sąveikauja su savo
objektais, o pats jis yra nuošalyje.
KOMENTARAS: Žmogaus Krsnos sąmonėje būtis tyra, ir jis neturi nieko
bendra su veikla, kurią skatina penkios tiesioginės ir antraeilės priežastys:
veikėjas, pats darbas, situacija, pastangos bei pasisekimas— nes jis su meile
transcendentiškai tarnauja Krsnai. Nors gali atrodyti, kad jis veikia kūnu bei
juslėmis, tačiau visad suvokia veikiąs dvasiškai, suvokia, jog tokia tikroji jo
padėtis. Žmogaus su materialia sąmone juslės padeda jusliškai pasitenkinti,
tačiau Krsnos sąmonėje juslės tenkina Krsnos jausmus. Todėl žmogus Krsnos
sąmonėje visada laisvas, nors atrodo, kad yra įsitraukęs į veiklą, susijusią su
jusliniais dalykais. Rega ir klausa — tai pažinimo juslių funkcija, tuo tarpu
judėjimas, kalba, šalinimas, etc. yra vykdomųjų organų funkcija. Tačiau Krsnos
sąmonės žmogui juslių veikla neturi įtakos. Jis supranta esąs amžinas Krsnos
tarnas ir negali atlikti jokio veiksmo, kuris nebūtų skirtas Viešpačiui.
10 TEKSTAS

brahmany adhaya karmani sangam tyaktva karoti yah lipyate na sa
pdpena padma-patram ivambhasa
brahmani—Aukščiausiam
Dievo
Asmeniui;
adhaya—atiduodamas;
karmani—visus
darbus;
sangam—prisirišimą;
tyaktva—atmesdamas;
karoti—atlieka; yah—kas; lipyate—paliečiamas; na —niekada; sah—jis;
pdpena—nuodėmės;
padma-patram—lotoso
lapas;
iva—kaip;
ambhasd—vandens.
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Kas be prisirišimo atlieka savo pareigą, rezultatus paskirdamas
Aukščiausiam Viešpačiui, tas nesusitepa nuodėme. Jis kaip lotoso lapas,
kurio nepermerkia vanduo.
KOMENTARAS: Čia brahmani reiškia „Krsnos sąmonėje". Materialus pasaulis
— tai visuminis trijų gamtos gunų pasireiškimas, vadinamas specialiu terminu
pradhdna. Vedų himnai šarvam hy etad brahma (Mdndūkya Upanisada 2),
tasmdd etad brahma ndma-rūpam annarh ca jdyate (Mundaka Upanisada
1.2.10), mama yonir mahad brahma (Bhagavad-gita 14.3) nurodo, kad
materialiame pasaulyje viskas yra Brahmano apraiška, ir nors pasekmės būna
labai įvairios, jos nesiskiria nuo priežasties. Išopanisadoje pasakyta, kad viskas
susiję su Aukščiausiu Brahmanu, Krsna, ir todėl tik Jam vienam priklauso.
Natūralu, kad žmogaus, kuris giliai suvokia, jog viskas priklauso Krsnai, jog Jis
yra visko savininkas ir todėl viskas tarnauja Viešpačiui, neveikia tiek dorų, tiek
nuodėmingų jo poelgių pasekmės. Netgi materialusis kūnas, kuris yra
Viešpaties dovana tam tikrai veiklai atlikti, gali būti panaudotas Krsnos sąmonei. Tada kūno nebesutepa nuodėmių reakcijos, kaip lotoso nepermerkia
vanduo, kuriame jis auga. Viešpats Gitoje (3.30) sako: mayi sarvdni karmani
sannyasya — „Visus savo darbus skirk Man [Krsnai]". Iš to plaukia išvada: to,
kuris neturi Krsnos sąmonės, veiklą sąlygoja materialusis kūnas bei juslės, o
žmogus Krsnos sąmonėje veikia žinodamas, kad kūnas yra Krsnos nuosavybė ir
todėl turi būti panaudotas tarnaujant Krsnai.
11 TEKSTAS

s&črc JH*n ę^įj VtSRf^rcfa i
kdyena manasd buddhyd kevalair indriyair api yoginah karma
kurvanti sahgam tyaktvdtma-šuddhaye
kdyena—kūnu; manasd—protu; buddhyd—intelektu; kevalaih— apvalytomis;
indriyaih—juslėmis; api—netgi; yoginah—žmonės įsisąmoninę Krsną;
karma—veiksmus;
kurvanti—atlieka;
sangam
—prisirišimo;
tyaktva—atsisakydami; dtma—savo „aš"; šuddhaye —apsivalymo tikslu.
Yogai, atmetę potraukį, veikia kūnu, protu, intelektu ir net juslėmis vien
tam, kad apsivalytų.
KOMENTARAS: Kai veikiama Krsnos sąmonėje, Krsnos jausmams patenkinti,
bet koks veiksmas, ar jis atliktas kūnu, protu, intelektu, ar netgi juslėmis, yra
grynas, nesuteptas materijos nešvarybių. Krsną įsisąmoninusio žmogaus veikla
nesukelia materialaus atoveikio. Todėl išgrynintus veiksmus, kurie paprastai
vadinami sad-dcdra, lengviausia atlikti Krsnos sąmonėje. Srl Rūpa Gosvamis
s&voBhak-ti-rasdmrta-sindhu (1.2.187) tai aprašo:
iha yasya harer ddsye karmand manasd gird nikhilasv apy
avasthasu jivan-muktah sa ucyate
„Žmogus, veikiantis Krsnos sąmonėje (kitaip sakant, tarnaujantis Krsnai)
kūnu, protu, intelektu ir kalba — net jeigu jis užsiima vadinamąja materialia
veikla—jau materialiame pasaulyje yra išsivadavęs". Jis neturi netikro ego, nes
jis nelaiko savęs nei materialiuoju kūnu, nei jo savininku. Jis žino, kad nėra
kūnas, kad kūnas jam nepriklauso. Ir jis pats, ir jo kūnas priklauso Krsnai. Kai
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viską, kas sukurta kūno, proto, intelekto, kalbos, paties gyvenimo, turtų, etc. —
viską, kas jo valioje — žmogus panaudoja tarnaudamas Krsnai, jis susijungia su
Krsna. Jis ir Krsna — viena; jis neturi netikro ego, verčiančio tapatinti save su
kūnu, etc. Tokia yra tobula Krsnos sąmonės pakopa.

12 TEKSTAS

yuktah karma-phalam tyaktva šantim apnoti naisthikim ayuktah
kdma-kdrena phale sakto nibadhyate
yuktah—atliekantis pasiaukojimo tarnybą; karma-phalam—visos veiklos
rezultatų; tyaktva—atsisakydamas; šantim—tobulą ramybę; apnoti—pasiekia;
naisthikim—nesudrumsčiamą; ayuktah— nesantis Krsnos sąmonėje;
kdma-kdrena—kad pasitenkintų darbo rezultatais; phale—prie rezultatų;
saktah—prisirišęs; nibadhyate —įsipainioja.
Ištikima ir pasiaukojusi siela pasiekia nesudrumsčiamą ramybę, nes
aukoja Man visus savo veiklos vaisius. Tuo tarpu žmogus, nesusijungęs su
Dievu ir godžiai siekiantis savo darbo vaisių, susipainioja.
KOMENTARAS: Krsnos sąmonės žmogus skiriasi nuo kūniškos sąmonės
žmogaus tuo, kad pirmasis jaučia potraukį Krsnai, o antrasis — savo veiklos
rezultatams. Kas prisirišęs prie Krsnos ir dirba vien dėl Jo, tas, be abejonės, yra
išvaduota asmenybė ir nesirūpina savo veiklos vaisiais. Bhagavatam aiškina,
kad aistringą veiklos rezultatų siekimą nulemia dualizmo samprata, t.y. jo
priežastis — Absoliučios Tiesos nežinojimas. Krsna yra Aukščiausia Absoliuti
Tiesa, Dievo Asmuo. Krsnos sąmonėje nėra dualizmo. Visa, kas egzistuoja —
tai Krsnos energijos padarinys, o Krsna — visų tobuliausias. Vadinasi, veikla
Krsnos sąmonėje vyksta absoliučiu lyg meniu, ji transcendentinė ir nesukelia
jokių materialių pasekmių. Todėl esantis Krsnos sąmonėje yra visiškai ramus.
Tačiau žmogus, kuris skaičiuoja pelną, skirtą jusliškai pasitenkinti, ramybės
neatras. Ramybės ir bebaimiškumo pagrindas — tai suvokimas, kad nėra
egzistencijos atskirai nuo Krsnos. Tokia Krsnos sąmonės paslaptis.
13 TEKSTAS

sarva-karmdni manasd sannyasydste sukham vaši nava-dvdre pure
dehi naiva kurvan na kdrayan
sarva—visų; karmani—veiksmų; manasd—protu; sannyasya— atsisakydamas;
dste—išlieka; sukham—laimėje; vaši—kas susi-tvardęs; nava-dvdre—devynių
vartų; pure—mieste; dehi—įkūnyta siela; na—niekad; e va—tikrai;
kurvan—veikia ką nors; na— ne; kdrayan—verčia veikti.
Kai įkūnyta gyvoji būtybė suvaldo savąją prigimtį ir mintimis atsižada
veiklos, ji laiminga gyvena devynerių vartų mieste
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[materialiame kūne] ir nei pati veikia, nei yra kokios nors veiklos
priežastis.
KOMENTARAS: Įkūnyta siela gyvena devynerių vartų mieste. Kūno — arba
vaizdžiai tariant, miesto — veikla yra automatiška, ją reguliuoja tam tikros
gamtos gunos. Nors siela ir priklauso nuo tų sąlygų, kurias jai primeta kūnas,
panorėjusi ji gali pakilti virš jų. Ji tapatina save su materialiu kūnu ir kenčia
vien tik todėl, kad pamiršo savo aukštesniąją prigimtį. Krsnos sąmonės dėka ji
vėl gali užimti savo tikrąją padėtį, ir taip ištrūkti iš kūno kalėjimo. Todėl
žmogus, kuris įsijungia į Krsnos sąmonę, atsiduria nuošaly kūno veiklos.
Susivaldęs, su pakitusia pasaulėžiūra, jis laimingas gyvena devynerių vartų
mieste. Štai kaip aprašomi tie devyneri vartai:
nava-dvdre pure dehl hamso leldyate bahih vaši sarvasya lokasya
sthdvarasya carasya ca
„Aukščiausias Dievo Asmuo, kuris gyvena gyvos esybės kūne, yra visų
visatos gyvų esybių valdovas. Kūnas turi devynerius vartus [dvi akis, dvi
šnerves, dvi ausis, burną, išeinamąją angą bei lytinius organus]. Sąlygoto būvio
gyvoji esybė laiko save kūnu, tačiau supratusi savo tapatumą su vidujai
glūdinčiu Viešpačiu ji dar šiame kūne tampa tokia pat laisva, kaip ir Viešpats"
(Svetdšvatara Upanisada 3.18).
Taigi Krsną įsisąmoninusiam žmogui nedaro įtakos nei išorinės, nei vidinės
materialaus kūno funkcijos.
14 TEKSTAS

mkš H rato* i^fi ssrft TO i * į$<P3#iM mm^
spli 11 ^ VII
H

na kartrtvam na karmani
karma-phala-samyogarh

lokasya srjati prabhuh na
svabhdvas tu pravartate

na—niekada;
kartrtvam—nuosavybę;
na—nei;
karmani—veiklą;
lokasya—žmonių; srjati—kuria; prabhuh—kūno miesto šeimininkas; na—nei;
karma-phala—su
veiklos
rezultatais;
sarhyogam
—sąryšį;
svabhdvah—materialios gamtos gunos; tu—bet; pravarĮkūnyta dvasia — miesto, kuris vadinasi kūnas, valdovė — nei pati veikia,
nei skatina veikti žmones, nei sukuria veiklos vaisius. Visa tai atlieka
materialios gamtos gurios.
KOMENTARAS: Septintame skyriuje bus aiškinama, kad gyvoji esybė — tai
viena Aukščiausio Viešpaties energijų, ar gamtų, ir ji skiriasi nuo materijos,
kuri irgi yra Viešpaties gamta, tik žemesnė. Aukštesnioji gamta (gyva esybė)
tam tikru būdu susijo su materialia gamta dar neatmenamais laikais. Jos įgytas
laikinas kūnas, materiali gyvenamoji vieta — tai įvairiausios veiklos bei jos
pasekmių priežastis. Gyvendamas tokioje aplinkoje, kuri jį sąlygoja, žmogus iš
neišmanymo tapatina save su kūnu ir kenčia dėl savo veiklos rezultatų. Kūno
kančių ir nelaimių priežastis yra neišmanymas, kuris kaupėsi nuo neatmenamų
laikų. Kai gyva esybė tampa nesusijusi su kūno veikla, ji išsivaduoja iš tos
veiklos pasekmių. Kol gyvoji esybė gyvena mieste, vadinamame kūnu, ji atrodo
esanti jo valdovė, tačiau iš tikrųjų nėra nei kūno savininkė, nei jo veiksmų bei
tų veiksmų atoveikio lėmėja. Gyvoji esybė tiesiog kovoja už būvį atvirame
materijos vandenyne. Vandenyno bangos blaško ją tai šen, tai ten, o ji negali
joms atsispirti. Geriausia išeitis gyvajai esybei — išsigauti iŠ vandenyno
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transcendentinės Krsnos sąmonės pagalba. Tiktai Krsnos sąmonė išgelbės ją
nuo sumaišties.

15 TEKSTAS

3r<i^if* ŠTR *R isrfcr

IISHII

nddatte kasyacit papam na caiva sukriam vibhuh ajhdnendvrtdrh
jnanam tena muhyanti jantavah
na—niekada; adatte-—pasisavina; kasyacit—kieno nors; papam —nuodėmę;
na—nei; ca—taip pat;
eva—tikrai;
su-krtam—dorovingą
veiklą;
vibhuh—Aukščiausias Viešpats; ajhdnena—neišmanymo; avrtam—apgaubtas;
jnanam—žinojimas; tena—šiuo; muhyanti—suklaidintos; jantavah—gyvos
esybės.
Aukščiausias Viešpats neatsako nei už nuodėmingus, nei už dorovingus jos
poelgius. Vis dėlto kūne įkalintą būtybę klaidina neišmanymas, kuris
užgožia jos tikrąjį žinojimą.
KOMENTARAS: Sanskrito žodis vibhu reiškia Aukščiausią Viešpatį, kuris
kupinas neriboto žinojimo, turtų, galios, šlovės, grožio bei atsižadėjimo. Jis
visada vidujai patenkintas. Jo ramybės nesu-drumsčia nei nuodėmingi, nei
dorovingi poelgiai. Jis nesukuria jokių konkrečių aplinkybių gyvajai esybei —
tai ji pati, neišmanymo suklaidinta, trokšta būti įtraukta į tam tikras gyvenimo
sąlygas. Tada ir prasideda veiksmų ir atoveikių virtinė. Pagal savo aukštesniąją
prigimtį gyva esybė yra kupina žinojimo, bet dėl ribotos galios ji visgi linkusi
pasiduoti neišmanymo poveikiui. Viešpats — visagalis, o gyvoji esybė — ne.
Viešpats —vibhu, visa žinantis, o gyva esybė — anu, atomo dydžio. Ji yra gyva
siela, todėl laisva valia gali ko nors norėti. Tačiau jos norus išpildyti gali tik
visagalis Viešpats. Todėl kai gyva esybė susipainioja savo noruose, Viešpats
leidžia juos įgyvendinti, tačiau Jis neatsako už būtybės veiksmus ir jų pasekmes
situacijoje, kurios trokšta gyva būtybė. Susipainiojusi įkūnyta siela sutapatina
save su materialiu kūnu, kurį jai lėmė aplinkybės, ir ją užgriūva laikino
gyvenimo kančios bei džiaugsmai. Paramatmos, arba Supersielos, pavidalu
Viešpats nuolat lydi gyvąją esybe., todėl Jis žino individualios sielos troškimus
lygiai taip, kaip žmogus būdamas šalia gėlės užuodžia jos aromatą. Troškimas
— tai subtili gyvosios esybės nelaisvės forma. Viešpats išpildo gyvos esybės
troškimus tiek, kiek ji to verta: žmogus planuoja, o Dievas disponuoja. Taigi
pats individas nėra visagalis ir negali įgyvendinti savo troškimų, o Viešpats gali
išpildyti juos visus. Visiems neutralus Viešpats palieka mažoms
savarankiškoms gyvosioms esybėms pačioms spręsti, kojos nori. Tačiau kai
žmogus trokšta Krsnos, Viešpats ypatingai rūpinasi juo ir skatina tokį jo
troškimą, padedantį ateiti pas Jį ir būti amžinai laimingu. Todėl Vedų himnai ir
skelbia: esa u hy eva sddhu karma kdrayati tam yam ebhyo lokebhya
unninisate, esa u evdsddhu karma kdrayati yam adho ninisate — „Viešpats
suteikia gyvai esybei galimybę dorovingai veikti, kad ji pasikeltų į dangų,
Viešpats suteikia jai galimybę nusidėti ir eiti į pragarą" (Kausltaki Upanisada
3.8).
ajho jantur anišo 'yam dtmanah sukha-duhkhayoh išvara-prerito
gacchet svargam vdšv abhram eva ca
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„Ir laimėje, ir kančioje gyvoji esybė yra visiškai priklausoma. Aukščiausiojo
valia, kaip vėjo genamas debesis ji gali eiti ir į dangų, ir į pragarą".
Tad nuo amžių gyvas įkūnytos sielos troškimas išvengti Krsnos sąmonės yra
jos pačios klydimų priežastis. Ir nors siela pagal savo prigimtį yra amžina,
palaiminga ir kupina žinojimo, dėl egzistencijos ribotumo ji pamiršta savo
konstitucinę Viešpaties tarno padėtį ir pakliūva į nežinojimo pinkles.
Neišmanymo apkerėta gyva esybė teigia, kad už jos sąlygotą egzistenciją
atsakingas Viešpats. Šiai minčiai pritaria ir Veddnta-sūtra (2.1.34).
Vaisamya-nairghrnye na sdpeksatvdt tatha hi daršayati: „Viešpats nei
neapkenčia ko, nei myli, nors gal būtent šitaip ir atrodo".
16 TEKSTAS

jnanena tu tad ajnanam yesdm ndšitam dtmanah tesdm dditya-vaj
jnanam prakašayati tat param
jnanena—žinojimo; tu—bet; tat—šis; ajnanam—nežinojimas; yesdm—kurios;
ndšitam—yra
sunaikintas;
dtmanah—gyvosios
esybės;
tesdm—jų;
dditya-vat—lyg tekanti saulė; jnanam—žinojimas; prakašayati—atveria; tat
param—Krsnos sąmonę.
Tačiau kai žmogų nutvieskia žinojimas, išsklaidantis neišmanymą, jam
viskas atsiveria — taip dieną viską apšviečia saulė.
KOMENTARAS: Be abejo, tas yra paklydęs, kas užmiršo Krsną, o ne tas, kuris
yra Krsnos sąmonėje. Bhagavad-gita teigia: šarvam jndna-plavena, jhdndgnih
sarva-karmdni ir na hi jnanena sadršam. Žinojimas visais laikais buvo didžiai
vertinamas. O kas tai yra žinojimas? Tobulas žinojimas pasiekiamas atsidavus
Krsnai. Tai teigia 19-as septinto skyriaus posmas: bahūndm janmandm ante
jndnavdn mam prapadyate. Kai po daugelio daugelio gimimų žmogus,
apšviestas tobulo žinojimo, atsiduoda Krsnai, t.y. pasiekia Krsnos sąmonę, jam
viskas atsiveria taip, kaip dieną viskas sušvinta saulėje. Gyvoji esybė turi daug
galimybių suklysti. Pavyzdžiui, jeigu ji turi tiek įžūlumo manyti, jog ji yra
Dievas, vadinasi, ji pateko į paskutines nežinojimo žabangas. Bet jeigu gyva
esybė būtų Dievas, ar galėtų ją supainioti nežinojimas? Ar gali nežinojimas
paveikti Dievą? Jei taip, vadinasi, nežinojimas, šėtonas, už Jį galingesnis.
Tikrąjį žinojimą galima perimti iš žmogaus, pasiekusio Krsnos sąmonės
tobulumą. Todėl reikia susirasti bona fide dvasinį mokytoją ir jam vadovaujant
perprasti Krsnos sąmonę, nes Krsnos sąmonė, be jokių abejonių, išsklaidys
nežinojimą, kaip saulė išsklaido tamsą. Net ir suvokiant, kad tu nesi materialus
kūnas ir kad tu transcendentalus jo atžvilgiu, ne visada galima atskirti sielą nuo
Supersielos. Viską puikiai suvoksime, jei kreipsimės į tobulą bona fide Krsnos
sąmonės mokytoją. Pažinti Dievą ir savo ryšius su Juo įmanoma tik susitikus su
Dievo atstovu. Dievo atstovas nesiskelbia esąs Dievas, nors jam reiškiama tokia
pat pagarba, kaip ir Dievui, kadangi jis turi žinių apie Dievą. Reikia išmokti
skirti Dievą nuo gyvosios esybės. Apie tai Viešpats Šri Krsna antrame skyriuje
(2.12) sako, kad kiekviena gyvoji būtybė yra individuali, ir kad Viešpats taip
pat yra individualus. Visos gyvosios esybės buvo individualios praeityje, yra
individualios dabar ir bus individualios ateityje — netgi išsivadavusios. Naktį,
tamsoje, mums viskas akyse susilieja, tačiau dieną, patekėjus saulei, prieš mūsų
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akis atsiveria tikras realybės vaizdas. Kai suvokiame, kad ir dvasiniame
gyvenime esame individualybės, pasiekiame tikrąjį žinojimą.
17 TEKSTAS

tad-buddhayas tad-dtmdnas tan-nisthds tat-pardyandh gacchanty
apunar-dvrttim jhdna-nirdhūta-kalmasdh
tat-buddhayah—tie, kurių intelektas nuolat nukreiptas į Aukščiausiąjį;
tat-dtmdnah—kurių protas nuolat sukauptas į Aukščiausiąjį; tat-nisthdh—kurių
tikėjimas skirtas tik Aukščiausiajam; tat-parayanah—kas randa prieglobstį vien
Jame; gacchanti—eina; apu-nah-dvrttim—į išsivadavimą; jhdna—žinojimu;
nirdhūta—apsivalę; kalmasdh—nuogąstavimų.
Kai savo intelektą, protą ir tikėjimą žmogus sutelkia į Aukščiausiąjį ir
Jame atranda prieglobstį, visiško žinojimo dėka išnyksta visos jo abejonės,
ir jis tiesiausiu keliu eina išsivaduoti.
KOMENTARAS: Aukščiausia Transcendentinė Tiesa yra Viešpats Krsna.
Bhagavad-gitos ašis — tai teigimas, kad Krsna yra Aukš
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čiausias Dievo Asmuo. Tokia Vedų raštų traktuotė. Para-tattva reiškia
Aukščiausią Realybę, kurią išmanantieji Aukščiausiąjį suvokia kaip Brahmaną,
Paramatmą ir Bhagavaną. Bhagavanas, Aukščiausias Dievo Asmuo, yra
aukščiausias Absoliuto aspektas. Už jį nėra nieko aukščiau. Viešpats sako:
mattah parataram ndnyat kincid asti dhanahjaya. Beasmenio Brahmano
pagrindas irgi Krsna: brahmano hi pratisthdham. Todėl Krsna visais atžvilgiais
yra Aukščiausia Realybė. Tas, kurio protas, intelektas, tikėjimas ir viltys visada
nukreipti į Krsną, kitaip sakant, tas, kuris yra visiškoje Krsnos sąmonėje —
tikrai atsikrato visų abejonių ir tobulai pažįsta viską, kas susiję su
transcendencija. Krsną įsisąmoninęs žmogus gerai supranta, kad Krsna —
dualistiškas (vienu metu Jis yra visa kam ta-patingas ir individualus).
Apsiginklavęs tokiu transcendentiniu pažinimu žmogus tvirtai žengia į priekį
išsivadavimo keliu.

18 TEKSTAS

vidya-vinaya-sampanne brahmane gavi hastini šuni caiva
šva-pdke ca panditah sama-daršinah
vidyd—išsilavinimu;
vinaya—ir
išsiauklėjimu;
sampanne—visiškai
apsiginklavę;
brahmane—brdhmanos
kūne;
gavi—karvėje;
hastini—dramblyje; šuni—šunyje; ca—ir; eva—tikrai; šva-pdke —šunėdyje
(neliečiamajame);
ca—taip
pat;
panditah—išmintingieji;
sama-daršinah—vienodai žvelgiantys.
Nuolankūs išminčiai tikro žinojimo dėka vienodai žvelgia į mokytą romų
brahmanų, į karvę, dramblį, šunį bei šunėdį [neliečiamąjį].
KOMENTARAS: Krsną įsisąmoninęs žmogus nemato nei rūšių, nei kastų
skirtumų. Socialiniu požiūriu brdhmana ir neliečiamasis skiriasi lygiai taip,
kaip rūšies požiūriu skiriasi šuo, karvė ir dramblys, tačiau išmanančio
transcendentalisto akimis tokie kūnų skirtumai neturi jokios reikšmės. Taip yra
dėl to, kad visos gyvosios būtybės susijusios su Aukščiausiuoju, nes
Aukščiausias Viešpats Savo plenarine dalimi glūdi kiekvieno širdyje kaip
Paramatmą. Šitoks Aukš

čiausiojo supratimas ir yra tikrasis žinojimas. O kai dėl kūnų, priklausančių
skirtingoms kastoms ir gyvybės rūšims, tai Viešpats visiems lygiai maloningas,
nes Jis kiekvieną gyvą būtybę laiko draugu ir glūdi visų širdyse kaip
Paramatmą, nepriklausomai nuo tų aplinkybių, kuriose gyvos esybės yra
atsidūrusios. Paramatmos pavidalu Viešpats yra tiek neliečiamojo, tiek
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brahmanos širdyje, nors brahmanos ir neliečiamojo kūnai — skirtingi. Kūnai
— įvairių materialios gamtos gunų padariniai, tuo tarpu tiek siela, tiek Supersiela, glūdinčios juose, turi vienodą dvasinę prigimtį. Bet sielos ir
Supersielos kokybinis panašumas nesulygina jų kiekybiškai, nes individuali
siela yra tik viename konkrečiame kūne, o Paramatmą — visuose be išimties.
Krsną įsisąmoninęs žmogus Šitai tobulai išmano, todėl jis yra iš tikrųjų
išsilavinęs ir į visus žvelgia vienodai. Sielos bei Supersielos savybės
analogiškos, nes abi jos sąmoningos, amžinos ir kupinos palaimos, o skiriasi
tuo, kad individualios sielos sąmonė apima tik ribotą kūną, o Supersielos
sąmonė apima visus kūnus ir yra visuose juose be išimties.

19 TEKSTAS

ihaiva tair jitah sargo yesdm sdmye sthitam manah nirdosam hi
šamam brahma tasmdd brahmani te sthitdh
iha—šiame
gyvenime;
eva—tikrai;
taih—jų;
jitah—nugalėtas;
sargah—gimimas ir mirtis; yesdm—tų, kurių; sdmye—pusiausvyroje;
sthitam—esti;
manah—protas;
nirdosam—neklystantys;
hi—tikrai;
šamam—pusiausvyroje; brahma—kaip Aukščiausiasis; tasmdt—todėl;
brahmani—Aukščiausiajame; te—jie; sthitdh —būva.
Tie, kurių protas įgavo vienodumą ir pusiausvyrą, jau įveikė gimimą ir
mirtį. Jie, kaip ir Brahmanas, neturi trūkumų, todėl jau pasiekė
Brahmaną.
KOMENTARAS: Jau buvo minėta, kad proto pusiausvyra yra savęs pažinimo
požymis. Tas, kuris iš tiesų pasiekė šį lygį, yra nugalėjęs materialias sąlygas,
būtent — gimimą ir mirtį. Kol žmogus tapatina save su kūnu, jis laikomas
sąlygota siela, tačiau pakanka jam suvokiant save pasiekti pusiausvyros būvį, ir
jis išsivaduoja iš sąlygoto gyvenimo. Kitaip sakant, jam nebereikia gimti
materialiame pasaulyje, ir po mirties jis eina į dvasinį dangų. Viešpats neturi
trūkumų, nes nejaučia nei potraukio, nei neapykantos. Taip ir gyvoji esybė, kai
ji nebeturi potraukio ir neapykantos, atsikrato visų trūkumų ir tampa verta
dvasinio dangaus. Tokius žmones—jų požymiai aprašomi žemiau — reikia
vadinti išsivadavusiais.

20 TEKSTAS

na prahrsyet priyarh prapya nodvijet prapya cdpriyam sthira-buddhir
asammūdho brahma-vid brahmani sthitah
na—niekada; prahrsyet—džiūgauja; priyam—malonų; prapya— pasiekęs;
na—ne; udvijet—jaudinasi; prapya—įgijęs; ca—taip pat; apriyam—nemalonų;
sthira-buddhih—kurio
intelektas
nukreiptas
į
savąjį
„aš";
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asammūdhah—nesuklaidintas; brahma-vit —tobulai suprantąs Aukščiausiąjį;
brahmani—transcendencijoje; sthitah—būva.
Kas nedžiūgauja, kai atsitinka kas malonu, ir nesielvartauja patyręs
nemalonumus, kieno intelektas nukreiptas į savąjį „aš", kas neklysta ir yra
pažinęs Dievo mokslą — tas jau pasiekė transcendenciją.
KOMENTARAS: Čia aprašomi save pažinusio žmogaus požymiai. Pirmasis
požymis: jis neapgautas iliuzijos ir netapatina kūno su savo tikruoju „aš". Jis
gerai žino, kad yra ne kūnas, o fragmentinė Aukščiausio Dievo Asmens dalelė.
Todėl jis nei džiaugiasi pasiekęs tai, kas susiję su kūnu, nei liūdi tai praradęs.
Toks proto tvirtumas vadinamas sthira-buddhi — intelektu, nukreiptu į savąjį
„aš". Todėl žmogus nepainioja savo grubaus kūno su siela, nelaiko jo amžinu ir
pripažįsta egzistuojant sielą. Toks žinojimas pakylėja jį iki lygmens, kur
visiškai atsiveria mokslas apie Absoliučią Tiesą — Brahmaną, Paramatmą ir
Bhagavaną. Todėl žmogus, gerai žinantis savo konstitucinę padėtį,
neapgaudinėja savęs ir nebando visais atžvilgiais prilygti Aukščiausiajam. Tai
ir yra Brahmano arba savęs pažinimas. Tokia tvirta sąmonė ir vadinasi Krsnos
sąmonė.
21 TEKSTAS

bdhya-sparšesv asaktdtmd vindaty dtmani yat sukham sa
brahma-yoga-yuktdtmd sukham aksayam asnute
bahya-sparšesu—prie išoriškų juslinių malonumų; asakta-atmd— kas nėra
prisirišęs; vindati—patiria; dtmani—savyje; yat—tas, kuris; sukham—laimę;
sah—jis; brahma-yoga—susikaupimu į Brahmaną; yukta-dtmd—savąjį „aš"
susiejęs su; sukham—laime; aksayam—beribe; asnute—džiaugiasi.
Išvaduoto žmogaus nevilioja materialūs jusliniai malonumai. Jis visada
skendi transe, semdamasis džiaugsmo vidujai. Taip save pažinusi
asmenybė patiria beribę laimę, nes ji susitelkusi į Aukščiausiąjį.
KOMENTARAS: Šri Yamunacarya, didis Krsnos sąmonės bhakta, sakė:
yad-avadhi
mama
cetah
krsna-paddravinde
nava-nava-rasa-dhamany udyatam rantum dsit
tad-avadhi bata ndrl-sangame smaryamdne bhavati mukha-vikdrah
susthu nisthivanam ca
„Nuo tada, kai pradėjau su transcendentine meile tarnauti Krsnai,
atrasdamas Jame neišsenkamą palaimą, vos tik pagalvoju apie lytinius
malonumus — pasibjaurėjimas iškreipia mano lūpas ir aš nusispjaunu".
Praktikuojantis brahma-yogą, arba Krsnos sąmonę, taip pasineria į meilės
tarnybą Viešpačiui, kad visiškai praranda potraukį materialiems jusliniams
malonumams. Materialiu požiūriu, didžiausias malonumas — lytinis. Prieš jo
kerus negali atsispirti niekas visame pasaulyje — be minties apie seksą
materialistas išvis negali dirbti. Tačiau žmogus Krsnos sąmonėje, apsieidamas
be lytinių malonumų ir jų vengdamas, dirba su dar didesniu įkvėpimu. Toks yra
dvasinės realizacijos kriterijus. Dvasinė realizacija ir lytiniai malonumai
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niekaip nesiderina. Krsną įsisąmoninęs žmogus — tai išsivadavusi siela, todėl
jo nebevilioja jokie jusliniai malonumai.
22 TEKSTAS

ye hi samsparša-jd bhogd duhkha-yonaya eva te ady-antavantah
kaunteya na tesu ramate budhah
ye—tie; hi—tikrai; samsparša-jdh—dėl sąlyčio su materialiomis juslėmis;
bhogdh—malonumai; duhkha—kančios; yonayaft—ištakos; eva—tikrai;
te—jie yra; ddi—pradžiai; anta—pabaigai; vantah—pavaldūs; kaunteya—o
Kunti sūnau; na—niekada; tesu —juose; ramate—ieško malonumų;
budhah—išmintingasis.
Išmintingas žmogus apeina kančių židinius, kurie atsiveria susilietus su
materialiom juslėm. O Kunti sūnau, šie malonumai turi ir pradžią, ir
pabaigą, todėl išminčiui jie neteikia džiaugsmo.
KOMENTARAS: Materialūs jusliniai malonuniai yra kontaktų su materialiom
juslėm pasekmė. Jie laikini, nes laikinas pats kūnas. Išsivadavusios sielos
nedomina niekas, kas laikina. Ar gali išsivadavusi siela, patyrusi
transcendentinius malonumus, tenkintis netikrais malonumais? Padma
Purdnoje pasakyta;
ramante yogino 'nante satyanande cid-dtmani iti rdma-padendsau
param brahmdbhidhlyate
„Mistikai semiasi neribotų transcendentinių malonumų iš Absoliučios
Tiesos. Todėl Aukščiausia Absoliuti Tiesa — Dievo Asmuo, dar žinomas kaip
Rama".
Šrimad-Bhdgavatam (5.5.1) taip pat pasakyta;
ndyam deho deha-bhdjdm nr-loke
kastdn kdman arhate vid-bhujdm ye tapo
divyarh putrakd yena sattvam
šuddhyed yasmdd brahma-saukhy•am tv anantam
„Mano brangieji sūnūs, gavus žmogaus kūną nėra prasmės išsijuosus dirbti
dėl juslinio pasitenkinimo — tokie malonumai prieinami netgi mėšlą ėdantiems
gyvūnams [kiaulėms]. Šį gyvenimą
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mums dera askezėmis gryninti savo egzistenciją ir semtis beribės
transcendentinės palaimos, kurią jos teikia".
Todėl tikrieji yogai ir apsišvietę transcendentalistai nesusigundo jusliniais
malonumais, kurie yra nesibaigiančios materialios egzistencijos priežastis.
Juo labiau žmogus linkęs į materialius malonumus, juo smarkiau jį apninka
materialios bėdos.
23 TEKSTAS

šaknotihaiva yah sodhurh prdk šarira-vimoksandt
kdma-krodhodbhavarh vegam sa yuktath sa sukhi narah
sakuoti—sugeba; iha eva—šiame kūne; yah—tas, kuris; sodhum —iškęsti;
prdk—prieš;
šarira—kūną;
vimoksandt—palikdamas;
karna—norą;
krodha—ir pyktį; udbhavam—kilusius iš; vegam— paskatų; sah—jis;
yuktah—transe; sah—jis; sukhl—laimingas; narah—žmogus.
Jeigu, prieš palikdamas esamą kūną, žmogus sugeba iškęsti materialių
juslių poreikius ir pažaboti savo troškimų bei pykčio jėgą, jis gyvena
teisingai ir jau šiame pasaulyje yra laimingas.
KOMENTARAS: Norint daryti nuolatinę pažangą savęs pažinimo kelyje,
reikia stengtis kontroliuoti materialių juslių (kalbos, pykčio, proto, skrandžio,
lytinių organų bei liežuvio) impulsus. Sugebąs kontroliuoti visų šių juslių
impulsus, o taip pat protą, vadinamas gosvdmiu, arba svdmiu. Gosvdmiai
gyvena griežtai apribotą gyvenimą ir pilnai kontroliuoja juslių impulsus.
Nepatenkinti materialūs troškimai sukursto pyktį, ir tuomet pykčiu
užsiplieskia protas, akys ir krūtinė. Todėl reikia mokytis susitvardyti dar
prieš paliekant šį materialųjį kūną. Tas, kuris sugeba susitvardyti, jau pažino
save, todėl yra laimingas pasiekęs tokį būvį. Transcendentalisto pareiga —
visomis jėgomis stengtis suvaldyti troškimus bei pyktį.
24 TEKSTAS
yo ' ntah-sukho ' ntar-drdmas tathdntar-jyotir eva yah sa yogi
brahma-nirvdnam brahma-bhūto ' dhigacchati
yah—tas, kuris; antah-sukhah—atsigręžęs į save; antah-drdmah —aktyviai
mėgaujasi vidujai; tatha—kaip ir; antah-jyotih—žvelgiąs vidujai;
eva—tikrai;
yah—bet
kas;
sah—jis;
yogi—mistikas;
brahma-nirvdnam—išsivadavimą
Aukščiausiajame;
brahma-bhū-tah—pažinęs save; adhigacchati—pasiekia.
Kas laimingas vidujai, kas veiklus ir semiasi džiaugsmo savyje ir kas yra
atsigręžęs [ save, tas išties tobulas mistikas. Jis išsivadavo
Aukščiausiajame ir galiausiai eina pas Aukščiausiąjį.
KOMENTARAS: Ar galima atsisakyti išorinės veiklos, kuria siekiama
paviršinės laimės, jei nesugebama patirti laimės vidujai? Išsivadavęs žmogus
patiria tikrą laimę, todėl jis gali bet kur tykiai laikytis ir gyventi pilnavertį
vidinį gyvenimą. Išsilaisvinęs žmogus nebetrokšta paviršinės materialios
laimės. Toks būvis vadinamas brahma-bhūta, ir jį pasiekus galima būti
tikram, kad grįši pas Dievą, atgal į namus.
25 TEKSTAS
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labhante brahma-nirvdnam rsayah ksina-kalmasdh chinna-dvaidha
yatatmdnah sarva-bhūta-hite ratah
labhante—gauna;
brahma-nirvdnam—išsivadavimą
Aukščiausiajame;
rsayah—tie, kurie veiklūs viduje; ksina-kalmasdh—neturintys nuodėmių;
chinna—atsiplėšę nuo; dvaidhdh—dvilypumo; yata-dtmdnah—siekiantys
savęs pažinimo; sarva-bhūta—visų gyvų būtybių; hite—labdaringu darbu;
ratah—užsiėmę.
Kas pakilo virš priešybių, kurias gimdo dvejonės, kieno protas atgręžtas
vidun, kas visada triūsia visų gyvų būtybių labui ir yra be nuodėmės, tas
išsivaduoja Aukščiausiajame.
KOMENTARAS: Tik apie žmogų Krsnos sąmonėje galima sakyti, kad jis
dirba visų gyvųjų esybių labui. Kai žmogus giliai suvokia, jog Krsna yra visa
ko pirminis šaltinis, ir veikia tokia dvasia — jis iŠ tiesų dirba visų labui.
Žmonija kenčia, nes ji užmiršo, jog
Krsna — aukščiausias besimėgaujantis subjektas, aukščiausias savininkas ir
geriausias draugas. Todėl pastangos atgaivinti tą suvokimą visoje žmonių
visuomenėje yra didžiausia labdara. Neišsivadavus Aukščiausiajame, šios
aukščiausio lygio labdaros neįmanoma atlikti. Žmogus Krsnos sąmonėje
neabejoja aukščiausia Krsnos valdžia. Jo nekamuoja dvejonės, nes jis yra
visiškai be nuodėmės. Toks dieviškos meilės būvis.
Žmogus, kuris rūpinasi tik materialia žmonių visuomenės gerove, faktiškai
niekam negali padėti. Laikinas palengvėjimas, kurį gauna išorinis kūnas ir
protas, yra nepakankamas. Tikroji visų sunkumų priežastis ta, kad nuožmioje
kovoje už būvį užmirštamas ryšys su Aukščiausiu Viešpačiu. Kai žmogus iki
galo suvokia savo ryšį su Krsna, jis, nors ir yra laikiname materialiame kūne,
tampa tikrai išsivadavusia siela.
26 TEKSTAS

kdma-krodha-vimuktdndm y aunam yata-cetasam abhito
brahma-nirvanam vartate viditdtmandm
karna—iš troškimų; krodha—ir pykčio; vimuktdndm—išsivadavusiems;
yatindm—šventiesiems; yata-cetasam—kurie visiškai suvaldė protą;
abhitah—artimiausioje
ateityje
užtikrintas;
brahma-nirvanam—išsivadavimas
Aukščiausiajame;
vartate—yra;
vidita-dtmandm—tiems, kurie pažino save.
Kas neturi pykčio ir įveikė visus materialius troškimus, kas suvokė ir
sudrausmino save, kas nuolat siekia tobulumo, tas iš tikrųjų netrukus
išsivaduos Aukščiausiajame.
KOMENTARAS: Iš šventų asmenybių, visada siekiančių išsigelbėti, geriausia
ta, kuri yra Krsnos sąmonėje. Bhagavatam patvirtina šią tiesą (4.22.39):
yat-pdda-pahkaja-paldša-vildsa-bhaktyd .
karmdšayarh grathitam udgrathayanti santah tadvan na
rikta-matayo yatayo 'pi ruddhasroto-gands tam aranam bhaja vdsudevam
■
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„Stenkis garbinti Vasudevą, Aukščiausią Dievo Asmenį, su pasiaukojimu
tarnaudamas Jam. Netgi didieji išminčiai nepajėgia valdyti juslių impulsų taip
sėkmingai, kaip tie, kurie tarnaudami Viešpaties lotoso pėdoms patiria
transcendentinę palaimą. Taip pakertamas giliai įsišaknijęs karminės veiklos
troškimas".
Troškimas naudotis karminės veiklos rezultatais taip giliai įsišaknijęs
sąlygotoje sieloje, kad net didieji išminčiai, nepaisant didžių pastangų, sunkiai
užgniaužia tokius norus. Tačiau Viešpaties bhakta, nuolat su pasiaukojimu
tarnaujantis Krsnos sąmonėje ir daug pasiekęs savęs pažinimo srityje, netrukus
išsivaduoja Aukščiausiajame. Jis visada skendi transe, nes perprato savęs
pažinimo mokslą. Galima pacituoti dar vieną posmą, analogišką ankstesniajam:
daršana-dhydna-sarhsparšair matsya-kūrma-vihahgamdh svdny
apatyani pusnanti tathaham api padma-ja
„Kad užaugintų savo palikuonis, žuvims, vėžliams ir paukščiams pakanka
žvilgsnio, minties, prisilietimo. Taip ir Aš elgiuosi, o Pad-maja!"
Kad užaugintų savo palikuonis, žuvims pakanka žiūrėti į juos. Vėžliui
pakanka apie savuosius galvoti. Vėžlys padeda kiaušinius sausumoje, o pats
vandenyje vis prisimena juos. Taip ir bhakta Krsnos sąmonėje, nors ir labai toli
būdamas nuo Viešpaties buveinės, gali pasikelti į ją nuolatos galvodamas apie
Viešpatį, t.y. būdamas Krsnos sąmonėje. Materialios bėdos jo nekankina; toks
būties būvis vadinamas brahma-nirvdna, o tai reiškia, kad žmogui, nuolat
panirusiam į Aukščiausiąjį, materialios kančios nebeegzistuoja.
27-28 TEKSTAI

sparšdn krtvd bahir bdhydmš caksuš caivdntare bhruvoh prdndpdnau
samau krtvd ndsdbhyantara-cdrinau
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munir
moksa-parayanah
yah sada mukta eva sah

sparšdn—juslių objektus, tokius, kaip garsas; krtvd—laikydamas;
bahih—išorinius; bdhydn—nereikalingais; caksuh—akis; ca—ir; eva—tikrai;
antare—tarp; bhruvoh—antakių; prdna-apdnau— aukštyn ir žemyn judančio
oro; samau—sulaikymą; krtvd—atlikdamas; nasa-abhyantara—šnervėse;
cdrinau—dvelkiančio; yata —suvaldęs; indriya—jusles; manah—protą;
buddhih—intelektą; munih—transcendentalistas; moksa—išsivadavimo;
pardyanah— turėdamas tikslą; vigata—atmetęs; icchd—troškimus; bhaya—
baimę; krodhah—pyktį; yah—tas, kuris; sada—visada; muktah
—išsivadavęs; eva—tikrai; sah—jis yra.
Išsivaduoti siekiąs transcendentalistas atsiriboja nuo išorės juslių
objektų, žvilgsnį sukaupia tarp antakių, šnervėse sulaiko [kvėpimą ir
iškvėpimą. Taip valdydamas protą, jusles ir intelektą, jis atsikrato
troškimų, baimės ir pykčio. Kas visada tokiame būvyje, tas neabejotinai
išsivadavęs.
.
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KOMENTARAS: Veikdamas Krsnos sąmonėje, žmogus greitai suvokia savo
dvasinį „aš", ir tada jis gali pažinti Aukščiausią Viešpatį pasiaukojimo
tarnybos būdu. Kai pasiaukojimo tarnyba įgyja tvirtumo, pasiekiama
transcendentinė padėtis, kuri leidžia pajusti Viešpatį visose savo veiklos
srityse. Si ypatinga padėtis vadinama išsivadavimu Aukščiausiajame.
Išaiškinęs aukščiau minėtus išsivadavimo Aukščiausiajame principus,
Viešpats dėsto Arjunai, kaip šią padėtį pasiekti praktikuojant misticizmą, t.y.
yogą, vadinamą astdhga-yoga, kurią sudaro aštuonios pakopos: yama,
niyama, dsana, prdndydma, pratydhdra, dhd-rand, dhydna ir samddhi. Yogos
klausimas detaliai išnagrinėtas šeštame skyriuje — penktojo pabaigoje jis
nušviestas tik bendrais bruožais. Pratydhdros metodu reikia atsiriboti nuo
juslių objektų — garso, lytėjimo, pavidalo, skonio^ kvapo — ir nukreipus
žvilgsnį tarp antakių, pusiau atmerktomis akimis, susikoncentruoti į nosies
galiuką. Visiškai akių užmerkti nereikia, nes tada galima lengvai užmigti.
Neparanku ir visiškai jas atmerkti — tada kyla pavojus, kad dėmesį patrauks
juslių objektai. Šnervėse kvėpavimas sulaikomas supriešinant aukštyn ir
žemyn kūne judantį orą. Praktikuojant šią yogą, suvaldomos juslės,
atsiribojama nuo išorinių juslinių objektų ir pasiruošiama išsivaduoti
Aukščiausiajame.
Sis yogos metodas padeda žmogui atsikratyti visų baimių bei pykčio ir
esant transcendentinėje padėtyje pajusti Supersielos buvimą. Kitaip sakant,
Krsnos sąmonė yra lengviausias būdas realizuoti yogos principus. Nuodugniai
tai bus aiškinama kitame skyriuje. Krsną įsisąmoninąs žmogus, visą laiką su
pasiaukojimu tarnaudamas, išvengia pavojaus, kad juslės susiras sau kitokį
užsiėmimą. Toks juslių valdymo būdas pranašesnis už astdhga-yogą.

29 TEKSTAS

bhoktaram yajha-tapasdrh sarva-loka-mahesvaram suhrdam
sarva-bhūtdndrh jnatva mam šantim rcchati
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bhoktaram—tas, kuris gauna; yajha—aukas; tapasdm—ir askezes;
sarva-loka—visų planetų ir jų pusdievių; maha-išvaram— Aukščiausias
Viešpats; su-hrdam—geradaris; sarva—visų; bhūtandm —gyvųjų esybių;
jhdtvd—žinodamas tai; mam—Mane (Viešpatį Krsną); šantim—išsivadavimą
iš materialių skausmų; rcchati—tas pasiekia.
Aš — galutinis visų aukų ir askezių objektas, visų planetų bei pusdievių
Aukščiausias Viešpats ir visų gyvųjų esybių draugas, linkintis joms gera
— kas Mane tokį pažįsta ir kas visiškai Mane įsisąmonino, to
nebekankina materialios negandos.
KOMENTARAS: Sąlygotos sielos, patekusios į iliuzinės energijos gniaužtus,
atkakliai siekia ramybės materialiame pasaulyje. Tačiau jos nežino taikos
(ramybės) formulės, kuri yra pateikta šiame Bhagavad-gitos skyriuje.
Geriausia taikos formulė tokia: Viešpats Krsna yra žmogaus veiklos objektas.
Žmonės turėtų viską skirti transcendentinei Viešpaties tarnybai, nes Jis —
visų planetų ir gyvenančių jose pusdievių savininkas. Jo nepranoksta net
patys didžiausi pusdieviai — Viešpats Siva ir Viešpats Brahma. Vedose
(Svetdšvatara Upanisada 6.7) Aukščiausias Viešpats apibūdinamas taip: tam
išvardndm paramam mahešvaram. Iliuzijos apkerėtos gyvosios esybės
stengiasi tapti visko, ką tik aprėpia jų žvilgsnis, valdovėmis, tačiau iš tikrųjų
sąlygas joms diktuoja materiali Viešpaties energija. Viešpats — materialios
gamtos valdovas, o sąlygotos sielos pavaldžios griežtiems jos dėsniams. Kol
nesuprasime tos paprastos tiesos, nepasieksime taikos pasaulyje nei vieni
patys, nei visi kartu. Krsnos sąmonės esmė tokia: Viešpats Krsna yra
aukščiausias dominuojantis subjektas, o visos gyvosios esybės kartu su
didžiausiais pusdieviais yra Jo valdiniai. Visišką ramybę galima rasti tik
visiškoje Krsnos sąmonėje.
Penktasis skyrius argumentuotai išaiškina Krsnos sąmonę, kuri paprastai
vadinama karma-yoga. Jis atsako ir į klausimą iš spekuliatyvių samprotavimų
srities, kaip praktikuojant karma-yogą galima išsivaduoti. Veikti Krsnos
sąmonėje — tai veikti aiškiai įsisąmoninus, kad Viešpats yra aukščiausias
dominuojantis subjektas. Tokia veikla nesiskiria nuo transcendentinio
žinojimo. Tiesioginė Krsnos sąmonė yra bhakp'-yoga, o jhana-yoga — tai
kelias, vedantis į bhakti-yogą. Krsnos sąmonė — tai veikla visiškai suvokiant
savo ryšį su Aukščiausiu Absoliutu. Ir aukščiausias tos sąmonės lygis
— visiškai suvokti Krsną, Aukščiausią Dievo Asmenį. Tyra siela
— amžinas Dievo tarnas, fragmentinė ir neatsiejama Jo dalelė. Sąlyčiui su
maya (iliuzija) sielą paskatina noras ją valdyti — tai ir yra daugelio sielos
kančių priežastis. Kol siela kontaktuoja su materija, y dirba verčiama
materialaus būtinumo. Tačiau Krsnos sąmonė netgi materijos valdomą sielą
grąžina į dvasinį gyvenimą, per veiklą atgaivina dvasinę gyvosios esybės
egzistenciją dar materialiame pasaulyje. Kuo labiau pažengęs žmogus, tuo
labiau jis vaduojasi iš materijos gniaužtų. Viešpats nešališkas visiems. Viskas
priklauso nuo to, kaip praktiškai įgyvendinamos Krsnos sąmonės pareigos,
kurios padeda visapusiškai valdyti jusles, nugalėti troškimų bei pykčio jėgą.
Turint tvirtą Krsnos sąmonės pagrindą ir kontroliuojant anksčiau minėtas
aistras, realiai pasiekiamas transcendentinis lygmuo, t.y. brahma-nirvana.
Krsnos sąmonės praktika savaime apima ir aštuoniapakopę mistinę yogą, nes
pasiekiamas ir jos galutinis tikslas. Galimas ir laipsniško tobulėjimo kelias,
kai praktikuojama yama, niyama, asana, prdndydma, pratydhdra, dhd-rand,
dhydna, samddhi. Tačiau visa tai — tik pirmas žingsnis į tobulumą, kuris
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pasiekiamas pasiaukojus tarnaujant. Tik pasiaukojimo tarnyba suteikia
žmogui ramybę. Toks aukščiausias gyvenimo tobulumas.

5.29
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Taip baigiasi Bhaktivedantos penktojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus, pavadinto „Karma-yoga — veikla Krsnos sąmonėje", komentarai.

ŠEŠTAS SKYRIUS

Dhyana-yoga
1 TEKSTAS

$ torcft ^q>ft m * Pw.wm{kw u \ H
šri-bhagavan uvdca
andšritah karma-phalam karyam karma karoti yah sa sannydsl
ca yogi ca na niragnir na cdkriyah
šri-bhagavan
uvdca—Viešpats tarė;
andšritah—be prieglobsčio;
karma-phalam—darbo
rezultatų;
karyam—būtiną;
karma—veiklą;
karoti—atlieka; yah—tas, kuris; sah—jis; sannydsl—atsižadėjęs pasaulio;
ca—taip pat; yogi—mistikas; ca—taip pat; na— ne; nih—be;
agnih—ugnies; na—nei; ca—taip pat; akriyah— be pareigos.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Ne tas yra atsižadėjęs pasaulio ir ne tas
tikrasis mistikas, kas neužkurta aukuro ir neatlieka pareigos, o tas, kuris nelaukdamas savo darbo vaisių, atlieka
darbą, kurį atlikti "privalo.
KOMENTARAS: Šiame skyjiuje Viešpats aiškina, jog aštuoniapa-kopės yogos
sistema skirta kontroliuoti protą ir jusles. Tačiau pla-tiesiems žmonių
sluoksniams praktikuoti šią yogą pernelyg sunku, ypač Kali amžiuje. Nors
šiame skyriuje ir rekomenduojama aštuo-niapakopės yogos praktika, Viešpats
pabrėžia, jog karma-yogos kelias, veikla Krsnos sąmonėje, geresnis.
Kiekvienas šiame pasaulyje dirba, kad išlaikytų šeimą ir ūkį, bet neatsiras nė
vieno, kuris ar egocentriškai, ar egoekstensyviai neturėtų savų išskaičiavimų ir
kaip nors nesiektų pasitenkinti. Kriterijus, pagal kurį galima spręsti, kiek
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tobulas žmogus, yra tai, ar jis veikia Krsnos sąmonėje, ar siekia mėgautis savo
darbo vaisiais. Veikti Krsnos sąmonėje — kiekvienos gyvos esybės pareiga,
nes konstituciškai visos jos — sudėtinės Aukščiausiojo dalelės. Kiekviena
kūno dalis veikia viso kūno labui. Galūnės funkcionuoja ne save
patenkindamos, o tam, kad tenkintų bendrą visumą. Taip ir gyvoji esybė, kuri
veikia aukščiausios visumos vardan, o ne tam, kad tenkintų save, yra tobulas
sannyasis, tobulas yogas.
Kartais sannyasiai klaidingai mano, kad jie atleisti nuo materialių pareigų,
todėl jie nebeatlieka agnihotra yajhų (deginamųjų aukų). Tačiau iš tikrųjų jie
yra savanaudžiai, nes jų tikslas — susivienyti su beasmeniu Brahmanu. Toks
troškimas daug aukštesnis už visus materialius troškimus, tačiau ir jis turi
savanaudiškumo elementų. Taip ir yogai mistikai, visiškai nutraukę materialią
veiklą ir praktikuojantys yogą sėdint pusiau atmerktomis akimis, trokšta
patenkinti savąjį „aš". Tačiau žmogus Krsnos sąmonėje nesavanaudiškai veikia
vardan visumos. Jis netrokšta pasitenkinimo sau. Jo sėkmės kriterijus — kiek
jis patenkina Krsną, todėl toks žmogus — tobulas sannyasis, tobulas yogas.
Viešpats Caiianya, aukščiausias tikro atsižadėjimo pavyzdys, meldžiasi taip:
na dhanarh na janam na sundarim
kavitdrh vd jagad-iša kdmaye
mama janmani janmanišvare
bhavatdd bhaktir ahaituki tvayi
„O Visagali Viešpatie, netrokštu aš nei turtų, nei gražiausių moterų.
Nereikia man ir pasekėjų būrio. Vieno prašau — suteikti man nepriežastinę
malonę pasiaukojus tarnauti Tau gyvenimas po gyvenimo".
■

-

2 TEKSTAS
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yam sannydsam iti prdhur yogam tam viddhi pdndava na hy
asannyasta-sahkalpo yogi bhavati kašcana
yam—ką; sannydsam—atsižadėjimu; iti—tuo būdu; prdhuh— jie vadina;
yogam—jungtis su Aukščiausiuoju; tam—tai; viddhi— žinoki; pdndava—o
Pandų sūnau; na—niekada; hi—tikrai; asan-nyasta—neatmesdamas;
sahkalpah—troškimo pasitenkinti; yogi —mistiku transcendentalistu;
bhavati—tampa; kašcana—bet kuris.
Žinok, o Pandų sūnau, kad tai, kas vadinama atsižadėjimu, ir yra yoga,
arba jungtis su Aukščiausiuoju, nes žmogus, neatsižadėjęs troškimo
tenkinti jusles, netaps yogu.
KOMENTARAS: Tikroji sannydsa-yoga, arba bhakti — tai suvokti savo, kaip
gyvosios esybės, konstitucinę padėtį ir atitinkamai elgtis. Gyva esybė negali
egzistuoti atskirai ir būti savarankiška. Ji yra Aukščiausiojo ribinė energija.
Patekusi į materialios energijos spąstus, gyva esybė atsiduria sąlygotame
būvyje, o įsisąmoninusi Krsną, t.y. pažinusi dvasinę energiją, ji atsiduria savo
tikroje, natūralioje padėtyje. Todėl turint visišką žinojimą, nutraukiamas materialus juslinis pasitenkinimas, arba atsižadama bet kokios veiklos juslėms
patenkinti. Tokį metodą praktikuoja yogai, kurie neleidžia juslėms pakliūti į
materialių objektų valdžią. Bet žmogus, esantis Krsnos sąmonėje, neturi
galimybės užimti jusles veikla, kuri nesusijusi su Krsna. Taigi jis kartu yra ir
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sannydsis, ir yogas. Tikslas, kurio siekia žinojimas ir juslių suvaldymas, kaip
tai nurodo jhdnos ir yogos procesai, savaime pasiekiamas Krsnos sąmonėje. Jei
žmogus nesugeba atsižadėti savanaudiškos veiklos, jhdna ir yoga jam nepadės.
Tikrasis gyvosios esybės tikslas — būti pasirengusiam tenkinti Aukščiausiąjį ir
atsisakyti egoistinių malonumų. Krsną įsisąmoninęs žmogus nenori jokių
malonumų sau—jis tegalvoja, kaip suteikti džiaugsmo Aukščiausiajam. Kas
neturi žinių apie Aukščiausiąjį, tas priverstas tenkinti vien savo norus, nes nieko neveikti neįmanoma. Visus tuos tikslus puikiausiai įgyvendina Krsnos
sąmonės praktika.

3 TEKSTAS

druruksor muner yogam karma karanam ucyate yogdrūdhasya
tasyaiva samah karanam ucyate
druruksoh—k'Ą tik pradėjusio praktikuoti yogą; muneh—išminčiaus;
yogam—aštuoniapakopės
yogos
sistema;
karma—darbas;
karanam—priemonė; ucyate—sakoma, kad yra; yoga—aštuonia-pakopę yogą,
drūdhasya—tas, kuris pasiekė; tasya—jo; eva— tikrai; samah—materialios
veiklos nutraukimas; karanam—priemonė; ucyate—sakoma, yra.
Pasakyta, kad pradedančiam aštuoniapakopės yogos praktiką darbas yra
priemonė, o priemonė pasiekusiam yogos aukštumų — atsisakyti bet
kokios materialios veiklos.
KOMENTARAS: Jungties su Aukščiausiuoju procesas vadinasi yoga. Jį galima
palyginti su laiptais, vedančiais į dvasinės realizacijos viršūnę. Laiptai
prasideda žemiausiu gyvos esybės būviu — materialia egzistencija ir kyla į
tobulą savęs pažinimą bei gryną dvasinį gyvenimą. Tam tikroms laiptų
atkarpoms duoti skirtingi vardai, atitinkantys skirtingą pakilimo aukštį. Bet
patys laiptai vadinami yoga ir skirstomi į tris dalis: jhana-yogą, dhydna-yogą ir
bhakti-yogą. Laiptų pradžia—yogdruruksu stadija, o aukščiausias laiptelis —
yogdrūdha.
O dėl aštuoniapakopės yogos, tai pirmieji bandymai medituoti laikantis
gyvenimą reguliuojančių principų ir atliekant įvairias sėdėjimo pozas (kurios
šiaip ar taip tėra fiziniai pratimai) vertinami kaip materiali karminė veikla.
Tokia veikla padeda pasiekti visišką proto pusiausvyrą ir šitaip suvaldyti
jusles. įvaldžius meditacijos techniką, protas nurimsta.
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Krsną įsisąmoninęs žmogus nuo pat pradžių yra pasiekęs meditacijos lygį,
nes jis nuolat galvoja apie Krsną. Jis visada tarnauja Krsnai, todėl ir yra
sakoma, kad jis nustojo materialiai veikęs.

4 TEKSTAS

yada
hi
nendriydrthesu
na
karmasv
sarva-sankalpa-sannydsi yogdrūdhas tadocyate

anusajjate

yada—kada; hi—tikrai; na—ne; indriya-arthesu—juslių tenkinimu;
na—niekada; karmasu—karmine veikla; anusajjate—be ypatingo reikalo
užsiima; sarvasahkalpa—visų materialių troškimų; sannydsl—atsižadėjęs;
yoga-drūdhah—pasiekęs
yogos
aukštumas;
tada—tuo
metu;
ucyate—sakoma, yra.
Pasakyta, kad žmogus yra pasiekęs yogos aukštumų, kai jis, atsižadėjęs
visų materialių troškimų, nieko nebedaro juslėms tenkinti ir ne neatlieka
karminės veiklos.
KOMENTARAS: Žmogus, visiškai atsidėjęs transcendentinei meilės tarnybai
Viešpačiui, laimingas vidujai, todėl jis atsisako juslių tenkinimo, t.y.
karminės veiklos. Priešingu atveju jis neišvengiamai tenkina jusles, nes
gyventi nieko neveikiant neįmanoma. Neturint Krsnos sąmonės,
neišvengiamai ieškoma egocentrinio arba egoekstensyvaus užsiėmimo. Tuo
tarpu Krsną įsisąmoninęs žmogus viską daro Krsnos džiaugsmui ir taip tampa
visiškai abejingas jusliniams malonumams. Jeigu nesi tokio lygio, tol teks
mechaniškai vengti materialių norų, kol nepakilsi ant aukščiausio yogos
laiptelio.

5 TEKSTAS
uddhared atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hy atmano
bandhur atmaiva ripur dtmanah
uddharet—privalo išgelbėti; atmaną—protu; dtmdnam—sąlygotą sielą;
na—niekada; dtmdnam—sąlygotą sielą; avasadayet— pasmerkti nuopoliui;
dtmd—protas; eva—be abejonės; hi—tikrai; dtmanah—sąlygotos sielos;
bandhuh—draugas; dtmd—protas; eva—be abejonės; ripuh—priešas;
dtmanah—sąlygotos sielos.
Protas turi padėti žmogui išsigelbėti, o ne pražudyti save. Protas —
sąlygotos sielos draugas ir priešas.
KOMENTARAS: Žodis dtmd gali reikšti (priklausomai nuo aplinkybių) tiek
kūną, tiek protą, tiek sielą. Yogos sistemoje protui ir sąlygotai sielai tenka
ypatingai svarbus vaidmuo. Protui yogos praktika skiria centrinę vietą, todėl
šiame posme žodis dtmd nurodo protą. Yogos sistemos tikslas — suvaldyti
protą ir atplėšti jį nuo juslių objektų. Čia ypač pažymima, kad protą reikia
ištreniruoti taip, kad jis galėtų ištraukti sąlygotą sielą iš neišmanymo liūno.
Materialioje egzistencijoje sielą veikia protas ir juslės. Iš tiesų, tyra siela
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pakliūva į materialų pasaulį dėl to, kad jos protas patiria trokštančio
viešpatauti materialioje gamtoje netikro ego poveikį. Todėl protą reikia
ištreniruoti taip, kad jo nežavėtų materialios gamtos blizgesys — tik šitaip
sąlygota siela gali būti išgelbėta. Nevalia vaikytis juslių objektų ir taip stumti
save į pražūtį. Kuo labiau žmogų traukia juslių objektai, tuo labiau jis
įsipainioja į materialią egzistenciją. Geriausias būdas išsigauti iš jos — protą
visada pajungti Krsnos sąmonei. Būtent taip ir turi elgtis žmogus — šią tezę
patvirtina tekste pavartotas žodis hi. Taip pat pasakyta:
mana eva manusydndm karanam bandha-moksayoh bandhdya
visaydsahgo muktyai nirvisayam manah
„Žmogaus protas — ir vergijos, ir išsivadavimo priežastis. Juslių objektų
užvaldytas protas žmogų pavergia, o atsitraukęs nuo tų objektų protas—jį
išvaduoja" (Amrta-bindu Upanisada 2). Todėl visada pajungtas Krsnos
sąmonei protas yra aukščiausiojo išsivadavimo priežastis.
6 TEKSTAS

bandhur dtmdtmanas tasya yendtmaivatmana jitah andtmanas tu
šatrutve vartetatmaiva šatru-vat
bandhuh—draugas;
dtmd—protas;
dtmanah—gyvos
esybės;
tasya—tos;yena—kurios; dtmd—protas; eva—tikrai; atmaną—gyvos esybės;
jitah—nugalėtas; andtmanah—to, kuris neįstengė suvaldyti proto; tu—bet;
šatrutve—dėl priešiškumo; varteta—lieka; dtmd eva—tas pats protas;
šatru-vat—kaip priešas.
Tam, kas nugalėjo protą, jis yra geriausias draugas, o kas nesugebėjo to
padaryti, tam protas — didžiausias priešas.
KOMENTARAS: Aštuoniapakopės yogos praktikos tikslas — kontroliuoti
protą, kad šis taptų draugu ir padėtų įgyvendinti žmogaus gyvenimo misiją.
Kol protas nepažabotas, yogos praktika (dėl akių) yra tiesiog tuščias laiko
švaistymas. Nepažabojęs proto žmogus visada yra kartu su savo didžiausiu
priešu, todėl jo gyvenimo tikslas, o ir pats gyvenimas nueina perniek.
Konstitucinė gyvos esybės padėtis — vykdyti Aukščiausiojo nurodymus. Kol
protas — neįveiktas priešas, tol žmogus paklūsta aistros, pykčio, godulio,
iliuzijos, ete. diktatui. Nugalėjus protą, savanoriškai paklūstama Dievo Asmens valiai, kuris glūdi kiekvieno širdyje Paramatmos pavidalu. Tikros yogos
praktika leidžia užmegzti ryšį su Paramatmą širdyje ir paklusti Jos valiai. Tas,
kuris tiesiogiai įsijungia į Krsnos sąmonę, tuo pačiu iki galo atsiduoda ir
Viešpaties valiai.

7 TEKSTAS

Oum u srerrera

wfer: l

jitdtmanah prašdntasya

paramatmą samdhitah
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tatha mdndpamdnayoh

jita-dtmanah—to, kuris nugalėjo protą; prašdntasya—kuris suvaldęs protą
rado ramybę; parama-dtmd—Supersiela; samdhitah —visiškai pasiekta;
šita—šaltyje; usna—karštyje;
sukha—laimėje;
duhkhesu—kančioje;
tatha—taip pat; mana—garbėje; apamd-nayoh—negarbėje.
Kas nugalėjo protą, tas pasiekė Supersiela, nes jis jau surado ramybę.
Laimė ar kančia, karštis ar šaltis, garbė ar negarbė — jam vis tiek.
KOMENTARAS: Iš teisybės, kiekviena gyva esybė pašaukta gyventi
paklusdama Aukščiausio Dievo Asmens, kuris kaip Paramatmą glūdi
kiekvieno širdyje, valiai. Išorinei iliuzinei energijai suklaidinus protą,
įsiveliama į materialią veiklą. Todėl tą, kuris kokios nors yogos sistemos
pagalba suvaldė protą, reikia laikyti jau pasiekusiu savo tikslą. Reikia gyventi
paklūstant aukščiausiajam vadovavimui. Kai protas sutelktas į aukščiausią
būtį, nebelieka nieko kito, kaip atsiduoti Aukščiausiojo valiai. Protas turi
pripažinti vadovavimą iš aukščiau ir jam paklusti. Suvaldęs protą žmogus
savaime paklūsta Paramatmos, t.y. Supersielos nurodymams. Kadangi Krsnos
sąmonėje išsyk pasiekiama tokia transcendentinė padėtis, Viešpaties bhaktų
nepaveikia materialios būties priešybės: laimė ar nelaimė, karštis ar šaltis,
etc. Toks būvis ir yra tikroji samadhi, arba panirimas į Aukščiausiąjį.

8 TEKSTAS

jndna-vijhdna-trptdtmd kūta-stho vijitendriyah yukta ity ucyate
yogi sama-lostrdšma-kdhcanah
jhdna—įgytomis
žiniomis;
vijhdna—ir
suvoktomis
žiniomis;
trpta—patenkinta; dtmd—gyva esybė; kūta-sthah—dvasiniame būvyje;
vijita-indriyah—suvaldžiusi jusles; yuktah—turintis pilną teisę suvokti save;
iti—tuo būdu; ucyate—sakoma; yogi—mistikas; sama—vienodas;
lostra—žvyrui; ašma—akmeniui; kdnca-nah —auksui.
Pasakyta, kad tas laikomas tikrai save suvokusiu ir vadinamas yogu
[arba mistiku], kuris įgytų žinių ir suvokimo dėka yra visiškai
patenkintas savo padėtimi. Toks žmogus jau yra transcendencijoje, ir jis
suvaldė save. Žvyras, akmenys ar auksas—jam viena ir tas pat.
KOMENTARAS: Jei dar nepažinta Aukščiausia Tiesa, vadovėlių žinios nieko
nevertos. Ši mintis išreiškiama tokiais žodžiais:
atah šri-krsna-namddi na bhaved grdhyam indriyaih sevonmukhe hi
jihvddau svayam eva sphuraty adah
„Niekas nepažins transcendentinės Šri Krsnos vardo, pavidalo, savybių ir
pramogų prigimties materijos užterštomis juslėmis. Ir tik tada, kai
transcendentinės tarnybos Viešpačiui dėka žmogus dvasiškai pasisotina, jam
atsiskleidžia transcendentinė Viešpaties vardo, pavidalo, Jo savybių ir
pramogų esmė" (Bhakti-rasdmrta-sindhu 1.2.234).
Bhagavad-gita — tai mokslas apie Krsnos sąmonę. Žemiškasis
mokytumas nepadės įsisąmoninti Krsnos. Laimingi tie, kurie turi galimybę
bendrauti su tyros sąmonės žmogumi. Krsną įsisąmoninęs žmogus Krsnos
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malone turi praktiškai patikrintas žinias, nes jis gauna pasitenkinimą iš tyros
pasiaukojimo tarnybos. Tų žinių dėka jis tampa tobulas. Transcendentinis
žinojimas padeda žmogui būti tvirtų įsitikinimų — tuo tarpu grynos
akademinės žinios gali lengvai supainioti, suklaidinti savo menamais
prieštaravimais. Iš tikrųjų susivaldžiusi yra tik realizuota siela, nes ji atsidavė
Krsnai. Ji transcendentali, nes neturi nieko bendra su žemišku mokytumu.
Žemiškas mokytumas ir spekuliatyvūs samprotavimai, kuriuos kiti vertina
aukso kaina, jai atrodo nė kiek nevertesni už žvyrą ar akmenis.

9 TEKSTAS

siAhrn-mitrary-udasina-

ca pdpesu

madhyastha-dvesya-bandhusu sadhusv api
sama-buddhir višisyate

su-hrt—iš prigimties gera linkintiems; mitra—mylintiems geradariams;
ari—priešams; uddsina—besilaikantiems neutraliai tarp kariaujančių pusių;
madhya-stha—tarpininkaujantiems
priešiškoms
pusėms;
dvesya—pavydiems; bandhusu—ir giminaičiams ar linkintiems gera;
sadhusu—doringiems; api—taip, kaip; ca—ir; papesu—nusidėjėliams;
sama-buddhih—vienodu intelektu; višisyate—toli pažengęs.
Dar didesnę pažangą yra padaręs tas, kuris vienodai vertina jam gera
linkinčius ir mylinčius geradarius žmones, taip pat abejinguosius,
tarpininkus, pavyduolius, draugus, priešus, doringuosius bei
nusidėjėlius.

10 TEKSTAS
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yogi yunjita satatam atmanant rahasi sthitah ekaki
yata-cittatma nirašlr aparigrahah
yogi—transcendentalistas; yunjita—turi susitelkti Krsnos sąmonėje;
satatam—nuolat; atmanam—pats (kūnu, protu ir savuoju „aš");
rahasi—nuošalioje vietoje; sthitah—būdamas; ekaki—vienas pats;
yata-citta-atma—visada būdamas dėmesingo proto; nir-aših—nesižavintis
nieku kitu; aparigrahah—atsikratęs nuosavybės jausmo.
Transcendentalistas savo kūną, protą ir savąjį „aš" visada turi sieti su
Aukščiausiuoju. Jis turi gyventi vienas nuošalioje vietoje ir visada
atidžiai valdyti savo protą. Jis turi atsikratyti troškimų bei nuosavybės
jausmo.
KOMENTARAS: Krsną galima pažinti skirtingu lygiu: suvokti Jį kaip
Brahmaną, Paramatmą arba kaip Aukščiausią Dievo Asmenį. Trumpai
tariant, Krsnos sąmonė — tai nuolatinė transcendentinė meilės tarnyba
Viešpačiui. Tačiau tie, kuriuos labiau traukia beasmenis Brahmanas arba
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lokalizuota Supersiela, iš dalies irgi įsisąmonino Krsną, nes beasmenis
Brahmanas — tai dvasinis Krsnos spindėjimas, o Supersiela — visa
persmelkianti dalinė Krsnos ekspansija. Taigi ir impersonalistas, ir
medituotojas, nors ir netiesiogiai, bet vis dėlto yra įsisąmoninę Krsną.
Didžiausias transcendentalistas yra tas, kuris tiesiogiai įsisąmonino Krsną,
nes toks bhakta žino, kas turima galvoje, kai sakoma „Brahmanas" ir
„Paramatmą". Jis tobulai išmano Absoliučią Tiesą, o tuo tarpu
impersonalistas ir yogas medituotojas dar ne iki galo įsisąmonino Krsną.
Ir vis dėlto čia jiems nurodoma ir toliau siekti užsibrėžto tikslo, kad
anksčiau ar vėliau kiekvienas jų prieitų aukščiausią tobulumą. Svarbiausia
transcendentalistui — visą laiką sutelkti mintis į Krsną. Reikia visada mąstyti
apie Krsną ir nė akimirkai Jo neužmiršti. Proto sukoncentravimas į
Aukščiausiąjį vadinasi samddhi, arba transas. Norint sukoncentruoti protą,
reikia visą laiką gyventi nuošalioje vietoje ir šalintis dėmesį blaškančių išorės
objektų. Reikia atidžiai vengti nepalankių sąlygų, kurios gali turėti įtakos
realizacijai, ir pasirinkti palankias. Žmogus labai ryžtingai turi atsisakyti
nereikalingų materialių daiktų, kurie saisto jį skatindami nuosavybės jausmą.
Visi tie tobulumai ir atsargumo priemonės iki galo realizuojami, kai
žmogus tiesiogiai kreipiasi į Krsnos sąmonę, nes tiesioginė Krsnos sąmonė
— tai savęs atsisakymas, kas beveik neleidžia prabilti materialios nuosavybės
instinktui. Šrlla Rūpa Gosvamis Krsnos sąmonę apibūdina taip:
anasaktasya visayan yathdrham upayunjatah nirbandhah
krsna-sambandhe yuktam vairagyam ucyate
prapancikataya buddhyd hari-sambandhi-vastunah mumuksubhih
paritydgo vairagyam phalgu kathyate
„Kas prie nieko neprisirišęs, bet ir neatmeta nieko, kas susiję su Krsna, tas
tikrai iškilo aukščiau nuosavybės jausmo. Kita vertus, nevisiškai atsižadėjęs
yra tas, kuris atmeta visus daiktus, nenutuokdamas apie jų ryšį su Krsna"
(Bhakti-rasdmrta-sindhu 2.255-256).
Krsną įsisąmoninęs žmogus puikiai žino, jog viskas priklauso Krsnai,
todėl jis neturi nuosavybės jausmo ir nieko negeidžia sau.
Jis moka pasirinkti tai, kas naudinga Krsnos sąmonei, ir atmesti tai, kas jai
nepalanku. Toks žmogus visada yra nutolęs nuo materialių daiktų, nes
gyvena transcendentaliai. Jis vienišas, nes jo ničniekas nesieja su žmonėmis,
kurie nėra Krsnos sąmonėje. Todėl žmogus Krsnos sąmonėje — tobulas
yogas.

11-12 TEKSTAI

snfirfH ^T^f šfmą
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šucau deše pratisthdpya sthiram asanam atmanah ndty-ucchritam
ndti-nicam caildjina-kušottaram
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tatraikdgram manah krtvd yata-cittendriya-kriyah upavišydsane
yuhj'ydd yogam dtma-višuddhaye
šucau—šventoje; dese—žemėje; pratisthdpya—padėjęs; sthiram —tvirtą;
asanam—sostą;
atmanah—savo;
na—nei;
ati—per
daug;
ucchritam—aukštą;
na—nei;
ati—per
daug;
nlcam—žemą;
caila-ajina—minkšta medžiaga ir elnio kailiu; kuša—bei ku-šos žole;
uttaram—užklotą; tatra—po to; eka-agram—sukoncentruoto dėmesio;
manah—protą;
krtvd—padaręs;
yata-citta—valdydamas
protą;
indriya—jusles; kriyah—ir veiklą; upavišya—sėdėdamas; dsane—ant sosto;
yuhjydt—turi
atlikti;
yogam—yogos
praktiką;
dtma—širdį;
višuddhaye—išskaistinti.
Norint praktikuoti yogą reikia išeiti į nuošalią vietą, pasitiesti ant žemės
kušos žolės, užkloti ją elnio kailiu ir minkštu audeklu. Vieta sėdėti turi
būti nei per aukšta, nei per žema ir būtinai šventoje vietoje. Yogas turi
stabiliai atsisėsti pasiruoštoje vietoje ir praktikuoti yogą, kad suvaldęs
protą, jusles bei veiklą ir sutelkęs mintis \ vieną tašką, apvalytų širdį.
KOMENTARAS: „Šventa vieta" — tai vieta, kurioje lankosi maldininkai.
Indijoje yogai, transcendentalistai bei bhaktos palieka namus ir apsigyvena
šventose vietose: Prayagoje, Mathuroje, Vrndavanoję, Hrslkešoje ir
Hardvare; atsiskyrę jie praktikuoja yogą ten, kur teka šventos upės —
Yamuna ir Gangą. Tačiau dažnai šitai yra neįmanoma, ypač Vakarų
gyventojams. Vadinamosios didmiesčių „yogos draugijos" gal ir atneša kokią
materialią naudą, tačiau jos visiškai netinka tikrajai yogos praktikai. Kas
nesusivaldęs, kurio protas neramus, tas negali praktikuoti meditacijos. Todėl
Brhan-ndradiya Purdnoje pasakyta, kad Kali-yugoje (dabartinėje yugoje, t.y.
amžiuje), kai žmonės paprastai gyvena trumpai, kai jų dvasinis tobulėjimas
vangus ir juos visą laiką slegia įvairūs rūpesčiai, geriausia dvasinės
realizacijos priemonė — kartoti šventą Viešpaties vardą.
harer ndma harer narna harer ndmaiva kevalam kalau ndsty eva
ndsty eva ndsty eva gatir anyathd
„Siame vaidų bei veidmainystės amžiuje vienintelis būdas išsivaduoti —
giedoti šventą Viešpaties vardą. Kito kelio nėra. Kito kelio nėra. Kito kelio
nėra".

13-14 TEKSTAI

šamam kdya-širo-grivam dhdrayann acalarh sthirah sampreksya
ndsikdgram svam dišaš cdnavalokayan
prašdntdtmd vigata-bhlr brahmacdri-vrate sthitah manah
samyamya mac-citto yukta dsita mat-parah
šamam—tiesiai;
kdya—kūną;
širah—galvą;
dhdrayan—laikydamas;
acalam—nejudrus;

grlvam—ir
kaklą;
sthirah—ramus;
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sampreksya—žiūrėdamas; ndsikd—į nosies; agram—galiuką; svam—savo;
dišah—į visas puses; ca—taip pat; anavalokayan - nesidairydamas;
prašdnta—nesujaudintas; dtmd—protas; viga-ta bhlh—be baimės;
brahmacdri-vrate—celibato įžadų; sthitah— besilaikantis; manah—protą;
samyamya—visiškai nugalėjęs; mat
—į Mane (Krsną); cittah—sutelkęs protą; yuktah—tikras yogas; asita—turi
sėdėti; mat—Man; parah—galutinis tikslas.
Jo kūnas, kaklas ir galva turi eiti vertikalia linija, o žvilgsnis visada turi
būti nukreiptas į nosies galiuką. Šitaip, su nesujaudinamu ir pažabotu
protu, atsikratęs baimės ir visiškai atsisakąs lytinio gyvenimo, jis turi
medituoti Mane savo širdyje ir padaryti Mane galutiniu gyvenimo tikslu.
KOMENTARAS: Gyvenimo tikslas — pažinti Krsną, kuris Paramatmos,
keturrankio Višnu pavidalu, glūdi kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Yogos
praktika skirta išvysti lokalizuotą Višnu pavidalą ir niekam kitam.
Lokalizuota visnu-mūrti— tai pilnutinė Krsnos reprezentacija, glūdinti
kiekvieno širdyje. Jei žmogus nėra užsibrėžęs tikslo patirti šią visnu-mūrti,
tokia yogos praktika tėra parodija ir todėl aišku, kad jis tuščiai švaisto savo
laiką. Krsna — galutinis gyvenimo tikslas, o visnu-mūrti, esanti kiekvienos
gyvos būtybės širdyje—yogos praktikos objektas. Norint patirti visnu-mūrti
savo širdyje, reikia visiškai susilaikyti nuo lytinio gyvenimo — dėl to tenka
palikti namus ir gyventi vienam nuošalioje vietoje medituojant tokia poza,
kuri buvo anksčiau aprašyta. Negalima tapti yogu lankant vadinamosios
yogos pamokas ir užsiiminėjant seksu, nesvarbu, ar namie, ar kur kitur.
Reikia mokytis tramdyti protą ir vengti juslinio pasitenkinimo bet kokiomis
formomis, kurių pagrindinė — lytinis gyvenimas. Celibato taisyklės, kurias
surašė didis išminčius Yajnavalkya, skelbia:
karmand manasd vdcd sarvdvasthasu sarvadd sarvatra
maithuna-tydgo brahmacaryam pracaksate
,J$rahmacaryos įžadai skirti padėti visiškai susilaikyti nuo sekso visur,
visada ir bet kokiomis aplinkybėmis — tiek veiksmuose, tiek žodžiuose, tiek
mintyse". Negalima praktikuoti tikrąją yogą, gyvenant lytinį gyvenimą. Todėl
brahmacaryos principų mokoma nuo pat vaikystės, kol dar neturima lytinio
gyvenimo patirties. Penkerių metų vaikai siunčiami į guru-kulas, ar dvasinio
mokytojo namus, ir berniukus mokytojas moko griežtos brahmacdrio
disciplinos. Be tokio auklėjimo jokia yoga — nei dhydna, nei jhdna, nei
bhakti — nepadės pažengti į priekį. Vedęs vyras irgi vadinamas
brahmacariu, jeigu jis laikosi santuokinio gyvenimo taisyklių ir lytiškai
gyvena tik su savo žmona (ir tai neperžengdamas tam tikrų ribų). Bhakti
mokykla pripažįsta, kad susilaikiusį šeimos žmogų galima vadinti
brahmacariu, o jndnos ir dhydnos mokyklos to nepripažįsta. Jos be išlygų
reikalauja visiško susilaikymo. Bhakti-yogos mokykla šeimos žmogui
brahmacdriui leidžia kontroliuojamą lytinį gyvenimą, nes bhakti-yogos kultas
yra toks galingas, jog kiekvienas, pradėjęs aukščiausią tarnystę — tarnystę
Viešpačiui — savaime netenka lytinio potraukio. Bhagavad-gita (2.59) sako:
visayd vinivartante nirdhdrasya dehinah rasa-varjam raso 'py
asya param drstvd nivartate
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Viešpaties bhakta nuo juslinių malonumų susilaiko savaime, nes patyrė
tobuliausią skonį, tuo tarpu kitiems yogams reikalingos valios pastangos. Tas
skonis pažįstamas tiktai bhaktoms ir niekam daugiau.
Vigata-bhih. Neįmanoma atsikratyti baimės, nepasiekus visiškos Krsnos
sąmonės. Sąlygota siela baimę jaučia, kai sunyksta atmintis, kai siela užmiršta
savo amžiną ryšį su Krsna. Bhagavatam (11.2.37) sako: bhayarh
dvitiydbhinivešatah sydd išdd apetasya viparyayo 'smrtih. Vienintelis
bebaimiškumo pagrindas — Krsnos sąmonė. Todėl tik tas, kas įsisąmonino
Krsną, gali deramai praktikuoti yogą. O kadangi galutinis yogos tikslas —
vidujai išvysti Viešpatį, Krsną įsisąmoninęs žmogus jau yra geriausias iš visų
yo-gų. Čia minimi yogos sistemos principai skiriasi nuo tų, kuriuos skelbia
šiuo metu populiarios vadinamosios yogos draugijos.

15 TEKSTAS

yunjann evam saddtmanam yogi niyata-mdnasah šdntim
nirvdna-paramarh mat-samsthdm adhigacchati
yuhjan—praktikuodamas; evam—kaip aprašyta aukščiau; sada— nuolatos;
dtmdnam—kūną, protą ir sielą; yogi—mistikas-transcendentalistas;
niyata-mdnasah—suvaldytu
protu;
šantim—ramybę;
nirvdna-paramdm—materialios būties nutraukimą; mat-sarhsthdm —dvasinį
dangų (Viešpaties karalystę); adhigacchati—pasiekia.
Taip nuolatos kontroliuodamas kūną, protą ir veiklą, transcendentalistas
mistikas—jo protas jau suvaldytas — nutraukia materialią egzistenciją ir
pasiekia Dievo karalystę [Krsnos buveinėj.

-f

KOMENTARAS: Galutinis yogos praktikos tikslas dabar visiškai aiškus.
Yogos praktikos tikslas nėra kažkokių materialių dalykų siekimas. Jos
užduotis — nutraukti materialią egzistenciją. Pasak Bhagavad-gitos, tas, kuris
nori pagerinti sveikatą ar siekia materialių tobulumų, nėra yogas. Materialios
egzistencijos nutraukimas visiškai nereiškia, kad patenkama į „tuštumą".
„Tuštuma" — tai tik mitas. Niekur visoje Viešpaties kūrinijoje nerasime
tuštumos. Priešingai, materialios egzistencijos nutraukimas suteikia galimybę
patekti į dvasinį dangų, Viešpaties buveinę. Bhagavad-gita, be to, aiš-. kiai
sako, kad Viešpaties buveinė — tai pasaulis, kur nereikia nei saulės, nei
mėnulio, nei elektros. Visos dvasinės karalystės planetos šviečia pačios iš
savęs, kaip materialaus dangaus saulė. Dievo karalystė yra visur, tačiau tik
dvasinis dangus ir dvasinės planetos vadinasi param dhdma — aukščiausios
buveinės.
Tikrasis yogas, iki galo suvokiantis Viešpatį Krsną, — kaip čia aiškiai sako
Patsai Viešpats (mat-cittah, mat-parah, mat-sarhsthdm), — atranda tikrąją
ramybę ir galiausiai pasiekia aukščiausią Jo buveinę — Krsnaloką, dar
vadinamą Goloka Vrndavana. Brahma-sarhhitoje (5.37) aiškiai pasakyta:
goloka eva nivasaty akhildtma-bhūtah — Viešpats, nors visada gyvena
Golokoje — Savo buveinėje, Savo aukštesniųjų dvasinių energijų dėka Jis yra
ir viską persmelkiantis Brahmanas, ir lokalizuota Paramatmą. Niekas negali
pasiekti dvasinio dangaus (Vaikunthos) arba įžengti į amžiną Viešpaties
buveinę (Goloka Vrndavaną), teisingai nesuvokęs Krsnos bei Jo pilnutinės
ekspansijos — Višnu. Vadinasi, žmogus, veikiantis Krsnos sąmonėje, yra
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tobulas yogas, nes jo mintis užvaldė Krsnos žygiai (sa vai manah
krsna-paddravindayoh). Iš Vedų sužinome ir tai, kad „ištrūkti iš gimimo ir
mirties rato galima tik suvokus Aukščiausią Dievo Asmenį, Krsną" — tam
eva viditvdti mrtyum eti (Svetdšvatara Upanisada 3.8). Kitaip sakant, yogos
sistemos tobulumas — tai išsivadavimas iš materialios egzistencijos, o ne
sugebėjimas rodyti kokias magiškas išdaigas ar gimnastikos niūkus ir
kvailinti naivuolius.
■

16 TEKSTAS

ndty-ašnatas tu yogo 'sti na caikdntam anašnatah na
cdti-svapna-šilasya jdgrato naiva cdrjuna
na—niekada; ati-—perdaug; ašnatah—to, kuris valgo; tu—bet; vugah—ryšys
su Aukščiausiuoju; asti—yra; na—nei; ca—taip pat; ekdntam—pernelyg;
anašnatah—to, kuris susilaiko nuo valgio; na—nei; ca—taip pat;
ati—perdaug; svapna-šilasya—to, kuris miega; jdgratah—ar to, kuris
perdaug naktimis būdrauja; na—ne; eva—kada nors; ca—ir; arjuna—o
Arjuna.
Kas valgo per daug ar per mažai, kas miega per ilgai ar per trumpai, tas
negali būti yogas, o Arjuna.
KOMENTARAS: Posmas nurodo yogams reguliuoti mitybą bei miegą. Valgyti
per daug — reiškia valgyti daugiau, negu reikia gyvybei palaikyti. Nėra jokio
būtinumo, kad žmogus maistui vaitotų gyvulius, kadangi pakanka grūdų,
daržovių, vaisių ir pieno. Pasak lihagavad-gitos, šis paprastas maistas
priklauso dorybės gunai. Gyvulinį maistą vartoja tie, kuriuos valdo
neišmanymo guna. Todėl ftmonės, valgantys gyvulinį maistą, vartojantys
svaigalus, rūkantys ir valgantys nepaaukotą Krsnai maistą, patirs atoveikį už
nuodėmes, nes jų valgis nešvarus. Bhunjate te tv agharh pdpd ye pacan-( V
atma-kdrandt. Kas valgo norėdamas gauti juslinį malonumą ir gamina valgį
sau, neaukodamas jo Krsnai, tas minta vien nuodėme. 0 kas minta nuodėme ir
valgo daugiau, negu jam skirta, tas neguli tinkamai praktikuoti yogos.
Geriausia, jeigu žmogus valgo liktai Krsnai aukoto maisto likučius. Krsną
įsisąmoninęs žmogus nevalgo to, kas nepaaukota Krsnai, todėl tik jis gali
pasiekti yogos praktikos tobulumą. Yogos negali praktikuoti ir tas, kuris
dirbtinai susilaiko nuo valgio, išgalvoja savo badavimo sistemą. Krsną
įsi-sitmoninęs žmogus pasninkauja pagal šventraščių rekomendacijas. Jis
nebadauja ir nevalgo daugiau nei reikia, todėl gali praktikuoti vogų. Tačiau
tas, kas valgo daugiau negu būtina, miegodamas daug
sapnuos — taigi miegos ilgiau negu reikalinga. Miegoti reikia ne daugiau šešių
valandų per parą. Tas, kuris miegui skiria daugiau kaip šešias valandas per
parą, be abejonių, yra veikiamas neišmanymo gunos. Žmogus, kurį valdo
neišmanymo guna, tingus ir linkęs ilgai miegoti. Jis negali praktikuoti yogos.
17 TEKSTAS

yuktdhdra-viharasya yukta-cestasya karmasu
yukta-svapndvabodhasya yogo bhavati duhkha-hd
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yukta—reguliuojamas;
dhdra—valgymas;
vihdrasya—poilsis;
yukta—reguliuojamas; cestasya—to, kuris dirba dėl pragyvenimo;
karmasu—atlikdamas
pareigas;
yukta—reguliuojamas;
svap-na-avabodhasya—miegas ir būdravimas; yogah—yogos praktikavimas;
bhavati—tampa; duhkha-hd—skausmų malšintojas.
Kas saikingai maitinasi, miega, ilsisi ir dirba, tas praktikuodamas yogos
sistemą gali numaldyti materialias kančias.
KOMENTARAS: Nesaikingas miego, valgymo, gynimosi ir poravimosi — kūno
poreikių tenkinimas gali sustabdyti yogos praktikos pažangą. O dėl mitybos, tai
ją galima reguliuoti tik tuomet, kai valgoma prasddam — pašventintas maistas.
Pasak Bhagavad-gitos (9.26), Viešpačiui Krsnai aukojamos daržovės, vaisiai,
gėlės, grūdai, pienas, etc. Vadinasi žmogus Krsnos sąmonėje savaime įpranta
nevalgyti maisto, kuris žmogui neskirtas, t.y. to maisto, kuris nepriklauso
dorybės kategorijai. O dėl miego galima pasakyti tiek, kad Krsną įsisąmoninęs
žmogus visada pasiruošęs atlikti savo pareigas Krsnos sąmonėje, todėl
kiekviena
tuščiai
pramiegota minutė
— didžiulis praradimas.
Avyartha-kdldtvam: Krsną įsisąmoninęs žmogus nenori praleisti nė akimirkos
Jam netarnaudamas, todėl miegą jis riboja iki minimumo. Tokio žmogaus
idealas — ŠrTla Rūpa Gosvamis, kuris kiekvieną gyvenimo akimirką tarnavo
Krsnai ir miegojo ne ilgiau dviejų valandų per parą, o kartais dar mažiau.
Thakura Haridasa neliesdavo prasddam ir nesumerkdavo akių tol, kol
nepakartodavo maldos karoliais dienos normos — tris šimtus tūkstančių kartų
neištardavo švento vardo. O dėl darbo, tai
K| K t i i Į įsisąmoninęs žmogus nedaro to, kas nėra susiję su Krsnos inloresais. Jo
veikla atitinka šventraščių nurodymus ir nieko bendra neturi su jusliniu
pasitenkinimu. Kadangi jam nėra juslinio pasitenkinimo problemos, tai
laisvalaikis materialia prasme jam ne-ftlikalingas. Jis žino saiką kalbėti, dirbti,
miegoti, būdrauti ir atlikti kllą fizinę veiklą, todėl jam neegzistuoja materialūs
vargai.
IK

TEKSTAS

^T^J ^n^ft^f* ^*į-^d

■

yada viniyatam cittam dtmany evdvatisthate nisprhah
sarva-kdmebhyo yukta ity ucyate tada
vada—kai; viniyatam—itin drausmingas; cittam—protas ir jo veikla;
atmani—transcendencijoje;
eva—tikrai;
avatisthate—atsiduria;
nisprhah—netekęs norų; sarva—visų rūšių; kdmebhyah —materialiam
jusliniam pasitenkinimui;
yuktah—tvirtas yogoje; iti—tuo būdu;
ucyate—sakoma yra; tada—tada.
Kai yogas, yogos praktika sudrausminęs proto veiklą, atsiduria
transcendencijoje — be jokių materialių troškimų—jis, sakoma, pasiekia
yogos pastovumą.
KOMENTARAS: Charakteringas bruožas, skiriantis yogą nuo paprasto
žmogaus, yra tas, kad jis atsižadėjo visų materialių troškimų, kurių svarbiausias
— seksas. Tobulas yogas taip gerai sudrausmina savo proto veiklą, kad jo
daugiau negali sujaudinti jokie materialūs troškimai. Srimad-Bhdgavatam
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(9.4.18-20) tvirtina, kad žmogus, esantis Krsnos sąmonėje, automatiškai
pasiekia šią tobulumo pakopą:
sa vai manah krsna-paddravindayor vacamsi
vaikuntha-gundnuvarnane
karau harer mandira-mdrjanddisu šrutim
cakdrdcyuta-sat-kathodaye
mukunda-lihgalaya-daršane dršau
tad-bhrtya-gdtra-sparše ' hga-sahgamam
ghrdnam ca tat-pdda-saroja-saurabhe šrimat-tulasya rasandrh
tad-arpite
pddau hareh ksetra-paddnusarpane
širo hrsikeša-paddbhivandane kūmam ca ddsye na tu
kdma-kdmyaya
yathottama-šloka-jandšrayd ratih
„Karalius Ambarisa pirmiausia nukreipė mintis į Viešpaties Krsnos lotoso
pėdas, po to paeiliui žodžius paskyrė transcendentinėms Viešpaties savybėms
apibūdinti, rankas — Viešpaties šventyklai plauti, ausis — klausytis apie
Viešpaties žygius, akis — transcendentinėms Viešpaties formoms regėti, kūną
— Viešpaties bha-ktoms lytėti, nosį — uosti Viešpačiui aukotų lotoso žiedų
kvapus, liežuvį — ragauti tulasl lapelį, paaukotą Viešpaties lotoso pėdoms,
kojas — lankyti šventas vietas bei Viešpaties šventyklą, galvą — lenkti prieš
Viešpatį, troškimus — Viešpaties misijai vykdyti. Si transcendentinė veikla
visiškai pritinka tyram bhaktaF.
Impersonalizmo pasekėjams šis transcendentinis būvis subjektyviai atrodo
nenusakomas, bet (kaip rodo aukščiau cituotas Ma-harajos Ambarisos veiklos
aprašymas) jis yra lengvai prieinamas žmogui Krsnos sąmonėje. Tokia
transcendentinė veikla atrodo neįgyvendinama tol, kol mintys
nesukoncentruojamos į Viešpaties lotoso pėdas, nuolat Jį prisimenant.
Nurodyta veikla vadinama arca-na, arba įtraukti visas jusles į tarnybą
Viešpačiui. Juslėms ir protui reikia veiklos. Jų slopinimas nieko gero neduos.
Todėl platiesiems žmonių sluoksniams, o ypač tiems, kurie neatsižadėjo
pasaulio, transcendentaliai užimti protą ir jusles kaip anksčiau aprašyta — tai
geriausias būdas siekti transcendentinių aukštumų. Bhagavad-gitoje šis būdas
vadinamas yukta. ■
■

19 TEKSTAS

■

yatha dipo nivata-stho nehgate sopama smrtd yogino
yata-cittasya yuhjato yogam dtmanah
yatha—kaip;
dipah—žibintas;
nivdta-sthah—užuovėjoje;
na—
ne;
ihgate—virpa;
sd—šis;
upamd—palyginimas;
smrtd—taikomas;
yoginah—yogui\ yata-cittasya—kurio protas suvaldytas; yuhjatah—nuolatos
užimtas; yogam—meditacija; atmanah—į transcendenciją.
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Kaip žibinto liepsna nevirpa užuovėjoje, taip ir protą suvaldęs
transcendentalistas visada išlieka ramus, mintis nukreipęs į
transcendentinį „aš".
KOMENTARAS: Tikrai įsisąmoninęs Krsną žmogus visada paniręs į
transcendenciją, o nepaliaujama jo meditacija į dievinamą Viešpatį tokia rami,
kaip žibinto liepsna užuovėjoje.
■

20-23 TEKSTAI

į
ų ^Ėsįl

ų^ti mfH w: I

i f a f o r a t H 3:%* 5^rrft HHM<I IRU j
yatroparamate cittam niruddhatn yoga-sevayd yatra
caivdtmandtmdnam pašyann atmani tusyati
sukham dtyantikam yat tad buddhi-grdhyam atlndriyam vetti yatra na
caivdyam sthitaš calati tattvatah
yam labdhvd cdparam Idbham manyate nadhikam tatah yasmin sthito
na duhkhena gurundpi vicdlyate
tam vidydd duhkha-sarhyoga-

viyogam yoga-samjhitam

yatra—būsena, kurioje; uparamate—nutraukia (nes pajuntama transcendentinė
laimė); cittam—proto veiklą; niruddham—atsiribojęs nuo materijos;
yoga-sevayd—praktikuodamas yogą; yatra— kurioje; ca—taip pat;
eva—tikrai;
atmaną—grynu
protu;
dtmd-nam—savasis
„aš";
pašyan—suvokdamas padėtį; atmani—vidujai;
tusyati—kas
jaučia
pasitenkinimą;
sukham—laimę;
dtyanti-kam—aukščiausią;
yat—kuris;
tat—tą;
buddhi—intelektu;
grd-hyam—apčiuopiamą; aūndriyam—transcendentinę; vetti—kas žino;
yatra—kur; na—niekada; ca—taip pat; eva—tikrai; ayam —jis;
sthitah—būdamas; calati—atsitraukia; tattvatah—nuo tiesos; yam—tą, kurią;
labdhva—pasiekęs; ca—taip pat; aparam— bet kurį kitą; labham—pasiekimą;
manyate—laiko;
na—niekada;
adhikam—geresniu;
tatah—už
tą;
yasmin—kurioje; sthitah —būdamas; na—niekada; duhkhena—vargų; gurund
api—net ir labai sunkių; vicdlyate—yra sukrečiamas; tam—tą; vidyat—turi
žinoti; duhkha-samyoga—vargų, atsirandančių dėl sąlyčio su materija;
viyogam—sunaikinimas; yoga-sarhjhitam—vadinamas yogos transo būsena.
Tobulumo pakopoje, kuri vadinama transu, arba samadhi, žmogaus
protas yogos praktikos dėka visiškai atsiriboja nuo materialios proto
veiklos. Toks tobulumas apibūdinamas kaip sugebėjimas grynu protu
suvokti savąjį „aš" ir vidujai išgyventi malonumą bei džiaugsmą. Siame
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džiaugsmingame būvyje transcendentiniais jutimais patiriama beribė
transcendentinė laimė. Tas, kuris pasiekia šį būvį, niekad nenukrypsta nuo
tiesos, ir mano, kad nėra aukštesnio laimėjimo. Pasiekusiojo tokią padėtį
nesukrečia pačios didžiausios negandos. Iš tiesų, tai ir yra tikroji laisvė
nuo visų kančių, kylančių dėl sąlyčio su materija.
KOMENTARAS: Praktikuojant yogą, palengva atsisakoma materialių sampratų.
Tai pirmoji charakteringa yogos ypatybė. Po to atsiduriama transe, arba
samadhi — tai reiškia, kad yogas transcendentiniu protu ir intelektu patiria
Supersiela, išvengdamas pavojaus sutapatinti savąjį „aš" su Super „Aš". Yogos
praktika dau-giaM ar mažiau pagrįsta Patanjalio sistemos principais. Kai kurie
neautorizuoti komentatoriai stengiasi sutapatinti individualiąją sielą su
Supersiela, o monistai mano tatai esant išsivadavimu, tačiau jie nesupranta
tikrojo Patanjalio yogos sistemos tikslo. Patanjalio yogos sistema pripažįsta
egzistuojant transcendentinį malonumą, bet monistai šio transcendentinio
malonumo nepripažįsta baimindamiesi, kad bus suabejota „vienovės" teorija.
Nedualistai atmeta pažinimo objekto ir pažįstančio subjekto dualumą, tačiau
šiame posme transcendentinis džiaugsmas (patiriamas transcendentiniais
jutimais) pripažįstamas. Šiai minčiai pritaria ir Patanjalis Munis — garsusis
yogos sistemos atstovas. Savo Yoga-sūtrose (3.34) didis išminčius tvirtina:
purusdrtha-šūnydndm gundndm pratiprasavah kaivalyam svarūpa-pratisthd
va citi-šaktir iti.
Citi-šakti, vidinė galia, yra transcendentinė. Purusdrtha — „materialiai
orientuotas religingumas, ekonomikos vystymas, juslių tenkinimas ir pagaliau
— pastangos susivienyti su Aukščiausiuoju". „Vienovę su Aukščiausiuoju"
monistai vadina kaivalyam, tačiau anot Patanjalio, kaivalyam yra vidinė, t.y.
transcendentinė galia, padedanti gyvai esybei suvokti savo konstitucinę padėtį.
Viešpaties C'aitanyos žodžiais šis būvis yra ceto-darpana-mdrjanam, t.y. dulkėto proto veidrodžio valymas. „Valymas" — iš tikrųjų išsivadavimas, ar
bhava-mahd-ddvdgni-nirvdpanam. Nirvanos teorija (pradiniais principais)
atitinka šią nuostatą. Bhagavatam (2.10.6) ji vadinama svarūpena vyavasthitih.
Sis Bhagavad-gitos posmas irgi tvirtina tą patį.
Po nirvanos (nutraukus materialią veiklą) pradedama veikti dvasiškai, t.y.
pasiaukojamai tarnauti Viešpačiui. Ši veikla vadinasi Krsnos sąmonė.
Bhagavatam žodžiais, svarūpena vyavasthitih — „tikrasis gyvos esybės
gyvenimas". Maya, arba iliuzija — tai dvasinis gyvenimas, apimtas materialios
infekcijos. Atsikratyti šios materialios infekcijos — nereiškia panaikinti
pirmapradę amžiną gyvos esybės padėtį. Šį faktą pripažįsta ir Patanjalis, kai
tvirtina: kaivalyam svarūpa-pratisthd va citi-šaktir iti. Citi-šakti, transcendentinis malonumas, ir yra tikrasis gyvenimas. Vedantą-sutra (1.1.12) šį teiginį
patvirtina tokiais žodžiais: dnanda-mayo 'bhydsdt. Prigimtinis transcendentinis
malonumas ir yra galutinis yogos tikslas. Jį nesunku pasiekti pasišventus
tarnaujant Viešpačiui, t.y. bhak-ti-yogos pagalba. Bhakti-yoga bus smulkiai
aiškinama septintame Bhagavad-gitos skyriuje.
Šiame skyriuje jau buvo rašyta, kad yogos sistemoje skiriamos dviejų rūšių
samadhi: samprajndta-samddhi ir asamprajnata-samadhi. Kai transcendentinė
padėtis pasiekiama filosofiniais ieškojimais, ji vadinasi samprajndta-samddhi.
Asamprajndta-samadhi jau neturi jokio ryšio su žemišku malonumu, nes tas,
kuris ją pasiekė, yra transcendentalus bet kokiems juslių teikiamiems
džiaugsmams. Jeigu yogas atsiduria šioje transcendentinėje būklėje, jis jau nie-
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kada iš jos neišeina. Nevykęs yogas, jei jis neįstengia pasiekti tos būklės.
Šiuolaikinė „yogos praktika", kuri nedraudžia juslinių malonumų, prieštarauja
pati sau. Yogas, leidžiantis sau lytinius malonumus ir vartojantis svaigalus —
tai pasityčiojimas iš yogos. Ne geresni ir tie yogai, kurie yogos procese susižavi
siddhi (tobulybėmis). Jeigu yogus vilioja antraeiliai yogos pasiekimai, jie nepasieks tobulumo lygmens, — teigia posmas. Todėl praktikuojantys yogą tam,
kad pademonstruotų stulbinančius akrobatinius triukus arba siddhi, privalo
žinoti, kad iš tiesų jie nukrypsta nuo yogos tikslo.
Labiausiai mūsų amžiui tinkantis yogos metodas yra Krsnos są* monė —
beje, jis visai nesudėtingas. Krsną įsisąmoninusiam žmogui jo praktika suteikia
tokią laimę, kad jis ir nesvajoja apie jokią kitą. Daug kliūčių iškyla norint
praktikuoti hatha-yogą, dhydna-yogą ir jhdna-yogą, ypač šiame veidmainystės
amžiuje, bet kalbant apie karma-yogos ir bhakti-yogos praktiką ta problema neegzistuoja.
Kol turime materialų kūną, reikia tenkinti jo poreikius — valgyti, miegoti,
gintis ir poruotis. Tačiau žmogus, pasiekęs tyrą bhakti-yogos būseną, t.y.
Krsnos sąmonę, kūno poreikius tenkina anaiptol ne audrindamas jusles.
Veikiau, jis naudojasi tuo, kas būtiniausia pragyvenimui, taip sakant, iš blogo
sandėrio išnešdamas didžiausią naudą, ir patiria transcendentinę laimę Krsnos
sąmonėje. Jis abejingas atsitiktiniams įvykiams — avarijoms, ligoms,
nepritekliui ar netgi labai brangaus giminaičio mirčiai. Bet jis visada pasirengęs
atlikti savo pareigas Krsnos sąmonėje, t.y. bhakti-yogą. Nelaimingi atsitikimai
nesutrukdo jam atlikti savo pareigą. Bhagavad-gitoje (2.14) pasakyta:
agamapayino 'nityds tams titiksasva bhdrata. Jo nepalaužia jokie
atsitiktinumai, nes jis žino, kad jie nesusiję su jo pareigomis. Šitaip jis pasiekia
aukščiausią yogos praktikos tobulumą.
■ ■.

sa nišcayena yoktavyo yogo ' nirvinna-cetasa sahkalpa-prabhavan
kūmams tyaktva sarvan ašesatah manasaivendriya-gramam
viniyamya samantatah
sah—ši; nišcayena—su tvirtu ryžtu; yoktavyah—turi būti praktikuojama;
yogah—yogos
sistema;
anirvinna-cetasū—be
nukrypimų;
sankalpa—spekuliatyvius
samprotavimus;
prabhavdn—pagimdytus;
kamūn—materialių
troškimų;
tyaktva—atmetant;
sarvan—visus;
ašesatah—visiškai; manasa—protu; eva—tikrai; in-driya-gramam—visas
jusles; viniyamya—valdant; samantatah— visapusiškai.
Reikia ryžtingai, su tikėjimu atsidėti yogos praktikai ir neiškrypti iš
pasirinkto kelio. Būtina atmesti visus be išimties materialius troškimus,
kuriuos gimdo spekuliatyvūs samprotavimai, ir protu visapusiškai valdyti
jusles.
KOMENTARAS: Yogas turi būti ryžtingas, turi kantriai ir nenukrypstamai tęsti
savo praktiką. Jis privalo tikėti galutine sėkme, atkakliai eiti pasirinktu keliu ir
nenuleisti rankų, net jei ir nepavyksta iš karto patirti sėkmę. Nepalenkiamam
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yogos praktikuoto-jui sėkmė garantuota. Rūpa Gosvamis taip kalba apie
bhakti-yogą:
utsahan nišcayad dhairyat tat-tat-karma-pravartanūt sanga-tyūgat sato
vrtteh sadbhir bhaktih prasidhyati
,fihakti-yogos praktika bus sėkminga, ir žmogus atsidės jai visa Širdimi ir su
įkvėpimu, bus atkaklus bei ryžtingas, jeigu atliks nurodytas pareigas bhaktų
draugijoje ir pasiners į doringą veiklą" {Upadešūmrta 3).
O dėl ryžto, tai pamokančiu pavyzdžiu gali būti žvirblis, kurio kiaušinėlius
nusinešė vandenyno bangos. Jis padėjo kiaušinėlius ant vandenyno kranto, bet
plačiojo vandenyno bangos juos pasiglemžė. Žvirblis labai nuliūdo ir paprašė
vandenyno grąžinti kiaušinėlius. Vandenynas abejingai tylėjo. Tuomet
paukštelis nusprendė ligi dugno išgerti vandenyną. Mažu snapeliu jis puolė lesti
vandenį, o visi aplinkui juokėsi iš jo neįtikimo ryžto. Galų gale žinia apie
paukštelio pastangas pasiekė milžinišką paukštį Garudą, Viešpaties Višnu
nešėją. Gailestis užliejo Garudos širdį, ir jis atskubėjo pas savo mažąją seserį.
Sužavėtas paukštelio ryžto, Garuda pažadėjo padėti. Jis pareikalavo, kad
vandenynas tučtuojau grąžintų kiaušinėlius, antraip grasino pats pabaigsiąs
darbą, kurį pradėjo žvirblis, — tuomet pabūgęs vandenynas sugrąžino
kiaušinėlius. Taip Garu-dos malone žvirblis vėl atgavo gyvenimo džiaugsmą.
Toks pat sunkus darbas gali pasirodyti ir yogos praktika, o ypač bhakti-yoga
Krsnos sąmonėje. Tačiau jei žmogus ryžtingai laikosi jos reikalavimų, nėra
abejonių, kad jis būtinai susilauks Viešpaties pagalbos, juk sakoma: stenkis
pats, tai ir Dievas padės.

25 TEKSTAS

šanaih šanair uparamed buddhyd dhrti-grhltayd dtma-sariistham
manah krtvd na kihcid api cintayet
šanaih—palengva; šanaih—žingsnis po žingsnio; uparamet— žmogus turi
išsilaikyti;
buddhyd—intelektu;
dhrti-grhltayd—su
įsitikinimu;
dtma-samstham—patalpintą
į
transcendenciją;
manah
—protą;
krtvd—darydamas; na—ne; kihcit—apie ką kitą; api— net; cintayet—turi
galvoti.
Palengva, žingsnis po žingsnio, reikia įeiti į transą, pasitelkus tam intelektą,
paremtą tvirtu įsitikinimu. Protas turi būti sutelktas vien į savąjį „aš", ir
nenukrypti į nieką daugiau.
KOMENTARAS: Su intelektu ir tvirtu įsitikinimu žmogus laipsniškai nutraukia
juslių veiklą. Tai vadinasi pratydhdra. Įsitikinimas, meditacija ir juslių veiklos
nutraukimas suvaldo protą, ir protas įeina į transą, arba samadhi. Tada
nebelieka jokio pavojaus atsidurti materialios būties sampratos valdžioje. Kitaip
sakant, nors žmogus ir priverstas (kol turi materialų kūną), kontaktuoti su
materija, jis privalo pamiršti apie juslinį pasitenkinimą. Nevalia galvoti apie
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jokius malonumus, išskyrus viena — kaip patenkinti Aukščiausiąjį „Aš". Tokia
būklė lengvai pasiekiama tiesiogiai praktikuojant Krsnos sąmonę.
26 TEKSTAS

<R*m> fjpn^RH^ #

IR^II

yato yato nišcalati manas cahcalam asthiram tatas tato
niyamyaitad atmany eva vąšam nayet
vatah yatah—kad ir kur; nišcalati—tikrai nuklystų; manah—protas;
cahcalam—permainingas; asthiram—nepastovus; tatah tatah - iš ten;
niyamya—valdant; etat—jis; dtmani—savojo „aš"; eva -tikrai;
vąšam—valdžion; nayet—turi būti sugrąžintas.
Kad ir kur nuklystų iš prigimties permainingas, nepastovus protas,
būtina jį grąžinti savojo „aš" valdžion.
KOMENTARAS: Protas yra permainingos ir nepastovios prigimties.
Tačiau save pažinęs yogas turi valdyti protą, o ne protas jį. Tas, kuris
pažabojo protą, taigi ir jusles, vadinamas gosvdmiu, ar svdmiu, o savojo
proto vergas vadinamas go-ddsa—juslių tarnu. (iosvamis žino, kokia iš
tikrųjų turėtų būti juslinė laimė. Transcendentinė juslinė laimė — tai
būsena, kai juslės tarnauja HrsTkešai, t.y. aukščiausiam juslių šeimininkui
— Krsnai. Tarnystė Krsnai išgrynintais jutimais vadinasi Krsnos sąmone.
Taip galima visiškai suvaldyti jusles. Maža to, toks yra aukščiausias yogos
praktikos tobulumas.

27 TEKSTAS

prašdnta-manasam hy enam yoginam sukham uttamam upaiti
šdnta-rajasam brahma-hhūtam akalmasam
prašauta—ramus, sukauptas į Krsnos lotoso pėdas; manasam— kurio
protas; hi—tikrai; enam—tas; yoginam—yogas; sukham—
laimę; uttamam—aukščiausią; upaiti—pasiekia; šdnta-rajasam— nuramintą
aistrą; brahma-bhūtam—išsivadavimą, tapatinant save su Absoliutu;
akalmasam—išlaisvintas nuo atoveikio už visas praeities nuodėmes.
Yogas, kurio protas sutelktas į Mane, iš tiesų pasiekia aukščiausią
transcendentinę laimę. Jis yra aukščiau aistros gunos, suvokia savo
kokybinį tapatumą su Aukščiausiuoju ir todėl yra atleidžiamas nuo
atoveikio už visus praeities darbus.
KOMENTARAS: Brahma-bhūta — tai būsena, kai žmogus yra apsivalęs nuo
materijos nešvarybių ir transcendentaliai tarnauja Viešpačiui. Mad-bhaktim
labhate param (Bg. 18.54). Kol protas nesukauptas į Viešpaties lotoso pėdas,
neįmanoma išlaikyti Brahmano (Absoliuto) kokybės. Sa vai manah
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krsna-paddravindayoh. Visada su transcendentine meile tarnauti Viešpačiui,
kitaip sakant, būti Krsnos sąmonėje — reiškia iš tikrųjų išsivaduoti iš aistros
gunos valdžios ir nusiplauti materijos nešvarybes.
28 TEKSTAS

^m'NcU'S 5^T^T IRIU
yunjann evam saddtmdnam yogi vigata-kalmasah sukhena
brahma-sarhsparšam atyantam sukham ašnute
yuhjan—atlikdamas yogos praktiką; evam—tuo būdu; sadd—visada;
dtmdnam—savojo „aš"; yogi—tas, kuris turi ryšį su Aukščiausiuoju „Aš";
vigata—išsivadavęs;
kalmasah—nuo
visų
materijos
nešvarybių;
sukhena—transcendentinėje laimėje; brahma-sarhsparšam—turintis pastovų
ryšį su Aukščiausiuoju; atyantam —aukščiausią; sukham—laimę;
ašnute—pasiekia.
Save suvaldęs yogas, nuolat praktikuodamas yogą, nusiplauna materijos
nešvarybes ir su transcendentine meile tarnaudamas Viešpačiui, pasiekia
aukščiausią visiškos laimės būseną.
KOMENTARAS: Pažinti save — reiškia suvokti savo konstitucinę padėtį
Aukščiausiojo atžvilgiu. Individuali siela — sudėtinė Aukščiausiojo dalelė,
todėl ji pašaukta transcendentaliai tarnauti Viešpačiui. Toks transcendentinis
ryšys su Aukščiausiuoju vadinamas brahma-samsparša.
29 TEKSTAS

sarva-bhūta-stham dtmdnam sarva-bhūtdni cdtmani iksate
yoga-yuktdtmd sarvatra sama-daršanah
sarva-bhūta-stham—glūdinčią visose būtybėse; dtmdnam—Supersiela;
sarva—visas; bhūtdni—būtybes; ra—taip pat; dtmani savajame „aš";
iksate—mato; yoga-yukta-atma—tas, kas susijęs su Krsnos sąmone;
sar\'atra—visur; sama-daršanah—žvelgiantis vienodai.
Tikras yogas regi Mane visose būtybėse ir visas būtybes regi Manyje. Iš
tiesų save suvokęs žmogus mato Mane, vieną ir tą patį Aukščiausią
Viešpatį, visur.
KOMENTARAS: Krsną įsisąmoninęs yogas turi tobulą matymą, nes jis regi
Krsną, Aukščiausiąjį, glūdint visų širdyse Supersielos (Paramatmos)
pavidalu. Išvarah san>a-bhūtdndrh hrd-deše 'rjuna tisfhati. Paramatmos
aspektu Viešpats yra ir šuns, ir brdhmanos širdy. Tobulas yogas žino, jog
Viešpats amžinai transcendentalus — materija nedaro Jam įtakos, ar Jis būtų
šuns, ar brdhmanos kūne. Taip pasireiškia aukščiausias Viešpaties
nešališkumas. Individuali siela taip pat glūdi širdyje, tačiau vienoje
konkrečioje, o ne visose kartu. Tuo individuali siela ir skiriasi nuo
Supersielos. Jei kaip pridera nepraktikuosime yogos, neturėsime tokio aiškaus
matymo. Krsną įsisąmoninęs žmogus mato Krsną ir tikinčiojo, ir bedievio
Širdyse. Smrti liudija: dtatatvdc ca matrtvdc ca dtmd hi paramo harih.
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Viešpats, būdamas visų būtybių pradžia, yra tarsi motina ir globėjas. Kaip
motinai visi vaikai lygūs, taip lygūs jie ir aukščiausiam tėvui (ar motinai).
Taigi Supersiela visada yra kiekvienoje gyvoje būtybėje.
Visas gyvas būtybes supa Viešpaties energija. Septintame skyriuje bus
aiškinama, kad iš esmės Viešpats valdo dvi energijas: dvasinę (aukštesnę) ir
materialią (žemesnę). Nors gyva esybė yra nukštesnios Viešpaties energijos
dalelė, ją sąlygoja žemesnioji energija; gyvoji esybė visada yra Viešpaties
energijoje. Visos gyvosios esybės šiaip ar taip glūdi Jame.
Yogo akimis visos gyvos esybės lygios, ir nepaisant skirtingos ių padėties,
kurią nulemia karminės veiklos rezultatai, jos bet kokiomis aplinkybėmis yra Dievo tarnai. Materialioje energijoje gyvoji esybė
tarnauja materialioms juslėms, o dvasinėje energijoje — tiesiogiai Aukščiausiam
Viešpačiui. Ir tuo, ir kitu atveju ji — Dievo tarnas. Tobuliausiai gyvų esybių
lygybę regi žmogus Krsnos sąmonėje.

30 TEKSTAS

yo mam pašyati sarvatra šarvam ca mayi pašyati tasyaham na
pranašyami sa ca me na pranasyati
yah—kas; mam—Mane; pašyati—mato; sarvatra—visur; šarvam—viską;
ca—ir; mayi—Manyje; pašyati—mato; tasya— jam; aham—Aš; na—ne;
pranašyami—prarastas; sah—jis; ca —taip pat; me—Man; na—nei;
pranasyati—prarastas.
Kas regi Mane visur ir viską regi Manyje, tas amžinai yra su Manimi ir Aš
amžinai esu su Juo.
KOMENTARAS: Nėra abejonių, kad žmogus Krsnos sąmonėje visur mato
Viešpatį Krsną ir viską mato Krsnoje. Gali pasirodyti, kad tokiam žmogui įvairūs
daiktai yra atskiros materialios gamtos apraiškos, tačiau kiekvienu be išimties
atveju jis visur mato Krsną, žinodamas, kad viskas — Krsnos energijos
pasireiškimas. Niekas negali egzistuoti be Krsnos. Krsna — visa ko Viešpats.
Toks fundamentalus Krsnos sąmonės principas. Krsnos sąmonė — tai meilės
Krsnai ugdymas; tokia padėtis transcendentali net ir išsivadavimui iš materijos.
Šioje Krsnos sąmonės pakopoje, kuri aukštesnė net už savęs pažinimą, bhakta
susivienija su Krsna, t.y. Krsna jam tampa viskas, ir jis gyvena vien meile
Krsnai. Tuomet tarp bhaktos ir Krsnos užsimezga intymus ryšys. Dabar gyvos
esybės jau niekas negali sunaikinti, ir Dievo Asmuo visad yra apreikštas bhaktos
akims. įsilieti į Krsną reiškia susinaikinti dvasiškai. Bet bhakta taip nerizikuoja.
Brahma-samhitoje (5.38) pasakyta:
premahjana-cchurita-bhakti-vilocanena santah sadaiva hrdayesu
vilokayanti
yam šyamasundaram acintya-guna-svarupam govindam ddi-purusam
tam aham hhajdmi
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„Lenkiuosi pirmapradžiam Viešpačiui, Govindai, kurį Jo bhakta meilės
balzamo suvilgytomis akimis nuolatos regi savo širdyje amžinu Syamasundaros
pavidalu".
Tuomet nei Viešpats Krsna neišnyksta iš bhaktos regėjimo lauko, nei pats
bhakta neišleidžia Viešpaties iš akių. Tą patį galima pasakyti ir apie yogą, kuris
širdyje regi Viešpatį Paramatmos pavidalu. Toks yogas virsta tyru bhakta, ir jau
nė mirksnio negali išbūti nematydamas Viešpaties savyje.

31 TEKSTAS

sarva-bhūta-sthitam yo mam bhajaty ekatvam asthitah sarvatha
vartamdno 'pi sa yogi mayi vartote
sarva-bhūta-sthitam—glūdinčiam kiekvienoje širdyje; yah—tas, kuris;
mam—Man; bhajati—pasiaukojamai tarnauja; ekatvam— vienovėje;
asthitah—esančiam; sarvatha—visais atžvilgiais; var-tamdnah—esantis;
api—nepaisant to; sah—jis; yogi—transcendentalistas; mayi—Manyje;
vartote—lieka.
Toks yogas, kuris garbina Supersiela ir Jai tarnauja, žinodamas, kad Aš ir
Supersiela sudarome vienovę, visada ir bet kokiomis aplinkybėmis yra
Manyje.
KOMENTARAS: Yogas, medituojantis Supersiela, vidujai regi plenarinę Krsnos
dalį — keturrankį Višnu, laikantį rankose kriauklę, diską, vėzdą ir lotoso žiedą.
Yogas turėtų žinoti, kad Višnu nesiskiria nuo Krsnos. Supersielos pavidalu Krsna
esti kiekvienos būtybės širdyje. Maža to, nesuskaičiuojama daugybė Supersielų,
kurios yra gyvų esybių širdyse, nesiskiria viena nuo kitos. Taip pat nesiskiria ir
Krsną įsisąmoninęs žmogus, su transcendentine meile nuolat tarnaujantis Krsnai,
nuo yogo, kuris pasiekė tobulumą medituodamas Supersiela. Krsnos sąmonėje
esantis yogas (net jei šiame materialiame pasaulyje jam tenka atlikti pačią
įvairiausią veiklą) visuomet gyvena Krsnoje. ŠrTlos Rūpos Gosvamio
Bhakti-rasdmr-ta-sindhu (1.2.187) liudija: nikhildsv apy avasthdsu jTvan-muktah
sa ucyate. Viešpaties bhakta, visada aktyvus Krsnos sąmonėje, jau išsivadavo.
Ndrada-pahcardtra tą mintį patvirtina tokiais žodžiais:
dik-kdlddy-anavacchinne krsne ceto vidhdya ca tan-mayo bhavati
ksipram jivo brahmani yojayet
„Sukaupus dėmesį į transcendentinį, visa persmelkiantį, anapus laiko ir erdvės
egzistuojantį Krsnos pavidalą, mintimis pasineriama į Krsną ir pasiekiamas
džiaugsmingas transcendentinio bendravimo su Juo būvis".
Krsnos sąmonė — tai aukščiausias transo būvis yogos praktikoje. Patsai
supratimas, kad Krsna Paramatmos pavidalu glūdi kiekvienos būtybės širdyje,
daro yoga. trūkumų neturinčiu žmogumi. Vedos (Gopdla-tdpani Upanisada
1.21) patvirtina Viešpatį turint nesuvokiamą galią tokiais žodžiais: eko 'pi san
bahudhd yo 'vabhdti. „Nors Viešpats — vienas, Jis gyvena nesuskaičiuojamoje
daugybėje širdžių daugeliu". Analogiškai kalba ir smrti-šastra:
eka eva paro visnuh sarva-vydpi na samšayah aišvarydd rūpam
ekam ca sūrya-vat bahudheyate
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„Višnu — vienas ir vis dėlto Jis visa persmelkiantis. Savo nesuvokiama galia,
nors Jo pavidalas vienas, Jis prasiskverbia visur, tarsi visur išsyk būtų patekėjusi
saulė".

32 TEKSTAS

dtmaupamyena sarvatra šamam pašyati yo 'rjuna sukham vd yadi va
duhkham sa yogi paramo matah
dtma—su savuoju „aš"; aupamyena—lygindamas; sarvatra—visur;
šamam—vienodai; pašyati—žvelgia; yah—tas, kuris; arjuna—O Arjuna;
sukham—į laimę; vd—arba; yadi—jeigu; vd— arba; duhkham—į kančią;
sah—toks; yogi—transcendentalistas; paramah—tobulas; matah—yra
laikomas.
yra tobulas yogas, kas visas būtybes lygindamas su savuoju „aš"
mato, kad iš tiesų jos lygios tiek savo laimėje, tiek kunčioje, o Arjuna!
i .is

KOMENTARAS: Žmogus, įsisąmoninęs Krsną, yra tobulas yogas. lis jautrus
kitų būtybių laimei ir kančioms, nes viską yra patyręs pats. Gyvosios esybės
kančių priežastis ta, kad ji užmiršo savo ry-flį su Dievu. Ojos laimės šaltinis
— tai supratimas, kad Krsna — visa žmogaus veikla besimėgaujantis
aukščiausias subjektas, visų žemių bei planetų savininkas ir tikrasis visų gyvų
esybių draugas. Tobulas yogas suvokia, kad materialios gamtos gunų sąlygota
gyva būtybė užmiršo savo giminingumą su Krsna ir todėl tapo pasmerkta
trejopai materialiai kančiai. Žmogus Krsnos sąmonėje laimingas, todėl jis
stengiasi plačiai propaguoti Krsnos mokslą. Kadangi tobulas yogas stengiasi
papasakoti visiems apie Krsnos įsisąmoninimo svarbą, jis yra didžiausias
labdarys pasaulyje ir brangiausias Viešpaties tarnas. Na ca tasmdn manusyesu
kašcin me phya-krttamah (Bg. 18.69). Kitaip sakant, Viešpaties bhakta nuolatos rūpinasi visų gyvų esybių gerove, todėl jis tikras visų mūsų draugas.
Kartu jis didžiausias yogas, nes nesiekia tobulumo sau pačiam, bet stengiasi
dėl kitų. Jis nepavydi savo broliams — gyvoms esybėms. Tuo ir skiriasi tyras
Viešpaties bhakta nuo yogo, besirūpinančio tik savo paties tobulėjimu. Yogas,
kuris pasitraukia į alokią vietą, kad jam gerai sektųsi medituoti, nebūtinai yra
toks tobulas, kaip bhakta, kuris iš visų jėgų stengiasi kiekvieną žmogų atvesti
į Krsnos sąmonę.
■

^r^^wnft^ ^ ^ i P ^ra temą n ą ą i i arjuna uvdca
yo 'yarh yogas tvayd proktah sdmyena madhusūdana
etasydharh na pašydmi cancalatvdt sthitim sthirdm
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arjunah uvdca—Arjuna tarė; yah ayam—ši sistema; yogah—
misticizmas; tvayd—Tavo; proktah—apibūdintas; sdmyena—bendrais
bruožais; madhusūdana—o demono Madhu nugalėtojau; etasya—šio;
aham—aš; na—ne; pašydmi—matau; cancalatvdt —dėl to, kad yra
neramus; sthitim—padėtis; sthirdm—tvirta.
Arjuna tarė: O Madhusūdana, yogos sistema, kurią Tu glaustai
išdėstei, atrodo neparanki. Ji ne mano jėgoms, nes permainingas
ir neramus mano protas.
KOMENTARAS: Šiame posme Arjuna atmeta Viešpaties Krsnos pasiūlytą
misticizmo sistemą, kurią Krsna pradėjo dėstyti žodžiais šucau deše ir baigė
—yogi paramah, nes jaučia, kad jos neįveiks. Dabartiniame Kali amžiuje
paprastam žmogui neįmanoma palikti namus, išeiti į kalnus ar džiungles ir ten
atsidėti yogai. Charakteringas šio amžiaus bruožas — nuožmi kova už būvį,
kuri tetrunka vos keletą metų. Žmonėms beveik nerūpi savęs pažinimas, jie
vengia net paprastų ir praktiškų priemonių, o ką jau kalbėti apie sudėtingą
yogos sistemą, kuri nustato gyvenimo būdą, nurodo sėdėjimo pozą bei vietą ir
reikalauja atitraukti protą nuo materialios veiklos. Kaip praktiškas žmogus,
Arjuna suprato, kad tokia yogos sistema ne pagal jo jėgas, nors jis ir buvo
dosniai apdalintas įvairiomis malonėmis. Arjuna priklausė karališkai šeimai ir
pasižymėjo daugeliu kilnių savybių. Jis buvo didis karys, gavęs ilgaamžiškumą, o svarbiausia, artimiausias Aukščiausio Dievo Asmens, Viešpaties
Krsnos, draugas. Prieš penkis tūkstančius metų Arjuna turėjo kur kas
palankesnes sąlygas, negu mes dabar, ir vis dėlto jis atsisakė tokios yogos
sistemos. Tiesą sakant, istoriniuose šaltiniuose net neužfiksuota, kad Arjuna
kada nors būtų mėginęs ją praktikuoti. Todėl reikia manyti, kad plačiai
praktikuoti Kali amžiuje šią yogos sistemą yra neįmanoma. Žinoma, vienam
kitam, bet labai retam žmogui ji įkandama, tačiau platiesiems žmonių sluoks-\
niams ši yogos sistema neįveikiama. Jei tokia padėtis buvo jau prieš penkis
tūkstančius metų, ką kalbėti apie šiandieną? Nors žmonės, imituojantys šią
yogą įvairiose yogos „mokyklose" bei „draugijose" ir patenkinti savimi, iš
tikrųjų jie tik tuščiai švaisto laiką. Jie nė nenumano, koks tikrasis yogos
tikslas.

M TEKSTAS

Cahcalam hi manah krsna pramathi balavad drdham lasyaharh
nigraharh manye vdyor iva su-duskaram
i iincalam—nenustygstantis; hi—tikrai; manah—protas; krsna— o Krsna;
pramathi—susijaudinantis;
bala-vat—stiprus;
drdham—
užsispyręs;
tasya—jo; aham—aš; nigraham—pažabojimas; manye
galvoju;
vdyoh—vėjo; iva—lyg; su-duskaram—sunkus.
Mat protas toks neramus, maištingas, užsispyręs ir valdingas,
kad, atrodo, jį sutramdyti sunkiau, negu sulaikyti vė-.1".

0

Krsna,

KOMENTARAS: Protas toks valdingas ir užsispyręs, kad kartais nugali
intelektą, nors atrodo turėtų būti jam pavaldus. Žmogui, ku-liain
kasdieniniame gyvenime tenka susidurti su daugeliu priešų, Ilties labai
sunku suvaldyti protą. Žinoma, galima dirbtinai išlaikyti pjTOtO
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pusiausvyrą tiek draugų, tiek priešų atžvilgiu, ir vis dėlto nė vienas paprastas
žmogus negali šito padaryti, nes tai sunkiau, negu sulaikyti šėlstantį vėją.
Vedų raštai (Katha Upanisada 1.3.3-4) leigia:
dtmdnam rathinam viddhi šariram ratham eva ca buddhim tu
sdrathirh viddhi manah pragraham eva ca
indriydni haydn dhur visaydms tesu go-cardn
dtmendriya-mano-yuktam bhoktety dhur manisinah
„Individualusis „aš" yra vežimo, kurio vardas materialus kūnas, keleivis.
Intelektas —jo vežikas. Protas — vadžios, o juslės — žirgai. Savasis „aš", kai
jis susyja su protu ir juslėmis, patiria džiaugsmą ir kančią. Taip mano didieji
mąstytojai". Intelektas turėtų vadovauti protui, bet protas toks valdingas ir
užsispyręs, kad dažnai įveikia patį intelektą — taip stipri infekcija kartais
nugali vaistų veikimą. Valdingą protą reikia tramdyti yogos praktika, tačiau
„pasauliečiui"— Arjunai praktiškai tai padaryti neįmanoma. Tad ką |uu
kalbėti apie šiandienos žmogų? Posmas pateikia tinkamą analogiją: „vėjo
nesulaikysi". Tačiau dar sunkiau sulaikyti maištingą protą. Viešpats Caitanya
siūlė lengviausią būdą protui suvaldyti
— nuolankiai kartoti „Hare Krsna", didžiąją išsivadavimo mantrą. Nurodytas
metodas yra toks: sa vai manah krsna-paddravindayoh
— visas mintis reikia sutelkti į Krsną, ir tik tuomet neliks veiklos, kuri
įaudrintų protą.
35 TEKSTAS

sr^rm g

hr^to

nąnil

šri-bhagavan uvdca
asamšayam mahd-bdho mano durnigraham calam abhydseno tu
kaunteya vairdgyena ca grhyate
šri-bhagavan uvdca—Dievo Asmuo tarė; asamšayam—be abejonės:
mahd-bdho—o tvirtaranki; manah—protas; durnigraham— sunkiai
sutramdomas; calam—nenustygstantis; abhydsena—praktika; tu—bet:
kaunteya—o Kunti sūnau; vairdgyena—atsižadėjimu; ca—taip pat;
grhyate—galima suvaldyti.
Viešpats Sri Krsna tarė: O tvirtaranki Kunti sūnau, pažaboti nerimstantį
protą, be abejonės, labai sunku, ir vis dėlto tai įmanoma atitinkamos
praktikos ir atsižadėjimo dėka.
KOMENTARAS: Dievo Asmuo pritaria Arjunai, jog suvaldyti užsispyrusį
protą labai sunku, bet čia pat sako, kad tai įmanoma praktikos ir atsižadėjimo
dėka. Kokia tai praktika? Šiais laikais niekas nesugeba laikytis griežtų
taisyklių, pavyzdžiui, apsigyventi šventoje vietoje, sutelkti protą į Supersiela,
pažaboti jusles ir protą, laikytis celibato įžadų, gyventi vienam, etc. O
praktikuojantis Krsnos sąmonę žmogus naudojasi devyniais pasiaukojimo
tarnybos Viešpačiui būdais. Pirmiausias ir svarbiausias būdas — klausytis
pasakojimų apie Krsną. Toks transcendentinis metodas labai veiksmingas
išvarant iš proto visas baimes. Kuo daugiau žmogus išgirsta apie Krsną, tuo
labiau jis prašviesėja ir tuo lengviau atsižada viso to, kas atitraukia protą nuo
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Krsnos. Neleidžiant protui atlikti veiklos, kuri nesusijusi su Viešpačiu,
lengvai išmokstama vai-rdgyos. Vairdgya — tai atsižadėjimas materialaus ir
proto pajungimas dvasioje. Dvasiškai atsižadėti beasmeninės sampratos
pagrindu žymiai sunkiau, negu sužavėti protą Krsnos žygiais. Kiaušylis apie
Krsną praktiška, nes klausant apie Jį savaime susižavima Aukščiausia Dvasia.
Toks susižavėjimas vadinamas parešdnuhhūti — „dvasiniu pasitenkinimu".
Jis primena tą pasitenkinimo jausmą, kurį patiria alkanas žmogus sulig
kiekvienu nurytu kąsniu. Kuo daugiau valgo alkanas žmogus, tuo didesnį
pasitenkinimą ir jėgų antplūdį jis jaučia. Analogiškai, kuo labiau protas
atsižada materialių siekių, tuo didesnis transcendentinis pasitenkinimas
patiriamas pasiaukojamai tarnaujant. Tai tarytum pasveikti nuo ligos, gavus
teisingą gydymą ir laikantis atitinkamos dietos. Klausytis apie
transcendentinius Viešpaties Krsnos žygius — tai teisingas būdas gydyti
pašėlusį protą, o valgyti Krsnai paaukotą maistą — tinkama dieta
kenčiančiam ligoniui. Toks gydymas ir yra Krsnos sąmonės procesas.
36 TEKSTAS

asamyatdtmand yogo dusprdpa iti me matih vašydtmand tu
yatatd šaky o 'vdptum updyatah
asamyata—nepažabotu;
atmaną—protu;
yogah—savęs
pažinimas;
dusprdpah—sunkiai pasiekiamas; iti—tokia; me—Mano; matih—nuomonė;
vašya—suvaldytu;
atmaną—protu;
tu—
bet;
yatatd—stengiantis;
šakyah—įmanomas;
avdptum—pasiekti;
updyatah—atitinkamomis
priemonėmis.
Savęs pažinimas sunkus darbas tam, kurio protas nepažabotas, tačiau
suvaldžiusiam protą ir siekiančiam tikslo tinkamomis priemonėmis
sėkmė užtikrinta. Tokia Mano nuomonė.
KOMENTARAS: Aukščiausias Dievo Asmuo skelbia, jog žmogui,
atsisakančiam tinkamo gydymo — neleidžiančiam, kad protas atsižadėtų
materialios veiklos — vargu ar pasiseks pažinti save. Bandyti praktikuoti
yogą ir tuo pat metu galvoti apie materialius džiaugsmus — tai stengtis įžiebti
ugnį, liejant į ją vandenį. Yogos praktika nevaldant proto — tuščias laiko
gaišimas. Tokia yogos parodija gal ir duos materialios naudos, bet ji
beprasmė dvasinės realizacijos požiūriu. Todėl protą būtina valdyti nuolatos
užimant jį transcendentine meilės tarnyba Viešpačiui. Jei žmogus neįsijungia
į Krsnos sąmonę, jis negaii tvirtai suimti į rankas proto. Krsną įsisąmoninęs
žmogus lengvai pasiekia yogos rezultatų be papildomų pastangų, tuo tarpu
tas, kuris praktikuoja yogą neįsisąmoninęs Krsnos, nepatirs sėkmės.
37 TEKSTAS
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ayatih šraddhayopeto yogdc calita-mdnasah aprdpya
yoga-samsiddhim kam gatim krsna gacchati
arjunah uvdca—Arjuna 'tarė; ayatih—nevykėlis transcendentalistas;
šraddhaya—su tikėjimu; upetah—užsiėmęs; yogdt—nuo mistinio ryšio;
calita—nukrypęs; mdnasah—kurio protas; aprdpya —negalintis pasiekti;
yoga-samsiddhim—aukščiausios
misticizmo
tobulybės;
kam—kokį;
gatim—tikslą; krsna—o Krsna; gacchati —pasiekia.
Arjuna tarė: O Krsna, kas laukia nevykėlio transcendentalis-to, kuris su
tikėjimu stoja į savęs pažinimo kelią, bet vėliau dėl žemiškos mąstysenos
iš jo pasitraukia ir nepasiekia misticizmo aukštumų?
KOMENTARAS: Bhagavad-gita aprašo savęs pažinimo, arba misticizmo
kelią. Fundamentalus savęs pažinimo principas — žinoti, kad gyva esybė nėra
materialus kūnas, kad ji skirtinga nuo kūno, o jos laimė — tai amžinas
gyvenimas, palaima ir žinojimas. Amžinas gyvenimas, palaima ir žinojimas
— transcendentalios kategorijos, anapus kūno ir proto. Savęs pažinimo
siekiama per žinias, aštuoniapakopės yogos sistemos praktika arba per
bhakti-yogą. Praktikuojant kiekvieną iš šių procesų būtina suvokti
konstitucinę gyvos esybės padėtį ir jos ryšį su Dievu, išsiaiškinti, kokios
veiklos reikia imtis norint atgauti prarastą ryšį ir pasiekti aukščiausią tobulybę
— Krsnos sąmonę. Naudojantis vienu iš trijų aukščiau minėtų metodų,
anksčiau ar vėliau būtinai pasiekiamas aukščiausias tikslas. Antrame skyriuje
Viešpats tvirtino, kad net ir menkos pastangos pažengti į priekį
transcendentiniame kelyje suteikia didžiulę
išsivadavimo viltį. Iš trijų metodų tinkamiausias šiam amžiui — bhakti-yoga,
nes ji yra tiesiausias kelias pažinti Dievą. Norėdamas tuo dar kartą įsitikinti,
Arjuna prašo, kad Viešpats Krsna patvirtintų anksčiau sakytus žodžius.
Galima stoti į savęs pažinimo kelią turint kuo geriausius ketinimus, tačiau
gilinti žinias ir praktikuoti aštuoniapakopę yogos sistemą šiame amžiuje
pernelyg sudėtinga. Todėl, nepaisant nuolatinių pastangų, gali patirti nesėkmę
dėl daugelio priežasčių, o pirmiausia dėl to, kad ne visiškai rimtai žiūri į tą
procesą. Eiti transcendentiniu keliu — reiškia paskelbti karą iliuzinei
energijai. Todėl kai tiktai žmogus mėgina ištrūkti iš iliuzinės energijos letenų,
ši visokiais gundymais stengiasi jį nugalėti. Sąlygotą sielą jau apžavėjo
materialios energijos gunos, ir egzistuoja didelė galimybė, kad praktikuodama
transcendentines disciplinas ji vėl pasiduos pagundai. Kai sąlygota siela
pasiduoda pagundai, tatai vadinasi yogac calita-mdnasah: nukrypimas nuo
transcendentinio kelio. Arjunai įdomu sužinoti, kas laukia nukrypus nuo savęs
pažinimo kelio.
38 TEKSTAS

kaccin nobhaya-vibhrastaš chinndbhram iva našyati apratistho
mahd-bdho vimūdho brahmanah pathi
kaccit—ar;
na—ne;
ubhaya—abiejų;
vibhrastah—netekęs;
chin-na—atplėštas;
abhram—debesis;
iva—lyg;
našyati—išnyksta;
apratisthah—be
vietos;
mahd-bdho—o
tvirtaranki
Krsna;
vimū-dhah—išklydęs iš; brahmanah—transcendencijos; pathi—kelio.
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O tvirtaranki Krsna, ar žmogus, išklydęs iš transcendencijos kelio, dar
galės patirti dvasinę ir materialią sėkmę, ar neišnyks jis lyg vėjo
blaškomas debesis, nei šen, nei ten nerasdamas sau vietos?
KOMENTARAS: Yra du tobulėjimo keliai. Materialistams nerūpi
transcendencija, jiems žymiai svarbiau spartinti materialią pažangą vystant
ekonomiką, arba siekti aukštesnių planetų atliekant tam tikrą veiklą. Stojus į
transcendencijos kelią, reikia atsisakyti bet kokios materialios veiklos ir
paaukoti savo vadinamą materialią laimę, nesvarbu, kad ir kokias formas ji
turėtų. Kai trans-cendentalisto pastangas ištinka nesėkmė, jis patiria dvigubą
netektį. Kitaip sakant, transcendentalistas nesuranda nei materialios laimės,
nei susilaukia dvasinės sėkmės. Jis neranda sau vietos ir panašus į vėjo
išdraikytą debesį. Kartais matyti, kaip danguje nuo mažo debesies atplyšta
lopinėlis ir prikimba prie didelio. Tačiau kartais debesėlį pasigauna vėjas, ir
jis ištirpsta dangaus platybėse. Brahmanah pathi — tai transcendentinės
realizacijos kelias, suvokiant save kaip dvasinę esmę, sudėtinę dalelę
Aukščiausio Viešpaties, kuris pasireiškia kaip Brahmanas, Paramatmą ir
Bhagavanas. Viešpats Šri Krsna — pilniausias Aukščiausios Absoliučios
Tiesos pasireiškimas, todėl transcendentalistas, kuris atsiduoda Aukščiausiam
Asmeniui, patiria sėkmę. Norint pasiekti gyvenimo tikslą per Brahmano ir
Paramatmos pažinimą, reikia daugybės gyvenimų (ba-hūnam janmandm
ante). Todėl pats geriausias ir tiesiausias transcendentinės realizacijos kelias
— tai bhakti-yoga, arba Krsnos sąmonė.
39 TEKSTAS

$<*F di^Rm: I
e tan me samšayam krsna chettum arhasy ašesatah tvad-anyah
sarhšayasydsya chettd na hy upapadyate
etat—tai yra; me—mano; samšayam—dvejonė; krsna—o Krsna;
chettum—išsklaidyti; arhasi—Tu esi prašomas; ašesatah—visiškai; tvat—be
Tavęs;
anyah—kitas;
samšayasya—dvejonės;
asya
—šios;
chettd—panaikintojas; na—niekada; hi—tikrai; upapadyate—gali būti
surastas.
Štai mano dvejonės, o Krsna, prašau Tavęs jas visiškai išsklaidyti. Nes
niekas, išskyrus Tave, negali to padaryti.
KOMENTARAS: Krsna puikiai pažįsta praeitį, dabartį ir ateitį.
Bhagavad-gitos pradžioje Viešpats sakė, kad visos gyvos esybės kaip
individualybės egzistavo praeityje, egzistuoja dabar ir išlaikys savo
individualybę ateityje, netgi išsivadavusios iš materijos pinklių. Taigi Jis jau
išaiškino klausimą dėl individualios gyvos esybės ateities. Dabar Arjuna nori
sužinoti nevykėlio transcendentalisto likimą. Niekas neprilygsta Krsnai, juo
labiau Jo nepranoksta, ir, be abejonių, vadinamieji „didieji" išminčiai bei
filosofai, priklausantys nuo materialios gamtos malonės, negali lygintis su
Juo. Todėl Krsnos nuomonė — tai galutinis ir išsamus atsakymas, išsklaidantis visas abejones, nes Jis puikiai pažįsta praeitį, dabartį bei ateitį, o Jo Paties
nepažįsta niekas. Tik Krsna ir Jį įsisąmoninę bhaktos težino, kur glūdi tiesa.
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40 TEKSTAS

šrl-bhagavan uvaca
pdrtha nalveha ndmutra vindšas tasya vidyate na hi kalydna-krt
kašcid durgatirh tdta gacchati
šrl-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; pdrtha— o Prthos
sūnau; na eva—niekada taip nebūna; iha—šiame materialiame pasaulyje;
na—niekada; amutra—kitame gyvenime; vindšah—pražūtis; tasya—jo;
vidyate—yra; na—niekada; hi— tikrai; kalydna-krt—atsidėjęs palankiai veiklai;
kašeit—bet kuris; durgatim—į nuopolį; tdta—Mano drauge; gacchati—eina.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Prthos sūnau, transcendentalistas,
atliekantis gerus darbus, nepražus nei šiame, nei dvasiniame pasaulyje.
Kas kuria gėrį, Mano drauge, to niekada neįveikia blogis.
KOMENTARAS: Šrlmad-Bhdgavatam (1.5.17) Šri Narada Munis taip moko
Vyasadevą:
tyaktva sva-dharmam carandmbhujam harer bhajann
apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vdbhadram abhūd amusya kim ko vdrtha
dpto 'bhajatdm sva-dharmatah
„Jei kas atsižada visų materialių siekių ir visiškai atsiduoda Aukščiausio
Dievo Asmens globai, tas jokiu būdu nieko nepraranda ir nepatiria smukimo.
Kita vertus, abhakta gali kuo puikiausiai atlikti savo pareigas pagal veiklos
pobūdį ir vis tiek nieko nelaimėti". Materialiems planams įgyvendinti yra
daug būdų tiek įprastinių, tiek atitinkančių šventraščių nurodymus. Bet iš
transcenden-talisto reikalaujama atsisakyti bet kokios materialios veiklos vardan dvasinio tobulėjimo Krsnos sąmonėje. Gal kas prieštaraus, kad Krsnos
sąmonėje aukščiausią tobulumą galima pasiekti tik tada, kai pasirinktuoju
keliu nuosekliai eini iki galo. Nepasiekus tokio tobulumo pakopos, bus
pralaimėta ir materialiu, ir dvasiniu požiūriu. Šventraščiai nurodo, kad už
neatliktas nurodytas pareigas reikia atkentėti, todėl tas, kuris deramai nevykdo
savo transcendentinių pareigų, susilaukia atpildo. Bhagavatam tikina, kad
nevykėliui transcendentalistui nėra pagrindo nerimauti. Jeigu jis ir susilauks
atoveikio dėl netobulai atliktų nurodytų pareigų, jis vis tiek nieko
nepralaimės, nes gera lemianti Krsnos sąmonė neprarandama — kas ją turi,
turės ir kitą gyvenimą, net jei ir gims žemos kilmės. Kita vertus, žmogus,
tiksliai vykdantis nurodytas pareigas, nebūtinai gauna teigiamus rezultatus,
jeigu jis nėra įsisąmoninęs Krsnos.
Pasakytų žodžių prasmė tokia: žmoniją galima padalinti į dvi grupes —
tuos, kurie laikosi reguliuojamųjų principų, ir tuos, kurie jų nesilaiko. Tie,
kurie paprasčiausiai gyvuliškai tenkina jusles ir nieko neišmano apie kitą
gyvenimą bei dvasinį išsigelbėjimą, skiriami prie nesilaikančių
reguliuojamųjų principų. O tie, kurie laikosi šventraščiuose nurodytų principų,
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priklauso antrajai grupei. Kad ir kokie būtų pirmosios grupės žmonės —
civilizuoti ar necivilizuoti, išsilavinę ar ne, stiprūs ar silpni —juos valdo vien
gyvuliški polinkiai. Jų veiksmai nežada nieko gera, nes jie, tenkindami
gyvuliškus polinkius (valgyti, miegoti, poruotis ir gintis) amžinai lieka kančių
perpildytoje materialioje egzistencijoje. O tie, kurie gyvenimą tvarko pagal
šventraščių nurodymus ir palengva artėja prie Krsnos sąmonės, be abejonės,
daro gyvenime pažangą.
Einantys geros lemties keliu gali. būti suskirstyti į tokias tris grupes: (1)
tie, kurie laikosi šventraščių taisyklių ir yra pasiekę materialią gerovę, (2) tie,
kurie stengiasi galutinai išsivaduoti iš materialios egzistencijos, ir (3) bhaktos
Krsnos sąmonėje. Tie, kurie laikosi šventraščių taisyklių siekdami materialios
laimės, skirstomi dar į dvi grupes: dirbančiuosius dėl karminių rezultatų ir
tuos.
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kurie nesiekia juslinio pasitenkinimo. Žmonės, trokštantys karminių rezultatų,
gali pasiekti aukštesnį pragyvenimo lygį, pakilti nėt į aukštesnes planetas, ir vis
dėlto jie neištrūksta iš materialios egzistencijos; todėl kelias, kuriuo jie eina,
nėra gera lemiantis. Iš tikrųjų palanki veikla yra ta, kuri veda į išsivadavimą, o
veikla, kurios tikslas nėra savęs pažinimas, t.y. atsisakymas materialaus kūlio
sampratos, apskritai nieko gera nežada. Palanki yra tiktai veikla Krsnos
sąmonėje, todėl kiekvieną, kuris savo valia pakelia visus kūno nepatogumus
vardan tobulėjimo Krsnos sąmonėje, galima pavadinti tikru transcendentalistu,
pasirinkusiu griežtą asketišką gyvenimą. O kadangi aštuoniapakopės yogos
sistema galų gale nukreipia žmogų perprasti Krsnos sąmonę, ją praktikuoti taip
pat palanku, ir jei šiam reikalui atiduodamos visos jėgos, nereikia bijoti
smukimo.

41 TEKSTAS

prdpya punya-krtdm lokdn usitvd šdšvatlh samdh šuclndm šrlmatdm
gehe yoga-bhrasto 'bhijdyate
prdpya—pasiekęs; punya-krtdm—tų, kurie atliko dorovingą veiklą;
lokdn—planetas; usitvd—nugyvenęs; šdšvatlh—daug; samdh —metų;
šuclndm—dorovingųjų;
šrl-matdm—klestinčiųjų;
gehe
—namuose;
yoga-bhrastah—pasitraukęs iš savęs pažinimo kelio; abhijdyate—gimsta.
Po daugybės laimingo gyvenimo metų dorovingų gyvų esybių planetose,
nevykėlis yogas gimsta teisuolių arba turtingoje aristokratų šeimoje.
KOMENTARAS: Nevykėliai yogai skiriami į dvi grupes. Vienai priklauso tie,
kurie patyrė nuopolį žengę vos pirmuosius žingsnius, o kitai — tie, kurie puolė
po ilgai trukusios yogos praktikos. Patyrę nuopolį po neilgų yogos bandymų eina
į aukštesniąsias planetas, kuriose leidžiama gyventi doroms gyvosioms esybėms.
Po ilgų gyvenimo metų aukštesnėse planetose gyva esybė grąžinama į šią
planetą gimti teisiojo brdhmanos vaisnavos ar aristokratiškoje prekijo šeimoje.
Paskutiniame šio skyriaus posme paaiškinta, kad tikrasis yogos tikslas —
pasiekti aukščiausią tobulumą, Krsnos sąmonę. Tačiau materialių pagundų
suviliotieji ir nepakankamai ištvermingi žmo nės, patyrę nesėkmę, gauna
Viešpaties malonę iki galo patenkinti savo materialius polinkius. O po to jie
gauna galimybę gyventi klestinčiose teisuolių ar aristokratų šeimose. Gimusieji
tokiose šeimose gali pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis ir pasistengti
pakilti į visišką Krsnos sąmonę.

42 TEKSTAS
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atha va yoginam eva kule bhavati dhlmatam etad dhi
durlabhataram loke janma yad idršam
atha va—arba; yoginam—išprususių transcendentalistų; eva— tikrai;
kule—šeimoje; bhavati—gimsta; dhi-matdm—apdovanotų didžia išmintimi;
etat—tas; hi—tikrai; durlabha-taram—labai retas; loke—šiame pasaulyje;
janma—gimimas; yat—kuris; idršam—kaip tas.
Arba [jei po ilgai trukusios yogos praktikos ištinka nesėkmė] jis gimsta
retos išminties transcendentalistų šeimoje. Bet, žinoma, mažai kam šiame
pasaulyje tenka toks gimimas.
KOMENTARAS: Posmas išaukština gimimą retos išminties yogų ar
transcendentalistų šeimoje, nes kūdikis, išvydęs pasaulį tokioje šeimoje, jau
pačioje gyvenimo pradžioje gauna dvasinį impulsą. Ypač tai tinka pasakyti apie
dcdryų ir gosvdmių šeimas. Tokių šeimų nariai yra labai išsilavinę ir pamaldūs
dėl deramo auklėjimo bei ištikimybės tradicijoms, todėl jie tampa dvasiniais
mokytojais. Indijoje yra daug tokių dcdryų šeimų, bet šiais laikais jos išsigimė
dėl auklėjimo ir švietimo stokos. Ir vis dėlto Viešpaties malone
dar yra šeimų, kuriose iš kartos į kartą išauginami transcendenta-listai. Gimti
tokiose šeimose — tikrai didžiulė laimė. Mūsų dvasiniam mokytojui Om
Visnupada Šri Šrlmad Bhaktisiddhanta Saras-vatl GosvamT Maharajai ir
nuolankiam jūsų tarnui Viešpaties malone nusišypsojo laimė gimti
transcendentalistų šeimose. Nuo pat vaikystės mus abu mokė pasiaukojimo
tarnybos Viešpačiui. Vėliau transcendentinio pasaulio dėsniai lėmė mums
susitikti.

43 TEKSTAS

tatra tam buddhi-samyogarh labhate paurva-dehikam yatate ca tato
bhūyah samsiddhau kuru-nandana
tatra—tada;
tam—tą;
buddhi-samyogam—sąmonės
atgaivinimą;
labhate—gauna; paurva-dehikam—iš ankstesnio kūno; yatate— jis siekia;
ca—taip pat; tatah—po to; bhūyah—vėl; samsiddhau —tobulybės;
kuru-nandana—o Kuru sūnau.
Gimus tokioje šeimoje, atgyja jo praeito gyvenimo dieviška sąmonė, ir jis
vėl stengiasi žengti į priekį iki visiškos sėkmės, o Kuru sūnau.
KOMENTARAS: Karalius Bharata, kuris trečiąkart išvydo pasaulį doro
brdhmanos šeimoje — puikus pavyzdys, rodantis, kaip galima atgaivinti
ankstesniąją transcendentinę sąmonę. Karalius Bharata buvo pasaulio valdovas
— nuo jo viešpatavimo laikų mūsų planeta pusdievių vadinta „Bharata-varsa".
Anksčiau ji vadinta „Ilavrta-varsa". Dar jaunystėje vardan dvasinio tobulėjimo

6.43

Dhyana-yoga

257

imperatorius pasitraukė iš savo pareigų, tačiau užsibrėžto tikslo pasiekti jam nepavyko. Kitą gyvenimą jis gimė doro brdhmanos šeimoje ir buvo žinomas Jada
Bharatos vardu, nes visą laiką šalinosi aplinkinių ir su niekuo nekalbėjo. Vėliau
karalius Rahūgana atpažino jame didžiausią transcendentalistą. Bharatos
gyvenimas rodo, jog transcendentinės pastangos, t.y. yogos praktika, nenueina
veltui. Viešpaties malone transcendentalistas gauna pakartotiną galimybę pasiekti visišką Krsnos sąmonės tobulumą.
44 TEKSTAS

fiwg<fo ^ftTO ^JRrrfl^ \m\\
pūrvdbhydsena tenaiva
šabda-brahmdtivartate

hriyate hy avašo 'pi sah jijhdsur api yogasya

pūrva—ankstesne;
abhydsena—praktika;
tena—ta;
eva—tikrai;
hriyate—susižavi; hi—žinoma; avašah—automatiškai; api—taip pat; sah—jis;
jijhdsuh—trokštantis
žinių;
api—lygiai;
yogasya—
apie
yogą;
šabda-brahma—ritualinius šventraščių principus; ati-vartote—peržengia.
Iš ankstesnio gyveninio paveldėtos dieviškos sąmonės dėka jis savaime
susižavi yogos principais, net jų neieškodamas. Toks žinių trokštantis
transcendentalistas visuomet yra aukščiau šventraščių ritualinių taisyklių.
KOMENTARAS: Toli pažengusius yogus ne itin žavi ritualai, aprašyti
šventraščiuose, tačiau savaime sužavi yogos principai, galintys juos pakylėti į
visišką Krsnos sąmonę — aukščiausią yogos tobulumą. Štai kaip daug
pasiekusių transcendentalistų abejingumą Vedų ritualams paaiškina
Srimad-Bhagavatam (3.33.7):
aho bata šva-paco 'to garlyan
yaj-jihvdgre vartate narna tubhyam
tepus tapąs te juhuvuh sasnur dryd brahmdnūcur narna
grnanti ye te
„O mano Viešpatie! Kas kartoja šventus Tavo Šviesybės vardus, labai daug
pasiekė dvasiniame gyvenime, net jeigu jis gimė šun-ėdžių šeimoje. Be
abejonių, jis jau atliko visas askezes ir aukas, išsimaudė visose šventose vietose
ir išstudijavo visus šventraščius".
Ryškų to pavyzdį parodė Viešpats Caitanya, kuris laikė Thaku-rą Haridasą
vienu geriausių savo mokinių. Nors Thakura Haridasa gimė musulmonų
šeimoje, Viešpats Caitanya iškėlė jį į ndmdcd-ryas, nes mokinys griežtai laikėsi
savo įžado kasdien po tris šimtus
tūkstančių kartų ištarti šventą Viešpaties vardą: Hare Krsna, Hare Krsna,
Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jis be perstojo kartojo šventą Viešpaties vardą— tai reiškia, kad ankstesniame
gyvenime jis atliko visas Vedų nurodytas ritualines apeigas, vadinamas
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šabda-brahma. Tačiau ko! žmogus neapsivalė, jis negalės laikytis Krsnos
sąmonės principų ir kartoti šventą Viešpaties vardą, Hare Krsna.
45 TEKSTAS

prayatnad yatamanas tu yogl samšuddha-kilbisah
aneka-janma-sarhsiddhas tato yati param gatim
prayatnat—griežtos praktikos dėka; yatamanah—stengdamasis; tu—ir;
yogl—toks transcendentalistas; sarhšuddha—nuplautos; kilbisah—kurio visos
nuodėmės;
aneka—po
daugybės
daugybės;
janma—gimimų;
sarhsiddhah—pasiekęs
tobulybę;
tatah—po
to;
yati—pasiekia;
param—aukščiausią; gatim—tikslą.
Ir kai yogas, nusiplovęs visas nešvarybes, deda nuoširdžias pastangas
toliau tobulėti, po didelės daugybės yogos praktikai skirtų gyvenimų jis
galiausiai pasiekia tobulumą ir aukščiausią tikslą.
KOMENTARAS: Žmogus, gimęs labai padorioje, aristokratiškoje ar šventoje
šeimoje, suvokia turįs palankias sąlygas praktikuoti yogą, todėl ryžtingai imasi
savo neužbaigto darbo ir šitaip visiškai apsivalo nuo materijos nešvarybių.
Visiškai apsivalęs jis pasiekia aukščiausią tobulumą — Krsnos sąmonę.
Krsnos sąmonė — tai tobulas nieko neužterštas būvis. Tą mintį patvirtina
Bhagavad-gita (7.28):
yesarh tv anta-gatam paparti janandm punya-karmanam
dvandva-moha-nirmukta bhajante mam drdha-vratah

te

„Po daugybės dorovingai veiklai paaukotų gyvenimų, niekuo neužsiteršęs
ir atsikratęs iliuzinių priešybių žmogus atsideda transcendentinei meilės
tarnybai Viešpačiui".
46 TEKSTAS

tapasvibhyo 'dhiko yogi jhdnibhyo 'pi mato ' dhikah karmibhyaš
cddhiko yogi tasmdd yogi bhavdrjuna
tapasvibhyah—už
asketus;
adhikah—pranašesnis;
yogi—yogas;
jhdnibhyah—už
išminčius;
api—taip
pat;
matah—laikomas;
adhikah—pranašesnis; karmibhyah—už tuos, kurie užsiima karmine veikla;
ca—taip
pat;
adhikah—pranašesnis;
yogi—yogas;
tasmdt—todėl;
yogi—transcendentalistas; bhava—būk; arjuna— o Arjuna.
Yogas pranašesnis už asketą, empiriką ir už tą, kuris dirba dėl rezultatų,
todėl, o Arjuna, bet kokiomis aplinkybėmis būk yogas.
KOMENTARAS: Kalbėdami apie yogą, turime galvoje mūsų sąmonės jungtį
su Aukščiausia Absoliučia Tiesa. Yogos procesas vadinamas įvairiai,
priklausomai nuo to, kas jį praktikuoja ir kokį metodą taiko. Kai šiame
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jungties procese dominuoja karminė veikla, jis vadinamas karma-yoga, kai jis
labiau empiriškas—jhdna-yoga, o kai jo pagrindą sudaro pasiaukojimas
Aukščiausiam Viešpačiui — bhakti-yoga. Bhakti-yoga, ar Krsnos sąmonė —
tai visų yogų tobulumo viršūnė, — taip teigia kitas posmas. Šiame posme
Viešpats patvirtina aptariamos yogos pranašumą, bet nesako, kad ji aukštesnė
už bhakti-yogą. Bhakti-yoga — tai visiškas dvasinis žinojimas, todėl niekas
negali jos pranokti. Asketizmas be savęs pažinimo yra netobulas. Netobulas
yra ir empirinis mokslas, jeigu jis nepagrįstas atsidavimu Aukščiausiam
Viešpačiui. Karminis darbas be Krsnos sąmonės taip pat yra tik tuščias laiko
švaistymas. Todėl tarp visų paminėtų yogos formų labiausiai čia iškeliama
bhakti-yoga — tai dar akivaizdžiau parodys kitas posmas.
47 TEKSTAS

%KMM^
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yoginam api sarvesam mad-gatendntar-dtmand šraddhdvdn bhajate yo
mam sa me yuktatamo matah
yoginam—iš
yogų;
api—taip
pat;
sarvesam—visų
tipų;
mat-ga-tena—gyvenantis
Manyje,
visada
galvojantis
apie
Mane;
antah-dtmand—vidujai; šraddhd-vdn—su visišku tikėjimu; bhajate— atlieka
transcendentine, meilės tarnybą; yah—tas, kuris; mam— Man (Aukščiausiam
Viešpačiui); sah—jis; me—Mano; yukta-ta-mah—didžiausias yogas;
matah—manymu.
Iš visų yogų tas, kuris su didžiu tikėjimu visad gyvena Manyje, galvoja apie
Mane ir tarnauja Man su transcendentine meile, yra artimiausiai susijęs su
Manimi yogos ryšiais ir visų aukščiausias. Tokia Mano nuomonė.
KOMENTARAS: Posme svarbi reikšmė tenka žodžiui bhajate. Jo šaknis —
veiksmažodis bhaj, vartojamas, kai norima apibūdinti tarnystę. Žodis
„garbinimas" neatspindi tikrosios jo prasmės. Garbinti — tai dievinti ar rodyti
pagarbą tam, kuris jos vertas. O tarnavimas su meile ir tikėjimu skirtas būtent
Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Galima neparodyti pagarbos žmogui, kuris jos
vertas, arba pusdieviui, ir dėl to būti pavadintam nemandagiu, bet negalima
paniekinti tarnavimo Aukščiausiam Viešpačiui ir nesusilaukti už tai kuo
griežčiausios bausmės. Kiekviena gyva esybė yra sudėtinė Aukščiausio Dievo
Asmens dalelė, todėl pagal savo prigimtį ji pašaukta tarnauti Aukščiausiam
Viešpačiui. Netarnaudama Aukščiausiam Viešpačiui, ji patiria nuopolį.
Bhagavatam (11.5.3) liudija:
ya esam purusam sdksdd dtma-prabhavam išvaram
na bhajanty avajdnanti sthdndd bhrastdh patanty adhah
„Kas netarnauja pirminiam Viešpačiui — visų gyvųjų esybių pradžiai, kas
pro pirštus žiūri į šią savo pareigą, tas tikrai puls iš savo konstitucinės padėties".
Cituotame posme pavartotas analogiškas žodis bhajanti. Todėl žodis bhajanti
gali būti vartojamas tiktai kalbant apie Aukščiausią Viešpatį, tuo tarpu žodis
„garbinimas" tinka kalbant apie pusdievius ar bet kokią kitą paprastą gyvą
esybę. Šiame Šrimad-Bhdgavatam posme pavartotas žodis avajdnanti
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sutinkamas ir Bhagavad-gitoje. Avajdnanti mam mūdhdh: „Tik kvailiai ir niekšai
išjuokia Aukščiausią Dievo Asmenį, Viešpatį Krsną". Tie kvailiai imasi atsakomybės rašyti Bhagavad-gitos komentarus, nė neketindami tarnauti Viešpačiui.
Dėl tos priežasties jie aiškiai neskiria žodžio bhajanti nuo žodžio „garbinimas".
Visų yogos metodų viršūnė — bhakti-yoga. Kitos yogos — tai tik priemonė
pasiekti bhakti principą bhakti-yogoje. Yoga iš tikrųjų reiškia bhakti-yogą. Visos
kitos yogos — tik etapai, artėjant į tikslą — bhakti-yogą. Nuo savęs pažinimo
proceso pradžios (karma-yo-gos) iki pabaigos (bhakti-yogos) — ilgas kelias. Jo
pradžia, karma-yoga — tai veikla nesiekiant karminių rezultatų. Kai karma-yoga
praturtėja žinojimu ir atsižadėjimu, ji perauga [jndna-yogą. O kai jhdna-yoga
pasipildo meditacija į Supersiela atliekant įvairius fizinius pratimus, ir į
Supersiela sutelkiamas protas, šis yogos etapas vadinasi astdhga-yoga. Praėjus
astdhga-yogos etapą, pasiekiamas Aukščiausias Dievo Asmuo — Krsna, ir tai
vadinasi bhakti-yoga, arba kulminacija. Bhakti-yoga faktiškai yra galutinis
tikslas, tačiau norint ją gerai išanalizuoti, reikia suprasti ir kitas yogas. Todėl yogas, kuris nestovi vietoje, yra teisingame kelyje į amžiną sėkmę. O tas, kas
užsilaiko tam tikrame kelio etape ir nedaro tolimesnės pažangos, taip ir
vadinamas: karma-yogu, jndna-yogu, dhyd-na-yogu, rdja-yogu, hatha-yogu, ete.
Kam nusišypso laimė prieiti bhakti-yogą, tas, vadinasi, pranoko visas kitas
yogas. Todėl įsisąmoninti Krsną — aukščiausia yogos pakopa. Taip lygiai, kai
kalbame apie Himalayus, galvoje turime aukščiausius pasaulio kalnus, kurių
aukščiausias taškas — Everesto viršukalnė.
Didi sėkmė ateiti į Krsnos sąmonę bhakti-yogos keliu ir užimti savo tikrą
vietą, atitinkančią Vedų nurodymus. Idealus yogas savo dėmesį sutelkia į Krsną,
kurį vadina Syamasundara. Syamasundara yra gražaus debesų spalvos gymio, Jo
lotoso veidas spindi it saulė, apdarai žaižaruoja deimantais, o kūną puošia gėlių
girliandos. Viską aplink nutvieskia Jo akinantis spindesys, vadinamas
brah-majyoti. Jis nužengia įvairiais pavidalais: Ramos, Nrsirhhos, Va-rahos ir
Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos, o dar Jis nužengia kaip žmogus, motinos
Yašodos sūnus. Jis žinomas Krsnos, Govin-dos ir Vasudevos vardais. Jis —
idealus vaikas, vyras, draugas ir mokytojas. Jis valdo visus turtus ir turi visas
transcendentines savybes. Kas visiškai įsisąmonino šiuos Viešpaties bruožus, tas
yra aukščiausias yogas.
Aukščiausią yogos tobulumo pakopą galima pasiekti tik per bhakti-yogą —
taip teigia Vedų raštai:
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yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau tasyaite kathitd hy
ar t ha h prakasant e mahat manah
„Tik toms didžiosioms sieloms, kurios šventai tiki ir Viešpačiu, u dvasiniu
mokytoju, savaime atsiskleidžia Vedų žinojimo esmė" (Svetašvatara
Upanisada 6.23).
Bhaktir
asya
bhajanam
tad
ihdmutropddhi-nairdsyendmusmin
manah-kalpanam, etad eva naiskarmyam. ,$hakti — tai pasiaukojimo tarnyba
Viešpačiui, neturinti materialių išskaičiavimų nei šį, nei kitą gyvenimą.
Atsikračius materialių polinkių, protą reikia visiškai panardinti
Aukščiausiajame. Tokia naiskarmyos esmė" (Go-pdla-tdpanl Upanisada 1.15).
Štai keletas būdų praktikuoti bhakti, t.y. Krsnos sąmone, kuri yra yogos
sistemos aukščiausia tobulumo pakopa.
Taip baigiasi Bhaktivedantos šeštojo Šrimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Dhyana-yoga", komentarai.

SEPTINTAS SKYRIUS

Absoliuto pažinimas
I TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
mayy dsakta-mandh pdrtha
asamšayarh samagram mam

yogam yunjan mad-dšrayah
yatha jndsyasi tac chrnu

šrl-bhagavdn
uvdca—Aukščiausias
Viešpats
tarė;
mayi—į
Mane;
dsakta-mandh—sutelkdamas protą; pdrtha—o Prthos sūnau; yogam—savęs
pažinimą; yunjan—praktikuodamas; mat-dšrayah —visiškai Mane įsisąmoninęs
(Krsnos sąmonė); asamšayam—be abejonės; samagram—visiškai; mam—Mane;
yatha—kaip; jndsyasi—tu gali pažinti; tat—tai; šrnu—pasistenk išklausyti.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Dabar išgirski, o Prthos sūnau, kaip yogos
praktika — visiškai Mane įsisąmoninęs, nukreipęs į Mane mintis ir atsikratęs abejonių — gali pažinti Mane
visą.
KOMENTARAS: Septintame Bhagavad-gitos skyriuje nuodugniai aprašoma
Krsnos sąmonės prigimtis. Krsna kupinas turtų ir galybės, ir šis skyrius
parodo, kaip Jis tuos turtus atskleidžia. Taip pat čia apibūdinamos keturios
grupės laimingų žmonių, kurie pamilsta Krsną, bei keturios grupės
nelaimingųjų, kurie niekada į Jį neatsigręžta.
Pirmieji šeši Bhagavad-gitos skyriai gyvą esybę apibūdina kaip
nematerialią dvasinę sielą, kuri pajėgi pakilti iki savęs pažinimo įvairių yogos
tipų pagalba. Šeštojo skyriaus pabaigoje aiškiai pasakyta, kad nuolatinis proto
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7.1

sutelkimas į Krsną, kitaip sakant, Krsnos sąmonė — aukščiausia yogos forma.
Visiškai suvokti Absoliučią Tiesą galima tik nukreipus protą į Krsną, ir niekaip
kitaip. Beasmenio brahmajyoti arba lokalizuotos Paramatmos patyrimas —
nėra tobulas Absoliučios Tiesos pažinimas, nes jis dalinis. Išsamus, mokslinis
žinojimas — tai Pats Krsna, todėl žmogui Krsnos sąmonėje atsiskleidžia
viskas. Žmogus visiškoje Krsnos sąmonėje nė kiek neabejoja, kad Krsna yra
galutinis žinojimas. Įvairūs yogos tipai tėra tik laipteliai kelyje į Krsnos
sąmonę. Tiesiogiai įsijungus į Krsnos sąmonę, savaime iki galo atsiskleidžia
brahmajyoti ir Paramatmą. Praktikuojant Krsnos sąmonės yogą, pažįstama
viskas iki galo: Absoliuti Tiesa, gyvosios esybės, materiali gamta bei jos
apraiškos su daiktiniais atributais.
Todėl yogos praktiką reikia pradėti taip, kaip nurodo paskutinis šeštojo
skyriaus posmas. Sutelkti mintis į Krsną, Aukščiausiąjį, galima atliekant
nustatytą pasiaukojimo tarnybą, turinčią devynias formas. Pirmoji ir
svarbiausia iš jų — šravanam. Todėl Viešpats sako Arjunai: tac chrnu —
„Išklausyk Mane". Negali būti didesnio autoriteto už Krsną, todėl kiekvienas,
Jo klausydamasis, gauna didžią galimybę tobulai įsisąmoninti Krsną. Taigi
žinių semtis reikia tiesiogiai iš Krsnos arba iš tyro Krsnos bhaktos, o ne iš
abhaktos išsišokėlio, besipuikuojančio savo akademiniu išsilavinimu.
Štai kaip Krsnos, Aukščiausio Dievo Asmens, Absoliučios Tiesos,
pažinimo procesas aprašomas pirmosios Srimad-Bhdgavatam giesmės antrame
skyriuje:
šrnvatam sva-kathdh krsnah punya-šravana-kirtanah hrdy antah-stho
hy abhadrdni
vidhunoti suhrt satdm nasta-prdyesv abhadresu
nityam bhdgavata-sevayd bhagavaty uttama-šloke
bhaktir bhavati
naisthikl
tada rajas-tamo-bhdvdh kdma-lobhddayaš ca ye ceta etair
andviddham sthitam sattve prasidati
evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogatah
bhagavat-tattva-vijhdnath mukta-sahgasya jdyate
bhidyate hrdaya-granthiš chidyante sarva-samšaydh ksiyante cdsya
karmani drsta evdtmanišvare
„Klausytis Vedų raštų pasakojimų ar tiesiogiai Paties Krsnos žodžio
Bhagavad-gltoje— jau pats savaime dievotas poelgis. Ir tam, kuris nuolat
klausosi apie Krsną, Viešpats Krsna, glūdintis kiekvieno širdyje, yra geriausias
draugas — Viešpats apvalo bhakta, atiduodantį Jam savo klausą. Taip
natūraliai atsiskleidžia bhaktos širdyje užslėptas transcendentinis žinojimas.
Vis daugiau girdint Bhd-gavatam ir bhaktų pasakojimus apie Krsną,
pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui įgauna pastovumo. Intensyvėjant
pasiaukojimo tarnybai, žmogui nebedaro įtakos aistros ir neišmanymo gunos,
jo materialūs geismai bei godumas silpsta. Nusiplovęs nešvarybes, mokinys
pasiekia stabilų tyros dorybės būvį, jį pagauna pasiaukojimo tarnybos
įkvėpimas, ir jis kuo geriausiai suvokia Dievo mokslą. Šitaip bhakti-yoga
perkerta tvirtą materialių prisirišimų mazgą ir įgalina išsyk pasikelti į
asamšayam samagram — Aukščiausios Absoliučios Tiesos, Dievo Asmens,
pažinimo lygmenį" (Bhdg. 1.2.17-21).
Todėl tik klausantis Krsnos arba Jo bhaktos Krsnos sąmonėje žodžių,
įmanoma suprasti Krsnos mokslą.
2 TEKSTAS
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jhdnam te 'ham sa-vijhdnam idam vaksydmy ašesatah yaj jnatva neha
bhūyo 'nyaj jhdtavyam avašisyate
jhdnam—patyrimu prieinamą žinojimą; te—tau; aham—Aš; sa —su;
vijhdnam—dievišku
žinojimu;
idam—šį;
vaksydmi—paaiškinsiu;
ašesatah—visiškai; yat—kurį; jnatva—žinant; na—ne;
iha—šiame
pasaulyje;
bhūyah—be
to;
jhd-tavyam—pažinimo turinys; avašisyate—lieka.

anyat—koks

kitas;

Dabar Aš iki galo paskelbsiu tau ir patyrimu prieinamą, ir dievišką
žinojimą. Jį gavus daugiau nebus ką pažinti.
KOMENTARAS: Visiškas žinojimas apima reiškinių pasaulio, už jo esančios
dvasios ir judviejų šaltinio pažinimą. Toks žinojimas — transcendentinis.
Viešpats panoro išaiškinti Arjunai aukščiau aprašytą pažinimo sistemą, nes
Arjuna — artimas Krsnos bhakta ir draugas. Ketvirto skyriaus pradžioje
Viešpats jau aiškino šiuos dalykus, o dabar vėl patvirtina Savo žodžius: visišką
žinojimą gali gauti tik Viešpaties bhakta tiesiogiai iš Jo per mokinių seką. Tad
reikia turėti išminties, kad pažintum žinių šaltinį, kuris yra visų priežasčių
priežastis ir vienintelis visų yogos tipų meditacijos objektas. Suvokus visų
priežasčių priežastį, atsiveria viskas, kas pažinu, ir nelieka nieko nepažinta.
Vedos (Mundaka Upanisada 1.3) sako: kasmin bhagavo vijhate šarvam idarh
vijndtam bhavati.

3 TEKSTAS

manusyandrh sahasresu kašcid yatati siddhaye yatatdm api
siddhdndm kašcin mdm vetti tattvatah
manusydndm—žmonių; sahasresu—iš daugelio tūkstančių; kaš-cit—vienas
kitas; yatati—siekia; siddhaye—tobulumo; yatatdm —iš tų siekiančiųjų;
api—tikrai; siddhdndm—iš tų, kurie pasiekė tobulumą; kašcit—vienas kitas;
mdm—Mane; vetti—žino; tattvatah—iš tiesų.
Iš daugelio tūkstančių žmonių galbūt vienas veržiasi į tobulumą, o iš
tobulumą pasiekusiųjų vargu ar kuris iš tiesų Mane pažino.
KOMENTARAS: Žmonės labai įvairūs, ir iš daugybės tūkstančių gal tik vienas
kuris rimtai susidomi transcendentine realizacija, mėgina suprasti, kas yra
savasis „aš", kas yra kūnas ir kas Absoliuti Tiesa. O dauguma žmonių
paprasčiausiai tenkina gyvuliškus poreikius: valgo, miega, ginasi bei poruojasi,
ir beveik niekam nerūpi transcendentinis žinojimas. Pirmieji šeši Gitos skyriai
skirti tiems, kuriuos domina transcendentinis žinojimas, savo „aš" ir Super
„Aš" suvokimas, o taip pat realizacijos procesas per jndna-yogą, dhyd-na-yogą
ir gebėjimą savąjį „aš" skirti nuo materijos. Tačiau Krsną pažins tiktai žmonės
Krsnos sąmonėje. Kiti transcendentalistai geriausiu atveju suvoks beasmenį
Brahmaną, nes tai lengviau, negu suprasti Krsną. Krsna — Aukščiausias
Asmuo, ir Jį pažinti žymiai sunkiau, negu Brahmaną ar Paramatmą. Yogų bei
jhdnių pastangos pažinti Krsną susiduria su neįveikiamais sunkumais. Ir nors
didžiausias iš impersonalistų Sripada Saiikaracarya savo Gitos komentaruose
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Krsną pripažįsta Aukščiausiu Dievo Asmeniu, jo pasekėjai Krsnos
Aukščiausiu Dievo Asmeniu nelaiko, mat suvokti Krsną — netgi
transcendentiškai patyrus beasmenį Brahmaną — be galo sunku.
Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo, visų priežasčių priežastis, pirminis
Viešpats Govindą. Išvarah paramah krsnah sac-cid-dnanda-vigrahah I anddir
ddir govindah sarva-kdrana-kdranam Abhaktoms labai sunku Jį pažinti. Nors
jie teigia, kad bhakti ar pasiaukojimo tarnybos kelias — labai lengvas, tačiau
patys juo eiti nesugeba. Jei bhakti kelias, anot jų, toks lengvas, kodėl jie patys
pasirenka sunkesnį kelią? Iš tikrųjų bhakti kelias nėra lengvas. Vadinamoji
bhakti, kurią praktikuoja neautorizuoti ir apie bhakti supratimo neturintys
žmonės, gal ir lengvas kelias, tačiau kai praktikuojama pagal visas taisykles,
tai spekuliatyviai samprotaujantys eruditai ir filosofai greitai iš jo pasitraukia.
Bhakti-rasdmrta-sindhu Šrila Rūpa^Gosvamis rašo (1.2.101):
šruti-smrti-purdnddi- pahcardtra-vidhim vind aikdntiki harer
bhaktir utpdtdyaiva kalpate
„Pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui, ignoruojanti autorizuotus Vedų raštus —
Upanišadas, Purdnas ir Ndrada-pahcardtrą — tik be reikalo drumsčia
visuomenės ramybę".
Nei Brahmaną patyrusiam impersonalistui, nei Paramatmą suvokusiam
yogui neįmanoma pažinti Krsną, Aukščiausią Dievo Asmenį, kaip motinos
Yašodos sūnų ar Arjunos vežėją. Kartais net ir didieji pusdieviai nesupranta
Krsnos {muhyanti yat sūrayah). Mam tu veda na kašeana — „Niekas nepažįsta
Manęs tokio, koks Aš esu", — sako Viešpats. Jei kas Jį ir suvokia, tai: sa
mahatma su-durlabhah. „Tokia didi siela labai reta". Taigi net didžiausias
eruditas ar filosofas negali pažinti Krsnos tokio, koks Jis yra (tattvatah), kol su
pasiaukojimu netarnauja Viešpačiui. Krsna labai palankus Savo bhaktoms,
todėl tik tyras bhakta gali pažinti dalį nesuvokiamų transcendentinių Krsnos
(visų priežasčių priežasties) savybių: dalį Jo visagalybės, turtingumo, šlovės,
jėgos, grožio, išminties ir atsižadėjimo. Jis — aukščiausioji Brahmano
pažinimo viršūnė, ir vien bhaktos gali suvokti Jį tokį, koks Jis yra. Todėl
pasakyta:
atah šri-krsna-ndmddi na bhaved grdhyam indriyaih sevonmukhe hi
jihvddau svayam eva sphuraty adah
„Ribotomis materialiomis juslėmis neįmanoma suvokti Krsnos tokio, koks
Jis yra. Tačiau Jis atsiskleidžia bhaktoms, patenkintas jų transcendentine
meilės tarnyba" {Bhakti-rasdmrta-sindhu 1.2.234).
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bhūmir dpo 'nah vdyuh kham mano buddhir eva ca ahahkdra itlyarh
me bhinna prakrtir astadhd
bhūmih—žemė; apah—vanduo; analah—ugnis; vdyuh—oras; kham—eteris;
manah—protas;
buddhih—intelektas;
eva—tikrai;
ca—ir;
ahahkdrah—netikras ego; iti—taip; iyam—visos šios; me —Mano;
bhinna—atsietos; prakrtih—energijos; astadhd—aštuonios.
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Žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris, protas, intelektas ir netikras ego — visi
šie aštuoni pradmenys sudaro Mano atsietas materialias energijas.
KOMENTARAS: Dievo mokslas analizuoja Dievo ir įvairių Jo energijų
konstitucinę padėtį. Materiali gamta vadinama prakrti, arba Viešpaties,
egzistuojančio įvairiomis purusos inkarnacijomis (ekspansijomis), energija.
Sdtvata-tantra apie tai sako: visnos tu trini rūpani purusdkhydny atho viduh
ekam tu mahatah srastr
dvitiyarh tv anda-samsthitam trtiyam
sarva-bhūta-stham tani jhdtvd vimucyate
„Materialiam pasauliui kurti pilnutinė Viešpaties Krsnos ekspansija įgyja
tris Višnu pavidalus. Pirmasis Višnu, Maha-Visnu, kuria visuminę materijos
energiją, vadinamą mahat-tattva. Antrasis — GarbhodakašayT Višnu, įeina į
visas visatas, kad kiekvienoje I I i sukurtų įvairovę. O trečiasis —
KsIrodakašayT Višnu, pasklinda M visas visatas kaip viską persmelkianti
Supersiela, Paramatmą. Ji glūdi netgi atomuose. Tas, kuris suvokia tris Višnu,
ištrūksta iš materijos pinklių".
Šis materialus pasaulis — tai laikinas vienos iš Viešpaties energijų
pasireiškimas. Materialaus pasaulio vyksmą valdo trys Višnu
Viešpaties Krsnos ekspansijos. Tie trys purusos vadinami in-karnacijomis.
Paprastai tas, kuris neišmano Dievo (Krsnos) mokslo, galvoja, kad materialusis
pasaulis skirtas gyvosioms esybėms mėgautis, kad jos yra purusos —
materialios energijos priežastys, valdovės ir ja besimėgaujantys subjektai.
Anot Bhagavad-gitos, tokia ateistinė išvada visiškai neteisinga. Aptariamasis
posmas tvirtina, kad pirmapradė materialios reiškinijos priežastis — tai Krsna.
Apie tai liudija ir Srimad-Bhdgavatam. Materialios reiškinijos sudedamosios
dalys — tai atsietos Viešpaties energijos. Obrahmajyo-li, galutinis
impersonalistų tikslas — tai dvasinė energija, veikianti dvasiniame danguje.
Brahmajyoti nėra dvasinės įvairovės, kuri budinga Vaikunthalokoms, bet
impersonalistai ją laiko amžinu galutiniu tikslu. Paramatmos manifestacija irgi
yra laikina, Ji — visa persmelkiantis KsIrodakašayT Višnu aspektas.
Paramatmos manifestacija neturi amžinos egzistencijos dvasiniame pasaulyje.
Todėl tikroji Absoliuti Tiesa yra Aukščiausias Dievo Asmuo, Krsna. lis —
visų energijų šaltinis, Asmuo, valdantis įvairias atsietas bei vidines energijas.
Jau minėta, kad materialią energiją sudaro aštuonios pagrindinės apraiškos.
Iš jų pirmosios penkios — žemė, vanduo, ugnis, oras ir erdvė — vadinamos
penkiais gigantiškais, arba grubiaisiais, kūriniais; prie tų apraiškų dar reikia
priskirti penkis juslių objek-1UN. Tai — materialus garsas, lytėjimas, pavidalas,
skonis ir kvapus. Materialus mokslas nagrinėja tik šias dešimt kategorijų ir
daugiau nieko, o kitas tris — protą, intelektą bei netikrą ego — materialistai
užmiršta. Protinį darbą dirbančių filosofų žinojimas irgi netobulas, nes jie
nepažįsta pirminio šaltinio — Krsnos. Netikras ego (besireiškiantis sąvokomis
„aš", „mano") — fundamentalus materialios egzistencijos pagrindas, jis apima
dešimtį jutimo organų, skirtų materialiai veiklai. Intelektas nurodo visuminę
materijos kūriniją, vadinamą mahat-tattva. Taigi aštuonios atsietos Viešpaties
energijos suformuoja dvidešimt keturis materialaus pasaulio pradmenis, kurie
yra ateistinės sankhyos filosofijos tyrinėjimo objektas. Šie pradmenys pagal
savo kilmę yra nuo Krsnos atsieti Jo energijų dariniai, o menką žinių kraitį
turintys sankhyos filosofai ateistai nežino, kad Krsna — visų priežasčių
priežastis. Sankhyos filosofijos tyrinėjimo objektas tėra išorinės Krsnos
energijos manifestacija, kurią aprašo Bhagavad-gita.
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apareyam itas tv anyam prakrtim viddhi me param jiva-bhūtam
mahd-bdho yayedarh dharyate jagat
apard—žemesnioji; iyam—ši; itah—be jos; tu—tačiau; anyam —kita;
prakrtim—energija;
viddhi—pasistenk
suprasti;
me—Mano;
param—aukštesnioji; jiva-bhūtam—apimanti gyvas esybes; mahd-bdho—o
tvirtaranki; yayd—kurių; idam—šis; dharyate— vartojamas arba
eksploatuojamas; jagat—materialus pasaulis.
Be žemesniosios energijos, o tvirtaranki Arjuna, egzistuoja ir kita —
aukštesnioji Mano energija, apimanti gyvąsias esybes, kurios naudojasi
materialios žemesniosios gamtos ištekliais.
KOMENTARAS: Posme aiškiai pasakyta, kad gyvosios esybės priklauso
aukštesnei Aukščiausio Viešpaties gamtai (ar energijai). Žemesnioji energija
— tai materija, besireiškianti skirtingais pradmenimis: žeme, vandeniu,
ugnimi, oru, eteriu, protu, intelektu ir netikru ego. Abi materialios gamtos
formos — tiek grubioji (žemė, etc), tiek subtilioji (protas, etc.) — žemesnės
energijos padariniai. 0 gyvosios esybės, kurios siekdamos įvairių tikslų
naudojasi tom žemesnėm energijom, yra aukštesnioji Aukščiausio Viešpaties
energija, ir būtent jų dėka funkcionuoja visas materialus pasaulis. Negaudama
impulso iš aukštesnės energijos, t.y. gyvųjų esybių, kosminė reiškinija negali
judėti. Energijos visada yra priklausomos nuo energijų šaltinio, todėl ir
gyvosios esybės visada priklausomos nuo Viešpaties — jos negali egzistuoti
savarankiškai. Gyvosios esybės savo galia neprilygs Viešpačiui, nors taip ir
galvoja neprotingi žmonės. Štai kaip Srlmad-Bhagavatam (10.87.30) nurodo
skirtumą tarp Viešpaties ir gyvųjų esybių:
aparimita dhruvas tanu-bhrto yadi sarva-gatas tarhi na šasyateti
niyamo dhruva netaratha
ajani ca yan-mayam tad avimucya niyantr bhavet šamam anujanatam
yad amatam mata-dustataya
„O Amžinas Aukščiausiasis! Jei įkūnytos gyvosios esybės būti) amžinos ir
visa persmelkiančios kaip Tu, jos nebūtų Tau pavaldžios. Bet jeigu sutikti su
tuo, kad gyvosios esybės yra smulkiausios Tavo Šviesybės energijų dalelės,
išsyk tampa aišku, jog jos yra aukščiausioje Tavo valdžioje. Todėl gyvosios
esybės iš tikrųjų išsivaduoja atsiduodamos Tavo valiai, toks atsidavimas joms
atneš laimę. Tik tuomet, kai jos užima savo konstitucinę padėtį, jos gali būti
valdovės. Taigi žmonės, turintys ribotas žinias ir ginantys monizmo teoriją,
pagal kurią Dievas ir gyvosios esybės visais atžvilgiais lygūs, vadovaujasi
neteisinga ir ydinga teorija".
Aukščiausias Viešpats Krsna — vienintelis valdovas; Jam pavaldžios visos
gyvosios esybės. Gyvosios esybės yra aukštesnioji Viešpaties energija, nes jų
būtis kokybine prasme tapati Aukščiausiojo būčiai, bet jos niekada neprilygsta
Jam savo galia. Eksploatuodama žemesnę — grubiąją ir subtiliąją — energiją
(materiją), aukštesnioji energija (gyvoji esybė) užmiršta savo tikrąjį dvasini
protą bei intelektą. Tą užmaršumą sąlygoja materijos poveikis gyvai esybei.
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Tačiau kai gyvoji esybė nepasiduoda iliuzinės materialios energijos įtakai, ji
pasiekia mukti lygį, arba išsivadavimą. Netikras ego, veikiamas materialios
iliuzijos, mąsto: „Aš esu ma-Itrija, ir tai, ką gaunu materialaus, priklauso
man". Gyvoji esybė liktąją savo padėtį suvokia tik atsikračiusi visų materialių
idėjų, tarp jų — ir visiško susivienijimo su Dievu sampratos. Taigi galime
daryti išvadą, jog Gitd teigia gyvąją esybę esant tik viena iš daugybės Krsnos
energijų. Ir kai ta energija apsivalo nuo materijos nešvarybių, ji visiškai
įsisąmonina Krsną, t.y. išsivaduoja.

6 TEKSTAS
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etad-yonlni bhūtdni sarvdnity upadhdraya
aham krtsnasya jagatah prabhavah pralayas tatha
etat—šios dvi gamtos; yonini—kurių gimimo šaltinis; bhūtdni —visko, kas
sukurta;
sarvdni—visų;
iti—šių;
upadhdraya—žinok;
aham—Aš;
krtsnasya—visa talpinantis; jagatah—pasaulio; prabhavah—manifestacijos
šaltinis; pralayah—sunaikinimo; ta-thd—taip pat.
Tos dvi energijos — visų sukurtų būtybių šaltinis. Aš — pradžia ir
pabaiga viso to, kas materialu ir kas dvasiška šiame pasaulyje. Būk dėl to
tikras.
KOMENTARAS: Viskas, kas egzistuoja, sukurta materijos ir dvasios. Dvasia
yra kūrimo pagrindas, ji sukuria materiją. Dvasia neatsiranda tam tikrame
materijos raidos etape, priešingai, tiktai dvasinė energija gali būti materialaus
pasaulio pagrindas. Materialus kūnas vystosi, nes materijoje glūdi dvasia;
vaikas palengva išauga į jaunuolį, vėliau į vyrą aukštesnės energijos —
dvasinės sielos buvimo dėka. Taip ir visas gigantiškos visatos kosmoso
pasireiškimas vyksta dėl Supersielos — Višnu buvimo. Todėl dvasia ir
materija — tai dvi pirminės Viešpaties energijos, kurios susijungia, sukurdamos gigantišką visatos formą; taigi pirmapradė visa ko priežastis yra
Viešpats. Fragmentinė sudėtinė Viešpaties dalelė, t.y. gyvoji esybė gali
pastatyti didelį dangoraižį, gamyklą ar net didmiestį, tačiau nesugeba sukurti
milžiniškos visatos. Milžiniškos visatos priežastis — milžiniška siela,
Supersiela. Krsna, Aukščiausiasis — ir milžiniškos, ir mažos sielos priežastis,
todėl Jis — pirminė visų priežasčių priežastis. Tos nuomonės yra ir Kafha
Upanisada (2.2.13). Nityo nityanam cetanaš cetandndm.
■
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mattah—už Mane; para-taram—aukštesnis; na—ne; anyat kihcit—kas nors
kitas; asti—yra; dhananjaya—o turtų užkariautojau; mayi—Manyje;
šarvam—visa, kas gali būti; idam—ką matome; protam—suverta; sūtre—ant
siūlo; mani-gandh—perlai; iva —lyg.
O turtų užkariautojau, nėra tiesos, aukštesnės už Mane. Viską laikau Aš,
kaip suvertus perlus laiko siūlas.
KOMENTARAS: Dažnai ginčijamasi, ar Aukščiausia Absoliuti Tiesa yra
beasmenė, ar Ji — asmenybė. Kai dėl Bhagavad-gitos, tai ji teigia, jog
Absoliuti Tiesa — Dievo Asmuo, Sri Krsna, ir tai patvirtina kiekviena jos
eilutė. Būtent Šis posmas pabrėžia, jog Absoliuti Tiesa — asmenybė. Kad
Dievo Asmuo yra Aukščiausia Absoliuti Tiesa, tvirtina ir Brahma-samhitd:
išvarah paramah krsnah sac-cid-dnanda-vigrahah: Aukščiausia Absoliuti
Tiesa, Dievo Asmuo, yra Viešpats Krsna. Jis — pirminis Viešpats, viso
džiaugsmo šaltinis, Govinda, amžinas neišsenkančios palaimos ir žinojimo pavidalas. Autoritetingi šaltiniai neleidžia abejoti, kad Absoliuti Tiesa — tai
Aukščiausias Asmuo, visų priežasčių priežastis. Tačiau im-personalistai
ginčija tą teiginį, remdamiesi Vedų tekstu iš Svetdš-vatara Upanišados (3.10):
tato yad uttarataram tad arūpam andmayam I ya etad vidur amrtds te
bhavanti athetare duhkham evd-piyanti. „Materialiame pasaulyje aukščiausiu
tarp pusdievių, žmonių bei žemesniųjų būtybių — gyvūnų yra Brahma,
pirminė visatos gyvoji esybė. Tačiau virš Brahmos driekiasi Transcendencija,
neturinti materialaus pavidalo ir nesuteršta materijos nešvarybių.
Kiekvienas, Ją pažinęs, tampa transcendentalus, tačiau Jos nepa-žinusieji
pasmerkti materialaus pasaulio kančioms".
Impersonalistai ypač akcentuoja žodį arūpam. Tačiau arūpam nereiškia
„beasmenis". Sis žodis nurodo transcendentinį amžinybės, palaimos ir
žinojimo pavidalą — kaip jį apibūdina aukščiau pateikta citata iš
Brahma-samhitos. Kiti Svetdšvatara Upanišados (3.8-9) posmai pagrindžia šį
teiginį tokiais žodžiais:
vedaham etarh purusam mahantam
aditya-varnam tamasah parastdt tam eva vidvdn ati
mrtyum eti
ndnyah panthd vidyate 'yandya
yasmdt param ndparam asti kincid yasmdn
ndniyo no jydyo 'sti kincit
vrksa iva stabdho divi tisthaty ekas
tenedam pūrnam purusena šarvam
„Aš pažįstu Aukščiausią Dievo Asmenį, Tą, kuris yra transcendentalus
visoms materialioms sampratoms, gimusioms iš tamsybės. Tik Jį suvokusieji
gali sutraukyti gimimo ir mirties pančius. Vienintelis išsivadavimo kelias —
pažinti Aukščiausią Asmenį".
„Nėra tiesos, aukštesnės už Aukščiausią Asmenį, nes Jis — visų
aukščiausias. Jis mažiausias iš mažiausių ir didžiausias iš didžiausiųjų. Jis tarsi
nebylus medis. Jis apšviečia transcendentinį dangų. Kaip medis leidžia savo
šaknis, taip Jis skleidžia neaprėpiamas Savo energijas".
Remiantis šiais posmais, galima daryti išvadą, kad Aukščiausia Absoliuti
Tiesa — tai Aukščiausias Dievo Asmuo, kuris Savo nesuskaičiuojamomis
materialiomis ir dvasinėmis energijomis persmelkia viską.
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rasah—skonis; aham—Aš; apsu—vandenyje; kaunteya—o Kunti sūnau;
prabhd—šviesa; asmi—Aš esu; šaši-sūryayoh— mėnulio ir saulės;
pranavah—trys
raidės
a-u-m;
sarva—visose;
vedesu—Vedose;
šabdah—garso
virpesiai;
khe—eteryje;
pauru-sam—gabumai;
nrsu—žmonėse.
O Kunti sūnau, Aš — vandens skonis, saulės ir mėnulio šviesa, Vedų
mantrų skiemuo „om". Aš — garsas eteryje, Aš — žmo-r,.ins gabumai.
KOMENTARAS: Šis posmas aiškina, kaip Viešpats Savo įvairiomis
materialiomis ir dvasinėmis energijomis persmelkia viską. Iš pradžių
Aukščiausią Viešpatį galima patirti per skirtingas Jo energijas — šitaip
suvokiamas beasmenis Jo aspektas. Kaip Saulės pusdievis— asmenybė, kurio
egzistenciją galima suvokti per visur sklindančią energiją — saulės šviesą,
taip ir Viešpats, gyvenantis amžinoje Savo buveinėje, patiriamas per visur
pasklidusias ir visa persmelkiančias energijas. Svarbiausia vandens savybė —
skonis. Niekam nepatinka jūros vanduo, nes jis turi druskos prieskonį. Kuo
grynesnis vandens skonis, tuo vanduo mums labiau patinka,
0 tas grynas skonis — viena iš Viešpaties energijų. Impersonalistas vandens
skonyje patiria Viešpaties buvimą, o personalistas dar ir garbina Viešpatį už
maloningai suteiktą skanų vandenį troškuliui numalšinti. Šitaip ir derėtų
suvokti Aukščiausiąjį. IŠ teisybės, tarp
1
m personalizmo ir personalizmo nėra jokio konflikto. Kas pažino
Dievą, tas žino, kad beasmenė ir asmeniška sampratos yra persipynusios visur
ir visiškai neprieštarauja viena kitai. Todėl Viešpats Caitanya iškėlė Savo
aukščiausią — vienovės ir skirtybės vienu metu — doktriną: acintya hheda ir
abheda-tattva.
Saulės šviesa ir mėnesiena gauna pradžią brahmajyoti — beasmeniame
Viešpaties spindėjime. O transcendentinis garsas prana-va, arba omkdra,
kuriuo pradedamas kiekvienas Vedų himnas, eina kreipiniu į Aukščiausią
Viešpatį. Impersonalistai bijo kreiptis į Aukščiausią Viešpatį Krsną vienu iš
nesuskaičiuojamų Jo vardų, todėl mieliau taria transcendentinį garsą omkdra.
Bet jie nesuvokia, kad omkdra — garsinė Krsnos reprezentacija. Krsnos
sąmonės veikimo sfera apima viską, todėl palaimintas tas, kuris pažino
Krsnos sąmonę. Nepažinusieji Krsnos skendi iliuzijoje. Taigi pažinti Krsną
— tai išsivaduoti, o apie Jį neišmanyti — būti nelaisvėje.

Absoliuto pažinimas

7.8

/

272

Bhagavad-gita

273

7.10

9 TEKSTAS
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punyo gandhah prthivyam ca tejaš cdsmi vibhavasau jivanam
sarva-bhūtesu tapai cdsmi tapasvisu
punyah—pirmapradis; gandhah—kvapas; prthivyam—žemėje; ca—taip pat;
tejah—kaitra; ca—taip pat; asmi—Aš esu; vibhavasau—ugnyje;
jivanam—gyvybė; sarva—visose; bhūtesu—gyvose esybėse; tapah—askezė;
ca—taip pat; asmi—Aš esu; tapasvisu —asketuose.
Aš — pirmapradis žemės kvapas. Aš — ugnies kaitra. Aš — visų gyvųjų
gyvybė ir visų asketų askezė.
KOMENTARAS: Punya reiškia tai, kas neyra. Punya — tai pirma-pradybė.
Viskas materialiame pasaulyje turi savitą kvapą, aromatą — ir gėlė, ir žemė, ir
vanduo, ir ugnis, ir oras, ete. Tas visur prasiskverbiantis grynas kvapas,
pirmapradis aromatas yra Pats Krsna. Analogiškai viskas turi ir specifinį
pirminį skonį, kurį galima pakeisti, primaišius cheminių medžiagų. Taigi
kiekvienam pirmapradžiam daiktui būdingas savitas kvapas, aromatas ir
skonis. Vibhd-vasu — tai ugnis. Be ugnies nedirba gamyklos, be ugnies
neparuo-šime maisto, ete. O ugnis — tai Krsna. Krsna — jos kaitra. Vedų
medicina teigia, kad virškinimo sutrikimų priežastis — žema temperatūra
skrandyje. Taigi ugnis reikalinga net virškinimui. Krsnos sąmonėje pradedame
įsisąmoninti, jog žemė, vanduo, ugnis, oras ir kiekvienas aktyvusis pradas,
visos cheminės medžiagos ir visi materijos pradmenys — kilę iš Krsnos.
Žmogaus gyvenimo trukmę irgi lemia Krsna — Jo malone gyvenimą galime
prailginti arba sutrumpinti. Taigi Krsnos sąmonė aktyviai reiškiasi visose
sferose.
10 TEKSTAS

bijam mdm sarva-bhūtanam viddhi pdrtha sandtanam buddhir
buddhimatdm asmi
tejas tejasvindm aham bijom—sėklą;
mam—Mane; sarva-bhūtdndm—visų gyvų esybių; viddhi—pasistenk
suprasti; pdrtha—o Prthos sūnau; šarlatanam—pirmapradę, amžiną;
buddhih—intelektas; buddhi-matdm —išmintingųjų; asmi—Aš esu;
tejah—narsa; tejasvindm—stipriųjų; aham—Aš esu.
Žinok, o Prthos sūnau, kad Aš — pirmapradė gyvasties sėkla,
išmintingųjų išmintis ir galiūnų narsa.
KOMENTARAS: Bljam reiškia sėklą. Krsna — visa ko sėkla. Gyvos esybės yra
judančios ir nejudančios. Judančios esybės — tai paukščiai, gyvūnai, žmonės
ir daugybė kitų gyvių. Medžiai ir augalai yra inertiški—jie negali judėti, o tik
stovi vienoje vietoje. Kiekviena būtybė priklauso kuriai nors iš 8 400 000
gyvybės rūšių; vienos jų —judančios, o kitos — inertiškos. Bet, šiaip ar taip,
visų jų gyvybės sėkla yra Krsna. Vedų raštai tvirtina, kad Brahmanas,
Aukščiausia Absoliuti Tiesa, yra tai, iš ko viskas kyla. Krsna —
Parabrahmanas, Aukščiausia Dvasia. Brahmanas yra beasmenis, o
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Parabrahmanas — asmenybė. Beasmenis Brahmanas yra asmenybės aspektas,
— taip teigia Bhagavad-gita. Taigi pagal Savo prigimtį Krsna yra visa ko
šaltinis. Jis — šaknys. Kaip medžio šaknys palaiko medžio gyvybę, taip ir
Krsna — pradinė visų daiktų šaknis, palaiko viską, kas egzistuoja materialioje
reiškinijoje. Apie tai liudija ir Vedų raštai (Katha Upanisada 2.2.13):
nityo nityanam cetanaš cetandndm eko bahūndm yo
vidadhdti kdman
Jis — pirmutinis amžinasis iš visų amžinųjų. Jis — aukščiausioji gyva
esybė iš visų gyvųjų esybių, Jis vienas palaiko visa, kas gyva. Be intelekto
žmogus nieko negali, o Krsna sako, kad Jis ir intelekto šaltinis. Žmogus,
neturintis intelekto, negali suprasti Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos.
11 TEKSTAS

balam balavatdrh cdharii kdma-rdga-vivarjitam dharmdviruddho
bhūtesu kdmo ' smi bharatarsabha
balam—jėga; bala-vatdm—stipriųjų; ca—ir; aham—Aš esu; karna—aistros;
rdga—ir
prisirišimų;
vivarjitam—neturinčių;
dharma-aviruddhah—neprieštaraujantis religijos principams; bhū-tesu—visų
būtybių; kdmah—lytinis gyvenimas; asmi—Aš esu; bharata-rsabha—o
Bharatų valdove.
Aš —jėga stipriųjų, kurių nejaudina nei aistros, nei troškimai. Aš —
lytinis gyvenimas, neprieštaraujantis religiniams principams, o Bharatų
valdove [Arjuna].
KOMENTARAS: Jėgą stiprieji turi panaudoti silpniesiems apginti, o ne
egoistiniams išpuoliams. Lytinis gyvenimas pagal religinius principus
(dharmd) skirtas niekam kitam, kaip tik vaikams pradėti. Gimus vaikui,
tėvams tenka atsakomybė išauginti savo atžalą Krsnos sąmonėje.

12 TEKSTAS

ya caiva sdttvikd bhdvd rdjasds tdmasdš ca ye matta eveti tan viddhi
na tv aham tesu te mayi
ye—visa kas; ca—ir; eva—tikrai; sdttvikdh—dorybės; bhdvdh —būsenoje;
rdjasdh—aistros gunos; tdmasdh—neišmanymo gurios; ca—taip pat;
ye—visa kas; mattah—iš Manęs; eva—tikrai; iti—taip; tan—tuos;
viddhi—pasistenk suprasti; na—ne; tu —tačiau; aham—Aš; tesu—juose;
te—jie; mayi—Manyje.
Žinok, visi būties būviai — ar tai būtų dorybė, aistra, ar neišmanymas —
Mano energijos apraiškos. Viena vertus, Aš esu viskas, tačiau Aš —
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nepriklausomas.
Manęs
nevaldo
priešingai—jos glūdi Manyje.

materialios

gamtos

gunos,

KOMENTARAS: Materialaus pasaulio vyksmą valdo trys materialios gamtos
gunos. Nors šios gunos — Aukščiausio Viešpaties, Krsnos, emanacijos, Jis
joms nepavaldus. Pavyzdžiui, valstybės įstatymas baudžia visus nusižengusius,
tačiau karaliui — įstatymų leidėjui—jis negalioja. Taip ir materialios gamtos
gunos — dorybė, aistra ir neišmanymas — yra Aukščiausio Viešpaties Krsnos
emanacijos, tačiau Krsna nuo jų nepriklauso. Todėl Jis yra nirgu-na; tai
reiškia, kad gunos, t.y. modusai, nors ir kilo iš Jo, tačiau Jam įtakos neturi.
Toks vienas charakteringiausių Bhagavano — Aukščiausio Dievo Asmens
bruožų.

13 TEKSTAS
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tribhir guna-mayair bhavair ebhih šarvam idam jagat mohitam
nabhijanati mam ebhyah param avyayam
tribhih—trijų; guna-mayaih—susidedančių iš gunų; bhdvaih— būties būsenų;
ebhih—visų
šių;
šarvam—visa;
idam—ši;
jagat
—visata;
mohitam—suklaidinta; na abhijdndti—nežino; mam— Manęs; ebhyah—virš
šių; param—Aukščiausiojo; avyayam—neišsenkamo.
Pasaulis, suklaidintas trijų gunų [dorybės, aistros ir neišmanymo],
nepažįsta Manęs — To, kuris būdamas neišsenkamas, yra aukščiau tų
gunų.
KOMENTARAS: Trys materialios gamtos gunos užkerėjo visą pasaulį. Jų
suklaidinti žmonės negali suprasti, kad Aukščiausias Viešpats Krsna yra
transcendentalus materialiai gamtai.
Kiekviena gyva esybė, esanti materialios gamtos įtakoje, turi tam tikro tipo
kūną, jai būdinga specifinė psichinė-biologinė veikla. Yra keturios klasės
žmonių, kurių veiklą lemia trys materialios gamtos gunos. Žmonės, visiškai
valdomi dorybės gunos, vadinami brdhmanomis. Tie, kuriuos visiškai valdo
aistros guna, vadinami ksatriyomis. Tie, kuriuos valdo aistros ir neišmanymo
gunos, vadinami vaišyomis, o visiški neišmanėliai vadinasi šudros. Žemiau už
juos — gyvūnai ar gyvūnijos pasaulio atstovai. Tačiau tie įvardijimai nėra
amžini. Nesvarbu, ar esi brahmano, ksatriya, vaišya ar šudra — gyvenimas
laikinas. Ir nors gyvenimas laikinas, nors nežinome kuo būsime kitą gyvenimą,
užburti iliuzinės energijos suvokiame save pagal kūnišką būties sampratą,
galvojame, kad mes amerikiečiai, indai, rusai ar brdhmanos, induistai,
musulmonai, ete. Patekę į materialios gamtos gunų spąstus, užmirštame
Aukščiausią Dievo Asmenį, kuris yra už gunų. Todėl Viešpats Krsna sako, kad
gyvos esybės, suklaidintos trijų gamtos gunų, nesuvokia, jog už materijos
skraistės yra Aukščiausias Dievo Asmuo.
Egzistuoja skirtingų rūšių gyvosios esybės: žmonės, pusdieviai, gyvūnai,
ete.—juos visus veikia materiali gamta, ir visi jie yra užmiršę transcendentinį
Dievo Asmenį. Tie, kuriuos valdo aistros ir neišmanymo gunos, ar netgi
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dorybės guna, Absoliučią Tiesą tegali suvokti kaip beasmenį Brahmaną.
Aukščiausio Viešpaties, kuris valdo visą grožį, turtus, žinojimą, galią, šlovę ir
atsižadėjimą, asmeniško aspekto akivaizdoje jie sutrinka. O jeigu Viešpaties
asmeniško aspekto negali suprasti ir dorieji, tai ar yra vilties tiems, kuriuos
valdo aistros bei neišmanymo gunos. Krsnos sąmonė transcendentali šioms
trims materialios gamtos gunoms; todėl įgavusieji tikro pastovumo Krsnos
sąmonėje, iš tiesų išsivadavo.
14 TEKSTAS

daivi hy esa guna-mayi mama maya duratyayd mdm eva ye
prapadyante mdydm etdm taranti te
daivi—transcendentinė; hi—tikrai; esa—ši; guna-mayi—sudaryta iš
materialios gamtos gunų, mama—Mano; maya—energija; duratyayd—labai
sunkiai
įveikiama;
mam—Man;
eva—tikrai;
ye
—tie,
kurie;
prapadyante—atsiduoda; mdydm etdm—šią iliuzinę energiją; taranti—įveikia;
te—jie.
Sunku nugalėti šią dievišką Mano energiją, kurią sudaro trys materialios
gamtos gunos, bet lengvai ją įveikia tie, kurie atsidavė Man.
KOMENTARAS: Aukščiausias Dievo Asmuo turi nesuskaičiuojamą daugybę
energijų, ir visos jos — dieviškos. Gyvos esybės yra Jo energijų dalis, taigi jos
taip pat yra dieviškos prigimties, bet dėl sąlyčio su materialia energija jų
pirmapradės, aukštesnės galimybės negali atsiskleisti. Aptraukta materialios
energijos, gyva esybė neturi jėgų nugalėti jos įtakos. Jau minėta, kad tiek
materiali, tiek dvasinė gamta, kaip Aukščiausio Dievo Asmens emanacijos, yra
amžinos. Gyvosios esybės priklauso amžinai aukštesniajai Viešpaties gamtai,
tačiau dėl susiteršimo žemesniąja gamta, materija, jų paklydimas taip pat yra
amžinas. Todėl sąlygota siela ir vadinama nitya-baddha, t.y. amžinai sąlygota.
Materialaus pasaulio istorija neatsako į klausimą, kada ji tapo sąlygota. Todėl,
nors materiali gamta ir yra žemesnė energija, išsivaduoti iš materialios gamtos
gniaužtų nepaprastai sunku, nes ją galiausiai valdo aukščiausia valia, kuriai
pasipriešinti gyva esybė nepajėgi. Žemesnė, materiali gamta čia
charakterizuojama kaip dieviška dėl savo ryšio su Dievu ir dėl to, kad juda
dieviška valia. Valdoma dieviškos valios, materiali gamta, nors ir žemesnė,
stebuklingai veikia ir kurdama, ir naikindama materialią reiškiniją. Vedos apie
tai liudija: mdydm tu prakrtim vidydn mdyinarh tu mahešvaram. „Nors maya
[iliuzija] netikra, laikina, jos atspara yra aukščiausias stebukladarys, Dievo
Asmuo Mahešvara, aukščiausias valdovas" (Svetdšvatara Upanisada 4.10).
Viena iš žodžio guna reikšmių — „virvė"; kitaip sakant, sąlygota siela yra
tvirtai apraizgyta iliuzijos virvių. Surištomis rankomis ir kojomis žmogus
negali išsilaisvinti, jam reikia nesurišto žmogaus pagalbos. Surištasis negali
padėti surištam — vaduotojas pats turi būti išsivadavęs. Todėl sąlygotą sielą
gali išvaduoti tiktai Viešpats Krsna arba Jo bona fide atstovas — dvasinis
mokytojas. Be tokios aukščiausios pagalbos neįmanoma ištrūkti iš materialios
gamtos nelaisvės. Išsivaduoti padeda pasiaukojimo tarnyba, t.y. Krsnos
sąmonė. Krsna yra iliuzinės energijos Viešpats, todėl Jis gali paliepti šiaip
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nenugalimai energijai išlaisvinti sąlygotą sielą. Viešpats įsako išvaduoti Jam
atsidavusią sielą Savo nepriežastine malone ir iš tėviškos meilės gyvai esybei,
kuri pagal savo kilmę yra mylimas Viešpaties kūdikis. Todėl atsiduoti
Viešpaties lotoso pėdoms — vienintelis būdas išsigelbėti iš nepermaldaujamos
materialios gamtos letenų.
Žodžiai mdm eva irgi itin svarbūs. Mdm reiškia „vien Krsnai (Višnu)". Nei
Brahmai, nei Šivai — tik Jam. Nors Brahmos ir Si-vos padėtis — labai aukšta,
beveik lygi Višnu, tačiau išvaduoti sąlygotą sielą \l mdyos gniaužtų šios
rajo-gunos (aistros) ir tamo-gunos (neišmanymo) inkarnacijos negali. Kitaip
sakant, ir Brahma, ir Šiva yra mdyos įtakoje. Tiktai Višnu — mdyos valdovas,
todėl tik Jis gali išvaduoti sąlygotą sielą. Vedos (Svetdšvatara Upanisada 3.8)
šį teiginį patvirtina tokia fraze: tam eva viditvd— „Laisvė įmanoma tik pažinus
Krsną". Net ir Viešpats Siva teigia, kad išsivaduoti galima tiktai Višnu malone.
Jis sako: mukti-praddtd sarvesdm visnur eva na sarhšayah — „Nėra abejonės,
kad Višnu yra tas, kuris visiems dovanoja išvadavimą".

15 TEKSTAS

na mam duskrtino mūdhdh prapadyante naradhamdh
mdyaydpahrta-jhdnd dsuram bhdvam dšritdh
na—ne;
mam—Man;
duskrtinah—nenaudėliai;
mūdhdh—kvailiai;
prapadyante—atsiduoda;
nara-adhamdh—žemiausi
iš
žmonių;
mdyayd—iliuzinės energijos; apahrta—pasiglemžtas; jnd-ndh—kurių
išmanymas; dsuram—demonišką; bhdvam—prigimtį; dšritdh—gavusieji.
Tiktai nenaudėliai — didžiausi kvailiai, žemiausi žmonės, tie, kurių
išmanymą pasiglemžė iliuzija, ir ateistiški demonai — Man neatsiduoda.
KOMENTARAS: Bhagavad-gita teigia, kad nugalėti nepermaldaujamus
materialios gamtos dėsnius galima paprasčiausiai atsidavus Aukščiausio Dievo
Asmens Krsnos lotoso pėdoms. Tačiau tuoj iškyla klausimas: o kodėl didžiai
išprusę filosofai, mokslininkai, verslininkai, valdininkai bei paprastų žmonių
lyderiai neatsiduoda Srl Krsnos, visagalio Dievo Asmens, lotoso pėdoms?
Daugybę metų ir gyvenimų žmonijos vadovai, kurdami grandiozinius planus,
įvairiausiais būdais atkakliai siekia mukti, arba išsivadavimo iš materialios
gamtos dėsnių. Ir jei išsivaduoti galima vien atsidavus Aukščiausio Dievo
Asmens lotoso pėdoms, tai kodėl tuomet šie išmintingi ir intensyviai dirbantys
vadovai nepasinaudoja tokiu paprastu metodu?
Gita atvirai atsako į šį klausimą. Šviesūs visuomenės vadovai — Brahma,
Siva, Kapila, Kumarai, Manu, Vyasa, Devala, Asilą, Janaka, Prahlada, Bali,
vėliau — Madhvacarya, Ramanujacarya, Šri Caitanya ir daugelis kitų —
tikrieji filosofai, politikai, švietėjai mokslininkai, ete. atsiduoda Aukščiausio
Asmens lotoso pėdoms, Jo visagalei valdžiai. Tačiau filosofai, mokslininkai,
švietėjai, valdininkai, ete., kurie dėl materialios naudos tik dedasi tokiais,
nepripažįsta Aukščiausio Viešpaties nurodyto kelio, Jo plano. Jie nieko
nenutuokia apie Dievą — vien kuria savo žemiškus planus ir, dėdami
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bergždžias pastangas išspręsti materialios būties problemas, jas dar labiau
sukomplikuoja. Materiali energija (gamta) tokia galinga, kad gali pasipriešinti
savavališkiems ateistų planams ir pasirūpinti, kad „planavimo organai"
atsidurtų aklavietėje.
Ateistiški planų kūrėjai charakterizuojami žodžiu duskrtinah —
„nenaudėliai". Krtl—tai žmogus, padaręs vertą pagyrimo darbą. Planus
kuriantis ateistas kartais irgi gali parodyti išminties ir būti vertas pagyrimo, nes
kiekvienam grandioziniam planui — ar jis būtų geras, ar blogas — įgyvendinti
reikia intelekto. Tačiau planus kuriantis ateistas protu naudojasi neteisingai,
priešingai Aukščiausio Viešpaties planui, todėl jis vadinamas duskrti. Tas
žodis nurodo, kad jo intelektas ir pastangos nukreipti neteisinga linkme.
Gltoje aiškiai pasakyta, kad materialios energijos veiklą reguliuoja
Aukščiausias Viešpats. Pati ji neturi valdžios. Materialios energijos veikla yra
nelyginant šešėlis, atkartojantis objekto judesius. Bet vis dėlto materiali
energija labai galinga, ir ateistas, skatinamas savo bedieviško būdo, negali
suprasti, kaip ji veikia, ir nežino, ką sumanė Aukščiausias Viešpats. Veikiant
iliuzijai, aistros ir neišmanymo gunoms, žlunga visi jo planai, — taip sužlugo
Hi-ranyakašipu bei Ravanos planai, nors materialiu požiūriu jie buvo išsilavinę
mokslininkai, filosofai, valdytojai bei švietėjai. Duskrti-nos, t.y. nenaudėliai,
skiriami į keturias kategorijas, kurios čia ir aprašytos.
(1) Mūdhos. Tai didžiausi kvailiai, panašūs į sunkiai dirbančius nešulinius
gyvulius. Jie nori patys džiaugtis savo darbo vaisiais, niekuo nesidalyti su
Aukščiausiuoju. Tipiškiausias iš jų — asilas. Šeimininkas šį paklusnų gyvulį
verčia sunkiai dirbti, o tas netgi dorai nežino, vardan ko šitaip vargsta dieną ir
naktį. Asilą visiškai patenkina žolės kuokštas, kuriuo jis prikemša skrandį,
kelios valandos neramaus miego, baiminantis šeimininko lazdos, lytinio alkio
numalšinimas, rizikuojant būti dar ir partnerės įspirtam. Kartais asilas gieda
eiles ir net filosofuoja, tačiau jo bliovimas tik suerzina aplinkinius. Taip
gyvena kvailys darbštuolis, dirbantis vien dėl rezultatų ir nenutuokiantis,
vardan ko jis tai turėtų daryti. Jis nežino, kad karma (veiksmas) yra skirtas
yajnai (aukai) atlikti.
Bet dažniausiai žmonės, kurie išsijuosę dirba ir dieną, ir naktį, norėdami
įvykdyti pačių sau susikurtas pareigas, sako, kad neturį laiko klausytis apie
gyvos būtybės nemirtingumą. Laikini materialūs laimėjimai tokiems mūdhoms
— aukščiausias gyvenimo tikslas, nors jie gauna tik menkutę savo darbo vaisių
dalelę. Kartais dėl menkiausios naudos jie nemiega ištisas paras, ir nors gali
susirgti opalige ar virškinimo sutrikimais, jie beveik nieko nevalgo — dieną
naktį apsivertę darbais tarnauja iliuzinių šeimininkų labui. Nieko
nenutuokdami apie tikrąjį savo šeimininką, kvaili darbštuoliai švaisto brangų
laiką tarnaudami mamonai. Deja, jie neatsiduoda aukščiausiajam visų valdovų
valdovui ir netgi neatranda laiko klausytis ką sako apie Jį patikimi šaltiniai.
Kiaulė, ėdanti atmatas, abejinga skanėstams, pagamintiems iš cukraus ir lydyto
sviesto. Taip ir kvailas darbštuolis su malonumu klauso naujienų apie šį laikiną
pasaulį, tačiau jam neužtenka laiko išklausyti pasakojimų apie amžinąją
gyvybės jėgą, kuri išjudina materialųjį pasaulį.
(2) Antroji duskrtl (nenaudėlių) kategorija — naradhamos — „žemiausi
žmonės". Atara — „žmogus", o adhama — „žemiausias". Iš 8 400 000 gyvų
būtybių rūšių 400 000 — žmonės, ir nemaža jų dalis, žemesniosios formos,
dažniausiai necivilizuotos. Civilizuoti žmonės yra tie, kurie gyvena pagal
reguliuojamus socialinio, politinio bei religinio gyvenimo principus. Žmonės,
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išprusę socialiai bei politiškai, tačiau nesilaikantys religinių principų, vadinami
narddhamomis. Religija be Dievo—jokia religija, nes religiniai principai skirti
Aukščiausiai Tiesai bei žmogaus santykiui su Ja pažinti. Gitoje Dievo Asmuo
aiškiai sako, kad aukštesnio autoriteto už Jį nėra, kad Jis — Aukščiausia Tiesa.
Civilizuoto žmogaus gyvenimo tikslas — atgaivinti prarastą sąmone,, t.y.
amžiną ryšį su Aukščiausia Tiesa — visagaliu Dievo Asmeniu Srl Krsna. Kas
praleidžia šią progą, tas priklauso narddhamų kategorijai. Iš apreikštųjų raštų
mes sužinome, kad kūdikis motinos įsčiose (itin nepatogi padėtis) meldžia
Dievą jį išvaduoti ir ištrūkęs iš ten žada garbinti vien tik Jį. Melstis Dievui
sunkią valandą — natūralus kiekvienos gyvos būtybės poreikis, nes ji amžinai
susijusi su Dievu. Tačiau išvydęs dienos šviesą ir veikiamas iliuzinės energijos
— mdyos, kūdikis užmiršta ir gimimo kančias, ir savo išvaduotoja
Auklėtojų pareiga — atgaivinti vaikuose snaudžiančią dievišką sąmonę.
Manu-smrti, religinių principų vadovėlyje, nurodyta dešimt apvalomųjų
apeigų, kurios skirtos atgaivinti Dievo sąmonę varndšramos sistemoje. Tačiau
nė viename pasaulio kampelyje dabar niekas griežtai nevykdo nė vienos tų
apeigų, todėl 99,9 procento gyventojų — narddhamos.
O kai visi gyventojai narddhamos, visagalė fizinės būties energija,
suprantama, pasiglemžia jų tariamąjį išsilavinimą. Pasak Gitos, išsilavinęs
žmogus yra tas, kuris vienodai žvelgia į mokytą brahmanų, šunį, karvę,
dramblį ir šunėdį. Toks tikro bhaktos matymas. Sri Nityananda Prabhu —
Dievo inkarnacija, apsireiškusi dieviškuoju mokytoju, išvadavo du tipiškus
narddhamos — brolius Jagajų ir Madhajų. Taip jis parodė, kad tikrasis bhakta
suteikia malonę net žemiausiems žmonėms. Taigi Dievo Asmens pasmerktas
narddhama vėl gali atgaivinti savo dvasinę sąmonę tiktai bhaktos malone.
Sri Caitanya Mahaprabhu, propaguodamas bhdgavata-dharmą, t.y. bhaktų
veiklą, pataria žmonėms nuolankiai klausytis Dievo Asmens žinios. Tos žinios
esmė—Bhagavad-gita. Zemiausieji iš žmonių gali išsivaduoti tik nuolankiai
jos klausydamiesi, deja, jie atsisako garso recepcijos būdu patirti tą žinią; ką
jau kalbėti apie atsidavimą Aukščiausio Viešpaties valiai? Narddhamos —
zemiausieji iš žmonių, pamina pirmiausią žmogaus pareigą.
(3) Mdyaydpahrta-jhdndh — trečioji duskrti kategorija. Tai žmonės, kurių
platus žinojimas iliuzinės materialios energijos įtakoje prarado bet kokią vertę.
Nors dauguma jų — labai išsilavinę garsūs filosofai, poetai, literatai,
mokslininkai, ete., iliuzinė energija juos supainioja, ir dėl to jie nepaklūsta
Aukščiausiam Viešpačiui.
Dabar mdyaydpahrta-jhdnų labai daug, net ir tarp Bhagavad-gitos žinovų.
Gitoje aiškiai ir paprastai pasakyta, kad Sri Krsna — Aukščiausias Dievo
Asmuo. Niekas Jam neprilygsta ir niekas Jo nepranoksta. Sakoma, kad Jis —
Brahmos tėvas, pirmapradis visų žmonių tėvas. Iš tiesų, pasakyta, Sri Krsna —
ne tik Brahmos, bet ir visų gyvybės rūšių tėvas. Jis — beasmenio Brahmano ir
Paramatmos pradžia. Supersiela, glūdinti kiekvienoje esybėje, yra Jo plenarinė
dalis. Jis — visa ko pirmasis šaltinis, todėl geriausia višiems atsiduoti Jo
lotoso pėdoms. Nepaisydami tų aiškių teiginių, mdyaydpahrta-jhdnos išjuokia
Aukščiausio Viešpaties asmenybę ir telaiko Jį žmogumi. Jie nežino, kad
palaiminta žmogaus gyvybės forma sukurta pagal amžiną transcendentinį
Aukščiausio Viešpaties pavyzdį.
Mdyayapahrta-jhdndh kategorijos žmonės nepriklauso param-paros
sistemai, ir neautorizuotos jų Gitos interpretacijos — didžiausia kliūtis
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dvasinio pažinimo kelyje. Paklydę interpretuotojai neatsiduoda Sri Krsnos
lotoso pėdoms ir nemoko kitų joms atsiduoti.
(4) Paskutinioji duskrti kategorija, tai dsuram bhdvam dšritdh —
demoniškų principų žmonės. Jie — atviri ateistai. Dalis jų įrodinėja, kad
Aukščiausias Viešpats niekad nenužengia į šį materialų pasaulį, tačiau jie
nesugeba rasti jokio svaraus argumento tokiam teiginiui pagrįsti. Atsiranda ir
tokių, kurie įrodinėja, kad Jis — beasmenio aspekto subordinacija, nors Gitoje
pasakyta priešingai. Iš pavydo Aukščiausiam Dievo Asmeniui ateistas
paskelbia inkarna-cijomis nemaža žmonių, kurie yra inkarnacijos tik jo
vaizduotėje. Tie žmonės, kurių gyvenimo principas — menkinti Dievo
Asmenį, negali atsiduoti Sri Krsnos lotoso pėdoms.
Srl Yamunacarya Albandaru iš Pietų Indijos sako: „O mano Viešpatie, Tu
nepažinus žmonėms, gyvenantiems pagal ateistinius principus. Tu nepažinus,
nors turi nepaprastas savybes ir bruožus ir Tavo žygiai nepaprasti. Tu jiems
nepažinus, nors Tavo asmenybę pripažįsta visi apreikštieji raštai, priklausantys
dorybės gunai. Tu jiems nepažinus, nors Tave pripažįsta įžymūs autoritetai,
vertinami už gilų transcendentinio mokslo išmanymą ir dieviškas savybes".
Taigi aukščiau aprašyti — (1) didžiausi kvailiai, (2) žemiausieji iš žmonių,
(3) paklydę spekuliatyvūs mąstytojai ir (4) atviri ateistai— niekada
neatsiduoda Dievo Asmens lotoso pėdoms, nors tai padaryti pataria ir
šventraščiai, ir autoritetai.

16 TEKSTAS

catur-vidhd bhajante mam jandh sukrtino 'rjuna drto jijhdsur
arthdrthi jhdni ca bharatarsabha
catuh-vidhdh—keturių
rūšių;
bhajante—tarnauja;
mam—Man;
jandh—žmonės; su-krtinah—dorieji; arjuna—o Arjuna; drtah —kenčiantis;
jijndsuh—smalsuolis;
artha-arthi—trokštantis
materialios
naudos;
jndni—teisingai suvokiantis dalykų esmę; ca— taip pat; bharata-rsabha—o
didžiausias iš Bharatos palikuonių.
O geriausias iš Bharatų, su pasiaukojimu Man ima tarnauti keturių rūšių
dorieji žmonės: kenčiantys, geidžiantys turtų, smalsieji ir siekiantys
pažinti Absoliutą.
KOMENTARAS: Skirtingai nuo nenaudėlių, šie žmonės ištikimai laikosi
šventraščiuose nurodytų reguliuojamųjų principų; jie vadinami sukrtinah
(besivadovaujantys šventraščių taisyklėmis, moraliniais bei socialiniais
dėsniais ir daugiau ar mažiau pasišventę Aukščiausiam Viešpačiui). Skiriamos
keturios jų kategorijos: kenčiantys, stokojantys pinigų, smalsieji ir siekiantys
pažinti Absoliučią Tiesą. Šie žmonės ateina pas Aukščiausią Viešpatį ir su pasiaukojimu tarnauja turėdami skirtingus tikslus. Jie nėra tyri bhaktos, nes nori,
kad mainais už pasiaukojimo tarnybą būtų išpildytas koks nors jų troškimas.
Tyrai pasiaukojimo tarnybai svetimi troškimai ir materialios naudos siekimas.
Štai kaip tyrą pasiaukojimą apibūdina Bhakti-rasdmrta-sindu (1.1.11):
anydbhildsitd-šūnyam jndna-karmddy-andvrtam dnukūlyena
krsndnu- šUanam bhaktir uttamd
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„Reikia tarnauti Aukščiausiam Viešpačiui Krsnai palankiai nusiteikus, su
transcendentine meile, negeidžiant jokios materialios naudos, gaunamos
karmine veikla bei filosofuojant. Tokia pasiaukojimo tarnyba vadinama tyra".
Kai šių keturių kategorijų žmonės ima su pasiaukojimu tarnauti
Aukščiausiam Viešpačiui ir, bendraudami su tyrais bhakto-mis visiškai
apsivalo, jie taip pat tampa tyrais bhaktomis. O štai nenaudėliams
pasiaukojimo tarnyba pernelyg sunki, nes jie gyvena savanaudišką,
netvarkingą gyvenimą ir neturi dvasinių tikslų. Tačiau net ir tarp jų pasitaiko
tokių, kurie atsitiktinai susitinka su tyru bhakta ir patys tampa tyrais
bhaktomis.
Žmonės, kurie be perstojo dirba dėl rezultatų, atsigręžia į Viešpatį ištikus
materialiai bėdai; sunkią valandą jie ima bendrauti su tyrais bhaktomis ir
tampa Viešpaties bhaktomis. Nusivylusieji kartais irgi susipažįsta su tyrais
bhaktomis ir susidomi Dievo pažinimu. Taip ir filosofams, linkusiems į sausus
samprotavimus, nusivylus visomis mokslo sritimis, kartais kyla noras sužinoti
ką nors apie Dievą. Jie atsigręžia į Aukščiausią Viešpatį ir ima Jam su pasiaukojimu tarnauti, o tarnaudami — Aukščiausio Viešpaties ir Jo tyro bhaktos
malone — peržengia beasmenio Brahmano bei lokalizuotos Paramatmos
pažinimo ribas ir priartėja prie Dievo asmenybės sampratos. Kai ir
nusivylusieji, ir smalsieji, ir siekiantys žinojimo bei stokojantys pinigų
atsikrato visų materialių troškimų ir visiškai įsisąmonina, kad materiali nauda
neturi nieko bendra su dvasiniu tobulėjimu, jie tampa tyrais bhaktomis. Kol
bhaktos nepasiekia tokio apsivalymo lygio, jų transcendentinis tarnavimas
Viešpačiui turi karminės veiklos žymę, jie siekia pasaulietinių žinių, etc. Taigi
reikia visa tai peržengti, norint pasiekti tyros pasiaukojimo tarnybos pakopą.

17 TEKSTAS

tesdrh jnani nitya-yukta eka-bhaktir višisyate
priyo hi jhdnino 'tyartham aham sa ca mama priyah
tesam—iŠ jų; jhdni—turintis visišką žinojimą; nitya-yuktah— nuolatos
atliekantis; eka—vien tiktai; bhaktih—pasiaukojimo tarnyba; višisyate—yra
ypatingas; priyah—labai brangus; hi—tikrai; jhaninah—žmogui, turinčiam
žinojimą; atyartham—labai; aham —Aš; sah—jis; ca—taip pat; mama—Man;
priyah—brangus.
Iš jų. geriausias tas, kuris turi visišką žinojimą ir nuolatos tarnauja Man
su tyru pasiaukojimu. Aš esu jam labai brangus, o jis — brangus Man.
KOMENTARAS: Nusiplovę materialių troškimų nešvarybes, kenčiantys,
smalsieji, skurstantys ir aukščiausio žinojimo ieškotojai gali tapti tyrais
bhaktomis. Tačiau iš tikrųjų tyru Viešpaties bhakta tampa tik tas, kuris pažino
Absoliučią Tiesą ir neturi materialių troškimų. Viešpats sako, kad iš šių keturių
grupių žmonių geriausias tas, kuris turi visišką žinojimą ir tuo pat metu su
pasiaukojimu Jam tarnauja. Siekdamas žinojimo žmogus suvokia, kad jo „aš"
skiriasi nuo materialaus kūno, o toliau pažengęs jis pažįsta beasmenį
Brahmaną ir Paramatmą. Visiškai apsivalęs, jis įsisąmonina, kad jo
konstitucinė padėtis — būti amžinu Dievo tarnu. Taigi bendraudami su tyrais
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bhaktomis, smalsieji, kenčiantys, materialios gerovės ieškotojai ir turintieji
žinojimą tampa tyri. Ir vis dėlto tas, kuris jau pačioje pradžioje visiškai
įsisąmonina Aukščiausią Viešpatį ir tuo pačiu metu pasiaukojęs Jam tarnauja,
Viešpačiui brangiausias. Tas, kuris turi gryną žinojimą apie Aukščiausio Dievo
Asmens transcendenciją, yra taip apsaugotas pasiaukojimo tarnybos, kad
materijos nešvara nedaro jam jokios įtakos.

18 TEKSTAS

uddrah sarva evaite jnani tv atmaiva me matam asthitah sa hi
yuktdtma mam evanuttamam gatim
uddrah—taurūs; šarve—visi; eva—tikrai; ete—šie; jnani—žinantis;
tu—tačiau; dtmd eva—kaip Aš; me—Mano; matam— nuomonė;
asthitah—esantis; sah—jis; hi—tikrai; yukta-atmd— atliekantis pasiaukojimo
tarnybą;
mdm—Manyje;
eva—tikrai;
anuttamūm—aukščiausias;
gatim—tikslas.
Visi tie bhaktos, be abejonės, yra taurios sielos, bet tą, kuris pažino Mane,
laikau lygiu Sau. Transcendentiškai tarnaudamas Man, jis tikrai pasieks
Mane — patį aukščiausią ir tobuliausią tikslą.
KOMENTARAS: Iš to, kas pasakyta, nereikia daryti išvados, kad bhaktos,
neturintys tokio išsamaus žinojimo, Viešpačiui nėra brangūs. Viešpats sako,
kad visi jie — kilniadvasiai, nes kiekvienas, kuris atsisuka į Dievą, nepaisant
jo tikslų, vadinamas mahatma, didžia siela. Viešpats neatstumia bhaktų, kurie
su pasiaukojimu tarnauja, siekdami tam tikros naudos, nes taip pasireiškia
abipusiai meilės mainai. Iš meilės jie prašo Viešpaties materialių dovanų ir,
gavę jas, būna tokie patenkinti, kad tarnauja su dar didesniu pasišventimu. Bet
tas bhakta, kuris turi visišką žinojimą, itin brangus Viešpačiui, nes vienintelis
jo tikslas — su meile ir pasiaukojimu tarnauti Aukščiausiam Viešpačiui. Toks
bhakta nė akimirkos neišbūna nebendravęs su Aukščiausiuoju ar Jam
netarnavęs. Aukščiausias Viešpats irgi labai myli Savo bhakta ir negali
išsiskirti su juo. Šrlmad-Bhdgavatam (9.4.68) Viešpats sako:
sddhavo hrdayam mahyarh sddhūndrh hrdayam tv aham mad-anyat te
na jdnanti ndharh tebhyo mandg api
,Jihaktos visada yra Mano širdyje, ir Aš esu jų širdyse. Bhak-tai rūpiu tiktai
Aš, ir niekas daugiau, o ir Aš negaliu jo pamiršti. Mane ir tyrus bhaktas sieja
be galo artimi saitai. Tyri bhaktos, turį visišką žinojimą, niekada nepraranda
šio dvasinio ryšio, todėl jie Man labai brangūs".
19 TEKSTAS

^Ti^n

tiVfoft *T*šTr*n

\\\%\\

bahūnam janmanam ante jhdnavdn mam prapadyate vdsudevah
šarvam iti sa mahatma su-durlabhah
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bahūnam—daugelio; janmanam—besikartojančių gimimų ir mirčių; ante—po;
jhdna-vdn—kuris turi visišką žinojimą; mam— Man; prapadyate—atsiduoda;
vdsudevah—Dievo Asmuo Krsna; šarvam—viskas; iii—taip; sah—ta;
mahd-dtmd—didi siela; su-durlabhah—labai retai sutinkama.
Po daugybės gimimų ir mirčių tas, kuris iš tikrųjų žino, atsiduoda Man,
nes suvokia, kad Aš — būties ir visų priežasčių priežastis. Bet tokia didi
siela labai reta.
KOMENTARAS: Gyvoji esybė, daugybę gyvenimų su pasiaukojimu
tarnaudama Viešpačiui, kitaip sakant, atlikdama savotišką transcendentinį
ritualą, gali įgyti transcendentinį gryną žinojimą, kurio esmę sudaro tai, kad
galutinis dvasinės realizacijos tikslas — Aukščiausias Dievo Asmuo. Kai
dvasinės realizacijos pradžioje žmogus stengiasi nugalėti potraukį
materializmui, jis linksta į impersonalizmą, tačiau darydamas pažangą
supranta, kad dvasinis gyvenimas — tai veikla, o ta veikla yra pasiaukojimo
tarnyba. Tai suvokęs žmogus pamilsta Aukščiausią Dievo Asmenį ir atsiduoda
Jam. Tuomet jis jau supranta, kad viskas — Viešpaties Sri Krsnos malonė, kad
Jis — visų priežasčių priežastis, nes ši materiali reiškinija negali egzistuoti
nepriklausomai nuo Jo. Jis supranta, kad materialus pasaulis — tai iškreiptas
dvasinio pasaulio įvairovės atspindys, suvokia, kad viskas susiję su
Aukščiausiu Viešpačiu Krsna. Todėl jis visur mato ryšį su Vasudeva, t.y. Sri
Krsna. Toks globalinis visaapimantis Vasudevos matymas pagreitina visišką
atsidavimą Aukščiausiam Viešpačiui Sri Krsnai kaip aukščiausiam tikslui.
Tokia atsidavusi didi siela labai reta.
Posmą puikiai paaiškina trečias Svetdšvatara Upanišados skyrius (14 ir 15
tekstai):
sahasra-širsd purusah sahasrdksah sahasra-pdt sa bhūmim višvato
vrtvd- tyatisthad dašdhgulam
purusa evedarh šarvam yad bhūtarh yac ca bhavyam
utdmrtatvasyešdno yad annendtirohati
Chdndogya Upanisadoje (5.1.15) pasakyta: navai vdco na ca-ksūrhsi na
šrotrdni na mandmsity dcaksate prdna iti evdcaksate prdno hy evaitdni
sarvdni bhavanti — „Nei gebėjimas kalbėti, nei regėti, nei girdėti, nei mąstyti
nėra pagrindinis gyvos būtybės kūno veiksnys; gyvybė — štai kas visos
veiklos centras". Taip ir Viešpats Vasudeva, arba Dievo Asmuo, Viešpats Sri
Krsna, yra pagrindinė visur esanti esybė. Materialus kūnas turi gebėjimą
kalbėti, regėti, girdėti, protauti, ete. Bet kai gebėjimai nesusiję su Aukščiausiu
Viešpačiu, jie netenka savo svarbos. O kadangi Vasudeva yra visa
persmelkiantis ir viskas yra Vasudeva, bhakta, turintis visišką žinojimą, Jam
atsiduoda (žr. Bhagavad-gita 7.17 ir 11.40).

20 TEKSTAS

kdmais tais tair hrta-jhdndh prapadyante 'nya-devatdh tam tam niyamam
dsthdya prakrtyd niyatdh svayd
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kdmaih—dėl troškimų; taih taih—įvairių; hrta—netekę; jhdndh —žinojimo;
prapadyante—atsiduoda; anya—kitiems; devatdh— pusdieviams; tam
tam—atitinkamų;
niyamam—taisyklių;
dsthd-ya—laikydamiesi;
prakrtyd—prigimties; niyatdh—valdomi sva-yd—savos.
Tie, kurių intelektą pasiglemžė materialūs troškimai, atsiduoda
pusdieviams ir laikosi garbinimo taisyklių, atitinkančių jų pačių prigimtį.
KOMENTARAS: Žmonės, neužsiteršę materija, atsiduoda Aukščiausiam
Viešpačiui ir atsideda pasiaukojimo tarnybai. Kol žmogus visiškai
nenusiplauna materijos nešvaros, pagal savo prigimtį jis — abhakta. Jeigu
žmogus, nors ir turėdamas troškimų, kreipiasi į Aukščiausią Viešpatį, jis
nejaučia tokio stipraus potraukio išorinei gamtai. Siekdamas teisingo tikslo, jis
netrukus atsikrato materialaus geismo. Srimad-Bhdgavatam pataria kiekvienam
— ir tyram bhaktai, įveikusiam materialius troškimus, ir žmogui, kupinam jų,
ir siekiančiam išsivaduoti iš materijos nešvarybių — atsiduoti Vasudevai ir
garbinti Jį. Bhdgavatam (2.3.10) pasakyta:
akdmah sarva-kdmo vd moksa-kdma uddra-dhih tivrena
bhakti-yogena yajeta purusam param
Menkos nuovokos žmonės, praradę dvasinį supratimą, ieško pusdievių
globos ir laukia, kad jų materialūs troškimai tuojau pat išsipildytų. Paprastai jie
nesikreipia į Aukščiausią Dievo Asmenį, nes juos veikia žemesnės gamtos
gunos (neišmanymas ir aistra), ir todėl jie garbina įvairius pusdievius. Jie
laikosi garbinimo taisyklių, ir to jiems pakanka. Pusdievių garbintojus valdo
menki troškimai, jie nežino, kaip pasiekti aukščiausiąjį tikslą, bet Aukščiausio
Viešpaties bhakta neišklysta iš kelio. Vedų raštai pataria garbinti tam tikrus
dievus tam tikram tikslui pasiekti (pvz.: ligoniui patariama garbinti Saulę),
todėl nepasišventusieji Viešpačiui mano, kad kai kuriais atvejais pusdieviai
reikšmingesni už Aukščiausią Viešpatį. Tačiau tyras bhakta žino, kad
Aukščiausias Viešpats Krsna — visa ko šeimininkas. Caitanya-caritdmrtoje
(Adi 5.142) pasakyta: ekale Išvara krsna, dra saba bhrtya — visi yra tarnai, ir
tik Aukščiausias Dievo Asmuo, Krsna — šeimininkas. Todėl tyras bhakta
niekada nesikreipia į pusdievius prašydamas patenkinti savo materialius
poreikius. Jis pasikliauja Aukščiausiu Viešpačiu ir pasitenkina tuo, ką jam
duoda Viešpats.
21 TEKSTAS

$t *rt *ri *rf %i *nf>:

*

yo yo yam yam tanum bhaktah šraddhay ar eitum iechati tasya
tasyacalam šraddham tam eva vidadhdmy aham
yah yah—kas tik; yam yam—kokį tik; tanum—pusdievio pavidalą;
bhaktah—bhakta;
šraddhaya—su
tikėjimu;
arcitum—garbinti;
iechati—trokšta; tasya tasya—jam; acalam—tvirtą; šraddham—tikėjimą;
tam—tą; eva—tikrai; vidadhami—duodu; aham —Aš.
Aš esu kiekvieno širdy Supersielos pavidalu. Tam, kas nori garbinti
pusdievius, Aš įkvepiu tvirtą tikėjimą, kad galėtų pasišvęsti pasirinktai
dievybei.
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KOMENTARAS: Dievas visiems suteikė nepriklausomybę, ir jei žmogus
trokšta materialių džiaugsmų, nuoširdžiai jų laukia iš materialaus pasaulio
pusdievių, Aukščiausias Viešpats, kuris Supersielos pavidalu glūc'i širdyje,
tuojau suvokia žmogaus norus ir sudaro sąlygas juos išpildyti. Kaip
aukščiausias gyvų esybių tėvas Jis nevaržo jų nepriklausomybės, ir net sudaro
sąlygas įgyvendinti jų materialius troškimus. Gali kilti klausimas: kodėl
visagalis Dievas gyvoms esybėms suteikia galimybę džiaugtis materialiu
pasauliu ir tuo pačiu leidžia joms įkliūti į iliuzinės energijos spąstus? Atsakymas toks: jei Supersielos pavidalo Aukščiausias Viešpats nesudarytų tokių
sąlygų, tai negalima būtų kalbėti apie jokią nepriklausomybę. Todėl Viešpats
kiskvienam suteikia visišką nepriklausomybę— daryk ką nori, tačiau
Bhagavad-gitoje randame aukščiausią Jo nurodymą: mesk visus užsiėmimus ir
visiškai atsiduok Man — tai žmogų padarys laimingą.
Ir gyvos esybės, ir pusdieviai pavaldūs Aukščiausio Dievo Asmens valiai:
gyvoji esybė negali vien savo noru garbinti pusdievio, o pusdievis be
aukščiausios valios negali dovanoti malonių nė vienai gyvai esybei. Sakoma:
be Aukščiausio Dievo Asmens valios ir žolelė nesujudės. Paprastai žmonės,
nusivylę materialiu pasauliu, kreipiasi į pusdievius, — kaip pataria Vedų raštai.
Žmogus, norintis vieno ar kito dalyko, garbina atitinkamą pusdievį, pvz.: ligoniui rekomenduojama garbinti Saulės dievą, siekiančiam mokslų — mokslo deivę Sarasvatl, o norinčiam dailios žmonos — Urną, Viešpaties
Sivos žmoną. Taigi šdstros {Vedų raštai) rekomenduoja skirtingus būdus
skirtingiems pusdieviams garbinti. Kadangi konkreti gyvoji esybė trokšta tam
tikrų materialių gėrybių, Viešpats įkvepia jai stiprų troškimą siekti malonių iš
tam tikro pusdievio, ir ji sėkmingai tas malones gauna. Gyvosios esybės
religinį jausmą tam tikram pusdieviui irgi įkvepia Aukščiausias Viešpats. Patys
pusdieviai negali pažadinti gyvų esybių simpatijų, impulsą garbinti atitinkamus
pusdievius žmogui duoda Krsna, Aukščiausias Viešpats, arba Supersiela, esanti
visų gyvų esybių širdyse. Iš esmės, pusdieviai — skirtingos Aukščiausio
Viešpaties visatos kūno dalys, todėl jie nėra nepriklausomi. Vedų raštuose
pasakyta: „Aukščiausias Dievo Asmuo Supersielos pavidalu taip pat yra ir
pusdievio širdyje; tad gyvos esybės troškimą Jis išpildo per pusdievį. Tačiau ir
pusdievis, ir gyvoji esybė priklauso nuo aukščiausios valios — jie nėra
savarankiški".

22 TEKSTAS

^ TO : TOHi'H*k firftmčpną IRUI
sa taya sraddhaya yuktas tasydrddhanam ihate labhate ca tatah
kdman mayaiva vihitdn hi tdn
sah—jis; taya—tuo; sraddhaya—įkvėpimu; yuktah—apdovanotas; tasya—to
pusdievio; drddhanam—garbinimo; Ihate—siekia; labhate—gauna; ca—ir;
tatah—iš to; kdman—savo norus; mayd —Mano; eva—vieno;
vihitdn—sutvarkyti; hi—tikrai; tdn—tie.
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Apdovanotas tokiu tikėjimu, jis stengiasi garbinti tam tikrą pusdievį, ir jo
norai išsipildo. Nors iš tikrųjų tas malones suteikiu tiktai Aš.
KOMENTARAS: Be Aukščiausio Viešpaties leidimo pusdieviai negali apdalinti
malonėmis savo bhaktų. Gyva esybė gali pamiršti, kad viskas yra Aukščiausio
Viešpaties nuosavybė, tačiau pusdieviai to nepamiršta. Taip jau sutvarkyta, kad
ir pusdievių garbirūmas, ir pageidaujami rezultatai priklauso ne nuo pusdievių,
bet nuo Aukščiausio Dievo Asmens. Menkos nuovokos gyva esybė šito nežino,
todėl daro kvailyste, ir kreipiasi į pusdievius, prašydama gėrybių. Tyras bhakta,
ko nors pristigęs, meldžia Aukščiausią Viešpatį, tačiau prašyti materialių
gėrybių — nebūdingas bruožas lyram bhaktai. Dažniausiai gyvoji esybė
kreipiasi į pusdievius, nes ji beprotiškai trokšta patenkinti savo aistrą. Taip
atsitinka, kai gyvoji esybė geidžia ko nors nederama, ir Patsai Viešpats jos
troškimo neišpildo. Caitanya-caritdmrta sako, kad žmogaus, garbinančio
Aukščiausią Viešpatį ir tuo pačiu svajojančio apie materialius smagumus, norai
— prieštaringi. Pasiaukojimo tarnyba Aukščiausiam Viešpačiu ir pusdievio
garbinimas negali būti lygiaverčiai, nes pusdievio garbinimas — materiali
veikla, o pasiaukojimo tarnyba Aukščiausiam Viešpačiui — visiškai dvasinė
veikla.
Materialūs gyvos esybės troškimai trukdo jai grįžti pas Dievą. Todėl tyras
Viešpaties bhakta neapdalinamas tomis materialiomis malonėmis, kurių siekia
menkesnio intelekto gyvosios esybės, — jos mieliau linkusios garbinti
materialaus pasaulio pusdievius, negu su pasiaukojimu tarnauti Aukščiausiam
Viešpačiui.

23 TEKSTAS

antavat tu phalam tesarh tad bhavaty alpa-medhasdm devdn
deva-yajo ydnti mad-bhaktd ydnti mdm api
anta-vat—netvarūs; tu—tačiau; phalam—vaisiai; tesdm—jų; tat —tie;
bhavati—tampa; alpa-medhasdm—tų, kurių menka nuovoka; devdn—pas
pusdievius; deva-yajah—pusdievių garbintojai; ydnti—eina; mat—Mano;
bhaktah—bhaktos; ydnti—eina; mdm —pas Mane; api—taip pat.
Menkos nuovokos žmonės garbina pusdievius, o to garbinimo vaisiai —
riboti bei laikini. Pusdievių garbintojai eina į pusdievių planetas, bet Mano
bhaktos galiausiai pasiekia aukščiausiąją Mano planetą.
KOMENTARAS: Kai kurie Bhagavad-gitos komentatoriai tvirtina, kad žmogus,
garbinantis pusdievį, pasiekia Aukščiausią Viešpatį; čia aiškiai pasakyta, kad
pusdievių garbintojai eina į skirtingas pusdievių planetų sistemas, kuriose
gyvena įvairūs pusdieviai, pvz.: Saulės garbintojas eina į Saulą, Mėnulio
garbintojas — į Mėnulį. O štai norintieji garbinti kurį nors kitą pusdievį, pvz.
Indrą, patenka į jo planetą. Ir negalima pasakyti, jog nesvarbu, kokį pusdievį
garbintum, vis tiek pasieksi Aukščiausią Dievo Asmenį. Posmas paneigia tokį
teiginį, nes juk aiškiai pasakyta, kad pusdievių garbintojai eina į skirtingas
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materialaus pasaulio planetas, o Aukščiausio Viešpaties bhaktos eina tiesiog į
aukščiausiąją Dievo Asmens planetą.
Gali būti pateiktas toks argumentas; jei pusdieviai — skirtingos Aukščiausio
Viešpaties kūno dalys, tai garbinant juos turėtų būti pasiekiamas tas pats
tikslas, kaip ir garbinant Aukščiausią Viešpatį. Tačiau pusdievių garbintojai yra
menkos nuovokos, nes nežino, kuriai kūno daliai reikia tiekti maistą. Kai kurie
jų tokie kvaili, jog net tvirtina, kad yra daug kūno dalių, kurias galima
pamaitinti, ir kad tam yra daug būdų. Bet tie būdai nepatikimi. Ar galima pamaitinti kūną per ausis ir akis? Jie nežino, kad pusdieviai — skirtingos
Aukščiausio Viešpaties visatos kūno dalys, ir dėl savo neišmanymo tiki, kad
kiekvienas pusdievis yra savarankiškas Dievas ir Aukščiausio Viešpaties
varžovas.
Ne tik pusdieviai, bet ir paprastos gyvosios esybės yra Aukščiausio
Viešpaties dalys. Srimad-Bhdgavatam pasakyta, kad brahmanos yra
Aukščiausio Viešpaties galva, ksatriyos — rankos, vaišyos —juosmuo, šudros
— kojos, kad kiekviena dalis atlieka jai skirtą funkciją. Jeigu žmogus,
nepaisant jo užimamos padėties, žino, kad ir pusdieviai, ir jis pats — sudėtinės
Aukščiausio Viešpaties dalelės, tai jo išmanymas tobulas. Bet šito
nesuvokiantis pasiekia planetas, kuriose gyvena įvairūs pusdieviai. Bhakta
pasiekia kitą tikslą.
Pusdievių palaiminimų rezultatai — netvarūs, nes ir materialaus pasaulio
planetos, ir patys pusdieviai, ir jų garbintojai nėra amžini. Todėl posme aiškiai
pasakyta, kad viskas, kas gaunama garbinant pusdievius — laikina, kad
pusdievius garbina tik menkos nuovokos gyva esybė. Kadangi tyras bhakta
Krsnos sąmonėje pasiaukojęs tarnauja Aukščiausiam Viešpačiui, jis pasiekia
amžiną, palaimingą ir kupiną visiško žinojimo būtį, — tikslai, kuriuos pasiek i
Ji jis ir pusdievių garbintojas — skirtingi. Aukščiausias Viešpats beribis. Jo
malonė — neišsenkanti, o gailestingumas — begalinis. Todėl Jo
mielaširdingumas tyriems bhaktoms neturi ribų.
24 TEKSTAS

uvyaktarh vyaktim apannam manyante mam abuddhayah param
bhavam ajdnanto mamavyayam anuttamam
uvvaktam—neišreikštas;
vyaktim—asmenybę;
apannam—gavau;
manyante—galvoja; mam—apie Mane; abuddhayah—menkos nuovokos;
param—aukščiausią;
bhavam—būtį;
ajanantah—nepažįstantys;
mama—Mano; avyayam—amžiną; anuttamam—subtiliausią.
Nedidelio proto, gerai Manęs nepažinę žmonės mano, kad Aš,
Aukščiausias Dievo Asmuo, Krsna, anksčiau buvau beasmenis, o dabar
įgavau šį asmenišką pavidalą. Menkas išmanymas neleidžia jiems pažinti
aukščiausios, nekintamos ir amžinos Mano prigimties.
KOMENTARAS: Pusdievių garbintojai Gitoje apibūdinti kaip menkos
nuovokos žmonės. Taip posmas charakterizuoja ir imper-sonalistus. Čia
Viešpats Krsna, būdamas asmeniško pavidalo, kalbasi su Arjuna, ir vis tiek
impersonalistai per savo neišmanymą įrodinėja, kad Aukščiausias Viešpats
galiausiai neturi jokio pavidalo. Didis Viešpaties bhakta Yamunacarya,
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atstovaująs Ramanu-jacaryos mokinių sekai, parašė du posmus, labai
tinkančius šiuo atveju. Jis sako:
tvam šila-rūpa-caritaih parama-prakrstaih sattvena sattvikataya
prabalaiš ca šastraih
prakhyata-daiva-paramartha-vidam matais ca
naivasura-prakrtayah prabhavanti boddhum
„Brangus mano Viešpatie, tokie bhaktos, kaip Vyasadeva ir Na-rada, žino,
kad Tu esi Dievo Asmuo. Išstudijavus įvairius Vedų raštus, galima pažinti
Tavo savybes, Tavo pavidalą, Tavo veiklą ir suprasti, kad Tu — Aukščiausias
Dievo Asmuo. Tačiau demonai ir abhaktos, valdomi aistros ir neišmanymo
gunų, Tavęs pažinti negali—jie neapdovanoti šiuo sugebėjimu. Kad ir kiek gerai abhaktos išmanytų Vedantą, Upanišadas bei kitus Vedų raštus, jie niekaip
nesugebės suvokti Dievo Asmenį" (Stotra-ratna 12).
Brahma-samhitoje tvirtinama, kad neįmanoma suvokti Dievo Asmenį,
apsiribojus vien tik Vedantos literatūros studijomis. Aukščiausią Asmenybę
galima pažinti tiktai Aukščiausio Viešpaties malone. Todėl posmas aiškiai
sako, kad menkos nuovokos yra ne tik pusdievių garbintojai, bet ir abhaktos,
studijuojantys Vedantą ir spekuliatyviai, be menkiausios tikros Krsnos
sąmonės žymės traktuojantys Vedų raštus. Jiems tiesiog neįmanoma suvokti
Dievo kaip asmenybės. Žmonės, įsivaizduojantys, kad Absoliuti Tiesa —
beasmenė, vadinami ahuddhayah; šis žodis reiškia, kad jie nežino galutinio
Absoliučios Tiesos aspekto. Srimad-Bhdgavatam tvirtina, kad aukščiausias
pažinimas prasideda nuo beasmenio Brahmano, tolesnė pažinimo pakopa —
lokalizuota Supersiela, o Absoliučios Tiesos pažinimo aukščiausia viršūnė —
Dievo Asmenybė. Šiuolaikiniai impersonalistai dar siauresnio proto, nes jie net
neseka didžiuoju savo pirmtaku Šankaracarya, akcentavusiu, kad Krsna —
Aukščiausias Dievo Asmuo. Todėl Aukščiausios Tiesos nepažinu-sieji
impersonalistai mano, kad Krsna — paprastas DevakT ir Va-sudevos sūnus, ar
karalaitis, o gal šiaip galinga gyva esybė. Tokį požiūrį Bhagavad-gita irgi
smerkia (9.11). Avajdnanti mdtn mūdhd mdnusim tanum dšritam: „Tik kvailiai
laiko Mane paprastu žmogumi".
Faktiškai niekas negali suvokti Krsnos, pasiaukojamai Jam netarnaudamas ir
neugdydamas Krsnos sąmonės. Bhdgavatam (10.14.29) patvirtina šią mintį:
athdpi te deva paddmbuja-dvayaprasdda-lešdnugrhita eva hi jdndti tattvarh bhagavan
mahimno
na cdnya eko 'pi cirarh vicinvan
„Mano Viešpatie, kam tenka laimė patirti nors trupinėlį Tavo malonės, kurią
skleidžia Tavo lotoso pėdos, tas suvokia Tavo asmenybės didybę. Tačiau tie,
kurie samprotavimais nori perprasti Aukščiausią Dievo Asmenį, net metų
metais studijuodami Vedas, neįstengs Tavęs pažinti". Neįmanoma pažinti
Aukščiausio Dievo Asmens Krsnos, Jo pavidalo, savybių bei vardo vien tik
spekuliatyviais samprotavimais ar aptarinėjant Vedų raštus. Viešpatį pažinti
reikia per pasiaukojimo tarnybą. Ir tik visiškai atsidėjus Krsnos sąmonei, ėmus
kartoti mahd-mantrą — Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare /
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare — tegalima suvokti
Aukščiausią Dievo Asmenį. Abhaktos impersonalistai mano, kad Krsnos kūnas
sudarytas iš materialios gamtos, kad visa Jo veikla, Jo pavidalas, — viskas yra
mayd. Tokie impersonalistai vadinami mayavadžiais. Jie nepažįsta galutinės
tiesos.
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Dvidešimtas posmas aiškiai sako: kdmais tais tair hrta-jhdndh prapadyante
' nya-devatdh. „Geidulių apakintieji atsiduoda įvairiems pusdieviams".
Žinotina, kad egzistuoja ne tik Aukščiausias Dievo Asmuo, bet ir įvairias
planetas valdantys pusdieviai. Viešpats irgi turi Savo planetą. Dvidešimt
trečiame posme pasakyta: devdn deva-yajo yanti mad-bhaktd yanti mam api —
pusdievių garbintojai patenka į pusdievių planetas, o Viešpaties bhaktos eina į
Krsnalokos planetą. Nepaisydami tų teiginių aiškumo, paikuoliai
impersonalistai tebetvirtina, kad Viešpats pavidalo neturi, kad visi tie pavidalai
— įsivaizduojami. Argi studijuojant Gitą galima padaryti išvadą, kad
pusdieviai ir jų buveinės — kažkas neasmeniška? Neabejotina tai, kad nei
pusdieviai, nei Krsna, Aukščiausias Dievo Asmuo, nėra beasmeniai. Visi jie —
asmenybės; Viešpats Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo, Jis turi Savo
planetą, o pusdieviai — savąsias.
Taigi monistų teigimas, kad aukščiausioji tiesa neturi jokio pavidalo, kad
turimas pavidalas jai tik primestas, yra neteisingas. Čia aiškiai pasakyta, kad
Krsnos pavidalas nėra išgalvotas. Studijuodami Bhagavad-gitą suprasime, kad
ir pusdieviai, ir Aukščiausias Viešpats turi pavidalus ir kad Viešpats Krsna —
tai sac-cid-ananda, amžinas palaimingas žinojimas. Vedos irgi teigia, kad
Aukščiausia Absoliuti Tiesa yra dnanda-mayo 'bhydsdt — iš prigimties kupina
palaimingo džiaugsmo ir nesuskaičiuojamų dorybių šaltinis. Gito-je Viešpats
sako, kad Jis apsireiškia, nors Jis ir yra aja (negimęs). Šiai šias Bhagavad-gitos
tiesas mes turime įsisąmoninti. Mums nesuprantama, kaip Aukščiausias Dievo
Asmuo gali būti beasmenis. Gitos teiginiai parodo, jog impersonalistų monistų
teorija, skelbianti, kad pavidalas Viešpačiui primestas — klaidinga. Šis posmas
išaiškina, kad Aukščiausia Absoliuti Tiesa, Viešpats Krsna, turi ir pavidalą, ir
yra asmenybė.
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25 TEKSTAS

ndharh prakašah sarvasya yoga-mdyd-samdvrtah mūdho 'yam
ndbhijdndti loko mam ajam avyayam
na—ne;
aham—Aš;
prakašah—atskleistas;
sarvasya—kiekvienam;
yoga-mdyd—vidine galia; samdvrtah—apgaubtas; mūdhah —kvailiai;
ayam—šie; na—ne; ahhijdndti—gali suprasti; lokah —žmonės; mdm—Mane;
ajam—negimusį; avyayam—neišsenkamą.
Aš niekada neapsireiškiu kvailiams ir neišmanėliams. Nuo jų Mane slepia
Mano vidinė galia, todėl jie nežino, kad Aš esu nerimstantis ir
nepuolantis.
KOMENTARAS: Gali kilti klausimas, kodėl dabar Krsna nepasirodo
žmonėms, jei buvo matomas visų, kai gyveno Žemėje. Bet net ir tada Jis
neapsireiškė visiems; kad Jis — Aukščiausias Dievo Asmuo, suprato vos
keletas žmonių. Kuru susirinkime Sišupalai pasisakant prieš Krsnos išrinkimą
susirinkimo vyriausiuoju, BhTs-ma palaikė Krsną ir paskelbė Jį Aukščiausiu
Dievu. Kad Krsna — Aukščiausiasis, žinojo ir Pandavos, ir dar kai kas, bet ne
visi. Jis neatskleidė Savęs abhaktoms, o taip pat eiliniams žmonėms. Todėl
Bhagavad-gitoje Krsna ir sako, kad, išskyrus tyrus Jo bhaktas, visi laiko Jį
lygiu sau. Tik Savo bhaktoms Jis atsiskleidė kaip visų malonumų šaltinis. Nuo
kitų, nesupratingų abhaktų, Jį slėpė vidinė Jo galia.
Kunti maldose Srlmad-Bhagavatam (1.8.19) pasakyta, kad Viešpatį slepia
yoga-mdyos skraistė, todėl paprasti žmonės nesugeba Jo pažinti. Apie šią
skraistę kalbama ir Išopanisadoje (15 mantra), kurioje bhakta meldžia:
hiranmayena pdtrena satyasydpihitam mukham tat tvam pūsann
apdvrnu satya-dharmdya drstaye
„O mano Viešpatie, Tu — visos visatos saugotojas, o pasiaukojimo tarnyba
Tau — aukščiausias religijos principas. Todėl meldžiu Tavęs — globoki ir
mane. Transcendentinį Tavo pavidalą slepia
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yoga-mdyd. Brahmajyoti — tai Tavo vidinės galios skraistė. Būk maloningas
ir išsklaidyk tą akinantį spindėjimą, kuris trukdo išvysti Tavo
sac-cid-dnanda-vigrahą—amžinąjį žinojimo ir palaimos pavidalą".
Transcendentinį Aukščiausio Dievo Asmens pavidalą, kupiną palaimos ir
žinojimo, yra aptraukusi Jo vidinė galia
— brahmajyoti, todėl menkos nuovokos impersonalistai negali regėti
Aukščiausiojo.
Šrlmad-Bhagavatam (10.14.7) pateikiama tokia Brahmos malda: „O
Aukščiausias Dievo Asmuo, o Supersiela, o visų paslapčių šeimininke, ar gali
kas šiame pasaulyje protu aprėpti Tavo galią ir Tavo pramogas? Tavo vidinė
galia visą laiką plečiasi, todėl Tavęs niekas negali suvokti. Mokslininkai ir
eruditai gali ištirti atominę materialaus pasaulio ir net planetų struktūrą, tačiau
Tavo energijos bei galios jiems nepavyks išmatuoti, nors Tu — visada jiems
prieš akis". Aukščiausias Dievo Asmuo, Viešpats Krsna, ne tik kad yra
negimusis, bet ir avyaya — neišsenkamas. Amžinas Jo pavidalas
— tai palaima ir žinojimas, o visos Jo energijos — neišsemiamos.
26 TEKSTAS

veddham samatitani vartamdndni cdrjuna bhavisydni ca bhūtani
mam tu veda na kašcana
veda—žinau; aham—AŠ; samatitani—visą praeitį; vartamdndni—dabartį;
ca—ir; arjuna—o Arjuna; bhavisydni—ateitį; ca— laip pat; bhūtani—visas
gyvas esybes; mam—Mane; tu—tačiau; veda—žino; na—ne; kašcana—bet
kuris.
O Arjuna, Aš — Aukščiausias Dievo Asmuo ir žinau viską, kas buvo
praeityje, kas vyksta dabar ir kas bus ateityje. Aš pažįstu visas gyvąsias
esybes, bet Manęs nepažįsta niekas.
KOMENTARAS: Posme gerai atskleista asmeniškumo ir beasme-niškumo
problema. Jeigu Krsna — Aukščiausio Dievo Asmens pavidalas— būtų mayd,
materialus, kaip mano impersonalistai, tai Jis kaip ir gyvoji esybė turėtų
pakeisti Savo kūną ir pamiršti viską, kas vyko praeituose gyvenimuose. Kas
turi materialų kūną, nei atsimena praeitą savo gyvenimą, nei numano kitą, nei
gali numatyti dabartinio gyvenimo pasekmes, — todėl jis negali žinoti, kas
vyko praeityje, kas vyksta dabar ir kas vyks ateityje. Kol neapsivalysime nuo
materijos nešvarybių, negalėsime pažinti praeities, dabarties ir ateities.
Viešpats Krsna aiškiai sako, kad Jis, priešingai negu paprastas žmogus,
žino viską, kas vyko praeityje, kas vyksta dabar ir kas nutiks ateityje. Ketvirtas
skyrius parodė, kad Viešpats Krsna atsimena, kaip prieš milijonus metų Jis
mokė Vivasvaną — Saulės dievą. Krsna pažįsta kiekvieną gyvąją esybę, nes
Jis glūdi visų jų širdyse Supersielos pavidalu. Tačiau nepaisant to, kad Krsna
esti kiekvienoje gyvoje esybėje Supersielos pavidalu ir egzistuoja kaip
Aukščiausias Dievo Asmuo, nenuovokūs žmonės — net jeigu jie sugeba
pažinti beasmenį Brahmaną — negali patirti Šri Krsnos kaip Aukščiausios
Asmenybės. Be abejonės, transcendentinis Šri Krsnos kūnas — nemarus. Jis
tartum saulė, o maya — lyg debesis. Materialiame pasaulyje mes matome
saulę, debesis, žvaigždes bei planetas. Debesys šiuos dangaus kūnus gali
laikinai paslėpti, ir netobulos mūsų akys jų nematys. Realybėje saulės,
mėnulio ir žvaigždžių jokie debesys neaptraukia, lygiai taip ir maya negali
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aptraukti Aukščiausio Viešpaties. Vidinės Savo galios pagalba Jis
neapsireiškia menkos nuovokos žmonėms. Trečiame šio skyriaus posme
pasakyta, kad iš daugybės milijonų tų, kurie turi žmogaus gyvybės formą, vos
keletas siekia tobulumo, o iš daugelio tūkstančių tobulųjų vargu ar kuris
suvokia, kas yra Viešpats Krsna. Ir net tas, kuris pasiekė aukštą tobulumo lygį
— patyrė beasmenį Brahmaną ar lokalizuotą Paramatmą, nesuvoks
Aukščiausio Dievo Asmens Šri Krsnos, nebūdamas Krsnos sąmonėje.
27 TEKSTAS

įHhcifft HJ?t£ *Pt *TTf%

IRV9II

icchd-dvesa-samutthena dvandva-mohena bharata sarva-bhūtdni
sammoham sarge ydnti parantapa
icchd—iš
norų;
dvesa—ir
iš
neapykantos;
samutthena—kilęs;
dvandva—dualizmas; mohena—dėl iliuzijos; bhdrata—o Bharatos aini;
sarva—visos; bhūtdni—gyvos esybės; sammoham—į paklydimą;
sarge—gimdamos; ydnti—eina; parantapa—o priešų nugalėtojau.
O Bharatos aini, o priešų nugalėtojau, visos gyvosios esybės gimsta
apimtos iliuzijos, suklaidintos priešybių, kylančių iš noro ir neapykantos.
KOMENTARAS: Tikroji, konstitucinė gyvosios esybės padėtis — paklusti
Aukščiausiam Viešpačiui, kuris įkūnija gryną žinojimą. Suklaidintą ir
atsitraukusią nuo gryno žinojimo gyvąją būtybę užvaldo iliuzinė energija, ir ji
nebegali suvokti Aukščiausio Dievo Asmens. Iliuzinė energija pasireiškia
troškimo ir neapykantos dualizmu. Troškimų ir neapykantos valdomi
neišmanėliai užsigeidžia susivienyti su Aukščiausiu Viešpačiu ir pavydi
Krsnai Aukščiausio Dievo Asmens padėties. Tyri bhaktos, kurių nepaklaidino
ir neužteršė troškimas ir neapykanta, supranta, kad Viešpats Krsna apsireiškia
per Savo vidines galias, bet dualizmo ir nežinojimo paklaidintieji mano, kad
Aukščiausią Dievo Asmenį sukūrė materialios energijos. Štai čia jų bėda.
Būdinga, kad paklydėliai gyvena draskomi priešybių: garbė, nešlovė, vargas,
laimė, moteris, vyras, gėris, blogis, malonumas, skausmas, etc. Jie galvoja:
„Štai mano žmona, štai mano namai, aš esu šių namų šemininkas, aš — tos
moters vyras". Tokių priešybių forma ir reiškiasi iliuzija. Priešybių suklaidinti
žmonės visai sukvailėja ir todėl negali suvokti Aukščiausio Dievo Asmens.

28 TEKSTAS

% ^siftiRgT^T *nr^ *i tz^v IR<||
yesdm tv anta-gatam papam jandndm punya-karmandm
dvandva-moha-nirmuktd bhajante mdrh drdha-vratdh

te

yesdm—kurių; tu—tačiau; anta-gatam—su šaknimis išrauta; papam—nuodėmė; jandndm—žmonių; punya—dorovinga; karmanam—kurių
ankstesnė veikla; te—jie; dvandva—iš dualizmo; maha—iliuzijos; nirmuktdh
—
ištrūkę;
bhajante—su
pasiaukojimu
tarnauja;
mam—Man;
drdha-vratdh—su ryžtu.
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Žmonės, kurie atliko dorus darbus praeituose gyvenimuose ir šį gyvenimą
gyvena dorai, tie, kurie su šaknimis išrovė nuodėmes, nepasiduoda
priešybių iliuzijai ir ryžtingai atsideda tarnauti Man.
KOMENTARAS: Posmas kalba apie tuos, kurie jau verti pakilti į
transcendentinį lygį. Nusidėjėliams, ateistams, kvailiams ir apgavikams labai
sunku įveikti troškimų ir neapykantos dualizmą. Tik tie, kurie visą gyvenimą
laikėsi reguliuojamų religijos principų, gyveno dorai ir nugalėjo atoveikį už
nuodėmes, gali pasiaukoja tarnauti ir palengva pasikelti iki gryno Aukščiausio
Dievo Asmens pažinimo. Medituodami Aukščiausią Dievo Asmenį, tolydžio
jie panyra į transą. Taip kylama į dvasinį lygmenį. Tai įmanoma pasiekti per
Krsnos sąmonę bendraujant su tyrais bhaktomis, nes toks bendravimas padeda
atsikratyti iliuzijos.
Šrimad-Bhdgavatam (5.5.2) tvirtina, jog nuoširdžiai norintis išsivaduoti,
turi tarnauti bhaktoms {mahat-sevdrh dvaram dhur vi-mukteh), o tas, kuris
bendrauja su materialistais, eina į tamsiausią egzistencijos sritį {tamo-dvdram
yositdm sahgi-sahgam). Turėdami vieną tikslą — išgydyti sąlygotas sielas nuo
iliuzijos, Viešpaties bhaktos išvaikšto žemę skersai ir išilgai. Impersonalistai
nežino, kad užmiršę savo konstitucinę padėtį — savo pavaldumą Aukščiausiam Viešpačiui, jie smarkiai nusižengia Dievo įstatymams. Kol vėl
neužimsime savo konstitucinės padėties, tol neįstengsime suvokti Aukščiausio
Asmens ir ryžtingai atsidėti transcendentinei meilės tarnybai.
29 TEKSTAS

jard-marana-moksdya mam ašritya yatanti ye
te brahma tad viduh krtsnam adhydtmam karma cakhilam
jard—nuo senatvės; marana—ir mirties; moksdya—tam, kad išsivaduotų;
mdm—pas Mane; ašritya—radę prieglobstį; yatanti— siekia; ye—visi, kurie;
te—tokie žmonės; brahma—Brahmanas; tat—iš tikro tas; viduh—jie žino;
krtsnam—viską; adhydtmam— transcendentinę; karma—veiklą; ca—taip pat;
akhilam—visiškai.
Išmintingieji, kurie stengiasi išsivaduoti nuo senatvės ir mirties,
prieglobstį randa Manyje, su pasiaukojimu Man tarnaudami. Iš teisybės,
jie — Brahmanas, nes viską išmano apie transcendentinę veiklą.
KOMENTARAS: Gimimas, mirtis, senatvė ir ligos turi įtakos materialiam, bet
ne dvasiniam kūnui. Dvasinis kūnas negimsta, nemiršta, nesensta ir neserga.
Kas jį įgija, tampa Aukščiausio Dievo Asmens patikėtiniu ir amžinai su
pasiaukojimu Jam tarnauja. Jis yra iš tiesų išsivadavęs. Aham brahmdsmi: Aš
esu dvasia. Pasakyta, kad žmogus turi suvokti esąs Brahmanas — dvasinė
siela. Posmas nurodo, kad tokia „aš — Brahmanas" būties samprata būdinga ir
pasiaukojimo tarnybai. Tyri bhaktos egzistuoja transcendentiniu Brahmano
lygmeniu ir viską išmano apie transcendentinę veiklą.
Netyri bhaktos skiriami į keturias kategorijas. Transcendentiš-kai
tarnaudami Viešpačiui, jie pasiekia tai, ko trokšta, ir Aukščiausio Viešpaties
malone visiškai įsisąmoninę Krsną, iš tiesų dvasiškai bendrauja su
Aukščiausiu Viešpačiu. Tuo tarpu pusdievių garbintojai niekuomet neateina
pas Aukščiausią Viešpatį į Jo aukščiausią planetą. Aukščiausios Krsnos
planetos, vadinamos Goloka Vrnda-vana, negali pasiekti ir menkos nuovokos
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žmonės, kurie apsiribojo Brahmano pažinimu. Tik tie, kurie veikia Krsnos
sąmonėje {mam dšritya), nusipelnė Brahmano vardo, nes jie iš tikro stengiasi
pasiekti Krsnos planetą. Jie neturi abejonių dėl Krsnos, ir iš teisybės yra
Brahmanas.
Tie, kurie garbina Viešpaties arcą, arba pavidalą, ar medituoja Viešpatį,
kad išsivaduotų iš materijos nelaisvės, Viešpaties malone irgi suvokia
Brahmano, adhibhūtos, etc. esmę. Apie tai Viešpats aiškina kitame skyriuje.

30 TEKSTAS

sddhibhūtddhidaivarh mam sddhiyajharh ca ye viduh praydna-kdle
'pi ca mdrh te vidur yukta-cetasah
sa-adhibhūta—materialios
reiškinijos
esminį
pradą;
adhidaivam
—vadovaujantį visiems pusdieviams; mam—Mane; sa-adhiya-jūam—ir
vadovaujantį visoms aukoms; ca—taip pat; ye—tie, kurie; viduh—žino;
praydna—mirties; kale—valandą; api—net; ca—ir; mam—Mane; te—jie
viduh—žino; yukta-cetasah—protu panirę į Mane.
Kas visiškai įsisąmonino Mane ir žino, jog Aš, Aukščiausias Viešpats, esu
materialios reiškinijos, pusdievių ir visų aukojimo būdų esminis pradas,
tas gali pažinti Mane — Aukščiausią Dievo Asmenį—net ir mirties
valandą.
KOMENTARAS: Žmonės, veikiantys Krsnos sąmonėje, niekada neišklysta iš
kelio, vedančio į visišką Aukščiausio Dievo Asmens suvokimą.
Transcendentinis bendravimas Krsnos sąmonėje padeda suvokti, kad
Aukščiausias Viešpats yra materialios reiškinijos ir net pusdievių esminis
pradas. Transcendentinio bendravimo procese žmogus pamažu įtiki
Aukščiausią Dievo Asmenį, ir mirties metu toks Krsną įsisąmoninęs žmogus
jau negali pamiršti Krsnos. Savaime suprantama, jis eina į Aukščiausio
Viešpaties planetą, Go-loka Vrndavaną.
Septintas skyrius konkrečiai aiškina, kaip visiškai įsisąmoninti Krsną.
Krsnos sąmonė užsimezga bendraujant su tais, kurie jau įsisąmonino Krsną.
Toks bendravimas yra dvasinis ir jis įgalina žmogų sueiti į tiesioginį sąlytį su
Aukščiausiu Viešpačiu, kurio malone kiekvienas gali suprasti, jog Krsna yra
Aukščiausias Dievo Asmuo. Tuo pačiu realiai suvokiama gyvosios esybės
konstitucinė padėtis ir tai, kaip ji, užmiršusi Krsną, įsivelia į materialią veiklą.
Laipsniškai ugdydama Krsnos sąmonę deramoje draugijoje, gyva esybė
supranta, kad ją — užmiršusią Krsną — sąlygoja materialios gamtos dėsniai.
Ji supranta, kad žmogaus gyvybės forma — tai galimybė atgauti Krsnos
sąmonę, tad reikia pasinaudoti ta galimybe nepriežastinei Aukščiausio
Viešpaties malonei laimėti.
Sis skyrius aptaria daug temų. Jis kalba apie kenčiantį, smalsų, materialiu
požiūriu skurstantį žmogų, Brahmano ir Paramatmos pažinimą, išsivadavimą
iš gimimo, mirties ir ligų bei Aukščiausio Viešpaties garbinimą. Tačiau aukšto
Krsnos sąmonės lygio žmogus nesidomi jokiais kitais keliais. Jis tiesiog
atsideda veiklai Krsnos sąmonėje ir atgauna savo konstitucinę amžino
Viešpaties Krsnos tarno padėtį. Ir tada jis su džiaugsmu klausosi apie
Aukščiausią Viešpatį, Jį garbina — tarnauja su tyru pasiaukojimu. Jis įsitikinęs, kad taip pasieks visus tikslus. Toks tvirtas tikėjimas vadinamas
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drdha-vrata, ir juo prasideda bhakti-yoga, arba transcendentinė meilės
tarnyba. Tokia visų šventraščių nuomonė. Septintasis Bhagavad-gitos skyrius
— tokio įsitikinimo kvintesencija.
Taip baigiasi Bhaktivedantos septintojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Absoliuto pažinimas", komentarai.

AŠTUNTAS SKYRIUS

Aukščiausiojo pasiekimas
I TEKSTAS

arjuna uvdca
kini tad brahma kim adhydtmam kim karma purusottama adhibhūtam ca
kim proktam adhidaivarh kim ucyate
arjuna uvdca—Arjuna tarė; kim—kas; tat—tas; brahma—Brahmanas;
kim—kas; adhydtmam—savasis „aš"; kim—kas; karma— karminė veikla;
purusa-uttama—o Aukščiausiasis Asmuo; adhibhūtam—materialia reiškinija;
ca—ir; kim—kas; proktam—yra vadinama; adhidaivam—pusdieviais;
kim—ką; ucyate—vadina.
Arjuna paklausė: O mano Viešpatie, o Aukščiausiasis Asmuo, kas yra
Brahmanas? Kas yra savasis „aš"? Kas yra karminė veikla? Kas yra
materiali reiškinija ir kas pusdieviai? Prašau man tai paaiškinti.
KOMENTARAS: Šiame skyriuje Viešpats Krsna atsako į įvairius Arjunos
klausimus. Pirmasis iš jų — „Kas yra Brahmanas"? Viešpats taip pat paaiškina,
kas yra karma (karminė veikla), pasiaukojimo tarnyba, yogos pagrindai, o taip
pat pasiaukojimo tarnyba grynu pavidalu. Srimad-Bhdgavatam aiškina, kad
Aukščiausia Absoliuti Tiesa žinoma kaip Brahmanas, Paramatmą ir
Bhagavanas. Be to, Brahmanu vadinama dar ir gyvoji esybė — individuali siela. Arjuna teiraujasi ir apie dtmą. Žodis dtmd nurodo kūną, sielą ir protą. Pasak
Vedų žodyno, dtmd reiškia protą, sielą, kūną, o taip pat jusles.
[ Aukščiausią Viešpatį Arjuna kreipėsi kaip į Purusottamą — Aukščiausią
Asmenybę, o tai reiškia, kad klausimus jis pateikia ne šiaip draugui, bet
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Aukščiausiam Asmeniui, suprasdamas, kad Jis yra aukščiausias autoritetas,
galintis tiksliai įjuos atsakyti.

2 TEKSTAS

adhiyajhah katham ko 'tra dehe 'smin madhusūdana praydna-kdle ca
katham jheyo 'si niyatdtmabhih
adhiyajhah—aukos Viešpats; katham—kaip; kah—kuris; atra— čia;
dehe—kūne;
asmin—šiame;
madhusūdana—o
Madhusūdana;
praydna-kdle—mirties metu; ca—ir; katham—kaip; jheyah asi—pažįstamas
esi; niyata-dtmabhih—save suvaldžiusio.
Kas yra aukos Viešpats ir kaip Jis gyvena kūne, o Madhusūdana? Ir kaip
su pasiaukojimu tarnaujantys gali pažinti Tave mirties valandą?
KOMENTARAS: „Aukos Viešpats" nurodo Indrą arba Višnu. Višnu vadovauja
pagrindiniams pusdieviams, įskaitant Brahmą ir Šivą, o Indra — pusdieviams,
kurie turi vykdomąją valdžią. Tiek Indra, tiek Višnu garbinamas atliekant
yajnas. Tačiau čia Arjuna klausia, kas yra tikrasis yajhos (aukos) Viešpats ir
kaip Jis gyvena gyvosios esybės kūne.
Kartą Krsna nukovė demoną vardu Madhu, todėl Arjuna kreipiasi į Viešpatį
„Madhusūdana". Iš tikrųjų Arjunai neturėjo kilti tie klausimai, išreiškia
abejones, nes jis — Krsną įsisąmoninęs bhakta. Todėl tos abejonės tarytum
demonai. Krsna gerai išmano, kaip susidoroti su demonais, todėl Arjuna čia
kreipiasi į Jį „Madhusūdana", kad Jis sunaikintų Arjunos protą apsėdusias
demoniškas abejones.
Labai svarbus šio posmo žodis praydna-kdle, nes mirties valandą bus
įvertinta tai, ką mes nuveikėme per visą gyvenimą. Arjunai rūpi sužinoti apie
tuos, kurie visą laiką yra Krsnos sąmonėje. Kas jiems atsitiks paskutinę
akimirką? Mirties metu sutrinka visos kūno funkcijos, protas atsiduria
nenormalioje būklėje. Sutrikus kūno funkcijoms, žmogus gali nepajėgti
prisiminti Aukščiausią Viešpatį. Didis bhakta Maharaja Kulašekhara
meldžiasi: „Mano brangus Viešpatie, verčiau leiski man numirti tuojau pat, kol
esu sveikas, kad mano minties gulbė galėtų įsiskverbti į Tavo pėdų lotoso žiedą". Si metafora vartojama todėl, kad gulbės, vandens paukštės, mėgiama
pramoga — įsirausti į lotosus, tarsi ji norėtų pasinerti į juos visa. Maharaja
Kulašekhara sako Viešpačiui: „Dabar mano protas ramus, aš visiškai sveikas.
Jeigu numirčiau tą patį mirksnį, mąstydamas apie Tavo lotoso pėdas, būčiau
tikras, kad iš tiesų gerai Tau tarnauju. Bet jeigu turėsiu laukti- kol mirsiu sava
mirtimi, nežinau, kas gali nutikti; juk mirštant kūno funkcijos sutriks, mano
gerklę surakins dusulys ir neaišku, ar bepajėgsiu kartoti Tavo vardą. Geriau
leisk man numirti tuojau pat." Arjuna klausia, kaip mirštančiam žmogui
sutelkti mintis į Viešpaties lotoso pėdas.
3 TEKSTAS
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šri-bhagavan uvdca
aksaram brahma paramam svabhavo 'dhydtmam ucyate
bhūta-bhdvodbhava-karo visargah karma-samjnitah
šrJ-bhagavdn uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; aksaram
—nesunaikinamas;
brahma—Brahmanas;
paramam—transcendentalus;
svabhdvah—amžinoji prigimtis; adhydtmam — savasis „aš"; ucyate—yra
vadinama; bhūta-bhdva-udbhava-karah—gimdanti gyvų esybių materialius
kūnus; visargah—kūrimas; karma —karminė veikla; samjnitah—yra
vadinama.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Nesunaikinama transcendentinė gyvoji
esybė vadinasi Brahmanas, o amžinoji jos prigimtis
— adhyatma, savasis „aš". Veikla, skatinanti gyvos esybės materialaus
kūno vystymąsi, vadinasi karma, arba karminė veikla.
KOMENTARAS: Brahmanas nesunaikinamas —jis egzistuoja amžinai, jo
prigimtis niekada nekinta. Tačiau be Brahmano yra dar Parabrahmanas.
Brahmanas — tai gyvoji esybė, o Parabrahmanas
— Aukščiausias Dievo Asmuo. Konstitucinė gyvosios esybės padėtis skiriasi
nuo tos, kurią ji užima materialiame pasaulyje. Turėdama materialią sąmonę, ji
stengiasi užvaldyti materiją, tačiau kai ji turi dvasinę — Krsnos — sąmonę, ji
pašaukta tarnauti Aukščiausiajam. Būdama materialios sąmonės, gyvoji esybė
gauna įvairius kūnus ir gyvena materialiame pasaulyje. Tai vadinasi karma,
arba materialios sąmonės pagimdyta kūrinijos įvairovė.
Vedų raštai gyvąją esybę vadina jivatma ir Brahmanu, bet niekada—
Parabrahmanu. Gyvosios esybės (jivdtmos) padėtis būna skirtinga; kartais ji
nugrimsta į materialios energijos tamsybes ir tapatina save su materija, o
kartais — su aukštesne, dvasine gamta. Todėl ji vadinama Aukščiausio
Viešpaties ribine energija. Gyvoji būtybė gauna materialų arba dvasinį kūną
priklausomai nuo to, su kokia gamta — materialia ar dvasine—ji save tapatina.
Materiali gamta duoda jai bet kurį kūną iš 8 400 000 gyvybės rūšių, tuo tarpu
dvasinėje gamtoje ji turi vieną vienintelį kūną. Materialioje gamtoje ji būna
žmogus ar pusdievis, gyvūnas ar žvėris, paukštis, etc. — tai priklauso nuo jos
karmos. Norėdama patekti į materialias dangaus planetas ir naudotis jų
gėrybėmis, ji kartais atlieka aukas (yajnas), tačiau, nuopelnams išsekus, ji vėl
sugrįžta į Žemę žmogaus pavidalu. Sis procesas vadinamas karma.
Chdndogya Upanisada aprašo Vedų aukos procesą. Ant aukuro penkių rūšių
ugnims aukojamos penkių rūšių aukos. Penkių rūšių ugnys simbolizuoja
dangaus planetas, debesis, Žemę, vyrą ir moterį, o penkių rūšių aukos —
tikėjimą, Mėnulyje gyvenančią būtybę (besimėgaujantį subjektą), lietų, grūdus
ir vyro sėklą.
Norėdama patekti į tam tikras dangaus planetas, gyvoji esybė aukojimo
metu degina atitinkamas aukas ir patenka į tas planetas. Kai nuopelnai už
aukas išsenka, gyvoji esybė su lietumi nusileidžia į Žemą ir įgauna grūdo
pavidalą; vyro suvalgyti grūdai pavirsta sėkla, sėkla apvaisina moterį — ir taip
gyvoji esybė atgauna žmogaus formą. Vėl ji atnašauja aukas ir kartoja tą patį
ciklą. Šitaip gyvoji esybė amžinai eina materialiu keliu. Tačiau Krsną
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įsisąmoninąs žmogus vengia minėtų aukų. Jis tiesiogiai įsijungia į Krsnos
sąmonę ir tokiu būdu rengiasi grįžti pas Dievą.
Iihagavad-gitos komentatoriai impersonalistai nepagrįstai laikosi nuomonės,
kad materialiame pasaulyje Brahmanas įgauna jlvos formą, Norėdami šį
teiginį patvirtinti, jie cituoja penkiolikto Gitos skyriaus 7-ą posmą. Tačiau
šiame posme, kalbėdamas apie gyvąją esybę, Viešpats sako: „Mano amžinoji
dalelė". \ materialųjį pasaulį nupulti gali tik gyvoji esybė — Dievo dalelė, o
Aukščiausias Viešpats (Acyuta) niekad nenupuola. Todėl ta prielaida, kad
Aukščiausias Brahmanas įgauna jlvos pavidalą, yra nepriimtina. Svarbu
atminti, kad Vedų raštai daro skirtumą tarp Brahmano (gyvos esybės) ir
Parabrahmano (Aukščiausio Viešpaties).

4 TEKSTAS

adhibhūtam ksaro bhdvah purusaš cddhidaivatam adhiyajho 'ham
evatra dehe deha-bhrtdm vara
adhibhūtam—fizinė manifestacija; ksarah—nuolat kintanti; bhdvah—būtis;
purusah—visatos pavidalas, apimantis visus pusdievius, tokius kaip Saulės ir
Mėnulio;
ca—ir;
adhidaivatam—vadinamas
adhidaiva;
adhiyajhah—Supersiela; aham—Aš (Krsna); eva—tikrai; atra—šiame;
dehe—kūne; deha-bhrtdm—įkūnyto; vara—o geriausiasis.
O geriausias iš įkūnytų būtybių, fizinė būtis, kuri nuolat kinta, vadinasi
adhibhūta [materiali reiškinija]. Viešpaties visatos pavidalas, apimantis
visus pusdievius, tarp jų Saulės ir Mėnulio, vadinasi adhidaiva. O Aš,
Aukščiausias Viešpats, kaip Supersiela, esu kiekvienos įkūnytos būtybės
širdyje ir vadinuosi adhiyajna [aukos Viešpats].
KOMENTARAS: Fizinė būtis nuolat kinta. Paprastai, materialūs kūnai
pergyvena šešis raidos etapus: jie gimsta, auga, kurį laiką egzistuoja, sukuria
šalutinius produktus, vysta ir pagaliau išnyksta. Fizinė būtis vadinama
adhibhūta. Ji sukuriama tam tikru laiko momentu ir tam tikru metu bus
sunaikinta. Aukščiausio Viešpaties visatos pavidalo, apimančio visus
pusdievius su jų skirtingomis planetomis, samprata vadinama adhidaivata.
Kartu su individualia siela kūne glūdi ir Supersiela — pilnutinė Viešpaties
Krsnos reprezentacija. Supersiela vadinasi Paramatmą, arba adhiyajna, ir glūdi
širdyje. Šio posmo kontekste ypač reikšmingas žodis eva, nes juo Viešpats
pabrėžia, kad Paramatmą nesiskiria nuo Jo Paties. Supersiela, Aukščiausias
Dievo Asmuo, esąs šalia individualios sielos, yra pastarosios poelgių
liudininkas ir jos įvairių sąmonės formų šaltinis. Supersiela suteikia
individualiai sielai veiklos laisvę ir stebi jos poelgius. Visos Aukščiausio
Viešpaties apraiškų funkcijos savaime tampa aiškios tyram, Krsną
įsisąmoninusiam bhaktai, kuris transcendentiškai tarnauja Viešpačiui.
Neofitas, kuriam dar neprieinama Aukščiausio Viešpaties Supersielos
manifestacija, kontem-pliuoja milžinišką Viešpaties visatos pavidalą,
vadinamą adhidaivata. Neofitui patariama mąstyti apie visatos pavidalą, t.y.
virat-purusą, kurio kojos simbolizuoja žemesniąsias planetas, akys — Saulę ir
Mėnulį, o galva — aukštesniąją planetų sistemą.
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anta-kale ca mam eva smaran muktva kalevaram yah prayati sa
mad-bhdvam yati ndsty atra sarhšayah
anta-kale—gyvenimo pabaigoje; ca—taip pat; mdm—Mane; eva —tikrai;
smaran—atmindamas; muktva—palikdamas; kalevaram —kūną; yah—tas,
kas; prayati—išeina; sah—jis; mat-bhdvam— Mano būtį; yati—pasiekia;
na—ne; asti—yra; atra—čia; samšayah —abejonė.
Ir kas savo gyvenimo pabaigoje palieka kūną atmindamas vien tik Mane,
išsyk pasiekia Mano būtį. Tuo galima neabejoti.
KOMENTARAS: Posmas pabrėžia Krsnos sąmonės svarbą. Kiekvienas
žmogus, su Krsnos sąmone paliekantis kūną, išsyk pereina j transcendentinę
Aukščiausio Viešpaties būtį. Aukščiausias Viešpats yra tyrų tyriausias. Todėl
kas visą laiką yra Krsnos sąmonėje, irgi tyriausias iš tyriausiųjų. Svarbus
posmo žodis—smaran (atmindamas). Netyra siela, nepraktikavusi Krsnos
sąmonės — pasiaukojimo tarnybos — neprisimins Krsnos. Taigi Krsnos
sąmone, reikia praktikuoti nuo pirmųjų gyvenimo minučių. Jei žmogus gyvenimo pabaigoje nori susilaukti sėkmės, jis būtinai turi atminti Krsną. Todėl
reikia visada be atvangos kartoti maha-mantrą — II are Krsna, Hare Krsna,
Krsna Krsna. Hare Hare / Hare Rama, I lare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Viešpats Caitanya patarė būti kantriam kaip medis (taror iva sahisnuna).
Žmogus, kartojantis Mare Krsna, susidurs su daugybe kliūčių, tačiau jas visas
įveikdamas jis turi nesiliauti kartojęs: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna,
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tik šitaip
gyvenimo pabaigoje jis galės iki galo pasinaudoti Krsnos sąmonės teikiama
nauda.

6 TEKSTAS
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yam yam vapi smaran bhdvam tyajaty ante kalevaram tam tam evaiti
kaunteya sada tad-bhdva-bhdvitah
yam yam—kokią tik; va api—išvis; smaran—atmindamas; bhdvam—būtį;
tyajati—palieka; ante—gale; kalevaram—šį kūną; tam tam—lygiai tokį;
eva—tikrai; eti—gauna; kaunteya—o Kunti sūnau; sada—visada; tat—tą;
bhdva—būties būvį; bhdvitah— atmindamas.
Kokį būties būvį atsimins paliekantis kūną žmogus, o Kunti sūnau, į tokį
jis būtinai ir pateks.
KOMENTARAS: Čia aiškinama, kaip lemiamą mirties akimirką kinta žmogaus
būtis. Žmogus, kuris gyvenimo pabaigoje palieka savo kūną galvodamas apie
Krsną, pasiekia transcendentinę Aukščiausio Viešpaties gamtą. Netiesa, jog
tas, kuris galvoja ne apie Krsną, irgi pasiekia tą patį transcendentinį būvį. Tai
reikia labai gerai įsidėmėti. Kaip mirti, kad protas deramai funkcionuotų? Maharaja Bharata buvo didi asmenybė, tačiau mirties akimirką galvojo apie elnią,
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ir kitą gyvenimą perėjo į elnio kūną. Būdamas elniu Maharaja Bharata
prisiminė savo ankstesnį gyvenimą, tačiau elnio kūno jau negalėjo atsikratyti.
Žinoma, mūsų mintys, susikaupusios per visą amžių, lems tai, apie ką mes
mąstysime mirties akimirką — taigi šiame gyvenime kuriame sau kitą. Jei
dabar žmogus gyvena valdomas dorybės gunos, nuolatos galvoja apie Krsną,
tai ir prieš mirtį Jį atsimins. Tatai padės jam persikelti į transcendentinę Krsnos
būtį. Jei žmogus pasinėręs į transcendentinę tarnybą Krsnai, kitas jo kūnas bus
transcendentinis (dvasinis), o ne materialus. Todėl kartoti Hare Krsna, Hare
Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare yra geriausias būdas sėkmingai pakeisti būties būvį gyvenimo pabaigoje.
7 TEKSTAS
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tasmat sarvesu kdlesu mam anusmara yudhya ca mayy
arpita-mano-buddhir mdm evaisyasy asamšayah
tasmat—todėl;
sarvesu—visą;
kdlesu—laiką;
mam—Mane;
anusmara—prisimink;
yudhya—kovok;
ca—taip
pat;
mayi—Man;
arpita—atiduodamas; manah—protą; huddhih—intelektą; mdm —Mane;
eva—tikrai; esyasi—tu pasieksi; asamšayah—be abejonės.
Todėl, Arjuna, visada galvok apie Mane, kaip Krsną, ir tuo pačiu metu
kovok — vykdyk tau nurodytą pareigą. Paskyręs Man savo veiklą ir į
Mane sutelkęs protą bei intelektą, tu be abejonės pasieksi Mane.
KOMENTARAS: Nurodymas, duotas Arjunai, labai svarbus visiems, kurie
užsiima materialia veikla. Viešpats neliepia nevykdyti nurodytų pareigų ar
atsisakyti savo užsiėmimų. Galima dirbti kaip dirbus ir tuo pačiu metu mąstyti
apie Krsną kartojant Hare Krsna. Taip išvengsime materialaus susiteršimo, o
protą ir intelektą pajungsime Krsnai. Kas kartoja Krsnos vardus, neabejotinai
persikels i aukščiausią planetą — Krsnaloką.
8 TEKSTAS
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abkydsa-yoga-yuktena cetasą ndnyagamind paramam purusam
divyam yati pdrthdnucintayan
abhydsa-yoga—praktikos dėka; yuktena—užsiėmęs meditacija; cetasd—protu
ir intelektu; na anya-gdmind—nenuklysdamas kitur; paramam—Aukščiausią;
purusam—Dievo Asmenį; divyam —transcendentinį; yati—tas pasiekia;
pdrtha—o Prthos sūnau; anucintayan—nuolat galvodamas apie.
Kas medituoja Mane, kaip Aukščiausią Dievo Asmenį, nuolatos sutelkęs
protą prisimena Mane ir neišklysta iš šito kelio, tasai, o Partha, tikrai
Mane pasieks.
KOMENTARAS: Siame posme Viešpats Krsna pabrėžia, kaip svarbu Jį
prisiminti. Prisiminimai apie Krsną atgyja kartojant Hare Krsna mahd-mantrą.
Kartojant Aukščiausio Viešpaties vardus ir klausantis jų keliamų garso
virpesių, darbo gauna mūsų ausys, liežuvis ir protas. Šią mistinę meditaciją
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praktikuoti labai lengva. Ji padeda ateiti pas Aukščiausią Viešpatį. Purusam
reiškia besimėgaujantį subjektą. Nors gyvosios esybės priklauso Aukščiausio
Viešpaties ribinei energijai, materialia prasme jos — susiteršusios. Jos laiko
save besimėgaujančiais subjektais, tačiau nėra aukščiausias besimėgaujantis
subjektas. Čia aiškiai nurodoma, kad aukščiausias besimėgaujantis subjektas
— tai Aukščiausias Dievo Asmuo, tokiais Savo pavidalais ir pilnutinėmis
ekspansijomis, kaip Narayana, Vasudeva, ete.
Bhakta, kartodamas Hare Krsna, nepaliaujamai mąsto apie savo garbinimo
objektą — Aukščiausią Viešpatį bet kuriuo Jo aspektu: Narayana, Krsną,
Ramą, ete. Nuolatinė Hare Krsna kartojimo praktika jį apvalo, ir jos dėka
gyvenimo pabaigoje jis eina į Dievo karalystę. Yogos praktika — tai meditacija
į širdyje glūdinčią Supersiela, Kartojant Hare Krsna, mūsų mintys irgi bus
visada sutelktos į Aukščiausią Viešpatį. Protas neramus, todėl jį reikia jėga
priversti mąstyti apie Krsną. Dažnai pateikiamas toks pavyzdys: vikšras nori
tapti drugeliu ir dar šį gyvenimą juo tampa. Taip ir mes, jei nuolat mąstysime
apie Krsną, be abejonės, po mirties gausime tokios pačios konstitucijos kūną,
kokį turi Krsna.
9 TEKSTAS
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kavim puranam anušasitaram anor aniydmsam anusmared
yah
sarvasya dhataram acintya-rūpam aditya-varnam tamasah
parastai
kavim — visa žinantis; puranam — seniausias; anušasitaram—valdovas;
anoh—už atomą; aniydmsam—mažesnis; anusmaret— nuolat galvoja taip;
yah—tas,
kuris;
sarvasya—visa
ko;
dhataram
—saugotojas;
acintya—nesuvokiamas; rūpam—kurio pavidalas; aditya-varnam—švytintis
lyg saulė; tamasah—tamsai; parastdt —transcendentalus.
Apie Aukščiausią Viešpatį reikia mąstyti kaip apie visa žinantį, seniausią,
valdovą, mažesnį už mažiausiai į, visa ko saugotoją, esantį aukščiau
materialių sampratų, nesuvokiamą ir tą, kuris visada yra asmenybė. Jis
šviesus tarsi saulė ir būdamas transcendentalus yra anapus materialios
gamtos.
KOMENTARAS: Posmas nurodo, kaip mąstyti apie Aukščiausiąjį. Svarbiausias
momentas—jog Jis ne beasmenis ir nėra tuštuma. Žmogus negali medituoti
tuštumą arba kažką neasmenišką, nes tai labai sunku. O štai mąstyti apie Krsną
visai nesunku, ir čia kaip tik apie tai kalbama. Visų pirma, Viešpats yra purusa
— asmuo; kaip apie asmenį mes mąstome ir apie Ramą, ir apie Krsną. Ar mes
galvotume apie Krsną, ar apie Ramą — koks iš tikrųjų Viešpats, aprašo šis
Bhagavad-gitos posmas. Viešpats yra kavi, t.y. Jis pažįsta praeitį, dabartį ir
ateitį, todėl yra visa žinantis; Jis — seniausioji asmenybė, nes yra visa ko
pradžių pradžia, viskas kilo iš
Jo. Be to, Jis aukščiausias visatos valdovas, žmonijos saugotojas ir mokytojas.
Jis mažų mažiausias. Gyvoji esybė yra didumo sulig viena dešimttūkstantąja
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plauko galiuko dalim, tačiau Viešpats toks nesuvokiamai mažas, kad įeina net
ir į šios dalelės širdį. Todėl Jis ir vadinamas mažų mažiausiu. Kaip
Aukščiausiasis, Jis gali įeiti į atomą ar pačios mažiausios būtybės širdį ir,
būdamas Supersiela, jį kontroliuoti. Nors labai mažas. Jis viską persmelkia ir
viską palaiko. Jis palaiko visas planetų sistemas. Dažnai stebimės, kaip tokios
milžiniškos planetos plauko erdvėje. Čia teigiama, kad Aukščiausias Viešpats
Savo nesuvokiama energija palaiko milžiniškas planetas ir galaktikų sistemas.
Šiuo atveju itin svarbus žodis acintya (nesuvokiamas). Dievo energija yra už
mūsų patyrimo ir mąstymo ribų, todėl ir vadinama nesuvokiama (acintya). Kas
tai užginčys? Viešpats persmelkia materialų pasaulį ir vis dėlto yra anapus jo.
Mes nepajėgiame suvokti net materialaus pasaulio — tokio menko, lyginant jį
su dvasiniu, tad kaip galime suvokti tai, kas driekiasi anapus? Acintya reiškia
tai, kas yra anapus materialaus pasaulio, ko mūsų argumentai, logika ir
filosofavimas nepasiekia, kas nesuvokiama. Todėl išmintingi žmonės,
vengdami beprasmių ginčų ir samprotavimų, turėtų pripažinti šventraščių —
Vedų, Bhagavad-gitos ir Srimad-Bhdgavatam teiginius ir laikytis jų nustatytų
principų. Taip žmogus įgytų supratimą.
10 TEKSTAS

praydna-kdle manasdcalena
bhaktya yukto yoga-balena caiva bhruvor madhye pranam
avešya samyak
sa tam param purusam upaiti divyam
prayana-kale—mirties metu; manasd—protu; acalena—nesiblaš-kančiu;
bhaktya—su visišku pasiaukojimu; yuktah—užsiėmęs; yoga-balena—mistinės
yogos jėgų dėka; ca—taip pat; eva—tikrai: bhruvoh—antakių; madhye—tarpe;
pranam—gyvybės orą; dvešya—pakėlęs; samyak—visiškai; sah—jis; tam—tą;
param— transcendentinį; purusam—Dievo Asmenį; upaiti—pasiekia;
div-yam—dvasinėje karalystėje.
Kas mirties metu suteikia tarp antakių gyvybės orą ir yogos išgalėmis,
nesiblaškančiu protu, visiškai pasiaukojęs prisimena Aukščiausią Viešpatį,
tas tikrai ateis pas Aukščiausią Dievo Asmenį.
KOMENTARAS: Posmas aiškiai kalba, kad mirties metu protą reikia su
pasiaukojimu sutelkti į Aukščiausią Dievo Asmenį. Turintiems yogos įgūdžių
patariama gyvybės jėgą pakelti į tašką tarp antakių (į djhd-cakrą). Posmas
siūlo sat-cakra-yogos praktiką — medituoti šešias čakras. Tačiau tyras bhakta
nepraktikuoja tokios yogos, nes jis visada yra Krsnos sąmonėje ir mirties
valandą Viešpaties malone prisimena Aukščiausią Dievo Asmenį. Tai aiškina
keturioliktas posmas.
Ypač reikšmingas yra posmo žodis yoga-balena, nes nepraktikuojant yogos
— sat-cakra-yogos ar bhakti-yogos, neįmanoma mirties metu pasiekti tokią
transcendentinę būseną. Nepraktikavus kurios nors yogos sistemos, o ypač
bhakti-yogos, neįmanoma mirštant staiga prisiminti Aukščiausią Viešpatį.
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Mirties valandą proto funkcijos sutrinka, todėl reikia būti susijusiu su
transcendencija per yogos praktiką.

11 TEKSTAS

fšfcrftr ^ft tfroin: i

yad aksaram veda-vido vadanti
višanti yad yatayo vita-rdgdh yad icchanto brahmacaryam
caranti
tat te padam sahgrahena pravaksye
yat—tą, kurį; aksaram—skiemenį om; veda-vidah—Vedų žinovai;
vadanti—sako; višanti—įeina; yat—į kurį; yatayah—didieji išminčiai;
vita-ragah—atsižadėję pasaulio; yat—tą, kurio; ic-chantah—trokšdami;
hrahmacaryam—celibatą;
caranti—praktikuoja;
tat—tą;
te—tau;
padam—padėtį; sahgrahena—glaustai; pravaksye—Aš paaiškinsiu.
Žmonės, išmanantys Vedas, tariantys omkarą ir didieji išminčiai,
atsižadėję pasaulio, įžengia į Brahmaną. Siekiantys šio tobulumo laikosi
celibato. O dabar Aš glaustai tau paaiškinsiu procesą, kuris padeda
išsigelbėti.
KOMENTARAS: Viešpats Šri Krsna patarė Arjunai praktikuoti sat-cakra-yogą,
kai gyvybės oras sutelkiamas tarp antakių. Manydamas, jog Arjuna nežinos,
kaip praktikuoti sat-cakra-yogą, Viešpats kituose posmuose aiškina šį kelią.
Viešpats sako, kad Brahmanas, nors ir vienut vienas, bet turi įvairias apraiškas
ir aspektus. Tai, kad aksara, arba omkdra (skiemuo om), tapatus Brahmanui,
dažniausiai teigia impersonalistai. Čia Krsna kalba apie beasmenį Brahmaną, į
kurį įeina pasaulio atsižadėjusieji išminčiai.
Pagal Vedų mokslo sistemą, mokiniai, gyvenantys su dvasiniu mokytoju ir
besilaikantys visiško celibato, nuo pat pradžių mokomi tarti om ir pažinti
aukščiausią beasmenį Brahmaną. Taip jie suvokia du Brahmano aspektus. Ši
praktika labai svarbi, kad mokinys darytų pažangą dvasiniame gyvenime,
tačiau mūsų laikais toks brahmacario (nevedęs, lytiškai susilaikąs mokinys)
gyvenimas vargu ar įmanomas. Socialinė pasaulio organizacija labai pakito, ir
besimokantis žmogus neturi galimybes laikytis celibato. Visame pasaulyje yra
daug institutų, kurie specializuojasi skirtingose mokslo srityse, tačiau nėra nė
vieno pripažinto instituto, kuriame mokiniai būtų mokomi brahmacaryos
principų. Nesilaikant celibato, labai sunku tobulėti dvasiškai. Todėl Viešpats
Caitanya, remdamasis šventraščių paliepimais, skelbė, kad šiame Kali amžiuje
pažinti Aukščiausiąjį įmanoma tiktai kartojant Viešpaties Krsnos šventus
vardus: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare.
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sarva-dvardni samyamya mano hrdi nirudhya ca mūrdhny
ddhdydtmanah prdnam dsthito yoga-dhdrandm
sarva-dvardni—visus kūno vartus; samyamya—valdantis; manah —protą;
hrdi—širdyje;
nirudhya—užsklendžiantis;
ca—taip
pat;
mūrdhni—viršugalvyje;
adhaya—sutelkiantis;
atmanah—sielos;
prdnam—gyvybės orą; asthitah—esantis; yoga-dhdrandm—yogos būsenoje.
Yogos būsena — tai atsiribojimas nuo juslinės veiklos. Užvėrus visus
juslių vartus ir sutelkus protą širdyje, o gyvybės orą — viršugalvyje,
panyrama į yogą.
KOMENTARAS: Norint praktikuoti yogą, kurią siūlo šis posmas, visų pirma
reikia atsitverti nuo visų juslinių malonumų. Sis metodas vadinamas
pratydhdra, t.y. juslių atitraukimu nuo jų objektų. Jutimo organus, kurie skirti
pažinimui — akis, ausis, nosį, liežuvį ir lytėjimo organus — reikia tvirtai
suimti į rankas ir neleisti jiems egoistiškai tenkintis. Tokiu būdu protas
sutelkiamas į širdyje glūdinčią Supersiela, o gyvybės jėga pakeliama į
viršugalvį. Šeštas skyrius tą procesą aprašo išsamiai, bet kaip jau minėta, mūsų
laikais ši praktika vargu ar įgyvendinama. Geriausias metodas — tai Krsnos
sąmonė. Jei žmogus sugeba visą laiką išlaikyti į Krsną sutelktą protą ir
pasiaukojęs Jam tarnauja, tai jam nesunku išbūti nesudrumsčiamame
transcendentiniame transe, arba samadhi.
13 TEKSTAS
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orh ity ekdksararh brahma vydharan mdm anusmaran yah praydti
tyajan deharh sa ydti paramam gatim
om—raidžių junginį orh (omkdra); iti—taip; eka-aksaram—vieną skiemenį;
brahma—absoliutų;
vydharan—tardamas;
mdm—
Mane
(Krsną);
anusmaran—atmindamas;
yah—kas
tik;
praydti
—išeina;
tyajan—palikdamas; deham—šį kūną; sah—jis; ydti— pasiekia; paramam—į
aukščiausią; gatim—tikslą.
Jeigu žmogus praktikuoja šią yogą ir taria šventą skiemenį om
—tobuliausią raidžių junginį, o atsiskirdamas nuo kūno galvoja apie
Aukščiausią Dievo Asmenį, jis tikrai pasieks dvasines planetas.
KOMENTARAS: Čia aiškiai pasakyta, kad om, Brahmanas ir Viešpats Krsna
nėra kažkas skirtinga. Om — tai beasmenė garsinė Krsnos reprezentacija, tuo
tarpu garsas Hare Krsna apima ir garsą om. Šventraščiai kuo aiškiausiai
rekomenduoja šiame amžiuje kartoti Hare Krsna mantrą. Tad jei žmogus
gyvenimo pabaigoje paliks kūną kartodamas Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna
Krsna, Hare Hare / Hare Raina, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, jis tikrai
pasieks vieną iš dvasinių planetų. Kokia bus toji planeta, priklauso nuo jo
pasirinktos praktikos. Krsnos bhaktos eina į Krsnos planetą, Goloka
Vrndavaną. Personalistų laukia begalinė daugybė kitų dvasinio dangaus
planetų, vadinamų Vaikunthos planetomis, tuo tarpu impersonalistai pasilieka
brahmajyoti.
14 TEKSTAS
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ananya-cetdh satatam yo mdm smarati nityasah tasydham sulabhah
pdrtha nitya-yuktasya yoginah
ananya-cetdh—neklaidžiodamas mintimis; satatam—nuolatos; yah—kas tik;
mdm—Mane (Krsną); smarati—prisimena; nityasah—reguliariai; tasya—jam;
aham—Aš esu; su-labhah—labai lengvai pasiekiamas; pdrtha—o Prthos
sūnau; nitya—reguliariai; yuktasya—užsiėmusiam; yoginah—bhaktai.
Lengva Mane laimėti tam, kuris visada atmena Mane ir negalvoja apie
nieką kitą, nes jis, o Prthos sūnau, be paliovos su pasiaukojimu Man
tarnauja.
KOMENTARAS: Posmas nusako galutinį tikslą, kurį pasiekia besąlygiškai
Aukščiausiam Dievo Asmeniui pasiaukoję bhaktos, tarnaujantys Jam pagal
bhakti-yogos sistemą. Ankstesniuose posmuose buvo paminėti keturi bhaktų
tipai: kenčiantys, smalsūs, ieškantys materialios naudos ir spekuliatyvūs
filosofai. Ten buvo nusakyti ir skirtingi išsivadavimo keliai: karma-yoga,
jhdna-yoga ir hatha-yoga. Šios yogos sistemos iš dalies grindžiamos bhakti, ta
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čiau šiame posme kalbama būtent apie gryną bhakti-yogą, be jokių jndna,
karma ar hatha priemaišų. Žodis ananya-cetdh pažymi, kad tyras bhakti-yogas
netrokšta nieko, išskyrus Krsną. Tyras bhakta nei nori pakilti į dangaus planetas,
nei siekia vienovės su brahmajyoti, išgelbėjimo ar išvadavimo iš materijos
pinklių. Tyras bhakta netrokšta nieko. Caitanya-caritdmrta vadina jį niskdma —
neturinčiu jokių asmeninių išskaičiavimų, Visiška ramybė — tai jo privilegija, ji
nepriklauso tiems, kurie vaikosi asmeninės naudos. Jndna-yogas, karma-yogas,
hafha-yogas turi savanaudiškų tikslų, tuo tarpu tobulas bhakta, išskyrus norą
suteikti -malonumo Aukščiausiam Dievo Asmeniui, nieko kito netrokšta. Todėl
Viešpats sako, kad kiekvienas, kuris besąlygiškai pasiaukojo Jam, lengvai Jį
laimi.
Tyras bhakta visuomet su pasiaukojimu tarnauja Krsnai, vienam iš įvairių Jo
asmeniškų pavidalų. Krsna kuria įvairias pilnutines ekspansijas ir inkamacijas,
pavyzdžiui, Ramą ir Nrsirhhą. Bhakta gali pasirinkti bet kurį iš šių
transcendentinių Aukščiausio Viešpaties pavidalų ir, su meile Jam tarnaudamas,
sutelkti į Jį savo protą. Tokiam bhaktai nekyla problemų, kurios kamuoja
praktikuojančius kitas yogas. Bhakti-yoga labai paprasta ir skaisti, ją lengva
atlikti. Pradėti galima ėmus kartoti Hare Krsna. Viešpats maloningas visiems,
tačiau, kaip minėjome, Jis ypač palankus tiems, kurie nuolatos ir
nenukrypstamai Jam tarnauja. Tokiems bhaktoms Viešpats padeda, kaip tik gali.
Vedose (Katha Upanisada 1.2.23) teigiama: yam evaisa vrnute tena labhyas I
tasyaisa dtmd vivrnute tanum svam — tas, kuris visiškai atsidavęs ir pasiaukojęs
tarnauja Aukščiausiam Viešpačiui, pažįsta Jį tokį, koks Jis yra. O
Bhaga-vad-gitoje (10.10) sakoma: daddmi buddhi-yogam tam — tokiam
bhaktai Viešpats duoda pakankamai išminties, kad šis galėtų ateiti pas Jį į
dvasinę karalystę.
Išskirtinė tyro bhaktos savybė ta, kad jis visada, nepriklausomai nuo laiko ir
vietos, mąsto tiktai apie Krsną ir apie nieką daugiau. Tam niekas neturi kliudyti.
Jis turi būti pasiryžęs tarnauti bet kur ir bet kada. Kai kas teigia, kad bhakta turįs
gyventi šventose vietose: Vrndavanoje ar kokiame nors šventame mieste, kur
gyveno Viešpats. Tačiau tyras bhakta gali gyventi bet kur ir pasiaukojimo
tarnyba Viešpačiui sukurti Vrndavanos atmosferą. Juk būtent Šri Advaita
kreipėsi į Viešpatį Caitanyą, išreikšdamas tokią mintį: „Kur Tu, o Viešpatie —
ten Vrndavana".
Žodžiai satatam ir nityašah, reiškiantys „visada", „reguliariai" ar „kasdien",
rodo, kad tyras bhakta visą laiką prisimena Krsną ir Jį medituoja. Tokiom
savybėm pasižymi tyras bhakta, kuriam Viešpats labai lengvai pasiekiamas.
Bhakti-yoga — tai sistema, kuriai Gita teikia pirmenybę. Paprastai bhakti-yogai
tarnauja penkiais skirtingais būdais: (1) šdnta-bhakta atlieka neutralią
pasiaukojimo tarnybą, (2) ddsya-bhakta pasiaukojęs tarnauja, atlikdamas tarno
vaidmenį, (3) sdkhya-bhakta tarnauja, atlikdamas draugo vaidmenį, (4)
vdtsalya-bhakta tarnauja, atlikdamas vieno iš tėvų vaidmenį, (5)
mddhutya-bhakta tarnauja Aukščiausiam Viešpačiui kaip mylimam sutuoktiniui.
Bet kuriuo iš šių atvejų tyras bhakta nuolatos su transcendentine meile tarnauja
Anksčiausiam Viešpačiui ir negali Jo pamiršti; taigi Viešpats jam lengvai
pasiekiamas. Kaip tyras bhakta nė akimirkai negali pamiršti Aukščiausio
Viešpaties, taip ir Aukščiausias Viešpats nė akimirkai neužmiršta Savo tyro
bhaktos. Šį didį palaiminimą teikia Krsnos įsisąmoninimo procesas,
maha-mantros kartojimas: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare /
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
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mdm upetya punar janma duhkhdlayam ašdšvatam ndpnuvanti
mahatmdnah samsiddhim paramam gatdh
mdm—pas
Mane;
upetya—atėjusios;
punah—vėl;
janma—gimimą;
duhkha-dlayam—kančių
vietą;
ašdšvatam—laikiną;
na—
niekada;
dpnuvanti—gauna; mahd-dtmdnah—didžiosios sielos; samsiddhim—tobulumą;
paramam—aukščiausią; gatdh—pasiekusios.
Pas Mane atėjusios didžiosios sielos, pasiaukoję Man yogai, niekada
nebegrįžta į laikiną, kančių perpildytą pasauli, nes jie pasiekė aukščiausią
tobulumą.
KOMENTARAS: Laikinas materialus pasaulis — tai kančių, kurias sukelia
gimimas, senatvė, ligos ir mirtis, viešpatija, todėl suprantama, kad pasiekusiam
tobulumą ir atėjusiam į aukščiausią planetą, Krsnaloką, Goloka Vrndavaną, nesinori grįžti atgal. Vedų raštai aukščiausią
planetą vadina avyakta, aksara ir parama gati; kitaip sakant, ši planeta yra
anapus materialaus matymo ir nenusakoma, tačiau ji yra aukščiausias tikslas ir
vieta, skirta mahatmoms (didžiosioms sieloms). Transcendentinę žinią
mahatmos gauna iš realizuotų bhaktų ir, įsisąmonindamos Krsną, tolydžio
plėtoja pasiaukojimo tarnybą. Jos taip pasineria į transcendentinį tarnavimą, kad
jau nebenori nei pasikelti į kurią iš materialių planetų, nei eiti į kokią nors
dvasinę planetą—jos ilgisi vien tik Krsnos, trokšta bendrauti su Juo ir nenori
nieko daugiau. Toks yra aukščiausias būties tobulumas. Posmas kalba būtent
apie personalistus — Aukščiausio Viešpaties, Krsnos bhaktas. Krsną
įsisąmoninę bhaktos pasiekia aukščiausią būties tobulumą. Kitaip sakant, jie —
didžiosios sielos.

16 TEKSTAS

d-brahma-bhuvandl lokah punar dvartino 'rjuna mdm upetya tu
kaunteya punar janma na vidyate
d-brahma-bhuvandt—iki pat Brahmalokos planetos; lokah—į planetų sistemas;
punah—vėl; dvartinah—grįžimas; arjuna—o Arjuna; mdm—pas Mane;
upetya—atėjus; tu—tačiau; kaunteya— o Kunti sūnau; punah janma—naujas
gimimas; na—niekada; vi-dyate—įvyksta.
Visos materialaus pasaulio planetos — nuo aukščiausios iki pat žemiausios
— tai kančių kraštas, kur kartojasi gimimas ir mirtis. Tačiau atėję į Mano
buveinę, o Kunti sūnau, niekada daugiau nebegimsta.
KOMENTARAS: Norėdami patekti į transcendentinę Krsnos buveinę ir niekada
negrįžti, visi yogai: karma, jhdna, hatha, etc. — galų gale turi prieiti
pasiaukojimo tarnybą, t.y. bhakti-yogą, arba Krsnos sąmonę. Pasiekusieji
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aukščiausias materialias planetas (pusdievių planetas) vėlei priversti gimti ir
mirti. Iš Žemės žmonės kyla į aukštesnes planetas, o gyvenantys aukštesnėse
planetose — Brahmalokoje, Candralokoje ir Indralokoje, leidžiasi į Žeme,.
Chandogya Upanisada siūlo atnašauti pahcagni-vidyos aukas, kurios įgalina
patekti į Brahmaloką, tačiau jei ten žmogus toliau neugdo Krsnos sąmonės, jam
lemta grįžti į Žemę. Tie, kurie aukštesnėse planetose gilina Krsnos sąmonę,
pamažu kopia į vis aukštesnes planetas, o visatos naikinimo metu eina į amžiną
dvasinę karalystę. SrTdhara Svamis savo Bhagavad-gitos komentaruose cituoja
tokį posmą:
brahmano, saha te šarve samprdpte pratisahcare parasyante
krtdtmdnah pravišanti param padam
„Materialios visatos naikinimo metu Brahma ir visi jo bhaktos, nuolatos
esantys Krsnos sąmonėje, persikelia į dvasinę visatą — į tas dvasines planetas,
kurias norėjo pasiekti".

17 TEKSTAS

sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmano viduh ratrim
yuga-sahasrantarh te ' ho-rdtra-vido janah
sahasra—tūkstantį; yuga—epochų; paryantam—talpinančią; ahah—dieną;
yat—tą, kurią; brahmanah—Brahmos; viduįi—jie žino; ratrim—naktį;
yuga—epochų; sahasra-antam—taip pat besibaigiančią po vieno tūkstančio;
te—jie; ahah-ratra—dieną ir naktį; vidah—žinantys; janah—žmonės.
Žmonių skaičiavimais, viena Brahmos diena trunka tūkstantį amžių. Tiek
pat tęsiasi ir jo naktis.
KOMENTARAS: Materialios visatos egzistavimo trukmė — ribota. Ji
matuojama kaipų periodais. Kalpa — tai Brahmos diena, o vieną jo dieną
sudaro tūkstantį kartų pasikartojančios keturios yugos, arba amžiai: Satya,
Treta, Dvapara ir Kali. Satyos periodui būdinga dorybė, išmintis bei
religingumas, o neišmanymo ir ydų beveik nepasitaiko; ši yuga tęsiasi 1 728
000 metų. Treta-yugoje ima reikštis
ydos, o tęsiasi ji 1 296 000 metų. Dvapara-yugoje dorybė bei religingumas
toliau smunka, ydų gausėja; jos trukmė — 864 000 metų. Paskutinis periodas —
Kali-yuga (yuga, kurioje mes gyvename pastaruosius 5 000 metų), ją
charakterizuoja gausūs kivirčai, neišmanymas, bedievystė ir ydos, o tikroji
dorovė praktiškai išnykusi; yugos trukmė — 432 000 metų. Kali-yugoje blogis
tiek iškeroja, kad, jai baigiantis, Pats Aukščiausias Viešpats ateina kaip Kalki
avatara, išnaikina demonus, gelbsti Savo bhaktas ir pradeda kitą Satyą-yugą. Ir
vėl ciklas prasideda iš naujo. Šios keturios yugos, pasikartojančios tūkstantį
kartų, sudaro vieną Brahmos dieną; tiek pat trunka ir jo naktis. Brahma gyvena
šimtą tokių „metų", o po to miršta. Žemiškais skaičiavimais, tie „šimtas metų"
sudaro 311 trilijonų ir 40 milijardų metų. Pažvelgus į šiuos skaičius, Brahmos
gyvenimas atrodo esąs fantastiškas ir begalinis, tačiau, amžinybės požiūriu, jis
trumpas lyg žaibo blyksnis. Priežasčių Vandenyne egzistuoja nesuskaičiuojama
daugybė Brahmų, kurie čia atsiranda, čia vėl išnyksta — lyg Atlanto vandenyno
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burbulai. Brahma ir jo kūrinija nuolatos kinta, nes yra materialios visatos
neatskiriama dalis.
Materialioje visatoje net ir Brahma neatleistas nuo gimimo, senatvės, ligų ir
mirties. Tačiau Brahma, kaip visatos valdytojas, tiesiogiai tarnauja
Aukščiausiam Viešpačiui, todėl jis išsivaduoja. Iškilnūs sannyasiai pasikelia į
Brahmos planetą — Brahmaloką — aukščiausią materialios visatos planetą,
egzistuojančią ilgiau už visas dangaus planetas aukštutinėje planetų sistemos
sferoje. Tačiau pagal materialios gamtos dėsnį, Brahma su visais Brahmalokos
gyventojais, atėjus laikui, turi mirti.

18 TEKSTAS

avyaktdd vyaktayah sarvah prabhavanty ahar-dgame rdtry-dgame
praliyante tatraivavyakta-samjnake
avyaktdt—iš neišreikšto; vyaktayah—gyvosios esybės; sarvah— visos;
prabhavanti—gauna
išraišką;
ahah-dgame—dienai
išaušus;
rdtri-dgame—nakčiai atėjus; praliyante—sunaikinamos; tatra—į tą;
eva—tikrai; avyakta—neišreikštas; samjhake—kuris vadinamus.
Auštant Brahmos dienai, visos gyvosios esybės iŠ neišreikšto būvio pereina
į išreikštąjį, o kai sutemsta naktis, jos vėl nugrimzta į neišreikštą būvį.

19 TEKSTAS
^<WW H

^CT

srefam I

bhūta-grdmah sa evdyarh bhūtva bhūtva prallyate rdtry-dgame 'vašah
pdrtha prabhavaty ahar-dgame
bhūta-grdmah—visų gyvų esybių visuma; sah—šių; eva—tikrai; ayam—ši;
bhūtva bhūtva—pakartotinai gimdama; prallyate—yra sunaikinama;
rdtri—nakčiai; dgame—atėjus; avašah—savaime; pdrtha—o Prthos sūnau;
prabhavati—gauna išraišką; ahah—dienai; dgame—išaušus.
Kaskart iš naujo aušta Brahmos diena ir išvysta šviesą visos gyvosios
esybės; o nusileidus Brahmos nakčiai, jos, bejėgės, sunaikinamos.
KOMENTARAS: Menkos nuovokos būtybės, kurios stengiasi pasilikti
materialiame pasaulyje, iškopia į aukštesniąsias planetas, bet paskui vėl privalo
grįžti į Žemės planetą. Kol trunka Brahmos diena, jos rodo aktyvumą
aukštesnėse ar žemesnėse materialaus pasaulio planetose, bet atėjus Brahmos
nakčiai, visos jos sunaikinamos. Dieną jos gauna įvairiausius kūnus, kad galėtų
materialiai veikti, o naktį, jų netekusios, suslėgtos glūdi Višnu kūne. Paskui vėl,
kai aušta Brahmos diena, jos išvysta šviesą. Bhūtva bhūtva prallyate: dieną jos
turi išreikštą būvį, o naktį yra sunaikinamos. Pasibaigus Brahmos gyvenimui,
visos jos sunaikinamos ir milijonų milijonus metų būna neišreikštos. Brahmai
gimus kitoje epochoje, jos vėl apsireiškia. Taip jas apžavi materialaus pasaulio
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kerai. Tačiau išmintingi žmonės, įsijungė. į Krsnos sąmonę, teisingai panaudoja
žmogaus gyvenimą pasiaukojimo tarnybai, kartodami Hare Krsna,
Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Tokiu būdu jie dar šį gyvenimą persikelia į dvasinę Krsnos planetą,
ten patiria amžiną palaimą, ir jau nebeprivalo atgimti.

20 TEKSTAS

paras tasmat tu bhavo 'nyo 'vyakto 'vyaktai sanatanah yah sa sarvesu
bhūtesu našyatsu na vinašyati
parah—transcendentinė; tasmat—šiai; tu—tačiau; bhdvah— gamta;
anyah—kita;
avyaktah—neišreikšta;
avyaktat—neišreikštai;
sanatanah—amžina; yah sah—ta, kuri; sarvesu—visą; bhūtesu—reiškinija;
našyatsu—sunaikinus; na—niekada; vinašyati— yra sunaikinama.
Bet yra kita neišreikšta gamta, ji amžina ir transcendentali šios išreikštos ir
neišreikštos materijos atžvilgiu. Ji aukščiausia ir niekad nesunaikinama.
Kai šio pasaulio nelieka, toji dalis išlieka kaip buvus.
KOMENTARAS: Krsnos aukštesnioji dvasinė energija yra transcendentinė ir
amžina. Jai nedaro įtakos pokyčiai materialios gamtos, kuri Brahmos dieną yra
kuriama, o naktį — naikinama. Aukštesniosios Krsnos energijos savybės
visiškai priešingos materialiai gamtai. Aukštesnioji ir žemesnioji gamta
paaiškintos septintame skyriuje.
avyakto 'ksara ity ūktas tam ahuh paramam gatim yam prdpya na
nivartante tad dhama paramam mama
nvyaktah—neišreikšta; aksarah—tikra; iti—taip; uktah—pasakytu; tam—ta;
ahuh—vadinama; paramam—aukščiausiu; gatim — tikslu; yam—kurį;
prdpya—laimėję; na—niekada; nivartante— sugrįžta atgal; tat—ta;
dhama—buveinė; paramam—aukščiausia; mama — Mano.
lai, ką vedantistai apibūdina kaip neišreikštą ir tikrą, kas vadinama
aukščiausiuoju tikslu, į kurį atėjus niekada negrįžtamu atgalios, yra Mano
aukščiausioji buveinė.
KOMENTARAS: Dievo Asmens Krsnos aukščiausiąją buveinę llrahma-sariihitd
vadina cintamani-dhama — šalis, kur išsipildo visi Iroškimai. Aukščiausia
Viešpaties Krsnos buveinė vadinama Goloka Vrndavana; joje daugybė rūmų,
pastatytų iš filosofinio akmens. Ten auga vadinamieji „troškimų medžiai", kurie
paliepus patiekia kokių tik nori valgių, ganosi surabhi karvės, duodančios pieną
neribotais kiekiais. Toje buveinėje Viešpačiui tarnauja šimtai tūkstančių sėkmės
deivių (LaksmI), o vadinasi Jis — Govinda, pirmapradis Viešpats ir visų
priežasčių priežastis. Viešpats meistriškai groja Savo fleita (venum kvanantam).
Jo transcendentinė išvaizda — pati patraukliausia visuose pasauliuose: akys
primena lotoso žiedlapius, o kūno spalva kaip debesies. Jis toks žavus, kad Savo
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grožiu nustelbia tūkstančius Kupidonų. Jis dėvi šafrano rūbą, Jo kaklą puošia
girlianda, o į plaukus įsegta povo plunksna. Bhagavad-gitoje Viešpats Krsna tik
užsimena apie Savo asmenišką buveinę - Goloka Vrndavana, pačią aukščiausią
dvasinės karalystės planetą. Vaizdingą jos aprašymą pateikia Brahma-samhitd.
Vedų raš-lai (Katha Upanisada 1.3.11) teigia, kad nėra nieko aukščiau už tą
Aukščiausio Viešpaties buveinę ir kad ji — galutinis tikslas (puru-san na
param kihcit sa kdsthd parama gatih). Kas jį pasiekia, niekada negrįžta į
materialųjį pasaulį. Pats Krsna ir Jo aukščiausioji buveinė nesiskiria; kokybės
prasme jie tapatūs. Mūsų planetoje, devyniasdešimt mylių į pietryčius nuo
Delio, plyti Vrndavana — tikslus aukščiausios dvasinio dangaus planetos
Goloka Vrndavanos atliepinys. Nužengęs į mūsų planetą, Krsna pramogavo
būtent toje
Žemės vietoje, kuri vadinasi Vrndavana. Ji išsidriekusi maždaug
aštuoniasdešimt keturių kvadratinių mylių plote Mathuros rajone, Indijoje.
22 TEKSTAS

purusah sa parak pdrtha bhaktya labhyas tv ananyayd yasydntah-sthdni
bhūtdni yena šarvam idam tatam
purusah—Aukščiausias Asmuo; sah—Jis; parah—Aukščiausias, už kurį nėra
nieko didingesnio; pdrtha—o Prthos sūnau; bhaktya—pasiaukojimo tarnyba;
labhyah—gali
būti
pasiektas;
tu—tačiau;
ananyayd—besąlygiška,
nenukrypstama; yasya—kurio; an-tah-sthdni—viduje; bhūtdni—visa ši
materiali reiškinija; yena— kurio; šarvam—visa; idam—ką tik mes galime
pamatyti; tatam —persmelkta.
Aukščiausią Dievo Asmenį, už kurį nėra nieko aukštesnio, galima pasiekti
tik per besąlygišką pasiaukojimą. Nors Jis ir neapleidžia Savo buveinės, Jis
persmelkia viską ir viskas glūdi Jame.
KOMENTARAS: Posmas aiškiai sako, kad aukščiausias tikslas — Aukščiausio
Asmens Krsnos buveinė, iš kurios negrįžtama. Brah-ma-samhitd aukščiausią
buveinę vadina dnanda-cinmaya-rasa — kraštu, kur viskas trykšta dvasine
palaima. Visa jos įvairovė turi dvasinės palaimos kokybę—joje nėra nieko
materialaus. Ta įvairovė— tai Paties Aukščiausio Dievo dvasinė ekspansija,
nes, kaip jau buvo aiškinta septintame skyriuje, ji sudaryta tik iš dvasinės
energijos. O materialųjį pasaulį Viešpats persmelkia Savo materialia energija,
nors Savo aukščiausios buveinės Jis niekada neapleidžia. Taigi Savo dvasinės ir
materialios energijos dėka Jis esti visur— tiek materialiose, tiek dvasinėse
visatose. Yasydntah-sthdni reiškia, kad Jis palaiko viską, kas egzistuoja Jo
dvasinėje ar materialioje energijose. Tomis dviejomis energijomis Viešpats
persmelkia viską.
Posmo žodis bhaktya nurodo, kad įžengti į aukščiausią Krsnos buveinę arba į
nesuskaitomas Vaikunthos planetas galima tik bhakti — pasiaukojimo tarnybos
dėka. Joks kitas procesas nepadės pasiekti aukščiausios buveinės. Vedos
(Gopdla-tdpanl Upanisada 3.2) irgi aprašo Aukščiausią Dievo Asmenį ir
aukščiausią buveinę. Eko vaši sarva-gah krsnah. Toje buveinėje viešpatauja
vienas vienintelis Aukščiausias Dievo Asmuo, Jo vardas — Krsna. Jis — visų
maloningiausia Dievybė, ir nors Jis ten vienas, tačiau išplinta į milijonų
milijonus pilnutinių ekspansijų. Vedos lygina Viešpatį su medžiu, kuris nors ir

312

Bhagavad-gita

8.18

auga vienoje vietoje, nokina įvairiausius vaisius, žydi ir keičia lapus. Pilnutinės
Viešpaties ekspansijos, valdančios Vaikunthos planetas, yra keturrankės ir
žinomos daugeliu vardų — Purusottama, Trivikrama, Kešava, Madhava,
Aniruddha, Hrsikeša, Sankarsana, Pradyumna, Šrldhara, Vasudeva, Darnodara,
Janarda-na, Narayana, Vamana, Padmanabha, etc.
Brahma-sarhhitd (5.37) taip pat liudija, kad Viešpats, nors ir visada yra
aukščiausioje buveinėje, Goloka Vrndavanoje, persmelkia viską, todėl viskas
eina savo vaga (goloka eva nivasaty akhildtma-bhūtah). Kaip sako Vedos
(Švetdšvatara Upanisada 6.8): pardsya šaktir vividhaiva šrūyate i svdbhdvikl
jhdna-bala-kriyd ca—Nors Aukščiausias Viešpats yra labai labai toli, per Savo
plačiai išsidriekusias energijas Jis sistemingai ir be mažiausio trūkumo tvarko
visą kosmoso reiškiniją.
23 TEKSTAS

yatra kale tv andvrttim dvrttim caiva yoginah praydtd yanti tam
kdlarh vaksydmi bharatarsabha
yatra—kuriuo; kale—laiku; tu—ir; andvrttim—negrįžimą; dvrttim—sugrįžimą;
ca—taip pat; eva—tikrai; yoginah—įvairūs mistikai; praydtdh—išėję;
yanti—gauna;
tam—tą;
kdlam—laiką;
vaksydmi—Aš
pasakysiu;
bharata-rsabha—o geriausias iš Bharatų.
O geriausias iš Bharatų, dabar Aš tau nurodysiu skirtingus laikotarpius,
kurių metu iš šito pasaulio išėjęs yogas grįžta atgal arba negrįžta.
KOMENTARAS: Besąlygiškai pasiaukojusiems Aukščiausiam Viešpačiui
bhaktoms, visiškai Jam atsidavusioms sieloms, nerūpi kada ir kaip išeiti iš kūno.
Jie viską palieka Krsnos valiai, lengvai ir džiugiai grįžta pas Dievą. Tačiau
besąlygiškai nepasiaukoję bhaktos, kurie labiau pasikliauja tokiais dvasiniais
realizacijos metodais, kaip karma-yoga, jnana-yoga ir hatha-yoga, turi atsiskirti
nuo kūno palankiu laiku, kad būtų tikri, grįš ar negrįš jie į gimimo ir mirties
pasaulį.
Jeigu yogas tobulas, jis gali pats pasirinkti laiką ir sąlygas išeiti iš
materialaus pasaulio, tačiau jei yogas nelabai prityręs, jo sėkmė priklausys nuo
atsitiktinumo, nuo to, ar tinkamu metu jis išeis. Kitame posme Viešpats nurodo
tą laiką, kada geriausia palikti pasaulį, kad nebegrįžtum. Pasak Acaryos
Baladevos Vidyabhūsanos, čia pavartotas sanskrito žodis kala nurodo
viešpataujančią laiko dievybę.
24 TEKSTAS

agnir jyotir ahah šuklah san-mdsd uttardyanam tatra praydtd
gacchanti brahma brahma-vido jandh
agnih—ugnis; jyotih—šviesa; ahah—diena; šuklah—šviesus dviejų savaičių
laikotarpis; sat-mdsdh—šeši mėnesiai; uttara-aya-nam—saulei krypstant į
šiaurę; tatra—tada; praydtdh—tie išėjusieji; gacchanti—eina; brahma—į
Absoliutą; brahma-vidah— žinantys Absoliutą; jandh—asmenys.
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Pažinusieji Aukščiausią Brahmaną pasiekia Aukščiausiąjį, išeidami iš
pasaulio viešpataujant ugnies dievui, šviesoje ir palankiu dienos metu,
dviejų savaičių laikotarpiu, kai mėnulis eina į pilnatį, arba per tuos šešetą
mėnesių, kai saulė krypsta į šiaurę.
KOMENTARAS: Kai kalbama apie ugnį, šviesą, dieną ir dviejų savaičių
mėnulio periodą, tai reiškia, kad visus šiuos reiškinius valdo įvairios dievybės,
besirūpinančios sielos iškeliavimu. Mirties metu žmogaus mintys nutiesia jam
kelią į naują gyvenimą. Jei žmogus atsitiktinai arba specialiai tam pasiruošęs
palieka kūną aukščiau minėtu laiku, jis gali pasiekti beasmenį brahmajyoti.
Mistikai, gerai įvaldę yogos praktiką, pasirenka laiką ir vietą kūnui palikti.
Tačiau tie, kurie tam neturi įtakos ir tik atsitiktinai išėjo palankiu metu, vis tiek
negrįš į gimimo ir mirties ratą. Priešingu atveju — sugrįžimas labai ir labai
tikėtinas. Tačiau tyram Krsnos sąmonės hhaktai — nesvarbu, ar jis paliks kūną
palankiu ar nepalankiu momentu, atsitiktinai ar tam pasiruošęs — dėl sugrįžimo
nėra ko baimintis.
25 TEKSTAS

dhūmo rdtris tatha krsnah san-mdsd daksindyanam tatra
candramasam jyotir yogi prdpya nivartate
dhūmah—dūmai; rdtrih—naktis; tatha—taip pat; krsnah—dviejų savaičių
laikotarpis,
kai
mėnulis
tamsus;
sat-mdsdh—šeši
mėnesiai;
daksina-ayanam—saulei
krypstant
į
pietus;
tatra—tada;
cdndra-masam—Mėnulio
planetą;
jyotih—šviesą;
yogi—mistikas;
prdpya—pasiekęs; nivartate—sugrįžta atgal.
Mistikas, išeinantis iš pasaulio migloje, naktį, dviejų savaičių laikotarpiu,
kai dyla mėnulis, ar per tuos šešis mėnesius, kai saulė krypsta į pietus,
pasiekia Mėnulio planetą, tačiau ir vėl grįžta atgal.
KOMENTARAS: Trečioje Srimad-Bhdgavatam giesmėje Kapila Munis
užsimena apie tai, kad žmonės, sukaupę karminės veiklos patirtį ir išmanantys
aukojimą, po mirties iš Žemės patenka į Mėnulį. Tos iškilnios sielos gyvena
Mėnulyje apie 10 000 metų (pusdievių skaičiavimais) ir džiaugiasi tenykščiu
gyvenimu, gerdamos soma-rasą. Bet galų gale jos sugrįžta į Žemę. Tai reiškia,
kad Mėnulyje gyvena aukštesnio lygio gyvosios būtybės, kurių gali ir nepatirti
mūsų grubios juslės.

'ftft IRT 3T*Fn 3iwr
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šukla-krsne gati hy ete jagatah šašvate mate ekayd yaty anavrttim
anyaydvartate punah
šukla—šviesa; krsne—ir tamsa; gatl—išėjimo keliai; hi—tikrai; ete—šie du;
jagatah—materialaus
pasaulio;
šašvate—Vedų;
mate—nuomone;
ekayd—vienu; yati—eina; anavrttim—į negrįžta-mybę; anyaya—kitu;
dvartate—sugrįžta atgal; punah—vėl.
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Vedų nuomone, iš Šio pasaulio išeinama dviem keliais — šviesoje arba
tamsoje. Kas iškeliauja šviesoje, tas negrįžta, o išėjęs tamsoje — grįžta.
KOMENTARAS: Acdrya Baladeva Vidyabhūsana cituoja analogiškus
Chdndogya Upanišados (5.10.3-5) posmus, apibūdinančius išėjimą iš šio
pasaulio ir grįžimą. Dirbantieji dėl karminių rezultatų ir spekuliatyviai
mąstantys filosofai jau nuo neatmenamų laikų tai išeina iš šio pasaulio, tai vėl į
jį sugrįžta. Tiesa, jie nepasiekia galutinio išsigelbėjimo, nes neatsiduoda Krsnai.

27 TEKSTAS

naite srtf pdrtha jdnan yogl muhyati kašcana tasmat sarvesu kdlesu
yoga-yukto bhavdrjuna
na—niekada; ete—šie du; srti—skirtingi keliai; pdrtha—o Prthos sūnau;
jdnan—net žinantį; yogl—Viešpaties bhakta; muhyati— suklaidina;
kašcana—bet
kuris;
tasmat—todėl;
sarvesu
kdlesu—
visada;
yoga-yuktah—užimtas Krsnos sąmone; bhava—būk; arjuna—o Arjuna.
Nors bhaktos ir žino šiuos du kelius, o Arjuna, jie nesiblaško. Todėl visada
tebūna tvirtas tavo pasiaukojimas.
KOMENTARAS: Čia Krsna Arjunai pataria nesijaudinti dėl skirtingų kelių,
kuriuos gali pasirinkti materialų pasaulį paliekanti siela — Aukščiausio
Viešpaties bhaktai neturi rūpėti, ar pasaulį jis paliks tam pasiruošęs, ar
atsitiktinai. Jis turi būti tvirtos Krsnos sąmonės ir kartoti Hare Krsna, o taip pat
žinoti, kad domėjimasis šiais dviem keliais — daug rūpesčių kainuojantis
užsiėmimas. Geriausias būdas būti pasinėrus į Krsnos sąmone — visada Jam
tarnauti, tada kelias į dvasiną karalystę bus saugus, patikimas ir tiesus. Ypač
svarbus yra šio posmo žodis yoga-yukta. Tvirtas yogas visada veikia Krsnos
sąmonėje. Šri Rūpa Gosvamis pataria: and-saktasya visayan yathdrham
upayuhjatah— reikia tvarkyti materialius reikalus prie jų neprisirišant ir viską
daryti Krsnos sąmonėje. Ši sistema vadinasi yukta-vairdgya, ji padeda pasiekti
tobulumą. Taigi bhakta nesijaudina, skaitydamas apie tuos du kelius, nes jis
žino, kad pasiaukojimo tarnyba garantuoja, jog jis pateks į aukščiausiąją
buveinę.

28 TEKSTAS

vedesu yajhesu tapahsu caiva
ddnesu yat punya-phalam pradistam
atyeti tat šarvam idam viditvd
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yogi param sthanam upaiti cddyam
vedesu—Vedų
studijavimo;
yajhesu—yajhos,
aukos
atnašavimo;
tapahsu—įvairių askezių atlikimo; ca—taip pat; eva—tikrai; dane su—labdaros
teikimo; yat—tai, kas; punya-phalam—dorovingų darbų; pradistam—duota;
atyeti—pranoksta; tat šarvam—visa tai; idam—tai; viditvd—žinodamas;
yogi—bhakta', param— aukščiausią; sthanam—buveinę; upaiti—pasiekia;
ca—taip pat; ddyam—pirmapradę.
Kas stoja į pasiaukojimo tarnybos kelią, nepraranda rezultatų, kurie
gaunami studijuojant Vedas, atnašaujant aukas, atliekant askezę, teikiant
labdarą ar užsiimant filosofine bei karmine veikla. Vien tiktai su
pasiaukojimu
tarnaujant,
pasiekiama viskas, ką teikia šie du keliai ir galop einama i aukščiausią
amžinąją buveinę. l
KOMENTARAS: Posmas susumuoja septintą ir aštuntą skyrius, daugiausia
dėmesio skyrusius Krsnos sąmonei ir pasiaukojimo tarnybai. Reikia studijuoti
Vedas, vadovaujant dvasiniam mokytojui, ir jo globojamam atlikti daugelį
askezių. Brahmacaris gyvena savo dvasinio mokytojo namuose, jam tarnauja,
taip pat į kiekvienas duris beldžiasi išmaldos ir grąžina ją dvasiniam mokytojui.
Valgo jis tik mokytojui leidus, o tą dieną, kai mokytojas nepakviečia jo valgiui,
mokinys pasninkauja. Štai keletas Vedų principų, kurių laikosi brahmacaris.
Mokytojo padedamas mokinys nuo penkerių iki dvidešimties metų studijuoja
Vedas ir turi visas sąlygas tapti idealaus būdo žmogumi. Vedų studijos skirtos
ne kabinetinių mąstytojų pramogai, bet charakteriui formuoti. Baigus šiuos
mokslus, brahmacdriui leidžiama vesti ir pradėti šeimos žmogaus gyvenimą.
Būdamas šeimos žmogumi, jis turi atnašauti daug aukų, kad dar daugiau
prašviesėtų. Jis taip pat privalo teikti labdarą atsižvelgdamas į vietos sąlygas,
laiką ir prašantįjį, skirdamas, kokia labdara priklauso Bhagavad-gitoje
aprašytoms dorybės, kokia — aistros, o kokia — neišmanymo gunoms. Vėliau,
atsisakęs šeimos žmogaus gyvenimo ir davęs vanaprasthos įžadus, jis atlieka
rūsčias askezes — gyvena miškuose, dėvi medžio žievės apdarą, nesiskuta, ete.
Žmogus, įvykdęs brahmacario, šeimos žmogaus, vanaprasthos ir pagaliau
sannya-sio gyvenimo reikalavimus, pasiekia būties tobulumo pakopą. Kai kas
pasikelia į dangaus karalystes, o dar labiau patobulėję — išsivaduoja, t.y.
patenka į dvasinį dangų: į beasmenį brahmajyoti, į Vaikunthos planetas arba į
Krsnaloką. Toks Vedų raštų nubrėžtas kelias.
O štai Krsnos sąmonė patraukli tuo, kad atliekant pasiaukojimo tarnybą,
vienu šuoliu galima iškilti aukščiau ritualų, kurių laikosi skirtingų varnų ir
dšramų atstovai.
• Žodžiai idam viditvd pažymi tai. kad būtina suvokti Sri Krsnos pamokymus,
pateiktus šiame ir septintame Bhagavad-gitos skyriuose. Reikia stengtis suprasti
juos ne per akademines studijas ar spekuliatyvius samprotavimus, bet jų
klausantis bhaktų draugijoje. Skyriai nuo šešto iki dvylikto — tai
Bhagavad-gitos esmė. Pirmieji ir paskutiniai šeši skyriai tarsi saugo iš abiejų
pusių šešis viduri-
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nius, kuriems Viešpats teikia ypatingą dėmesį. Jei žmogui nusišypso laimė
bhaktų draugijoje suvokti Bhagavad-gltą, o ypač tuos šešis vidurinius skyrius,
tai jo gyvenimas vertas tokių pagyrimų, kurie toli pranoksta šlovę,
užsitarnaujamą askezėmis, aukomis, labdara, samprotavimais, ete. — mat visus
rezultatus, kurie pasiekiami šia veikla, iš karto dovanoja Krsnos sąmonė.
Tas, kuris nors kiek tiki Bhagavad-gita, turi jos mokytis iš bhaktos, nes
ketvirto skyriaus pradžioje aiškiai sakoma, kad perprasti lihagavad-gltą gali tik
bhaktos — niekas kitas teisingai nesupras jos keliamo tikslo. Todėl
Bhagavad-gitos reikia mokytis iš Krsnos bhaktos, o ne iš spekuliatyvių
mąstytojų. Toks yra tikėjimo požymis. Žmogus iš tiesų pradeda studijuoti
Bhagavad-gltą ir ją suvokti, kai jis siekia bendrauti su bhakta. Bendraujant su
bhakta ir tobulėjant, įsitraukiama į pasiaukojimo tarnybą, kuri išsklaido visas
abejones dėl Krsnos, ar Dievo, dėl Krsnos veiklos, Jo pavidalo, pramogų, vardo
ir kitų ypatybių. Kai abejonių visiškai nelieka, imama giliau studijuoti
Bhagavad-gltą. Tai teikia malonumą, pasiekiamas nuolatinis Krsnos sąmonės
būvis. Pasiekus aukštą dvasinį lygį, karštai pamilstamas Krsna. Aukščiausia
būties tobulumo pakopa suteikia bhaktai galimybę persikelti į Krsnos buveinę
dvasiniame danguje — Goloka Vrndavaną, kur bhakta patiria amžiną laimę.

Taip baigiasi Bhaktivedantos aštuntojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Aukščiausiojo pasiekimas", komentarai.

DEVINTAS SKYRIUS

Slaptingiausias žinojimas
I

TEKSTAS

ŠTR fWRHf^W^T^SS$*ą || \ ||
šrl-bhagavan uvaca
idam tu te guhyatamam pravaksydmy anasūyave jhdnam
vijhdna-sahitam yaj jhdtvd moksyase 'šubhdt

/

šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; idam—šį; tu—bet;
te—tau;
guhya-tamam—slaptingiausią;
pravaksydmi—
Aš
sakau;
anasūyave—nepavydžiam; jhdnam—žinojimą; vijhdna —suprastą žinojimą;
sahitam—kartu;
yat—kuriuos;
jhdtvd—suvokdamas;
moksyase—tu
išsivaduosi; ašubhdt—iš šios varganos materialios būties.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Mano brangus Arjuna, tu niekados Man
nepavydi, todėl Aš perteiksiu tau slaptingiausią
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žinojimą ir patyrimą, kurie padės tau išsivaduoti iš materialios būties
negandų.
KOMENTARAS: Kuo daugiau bhakta išgirsta apie Aukščiausią Viešpatį, tuo
labiau jis prašviesėja. Tokį klausymosi procesą rekomenduoja
Srimad-Bhdgavatam: „Aukščiausio Dievo Asmens žodžiai kupini galybės, kuri
patiriama, jei su Aukščiausiu Viešpačiu susiję dalykai yra aptariami tarp bhaktų.
Tai nepasiekiama bendraujant su spekuliatyviais mąstytojais ar su akademiniais
mokslininkais, mat tas žinojimas gaunamas per patyrimą".
Bhaktos be atvangos tarnauja Aukščiausiam Viešpačiui. Viešpats supranta,
su kokiomis mintimis ir kiek nuoširdžiai viena ar kita gyvoji esybė atsideda
Krsnos sąmonei, ir suteikia jai intelektą, kad bendraudama su bhaktomis, ji
suprastų mokslą apie Krsną. Pokalbiai apie Krsną turį didelę galią, ir jeigu
žmogui nusišypso laimė bendrauti su bhaktomis, jeigu jis stengiasi įsisavinti
žinias—jis tikrai padarys pažangą dvasinės realizacijos kryptimi. Viešpats Krsna, norėdamas paskatinti Arjuna su vis didesniu pasiaukojimu tarnauti
Viešpačiui, devintame skyriuje kalba apie dalykus, slaptin-gesnius už tuos,
kuriuos jis anksčiau atskleidė.
Bhagavad-gitos pradžia, pirmasis jos skyrius — tai savotiškas įvadas į
likusią knygos dalį, antrame ir trečiame skyriuje pateiktas dvasinis žinojimas,
vadinamas slaptingu. Dalykai, kurie aptariami septintame ir aštuntame
skyriuose, labai glaudžiai susiję su pasiaukojimo tarnyba, o kadangi jie teikia
prašviesėjimą Krsnos sąmonėje, tai vadinami dar slaptingesniais. Devintame
skyriuje "liečiamos temos siejasi su besąlyginiu, tyru pasiaukojimu, todėl jos
vadinasi slaptingiausios. Kas turi slaptingiausią žinojimą apie Krsną, natūraliu
būdu yra transcendentalus; jo nebevargina materialūs skausmai, nors jis ir
gyvena materialiame pasaulyje. Bhakti-r asdmrta-sindhu sako, kad žmogus,
trokštantis nuoširdžiai su meile tarnauti Aukščiausiam Viešpačiui, laikytinas
išsivadavusiu, nors jis ir yra sąlygotame materialios egzistencijos būvyje.
Panašų teiginį —kad kiekviena Viešpaties tarnybą atliekanti asmenybė yra
išsivadavusi — randame Bhagavad-gitos dešimtame skyriuje.
Pirmajam posmui tenka ypač didelė svarba. Žodžiai idam jnanam („šis
žinojimas") nurodo tyrą pasiaukojimo tarnybą, kurią sudaro devynios skirtingos
veiklos formos: klausymasis, kartojimas, atsiminimas, tarnavimas, garbinimas,
malda, lenkimasis, draugystė ir visko aukojimas. Atliekant pasiaukojimo
tarnybą, turinčią devynias veiklos formas, pakylama į dvasinę sąmonę —
Krsnos sąmonę. Kai pasiaukojimo tarnyba apvalo širdį nuo materijos
nešvarybių, tampa aiškus Krsnos mokslas. Vien tik suprasti, kad gyvoji esybė
yra nemateriali, nepakanka. Tas supratimas gali būti dvasinės realizacijos
pradžia, bet būtina skirti veiklą, kurią lemia kūnas, nuo dvasinės veiklos, kai
suvokiama, kad nesi kūnas.
Septintame skyriuje jau aptarėme Aukščiausio Dievo Asmens neaprėpiamą
galybę, Jo įvairias energijas, žemesniąją ir aukštesniąją gamtą ir visą materialią
reškiniją. O štai devintas skyrius skelbia Viešpaties šlovę.
Posme taip pat labai svarbus sanskrito žodis anasūyave. Paprastai net ir labai
išsimokslinę komentatoriai pavydi Krsnai — Aukščiausiam Dievo Asmeniui.
Net ir patys didžiausi eruditai labai netiksliai komentuoja Bhagavad-gitą. Jie
pavydi Krsnai, todėl jų komentarai neturi vertės. Bona fide yra tie komentarai,
kuriuos pateikia Viešpaties bhaktos. Jei žmogų graužia pavydas, jis negali nei
paaiškinti Bhagavad-gitos, nei pateikti tobulas žinias apie Krsną. Kas kritikuoja
Krsną Jo nepažinęs — stačiai kvailys. Taigi tokių komentarų reikia itin vengti.
O tam, kuris žino, kad Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo, tyra ir
transcendentinė Asmenybė, šie skyriai bus labai naudingi.
■
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raja-vidya raja-guhyam pavitram idam uttamam pratyaksavagamam
dharmyam su-sukham kartum avyayam
raja-vidya—mokslų valdovas; raja-guhyam—slaptingo žinojimo valdovas;
pavitram—tyriausias;
idam—šis;
uttamam—transcendentinis;
pratyaksa—tiesioginiu
patyrimu;
avagamam—suvokiamas;
dharmyam—religijos
principas;
su-sukham—labai
džiaugsmingai;
kartum—atliekamas; avyayam—amžinas.
Šis žinojimas — mokslų valdovas, paslapčių paslaptis. Jis — tyriausias, o
kadangi per patyrimą leidžia tiesiogiai suvokti savąjį „aš", jis yra religijos
tobulybė. Jis amžinas ir įgyjamas su džiaugsmu.
■

KOMENTARAS: Devintas Bhagavad-gitos skyrius vadinamas mokslų valdovu,
nes jis — visų anksčiau išaiškintų doktrinų ir filosofijų esmė. Pagrindiniai
Indijos filosofai yra Gautama, Kanada, Ka-pila, Yajnavalkya, Sandilya,
Vaišvanara ir pagaliau — Vyasadeva — Vedantą-sutros autorius. Taigi
filosofijos ar transcendentinio žinojimo srityje žinių nestinga. Dabar Viešpats
sako, kad devintas skyrius — tai visų tų mokslų valdovas, esmė viso žinojimo,
kuris įgyjamas studijuojant Vedas ir vieną ar kitą filosofijos rūšį. Jis
slaptingiausias, nes slaptingas arba transcendentinis žinojimas apima sielos ir
kūno skirtingumo supratimą. O visų slaptingų mokslų viršūnė — pasiaukojimo
tarnyba.
Paprastai žmonės neturi slaptingo žinojimo, jų išsimokslinimas paviršinis. O
kai dėl įprasto išsimokslinimo, tai žmonės gilinasi į daugybę sričių: politiką,
sociologiją, fiziką, chemiją, matematiką, astronomiją, technikos mokslus, ete.
Pasaulyje daug mokslo įstaigų ir solidžių universitetų, tačiau, deja, nėra
universiteto ar kokios švietimo įstaigos, kur būtų dėstomas mokslas apie
dvasinę sielą. O juk siela — pati svarbiausia kūno dalis, be jos kūnas bevertis. Ir
vis tiek didžiausią dėmesį žmonės skiria kūno poreikiams, nesirūpindami siela,
įkvepiančia kūnui gyvybę.
Bhagavad-gita, ypač nuo antro jos skyriaus, akcentuoja sielos svarbą. Jau iš
pat pradžių Viešpats sako, kad kūnas yra netvarus, o siela — amžina {antavanta
ime dehd nityasyoktah šarlrinah). Slaptingoji žinojimo dalis — tai supratimas,
kad dvasinė siela skiriasi nuo kūno ir kad ji pagal savo prigimtį nekintama,
nesunaikinama ir amžina. Bet tai dar nėra pozityvi informacija apie sielą. Siela
skiriasi nuo kūno, ir žmonėms kartais susidaro įspūdis, kad tada, kai kūnui
ateina galas arba kai iŠ jo išsivaduojama, siela pakimba tuštumoje ir tampa
beasmene. Tačiau taip nėra. Kaip siela, tokia aktyvi kūne, išsivadavusi iš jo gali
būti pasyvi? Ji visada aktyvi. Ji amžina, taigi ir amžinai aktyvi, o jos veikla
dvasinėje karalystėje sudaro slaptingiausią dvasinio žinojimo dalį. Todėl čia
sakoma, kad dvasinės sielos veikla — visų mokslų viršūnė, slaptingiausia viso
žinojimo dalis.
Vedą raštai aiškina, kad šis žinojimas yra pati tyriausia bet kokios veiklos
forma. Padma Purana, išanalizavusi nuodėmingus žmogaus poelgius, parodo,
kad jie yra viena paskui kitą sekančios nuodėmės padariniai. Žmonės,
atliekantys karminę veiklą, įstringa skirtingose atoveikio už nuodėmes stadijose,
juos apraizgo skirtingos to atoveikio formos. Pavyzdžiui, pasodinus kokio nors
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medžio sėklą, reikia šiek tiek palaukti, kol išaugs medis. Iš pradžių išdygsta
mažas daigas, kuris vėliau suauga į medį, po to jis žydi ir nokina vaisius;
pagaliau žmogus, pasodinęs šio medžio sėklą, sulaukia jo žiedų ir vaisių. Taip ir
veikiantysis padaro nuodėmingą poelgį, o šis, kaip sėkla, tik po kurio laiko
subrandina vaisių. Yra įvairūs sėklos brendimo etapai. Žmogus gali nustoti
daręs nuodėmes, tačiau tos veiklos padarinys, arba vaisius, vis tiek turės būti
paragautas. Vienos nuodėmės dar sėklos pavidalo, kitos jau užsimezgusios ir
duoda vaisių, kurį patiriame kaip kančią ar skausmą.
Kaip buvo aiškinta septinto skyriaus dvidešimt aštuntame posme, žmogus,
kurio nuodėmingų poelgių atoveikis išseko, pasinėręs į doringą veiklą ir
išsivadavęs iš materialaus pasaulio dualizmo, at-sideda tarnauti Aukščiausiam
Dievo Asmeniui, Krsnai. Kitaip sakant, su pasiaukojimu tarnaujantys
Aukščiausiam Viešpačiui jau išvengė atoveikio už visas nuodėmes. Šį teiginį
patvirtina Padma Purana:
aprarabdha-phalam papam kutam bijath phalonmukham kramenaiva
praliyeta visnu-bhakti-ratatmanam
Tiems, kurie su pasiaukojimu tarnauja Aukščiausiam Dievo Asmeniui,
atoveikis už visas nuodėmes — ar užmegzto, ar subrandinto vaisiaus, ar sėklos
pavidalo — pamažu išnyksta. Taigi pasiaukojimo tarnyba — turi labai stiprią
apvalomąją galią, ji vadinama pavitram uttamam — tyriausia. Uttama reiškia
„transcendentalus". Tarnas — tai materialus pasaulis, arba tamsybė, o uttama
— tai, kas transcendentalu materialiai veiklai. Pasiaukojimo veiklos nereikia
laikyti materialia, nors kartais ir atrodo, kad bhaktos daro tą patį, ką ir paprasti
žmonės. Pasiaukojimo tarnybą suprantantis ir gerai su ja susipažinęs žmogus
žino, kad tai ne materiali, o dvasinė, religinė veikla, nesutepta materialios
gamtos gunų.
Sakoma, kad pasiaukojimo tarnybos praktika yra tokia tobula, jog jos
rezultatas patiriamas tiesiogiai. Tiesioginis poveikis gerai jaučiamas, ir mūsų
praktinė patirtis rodo, kad kiekvienas žmogus, be nusižengimų kartojantis
šventus Krsnos vardus — Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare /
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare — pajunta transcendentinę
palaimą ir netrukus apsivalo nuo visų materijos nešvarybių. Tai iš tikro galima
pastebėti. Ir jeigu žmogus ne tiktai klausosi, bet ir stengiasi skelbti žinią apie
pasiaukojimo veiklą ar prisideda prie misionieriškos Krsnos sąmonės veiklos,
jis pajunta, jog tolydžio dvasiškai tobulėja. Tokia dvasinė raida nepriklauso nuo
išankstinio išsilavinimo ar pasiruošimo. Pats metodas toks tyras, kad vien jo
pakanka apsivalyti.
Veddnta-sūtra (3.2.26) šią mintį išreiškia tokiais žodžiais: prakasas ca
karmany abhydsdt. „Pasiaukojimo tarnyba tokia galinga, kad vien tik ją
atlikdamas, žmogus prašviesėja. Dėl to nereikia abejoti". Geru pavyzdžiu čia
gali būti praeitas Narados gyvenimas, kai jis buvo tarnaitės sūnumi. Narada
nebuvo nei išsilavinęs, nei aukštos kilmės. Kai jo motina patarnaudavo didiems
bhaktoms, Narada jai padėdavo, o kartais, kai motinos nebūdavo, didiems
bhaktoms jis patarnaudavo pats. Narada sako:
ucchista-lepan anumodito dvijaih sakrt sma bhuhje
tad-apdsta-kilbisah
evam pravrttasya višuddha-cetasas tad-dharma evdtma-rucih
prajdyate
Šiame Srimad-Bhdgavatam (1.5.25) posme Narada pasakoja savo mokiniui
Vyasadevai apie praeitą gyvenimą. Jis sako, kad vaikystėje patarnavo tyriems
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bhaktoms, ir keturis mėnesius, kol jie svečiavosi jo namuose, artimai su jais
bendravo. Kartais išminčių lėkštėse likdavo maisto, ir jas plovęs berniukas
užsimanė jo paragauti. Jis paprašė didžių bhaktų leidimo paragauti maisto
likučių, ir išminčiai jam leido. Taip Narada išsivadavo iŠ atoveikio už visas
nuodėmes. Bevalgant maisto likučius, jo širdis tolydžio skaistėjo ir tapo tokia
tyra, kaip išminčių. Didieji bhaktos mėgavosi tuo skoniu, kurį teikė nuolatinė
pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui. Polinkį klausytis apie Viešpatį ir Jį šlovinti
pamažu išsiugdė ir Narada. Toliau Narada sako:
tatranvaham krsna-kathdh pragdyatdm anugrahendšrnavam
manohardh
tdh šraddhayd me 'nupadam višrnvatah priyašravasy anga
mamdbhavad rucih
Bendraujant su išminčiais, Naradai atsirado polinkis klausytis apie Viešpatį
ir Jį šlovinti, ir jis išsiugdė didžiulį norą pasiaukojamai tarnauti. Todėl,, kaip
sako Vedantą-sutra: prakasas ca karmany abhydsdt—jei atliekami
pasiaukojimo tarnybos veiksmai, to už-lenka, kad viskas atsiskleistų savaime ir
viskas taptų aišku. Tai vadinama pratyaksa — tiesioginiu patyrimu.
Žodis dharmyam reiškia „religijos kelias". Narada buvo tarnaitės sūnus ir
neturėjo galimybės lankyti mokyklos. Jis tiktai padėdavo savo motinai, kuri,
laimė, patarnaudavo bhaktoms. Vaikystėje Narada gavo galimybę patarnauti ir
vien tik bendravimo dėka pasiekė aukščiausią visų religijų tikslą.
Srimad-Bhdgavatam skelbia (sa vai pumsdm paro dharmo yato bhaktir
adhoksaje), kad aukščiausias visų religijų tikslas — tai pasiaukojimo tarnyba.
Religingi žmonės dažnai nežino, kad aukščiausias religijos tobulumas — prieiti
pasiaukojimo tarnybą. Kaip jau buvo kalbėta, aptariant aštunto skyriaus
paskutinį posmą (vedesu yajnesu tapahsu caiva) — Vedų žinojimas paprastai
reikalingas save pažinti. Bet šiuo atveju Narada, nors ir nelankė mokyklos,
kuriai vadovauja dvasinis mokytojas, ir nesimokė pagal Vedų principus, įgijo
pačius aukščiausius Vedų studijų rezultatus. Sis procesas toks galingas, kad net
reguliariai neatliekant religinės veiklos, galima pasiekti aukščiausią tobulumą.
Kaip tai atsitinka? Tai paaiškina Vedų raštai: dcdryavdn puruso veda.
Bendraudamas su didžiaisiais dcdryomis, žmogus, riet jei jis nėra išsilavinęs ir
niekad nestudijavęs Vedų, įgyja realizacijai reikalingą išmanymą.
Pasiaukojimo tarnybos kelias yra labai džiugus (su-sukham). Kodėl? \
pasiaukojimo tarnybą įeina šravanam kirtanam visnoh — taigi pakanka
klausytis, kaip šlovinamas Viešpats, ar lankyti autorizuotų dcdryų skaitomas
filosofines paskaitas apie transcendentinį žinojimą. Vien dalyvaujant jose jau
yra mokomasi, be to, galima valgyti Dievui paaukoto maisto likučius, gardžius
patiekalus. Pasiaukojimo tarnyba visada teikia džiaugsmo. Su pasiaukojimu tarnauti gali net didžiausias varguolis. Viešpats sako: patrarh pusparh phalam
toyam — Jis pasiruošęs priimti iš bhaktos kiekvieną auką, nesvarbu, kokia ji
būtų. Lapelis, gėlė, vaisius ar truputis vandens — visa tai bet kuriame pasaulio
kampelyje gali pasiūlyti kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo socialinės
padėties, ir jeigu aukojama su meile, auka bus priimta. Istorija žino daug tokių
pavyzdžių. Paragavę Viešpaties lotoso pėdoms paaukotų tūlosi lapelių, tokie
didieji išminčiai, kaip Sanat-kumara, tapo didžiais bhaktomis. Taigi
pasiaukojimo tarnyba yra nuostabi ir atliekama pakilia nuotaika. Aukoje Dievas
priima tik meilę.
Čia sakoma, kad pasiaukojimo tarnyba amžina. Tai prieštarauja mayavadžių
filosofų teiginiams. Nors kartais jie ir įsijungia į vadinamąją pasiaukojimo
tarnybą, bet galvoja, kad tęs ją tik tol, kol išsivaduos, o po to „susivienys su
Dievu". Tokia laikina pasiaukojimo tarnyba nelaikytina tyra. Tikroji
pasiaukojimo tarnyba tęsiasi ir išsivadavus. Kai bhakta įžengia į dvasinę planetą
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Dievo karalystėje, ten jis irgi tarnauja Aukščiausiam Viešpačiui ir nesistengia
su Juo susivienyti.
Kaip rodo Bhagavad-gita, tikroji pasiaukojimo tarnyba prasideda
išsivadavus. Kai išsivadavus pasiekiamas Brahmano būvis (brah-ma-bhūta),
prasideda pasiaukojimo tarnyba (samah sarvesu bhūtesu mad-bhaktirh labhate
param). Niekas negali suprasti Aukščiausio Dievo Asmens savarankiškai
praktikuodamas karma-yogą, jhdna-yogą, astdhga-yogą ar kurią kitą yogą. Šie
yogos metodai leidžia tik truputį priartėti prie bhakti-yogos, tačiau nepasiekus
pasiaukojimo tarnybos lygio, neįmanoma suprasti, kas yra Dievo Asmuo.
Srimad-Bhdgavatam pritaria tam, kad žmogui apsivalius per pasiaukojimo
tarnybą, ypač klausantis Srimad-Bhdgavatam arba Bhagavad-gitos iš realizuotų
sielų, jis suvokia Krsnos mokslą — mokslą apie Dievą. Evam prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogatah. Kas yra Dievas, suprasime tik tada, kai širdis
apsivalys nuo visokio šlamšto. Taigi pasiaukojimo tarnybos, Krsnos sąmonės,
procesas yra visų mokslų ir slaptingo žinojimo valdovas. Jis — gryniausia
religijos forma, o praktikuojamas lengvai ir džiaugsmingai. Todėl reikia
praktikuoti šį procesą.
3 TEKSTAS

aroi^ gf čr#t s^sTOR$fa n

ąn

ašraddadhdndh purusd dharmasydsya parantapa aprdpya mdm
nivartante mrtyu-samsdra-vartmani
ašraddadhdndh—netikintys; purusah—šie asmenys; dharmasya —religijos
procesu; asya—šiuo; parantapa—o priešų baudėjau; aprdpya—nepasiekę;
mdm—Manęs; nivartante—sugrįžta atgal; mrtyu—mirties;
samsdra—materialioje būtyje; vartmani—keliu.
Netikintys pasiaukojimo tarnyba negali ateiti pas Mane, o priešų
nugalėtojau. Todėl jie sugrįžta į gimimo ir mirties ratą materialiame
pasaulyje.
KOMENTARAS: Netikintieji negali praktikuoti pasiaukojimo tarnybos — tokia
posmo prasmė. Tikėjimas gimsta bendraujant su bhaktomis. Nelaimingi
žmonės, net išklausę iš didžių asmenybių visus Vedų raštų pateikiamus
įrodymus, vis tiek netiki Dievą. Jie delsia, ir jų pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui
nėra tvirta. Taigi tikėjimas— pats svarbiausias tobulėjimo Krsnos sąmonėje
veiksnys. Caitanya-caritdmrtoje sakoma, kad tikėjimas — tai įsitikinimas, kad
vien tik tarnaujant Aukščiausiam Viešpačiui Sri Krsnai galima tapti tobulu. Tai
tikras tikėjimas. Srimad-Bhdgavatam (4.31.14) teigia:
yatha taror mūla-nisecanena
trpyanti tat-skandha-bhujopašdkhdh
prdnopahdrdc ca yathendriydndm tathaiva sarvarhanam
acyutejyd
„Laistant medžio šaknis, vandens gauna jo šakos, šakelės ir lapai, o tiekiant
skrandžiui maistą, patenkinamos visos kūno juslės. Taip ir atliekant
transcendentinę tarnybą Aukščiausiam Viešpačiui, savaime patenkinami visi
pusdieviai ir kitos gyvos esybės". Taigi perskaičius Bhagavad-gitą, derėtų tuoj
prieiti išvadą — atmetus visą kitą veiklą, reikia atsidėti tarnystei Aukščiausiam
Dievo Asmeniui Krsnai. įsitikinimas, kad ši gyvenimo filosofija teisinga, yra
tikėjimas.
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Tokio tikėjimo ugdymas ir yra Krsnos sąmonės procesas. Krsną įsisąmoninę
žmonės dalijami į tris kategorijas. Trečiai kategorijai priklauso netikintys. Net
jeigu formaliai jie ir praktikuoja pasiaukojimo tarnybą, jie negali pasiekti
aukščiausios tobulumo pakopos. Veikiausiai po kurio laiko jie pasitrauks. Jie
gali praktikuoti Krsnos sąmonę, tačiau neturint visiško tikėjimo sunku ją tęsti.
Iš misionieriškos veiklos patirties žinome, kad yra žmonių, kurie ateina į
Krsnos sąmonę turėdami kokius nors užslėptus motyvus, tačiau vos pagerėja jų
"ekonominė padėtis, jie meta Krsnos sąmonę ir vėl nueina senais keliais. Tik
tikėjimas leidžia žmogui tobulėti Krsnos sąmonėje. O dėl tikėjimo ugdymo, tai
tas, kas gerai susipažinęs su literatūra apie pasiaukojimo tarnybą ir išsiugdė
tvirtą tikėjimą, priskiriamas pirmai Krsnos sąmonės žmonių kategorijai.
Antrajai kategorijai priklauso nelabai gerai išmanantys religinius raštus, tačiau
tvirtai tikintys, kad krsna-bhakti, tarnavimas Krsnai, yra geriausias kelias, ir
todėl be svyravimų jį pasirinkę. Taigi jie pranašesni už trečios kategorijos
atstovus, kurie gerai neišmano šventraščių ir nepasižymi dideliu tikėjimu, bet
dėl bendravimo su bhaktomis ir iš dvasios paprastumo stengiasi praktikuoti šį
procesą. Pulti gali trečios Krsnos sąmonės kategorijos žmogus, bet antrai kategorijai priklausantis nepuola, o pirmos kategorijos—juo labiau. Kas priklauso
pirmai kategorijai, tikrai padarys pažangą ir galų gale pasieks tikslą. Bet,
kalbant apie trečios Krsnos sąmonės kategorijos žmogų, reikia pasakyti, kad jis
dar negavo atitinkamų žinių apie Krsną iš tokių Šventraščių, kaip
Srimad-Bhdgavatam ir Bhagavad-gita, nors ir yra įsitikinęs, jog pasiaukojimo
tarnyba Krsnai — didelis gėris. Kartais trečios kategorijos atstovai turi polinkį
karma-yogai ir jhdna-yogai, o būna, kad jie susipainioja; tačiau, kai tik praeina
karma-yogos ir jhdnd-yogos infekcija, jie tampa antros ar pirmos kategorijos
žmonėmis Krsnos sąmonėje. Skiriami trys tikėjimo Krsną lygmenys. Jie
aprašomi Srimad-Bhdgavatam. Vienuolikta Srimad-Bhdgavatam giesmė aiškina
taip pat apie pirmos, antros ir trečios kategorijos prisirišimą. Neįtikėjusiems net
po to, kai išgirsta apie Krsną ir pasiaukojimo tarnybos išskirtinumą, ir
manantiems, jog tai vien panegirika, pasiaukojimo tarnybos kelias rodosi
sunkus, nors formaliai juo ir einama. Taigi atliekant pasiaukojimo tarnybą, labai
svarbu tikėti.

4 TEKSTAS

mayd tatam idam šarvam jagad avyakta-mūrtind mat-sthdni
sarva-bhūtdni na cdham tesv avasthitah
maya—Mano; tatam—persmelkta; idam—ši; šarvam—visa; ja-gat—kosmoso
reiškinija; avyakta-mūrtina—neišreikšto pavidalo; mat-sthani—Manyje;
sarva-bhūtani—visos gyvos esybės; na— ne; ca—taip pat; aham—Aš;
tesu—jose; avasthitah—esantis.
Neišreikštuoju pavidalu Aš persmelkiu ištisą visatą. Visos būtybės yra
Manyje, bet Aš nesu jose.
KOMENTARAS: Aukščiausias Dievo Asmuo nepatiriamas grubiom materialiom
juslėm. Pasakyta:
atah šri-krsna-namadi na bhaved grahyam indriyaih sevonmukhe hi
jihvddau svayam eva sphuraty adah (Bhakti-rasdmrta-sindhu 1 .2.234)
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Materialiom juslėm negalima suprasti Viešpaties Sri Krsnos vardo, šlovės,
pramogų, ete. Jis atsiskleidžia tik tam, kuris atlieka tyrą pasiaukojimo tarnybą ir
turi
tinkamą
vadovą.
Brahma-samhitd
(5.38)
sako:
premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena santah sadai-va hrdayesu vilokayanti
— Aukščiausią Dievo Asmenį Govindą visada galima regėti savyje ir išorėje,
jeigu išsiugdomas transcendentinės meilės jausmas Jam. Taigi platiesiems
žmonių sluoksniams Jis yra nematomas. Čia sakoma, kad nors Jis ir yra visa
persmelkiantis ir visur esantis, materialiom juslėm Jo negalima patirti. Tą rodo
šio posmo žodis avyakta-mūrtina. Tačiau iš tikro, nors mes ir negalime Jo
pamatyti, viskas glūdi Jame'. Visa materiali kosmoso reiškinija, kaip mes jau
išsiaiškinome septintame skyriuje, tėra Jo dviejų skirtingų energijų —
aukštesnės (dvasinės) ir žemesnės (materialios) — derinys. Kaip Saulės
spinduliai pasklinda po visatą, taip ir Viešpaties energija, kurioje viskas glūdi,
yra pasklidusi po visą kūriniją.
Tačiau nereiktų manyti, kad visur pasklisdamas Jis netenka Savo asmeniškos
egzistencijos. Paneigdamas šį argumentą, Viešpats sako: „Aš visur, ir viskas
Manyje, bet vis dėlto Aš esu nuošaly". Pavyzdžiui, karalius vadovauja
vyriausybei, kuri yra jo valdžios išraiška. Įvairiausios vyriausybinės įstaigos yra
karaliaus energijos, ir kiekviena jų remiasi jo valdžia, bet vis dėlto negalime
tikėtis kiekvienoje įstaigoje karalių pamatyti asmeniškai. Čia pateiktas grubus
pavyzdys. Lygiai taip visi regimi reiškiniai ir visa tai, kas egzistuoja tiek
materialiame, tiek dvasiniame pasaulyje, egzistuoja Aukščiausio Dievo Asmens
energijos pagrindu. Kūrinija gimsta plečiantis Jo įvairioms energijoms, ir kaip
sako Bhagavad-gita: vistabhydham idam krtsnam — Jis yra visur per Savo
asmens reprezentaciją, Savo skirtingų energijų ekspansijos dėka.
5 TEKSTAS

na ca mat-sthani bhūtani pašya me yogam aišvaram bhūta-bhrn na ca
bhūta-stho mamatma bhūta-bhavanah
na—niekada; ca—taip pat; mat-sthani—esanti Manyje; bhūtani
— visa kūrinija; pašya—išvysk; me—Mano; yogam aišvaram— nesuvokiamą
mistinę galią; bhūta-bhrt—visų gyvų esybių globėjas; na—niekada; ca—taip
pat; bhūta-sthah—kosmoso reiškini-joje; mama—Mano; dtmd—„Aš";
bhūta-bhavanah—visų apraiškų šaltinis.
Ir vis dėlto visa, kas sukurta, glūdi ne Manyje. Regėk Mano mistinę galybę!
Nors ir esu visų gyvųjų esybių globėjas, nors Aš — visur, Aš nesu kosmoso
reiškinijos dalis, nes Manasis „Aš" ir yra kūrinijos versmė.
KOMENTARAS: Viešpats sako, kad Jis visa ko ramstis (mat-sthani
sarva-bhūtdni). Nesupraskime šio teiginio neteisingai. Viešpats nėra tiesiogiai
atsakingas už materialios reiškinijos palaikymą ir aprūpinimą. Dažnam yra tekę
matyti piešinį, vaizduojantį Atlantą, kuris ant savo pečių laiko Žemės rutulį. Iš
pažiūros, jam tikrai nelengva nulaikyti didžiulę Žemės planetą. Tokio įvaizdžio
nereikia susieti su Krsna — su tuo, kuris palaiko sukurtą visatą. Jis sako, kad
nors ir yra visa ko ramstis, Jis — nuošalyje. Planetų sistemos ir erdvė, kurioje
jos plauko, yra Aukščiausio Viešpaties energija. Tačiau Jis skiriasi nuo erdvės.
Jo padėtis kita. Todėl Viešpats sako: „Nors nesuvokiama Mano energija ir
palaiko jas, Aš — Aukščiausias Dievo Asmuo — esu nuošaly jų". Tokia
nesuvokiama Viešpaties galybė.
Vedų Nirukti žodynas sako: yujyate 'nena durghatesu kdryesu
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— „Skleisdamas Savo energiją, Aukščiausias Viešpats atlieka neįmanomus ir
nuostabius žygius". Jo asmenybė sklidina visagalių energijų, o Jo
sprendimai—jau įvykęs faktas. Būtent taip reikia suprasti Dievo Asmenį. Mes
galime įsigeisti daug ko, tačiau savo kelyje sutinkame tiek kliūčių, jog kartais
tai, ko mes norime, yra neįgyvendinama. O kai Krsna panori ką nuveikti,
pakanka tik Jo noro, ir viskas įvyksta taip tobulai, kad žmogui tai tiesiog neįsivaizduojama. Šį faktą Viešpats aiškina taip: nors Jis palaiko ir aprūpina visą
materialią reiškiniją, prie jos Jis ir pirštu neprisiliečia. Viskas kuriama,
aprūpinama, saugojama ir sunaikinama aukščiausia Jo valia. Tarp Jo proto ir Jo
Paties nėra skirtumo, nes Jis absoliuti dvasia (tuo tarpu mes skiriamės nuo mūsų
dabartinio materialaus proto). Viešpats vienu metu yra visuose daiktuose, tačiau
paprastam žmogui nesuprantama, kaip Jis gali būti dar ir asmenybė. Jis nėra
tapatus materialiai reiškinijai, bet vis dėlto Jis yra jos ramstis. Posmas aiškina,
kad tokia yogam aišvaram — Aukščiausio Dievo Asmens mistinė galia.
6 TEKSTAS

< T C T O T t f t r ^ T f a *TOrftefTOT*T II

VII

yathdkdša-sthito nityam vdyuh sarvatra-go mahdn tatha sarvdni
bhūtani mat-sthdnlty upadhdraya
yatha—kaip
kad;
dkdša-sthitah—esantis
erdvėje;
nityam—visada;
vdyuh—vėjas; sarvatra-gah—visur pučiantis; mahdn—stiprus; tatha—lygiai
taip; sarvdni bhūtani—visos sukurtos būtybės; mat-sthani—yra Manyje;
iti—taip; upadhdraya—pasistenk suprasti.
Supraski, lygiai kaip galingas, visur siaučiantis vėjas visad būva erdvėje,
taip ir visos sukurtos būtybės glūdi Manyje.
KOMENTARAS: Eiliniam žmogui beveik nesuvokiama, kaip Viešpatyje gali
išsitekti milžiniška materiali kūrinija. Tačiau Jis pateikia pavyzdį, padedantį
mums tai suprasti. Erdvė, galbūt, pati didžiausia manifestacija, kurią aprėpia
mūsų protas. O erdvėje didžiausia kosminio pasaulio apraiška — vėjas, arba
oras. Oro srovės išjudina viską. Ir nors vėjas galingas, jis vis dėlto pučia
erdvėje, iš jos neištrūksta. Taip ir visos stebuklingos kosmoso apraiškos
egzistuoja aukščiausia Dievo valia, jai paklūsta. Kaip dažnai sakome: net žolė
nesujudės be Aukščiausio Dievo Asmens valios. Taigi Jo valia viską judina. Jo
valia viskas kuriama, palaikoma ir naikinama. Ir vis dėlto Jis yra nuošalyje nuo
visko, kaip erdvė visada nuošaly nuo vėjo.
Upanišadose teigiama: yad-bhisd vdtah pavate — „Tik iš baimės
Aukščiausiam Viešpačiui pučia vėjas" (Taittiriya Upanisada 2.8.1).
Brhad-dranyaka Upanisada (3.8.9) skelbia: etasaya va aksarasya prašasane
gargi sūrya-candramasau vidhrtau tisthata etasya va aksarasya prašasane
gargi dydv-dprthivyau vidhrtau tisthatah. „Paklusdami aukščiausiajam
įsakymui, Aukščiausio Dievo Asmens prižiūrimi, juda Mėnulis, Saulė ir kitos
didelės planetos". Brahma-samhitoje (5.52) irgi sakoma:
yac-caksur esa savita sakalą-grahdndm raja samastasura-mūrtir
ašesa-tejdh
yasydjhayd hhramati sambhrta-kdla-cakro govindam adi-purusarh
tam aham bhajdmi
Čia aprašomas Saulės judėjimas. Sakoma, jog Saulė yra viena iš Aukščiausio
Viešpaties akių, išspinduliuojančių neišsenkamą šilumą ir šviesą. Bet,
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paklusdama Govindos įsakymui ir aukščiausiai Jo valiai, ji skrieja nustatyta
orbita. Taigi Vedų raštuose randame įrodymų, kad materiali reiškinija, kuri
mums atrodo nuostabi ir milžiniška, yra visiškoje Aukščiausio Dievo Asmens
valdžioje. Plačiau tuos dalykus nušvies kiti šio skyriaus posmai.
■

7 TEKSTAS

^HhjriTPT *i#r srw 3TČ<T *umTn i !įHWlPl
<*«m«j flrcniHyį I I VS I I
sarva-bhūtani kaunteya prakrtim ydnti mdmikdm kalpa-ksaye punas
tani kalpddau visrjdmy aham
sarva-bhūtani—visos sukurtos esybės; kaunteya—o Kunti sūnau; prakrtim—į
gamtą; ydnti—patenka; mdmikdm—Mano; kalpa-ksaye—epochos pabaigoje;
punah—vėl; tani—visas jas; kalpa-ddau—epochos pradžioje; visrjdmi—kuriu;
aham—Aš.
O Kunti sūnau, epochos pabaigoje visos materialios apraiškos įeina į Mano
gamtą, o kitos epochos pradžioje Aš vėl jas kuriu Savo galia.
KOMENTARAS: Materialios kosmoso reiškinijos kūrimas, palaikymas ir
naikinimas visiškai priklauso nuo Dievo Asmens aukščiausios valios. „Epochos
pabaigoje" reiškia mirus Brahmai. Brahma gyvena šimtą metų, o viena jo diena
trunka 4 300 000 000 mūsų Žemės metų. Tiek pat trunka ir jo naktis. Jo mėnesį
sudaro trisdešimt tokių dienų ir naktų, o metus — dvylika mėnesių. Praėjus
šimtui Brahmos metų ir jam mirus, pradedamas naikinimas — tai reiškia, kad
Aukščiausio Viešpaties apreikšta energija vėlei grįžta į Jį. Ir vėl, kai iškyla
poreikis apreikšti kosminį pasaulį, Jo valia šis pasaulis gauna išraišką. Bahu
sydm: „Nors Aš esu vienas, tapsiu daugeliu". Sis aforizmas — iš Vedų
(Chdndogya Upanisada 6.2.3). Viešpats sukuria Savo ekspansijas materialioje
energijoje, ir kosmoso reiškinija atsiranda iš naujo.

8 TEKSTAS

^Į^rmfof psre^f ^#ftrrą I U I I
prakrtim svdm avastabhya visrjdmi punah punah bhūta-gramam imam
krtsnam avašarh prakrter vašdt
prakrtim—į materialią gamtą; svdm—Savo; avastabhya—įeidamas;
visrjdmi—Aš kuriu; punah punah—kaskart; bhūta-grdmam —visas kosmoso
reiškinijas; imam—šias; krtsnam—visas; ava-šam—savaime; prakrteh—gamtos
galios dėka; vašdt—valios dėka.
Aš lemiu kosmoso tvarką. Mano valia kaskart savaimingai kyla pasauliai,
ir atėjus laikui Mano valia jie vėl sunaikinami.
KOMENTARAS: Materialus pasaulis — tai Aukščiausio Dievo Asmens
žemesniosios energijos manifestacija. Apie tai keletą kartų jau buvo kalbėta.
Kūrimo metu materiali energija išlaisvinama ir gauna mahat-tattvos pavidalą; į
ją Viešpats įeina Savo pirmąja Purusos inkarnacija — Maha-Višnu. Jis guli
Priežasčių Vandenyne ir iškvepia nesuskaičiuojamą daugybę visatų. \ kiekvieną
jų Viešpats įžengia kaip Garbhodakašay! Višnu. Šitaip kuriamos visatos.
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Tolimesnė Jo manifestacija — KsIrodakašayT Višnu, o šis Višnu įsiskverbia
visur — net į mažiausią atomą. Tai irgi paaiškinta posme. Aukščiausiasis įeina į
viską.
Gyvomis esybėmis apvaisinama materiali gamta, ir dėl savo praeitų poelgių
jos atsiduria skirtingose padėtyse. Taip pradeda judėti materialus pasaulis.
Įvairios gyvos būtybės sukrunta jau pirmąją kūrimo akimirką. Netiesa, kad
viskas atsiranda evoliucijos procese. Drauge su visata sukuriamos ir gyvybės
rūšys. Žmonės, gyvūnai, žvėrys, paukščiai — viskas kuriama sykiu, nes ko
gyvosios esybės norėjo, kai praeitą kartą buvo naikinamas pasaulis, tą jos ir
gauna. Posmo žodis avašam aiškiai sako, kad gyvosios esybės su evoliucija
neturi nieko bendra. Tiesiog atkuriamas jų ankstesniojo gyvenimo būvis, kai
paskutinį sykį egzistavo pasaulis; ir kad tai įvyktų, pakanka Jo valios. Tokia yra
nesuvokiama Aukščiausio Dievo Asmens galia. Po to, kai Jis sukuria įvairias
gyvybės rūšis, Jis nebeturi su jomis jokio ryšio. Pasaulis kuriamas tam, kad būtų
sudarytos sąlygos gyvųjų esybių polinkiams patenkinti; tad, sukūręs pasaulį, Jis
nebesikiša į jo reikalus.
9 TEKSTAS

3CT#R5T#P^

H VII

na ca mam tani karmani nibadhnanti dhanahjaya udasina-vad
asinam asaktam tesu karmasu
na—niekada; ca—taip pat; mam—Mane; tani—visa ši; karmani —veikla;
nibadhnanti—supančioja;
dhanahjaya—o
turtų
užkariautojau;
uddsina-vat—neutralus; asinam—esantis; asaktam—be potraukio; tesu—tai;
karmasu—veiklai.

O Dhananjaya, visi šie darbai Manęs nesupančioja. Aš niekada
prie jų neprisirišu ir jų atžvilgiu išlieku neutralus.
KOMENTARAS: Iš to, kas pasakyta, nereikia spręsti, kad Aukščiausias Dievo
Asmuo neturi ką veikti. Savo dvasiniame pasaulyje Jis visada turi darbo.
Brahma-samhitd (5.6) skelbia: atmaramasya tasydsti prakrtya na samagamah
— „Jis nuolatos užsiėmęs Savo amžina, palaiminga, dvasine veikla ir nieko
bendro neturi su materialia veikla". Materialią veiklą atlieka įvairiausios Jo
galios. Viešpats visada išlieka neutralus materialios veiklos, kuri vyksta sukurtajame pasaulyje, atžvilgiu. Apie Jo neutralumą byloja posmo žodis
uddsina-vat. Viešpats nešališkas, nors ir kontroliuoja materialius reikalus iki
mažiausių smulkmenų. Galima būtų pateikti aukščiausio teismo teisėjo pavyzdį.
Jo nuosprendis daug ką lemia: vienas pakariamas, kitas įkalinamas, trečias
gauna didžiulius turtus, tačiau pats teisėjas vis dėlto išlieka neutralus. Jis neturi
nieko bendra nei su įgijimu, nes su praradimu. Taip ir Viešpats visada yra neutralus, nors visos veiklos sferos yra Jo rankose. Veddnta-sūtra (2.1.34) teigia:
vaisamya-nairghrnye na— Jo nekamuoja materialaus pasaulio priešybės. Jis
transcendentalus joms. Jis taip pat neturi potraukio materialaus pasaulio kūrimui
ir naikinimui. Gyvosios esybės gauna įvairius kūnus, priklausančius įvairioms
gyvybės rūšims pagal jų ankstesnius darbus, ir Viešpats į tai nesikiša.
10 TEKSTAS

£špn%H vMta srnfil^R^d \ \ \ ° \ \
mayadhyaksena prakrtih sūydte sa-cardcaram hetundnena
kaunteya jagad viparivartate
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mayd—Mano; adhyaksena—priežiūros dėka; prakrtih—materiali gamta;
sūyate—suteikia
išraišką;
sa—kartu;
cara-acaram—judantiems
ir
nejudantiems; hetund—-dėl priežasties; anena—tos; kaunteya-—o Kunti sūnau;
jagat—kosmoso reiškinija; viparivartate—veikia.
Materiali gamta — viena iš Mano energijų — juda Man prižiūrint, o Kunti
sūnau, ir sukuria visas judančias ir nejudančias būtybes. Ji kaskart kuria
ir naikina šią reiškinija.
KOMENTARAS: Posmas aiškina, kad Aukščiausias Viešpats, nors ir laikosi
atokiau nuo materialaus pasaulio reikalų, visada yra aukščiausias valdovas.
Aukščiausias Viešpats — tai aukščiausioji valia ir reiškinijos pagrindas, o
tvarkdario funkcijas atlieka materiali gamta. Bhagavad-gitoje Krsna teigia, kad
Jis esąs visų gyvųjų esybių, visų jų rūšių ir formų tėvas. Kad gimtų kūdikis,
tėvas apvaisina moters įsčias sėkla. Taip lygiai ir Aukščiausio Viešpaties
žvilgsnis siunčia gyvas esybes į materialios gamtos įsčias. O jos išeina iš ten
įvairių rūšių ir formų — priklausomai nuo to, kokie buvo ankstesni jų norai ir
poelgiai. Nors ir pagimdytos Aukščiausio Viešpaties žvilgsnio, gyvosios esybės
gauna įvairius kūnus pagal jų darbus ir norus. Taigi Viešpats tiesiogiai nėra
susijęs su materialia kūrinija. Pakanka Jam nužvelgti materialią gamtą, kad ji
būtų sužadinta, ir viskas tuoj pat imtų kurtis. Aukščiausias Viešpats, be abejo,
yra aktyvus, nes Jis nužvelgia materialią gamtą, tačiau tiesiogiai su materialaus
pasaulio reiškinija neturi nieko bendra. Smrti pateikia tokį pavyzdį: kai priešais
žmogų yra kvapi gėlė, jo uoslę pasiekia aromatas, nors šiaip uoslė ir gėlė
niekaip nėra susiję. Tokio pobūdžio ryšys yra tarp materialaus pasaulio ir
Aukščiausio Dievo Asmens: Jis neturi nieko bendra su materialiu pasauliu,
tačiau Savo žvilgsniu kuria ir valdo jį. Apibendrinant reikia pasakyti, kad materialioji gamta nepajėgi ką nors veikti be Aukščiausio Dievo Asmens
priežiūros. Ir vis dėlto Aukščiausia Asmenybė neturi jokio ryšio su materialia
veikla.
11 TEKSTAS

avajdnanti mam mūdha manuslm tanum ašritam param bhavam
ajdnanto mama bhūta-mahesvaram
avajananti—išjuokia; mdm—Mane; mūdhdh—kvailiai; manuslm —žmogaus
išvaizdos; tanum—kūną; ašritam—įgavusį; param —transcendentinės;
bhavam—prigimties; ajdnantah—nežinantys; mama—Mano; bhūta—viso, kas
gali būti; maha-lšvaram—aukščiausias valdovas.
Kvailiai išjuokia Mane, kai nužengiu žmogaus pavidalu. Jie nesuvokia
Mano transcendentinės, visa ko Aukščiausio Viešpaties prigimties ir
nepažįsta Manęs.
KOMENTARAS: Ankstesni šio skyriaus posmų komentarai rodo, kad
Aukščiausias Dievo Asmuo nėra paprastas žmogus, nors ir panašus į žmogų.
Dievo Asmuo, kuriantis, saugantis ir naikinantis visą kosmoso reiškinija, negali
būti žmogus. Ir vis dėlto daug yra paikuolių, kurie laiko Krsną tiesiog galingu
žmogumi. Iš tiesų Jis yra pirmapradis Aukščiausias Asmuo, ką liudija
Brahma-samhitd (išvarah paramah krsnah); Jis — Aukščiausias Viešpats.
Yra daug valdovų — išvarų, ir vienas pranašesnis už kitą. [prasta, kad
kasdieninius materialaus pasaulio reikalus tvarko pareigūnas arba valdytojas,
aukštesnę padėtį užima sekretorius, kuris pavaldus ministrui, o pastarasis —
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prezidentui. Kiekvienas jų vadovauja, bet vieną kontroliuoja kitas.
Brahma-samhitoje sakoma, kad aukščiausias valdovas — tai Krsna. Be abejo,
tiek materialus, tiek dvasinis pasaulis turi daug valdovų, tačiau Krsna yra
aukščiausias (išvarah paramah krsnah), o Jo kūnas — sac-cid-ananda,
nematerialus.
Materialūs kūnai negali atlikti tokių stebuklingų veiksmų, kuriuos aprašo
ankstesnieji posmai. Krsnos kūnas amžinas, palaimingas ir kupinas žinojimo.
Kvailiai šaiposi ir laiko Jį žmogumi, nors Jis nėra paprastas žmogus. Čia Krsnos
kūnas vadinamas manusim, kadangi Jis elgiasi kaip žmogus, Arjunos draugas ir
politinis veikėjas, dalyvaujantis Kuruksetros mūšyje. Daugeliu atveju Jis elgiasi
kaip paprastas žmogus, tačiau iš tikrųjų Jo kūnas yra sac-cid-anan-da-vigraha
— amžina palaima ir absoliutus žinojimas. Tai liudija citatos iš Vedų.
Sac-cid-dnanda-rūpdya krsndya: „Aš su pagarba lenkiuosi Aukščiausiam Dievo
Asmeniui, Krsnai — amžino palaimingo žinojimo pavidalui" (Gopdla-tdpanl
Upanisada 1.1). Vedose sutinkame ir kitokius aprašymus. Tam ekam
govindam: „Tu esi Govinda — jausmų ir karvių džiaugsmas".
Sac-cid-dnanda-vigra-ham: „O Tavo pavidalas yra transcendentalus, kupinas
žinojimo, palaimos ir amžinybės" (Gopdla-tdpam Upanisada 1.35).
Nors Viešpaties Krsnos kūnas transcendentinis, kupinas palaimos ir
žinojimo, begalės vadinamųjų Bhagavad-gitos žinovų ir komentatorių tyčiojasi
iš Krsnos, vadindami Jį paprastu žmogumi. Žinoma, jie gal ir gimė su
nepaprastais sugebėjimais, kuriuos lėmė geri ankstesnių gyvenimų darbai,
tačiau tokią Sri Krsnos sampratą sąlygoja menkas žinių kraitis. Todėl jie
vadinasi mūdhos, nes kvailiai ir tegali laikyti Krsną paprastu žmogumi.
Paikuoliai laiko Krsną paprastu žmogumi, nes nieko nežino apie mįslingus
Aukščiausio Viešpaties žygius ir Jo įvairias energijas. Jie nesuvokia, kad
Krsnos kūnas yra visiško žinojimo ir palaimos simbolis, kad Jis — savininkas
visko, kas egzistuoja, ir gali kiekvieną išvaduoti. Nežinodami, kad Krsna turi
tiek daug transcendentinių savybių, jie pašiepia Jį.
Be to, jie neišmano, kad Aukščiausio Dievo Asmens pasirodymas
materialiame pasaulyje yra Jo vidinės energijos manifestacija. Jis
— materialios energijos šeimininkas. Kaip jau aiškinta (mama maya
duratyayd), Viešpats sako, kad materiali energija, nors ir labai galinga, yra Jam
pavaldi, o atsiduodantis Jam ištrūksta iš jos įtakos. Tad ar gali Aukščiausias
Viešpats, kuriantis, saugantis ir naikinantis visą kosmoso būtį, turėti tokį pat
materialų kūną, kaip mes, jei net Krsnai atsidavusi siela gali ištrūkti iš
materialios gamtos įtakos? Taigi tokie samprotavimai apie Krsną yra absoliuti
kvailystė. Tačiau kvailiai nepajėgia suvokti, kad Dievo Asmuo Krsna,
pasirodantis paprasto žmogaus išvaizda, gali būti visų atomų ir gigantiškos
visatos pavidalo maifestacijos valdovas. Ir didžiausia, ir mažiausia
— už jų supratimo ribų, todėl jie negali įsivaizduoti, kaip Viešpats, turintis
žmogaus išvaizdą, tuo pat metu gali valdyti ir begalybę, ir baigtybę. Nors Jis
valdo ir begalybę, ir baigtybę, iš tikrųjų Jis yra nuošaly nuo reiškinijos. Dėl
Viešpaties yogam aišvaram, Jo nesuvokiamos transcendentinės energijos,
Vedose aiškiai pasakyta, kad Jis vienu metu gali valdyti ir begalybę, ir baigtybę,
likdamas jų nuošaly. Nors kvailiai neįsivaizduoja, kaip Krsna, būdamas panašus
į žmogų, tai daro, tyri bhaktos šį teiginį laiko tiesa, nes žino, kad Krsna —
Aukščiausias Dievo Asmuo, todėl jie visiškai atsiduoda Jam ir atsideda Krsnos
sąmonei, pasiaukojimo tarnybai Viešpačiui.
Dėl Viešpaties pasirodymo žmogaus pavidalu impersonalistų ir personalistų
nuomonės daugeliu atvejų susikerta. Tačiau į pagalbą pasitelkę Bhagavad-gltą
ir Srlmad-Bhdgavatam — autoritetingus tekstus, skirtus Krsnos mokslui
suprasti, įsitikinsime, kad Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo. Nors į žemę
nužengia paprastu žmogumi, Jis toks nėra. Srlmad-Bhdgavatam pirmos giesmės
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pirmame skyriuje išminčiai, vadovaujami Saunakos, klausia apie Krsnos žygius.
Jie sako:
krtavdn kila karmani saha rdmena kešavah ati-martydni bhagavdn
gūdhah kapata-mdnusah
„Viešpats Sri Krsna, Aukščiausias Dievo Asmuo, kaip ir Bala-rama,
vaizdavo žmogų ir pasislėpęs po žmogaus kauke atliko daug antžmogiškų
žygių" (Bhdg. 1.1.20). Viešpaties pasirodymas žmogaus pavidalu supainioja
kvailius. Joks žmogus negalėtų atlikti tų nuostabių žygių, kuriuos Krsna atliko
Žemėje. Savo tėvams — Vasudevai ir Devaki— Krsna apsireiškė keturrankiu
pavidalu, tačiau tėvų prašomas Jis pasivertė paprastu vaiku. Bhagavatam
(10.3.46) skelbia: babhūva prdkrtah šišuh— Jis virto tikrų tikriausiu vaiku,
paprastu žmogumi. Ta frazė pažymi, kad Viešpaties atsimainymas į žmogų yra
viena iš transcendentinių Jo kūno ypatybių. Vienuoliktas Bhagavad-gitos
skyrius sako, jog Arjuna meldė Krsnos, kad Jis pasirodytų su keturiom rankom
(tenaiva rūpena catur-bhujena). Apsireiškęs tokiu pavidalu, Krsna, Arjunos
prašomas, vėliau vėl įgavo pirmapradį žmogišką pavidalą (mdnusam rūpam).
Paprastam žmogui nebūdingos tokios Aukščiausio Viešpaties savybės.
Kai kas iš pašiepiančių Krsną ir tų, kurie yra užsikrėtę mayavados filosofija,
cituoja Srlmad-Bhdgavatam (3.29.21) posmą, kuriuo siekia įrodyti, kad Krsna
tėra paprastas žmogus. Aham sarvesu bhūtesu bhūtdtmav asthitah sada:
„Aukščiausiasis yra kiekvienoje gyvoje esybėje". Užuot vadovavęsi
interpretacija neautorizuotų komentatorių, kurie tyčiojasi iš Krsnos, verčiau
pasidomėkime, kaip šį posmą aiškina vaisnavų dcdryos: JTva Gosvamis ar
Višvanatha Cak-ravartis Thakura. Komentuodamas cituotą posmą JTva
Gosvamis sako, kad Krsna Savo pilnutine Paramatmos ekspancija glūdi judančiose ir nejudančiose esybėse Supersielos pavidalu. Todėl kiekvienas
neofitas bhakta, kuris mato tik arcd-mūrti (Aukščiausio Viešpaties pavidalą
šventykloje) ir nejaučia pagarbos kitoms gyvoms esybėms, bergždžiai Jį
šlovina. Viešpaties bhaktos yra trijų lygių, neofitas — žemiausio. Jis daugiau
dėmesio skiria Dievybei šventykloje, o ne kitiems bhaktoms, todėl Višvanatha
Cakravartis Thakura perspėja, kad tokia mąstysena taisytina. Kadangi Krsna,
kaip Paramatmą, yra kiekvieno širdyje, bhakta privalo žvelgti į kiekvieną, kaip į
Aukščiausio Viešpaties įsikūnijimą arba šventyklą. Jei žmogus gerbia
Viešpaties šventyklą, jis tinkamai turi pagerbti kiekvieną be išimties kūną,
kuriame glūdi Paramatmą. Todėl visiems reikia rodyti deramą pagarbą ir nieko
neignoruoti.
Daugelis impersonalistų pašaipiai žiūri į Dievo garbinimą šventykloje. Jie
sako: girdi, kam apsiriboti garbinimu šentykloje, jei Dievas yra visur? Bet jeigu
Dievas yra visur, nejau šventykloje ar Dievybėje Jo nėra? Kova tarp
personaiistų ir impersonalistų gali tęstis amžiais, tačiau tobulas Krsnos,sąmonės
bhakta žino, kad Krsna persmelkia viską, nes Jis — Aukščiausia Asmenybė. Tai
patvirtina Brahma-samhitd. Nors Jo asmens buveinė — Goloka Vrn-davana,
kur Jis amžinai viešpatauja, Savo energijos apraiškomis ir
Savo pilnutine ekspancija Jis esti visur — kiekviename materialios ir dvasinės
kūrinijos kampelyje.

12 TEKSTAS
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moghdšd mogha-karmdno mogha-jhdnd vicetasah rdksaslm dsurltn
caiva prakrtim mohinlm šritah
mogha-dšdh—žlugusios viltys; mogha-karmdnah—nepasisekimas pažinimo
srityje;
mogha-jhdndh—nevykusios
žinios;
vicetasah—
suklaidinti;
rdksaslm—demoniškos;
asurim—bedieviškos;
ca—
ir;
eva—tikrai;
prakrtim—prigimties; mohinlm—klaidinančios; šritah—radę prieglobstį.
Tokie paklydę žmonės susižavi demoniška, ateistine pasaulėžiūra. Žlunga
paklydėlių viltys išsivaduoti, nieko neduoda karminė veikla ir niekais virsta
pastangos gilinti žinojimą.
KOMENTARAS: Yra daug bhaktų, kurie mano turį Krsnos sąmonę ir tarnaują su
pasiaukojimu, tačiau širdyje jie nepripažįsta Aukščiausio Dievo Asmens
Krsnos, kaip Absoliučios Tiesos. Jie niekada neparagaus pasiaukojimo tarnybos
vaisiaus — negrįš pas Dievą. O tie, kurie pasineria į dorovingą karminę veiklą
ir viliasi pagaliau išsivaduoti iš materialios vergijos, irgi patirs nesėkmę, nes jie
menkina Aukščiausią Dievo Asmenį Krsną. Kitaip sakant, asmenys,
išjuokiantys Krsną, suprantama, yra demonai ir ateistai. Septintame
Bhagavad-gitos skyriuje sakoma, kad tokie demoniškos prigimties nenaudėliai
niekada neatsiduoda Krsnai. Spekuliatyvūs samprotavimai apie Absoliučią
Tiesą veda juos prie klaidingos išvados, kad gyvoji esybė ir Krsna yra viena ir
tas pat. Jie klaidingai mano, kad kiekvieno žmogaus kūnas yra apvalkalas,
sukurtas materialios gamtos, ir anot jų, pakanka išsivaduoti iš materialaus kūno,
kad neliktų skirtumo tarp Dievo ir savojo „aš". Gilinti dvasines žinias laikantis
tokių ateistinių ir demoniškų pažiūrų — beprasmis darbas. Apie tai ir kalba
posmas. Tokių Vedų raštų, kaip Veddnta-sūtra ir Upanišados, studijos
demoniškiems žmonėms visada nueina perniek.
Todėl Krsną — Aukščiausią Dievo Asmenį — laikyti paprastu žmogumi yra
didelis nusižengimas. Darantys tokią šventvagyste, tikrai yra paklydę, nes
nepajėgia suprasti amžinojo Krsnos pavidalo. lirhad-visnu-smrti skelbia:
yo vetti bhautikam deharh krsnasya paramdtmanah sa sarvasmdd
bahis-Kdryah šrauta-smdrta-vidhdnatah mukharh tasydvalokydpi
sa-celarh sndnatn dcaret
„Kas Krsnos kūną laiko materialiu, turi būti nušalintas nuo ritualų atlikimo ir
šruti bei smrti aprašytos veiklos, o jei atsitiktinai išvystum jo veidą, tuoj pat
reikia išsimaudyti Gangos vandenyse, kad nusiplautum susiteršimą. Žmonės
šaiposi iš Krsnos — Aukščiausio Dievo Asmens, nes Jam pavydi. Jiems tikrai
lemta kaskart gimti tarp ateistinių ir demoniškų gyvybės rūšių atstovų. Per
amžius jų žinojimas bus užgožtas iliuzijos, ir palengva jie nusileis į tamsiausią
kūrinijos sritį."
1 3 TEKSTAS

mahdtmdnas tu mdm pdrtha daivlm prakrtim dšritdh bhajanty
ananya-manaso jhdtvd bhūtddim avyayam
mahd-dtmdnah—didžiosios sielos; tu—tačiau; mdm—Man; pdrtha—o Prthos
sūnau; daivim—dieviškos; prakrtim—prigimties; dšritdh—radusios prieglobstį;
bhajanti—tarnauja;
ananya-mana-sah—nenukrypstančiu
protu;
jhdtvd—žinodamos; bhūta—kūrinijos; ddim—šaltinį; avyayam—neišsemiamą.
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O Prthos sūnau, nepaklydusias, didžiąsias sielas, globoja dieviškoji gamta.
Jos visiškai atsidėjo pasiaukojimo tarnybai, nes žino, kad Aš esu
Aukščiausias Dievo Asmuo, pirmapradis ir neišsemiamas.
KOMENTARAS: Posmas aiškiai apibūdina mahatmą. Pirmasis mahatmos
požymis tas, kad jis jau priklauso dieviškai gamtai ir nėra pavaldus materialiai.
Kaip tai įmanoma? Septintas skyrius aiškina: kas atsiduoda Aukščiausiam
Dievo Asmeniui, Sri Krsnai, tas išsyk ištrūksta iš materialios gamtos valdžios.
Tokia išsivadavimo salyga. Kad išsivaduotum iš materialios gamtos, pakanka
visa siela atsiduoti Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Tai pirmasis reikalavimas.
Vos tik ištrūkusi iš materialios gamtos valdžios, gyvoji esybė (ribinė energija)
pakliūna į dvasinės gamtos rankas, jos vadovavimą. Ją veda daivi prakrti —
dieviškoji gamta. Taigi atsidavus Aukščiausiam Dievo Asmeniui, iškylama iki
didžios sielos, mahatmos, lygio.
Mahatmos dėmesys nukreiptas tiktai į Krsną, nes jis labai gerai žino, jog
Krsna, pirmapradis Dievo Asmuo — visų priežasčių priežastis. Tuo nereikia
abejoti. Mahatma, didžia siela, tampama bendraujant su kitais mahatmomis —
tyrais bhaktomis. Tyrų bhaktų nedomina kiti Krsnos aspektai, pvz.: keturrankis
Mana-Višnu. Juos žavi tik dvirankis Krsnos pavidalas, o kiti Krsnos aspektai
jiems nemieli, taip pat jų nedomina joks pusdievis ar žmogus. Tyri bhaktos
medituoja tik Krsną, Krsnos sąmonėje visada tarnauja Viešpačiui, ir niekas
negali jų atitraukti nuo tarnystės.

14 TEKSTAS

satatam kirtayanto mam yatantaš ca drdha-vratdh namasyantaš ca
mdm bhaktyd nitya-yuktd updsate
satatam—visada;
klrtayantah—šlovindamos;
mdm—Mane;
ya-tantah—besistengdamos;
ca—taip
pat;
drdha-vratdh—su
ryžtu;
namasyantah—lenkdamosi; ca—ir; mdm—Mane; bhaktyd—su pasiaukojimu;
nitya-yuktdh—nuolat užsiėmusios; updsate—garbina.
Visad šlovindamos Mane giesmėmis, ryžtingai siekdamos tikslo, puldamos
Man po kojų, didžiosios sielos be paliovos su pasiaukojimu garbina Mane.
KOMENTARAS: Paprasto žmogaus nepadarysi mahatma, nors ir paženklintum
jį tokiu antspaudu. Čia išvardintos mahatmos savybės: jis visada giesmėmis
šlovina Dievo Asmenį, Aukščiausią Viešpatį Krsną. Jis neturi kito užsiėmimo,
kaip tik šlovinti Viešpatį, aukštinti Jo šventą vardą, amžiną pavidalą,
transcendentines savybes ir Jo nepaprastas pramogas. Ir mahatma tai daro, todėl
jis prisirišęs prie Aukščiausio Dievo Asmens.
Bhagavad-gita nevadina mahatma to, kuris turi polinkį beasmeniam
Aukščiausio Viešpaties aspektui — brahmajyoti. Kitame posme jis apibūdintas
visai kitaip. Srlmad-Bhdgavatam sako, kad mahatma nuolatos atlieka įvairius
pasiaukojimo veiksmus. Sravanam khtanam visnoh ir smaranam, atminti Jį
—štai kas yra pasiaukojimas. Toks mahatma tvirtai pasiryžęs užmegzti ryšį su
Aukščiausiu Viešpačiu viena iš penkių transcendentinių rasų. Norėdamas pasiekti tikslą, visas funkcijas: psichinę, fizinę, verbalinę ir viską, ką turi —
paskiria Aukščiausio Viešpaties Sri Krsnos tarnybai. Tai vadinasi visiška
Krsnos sąmonė.
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Tam tikri pasiaukojimo tarnybos veiksmai vadinami nurodytais, pavyzdžiui,
badavimas nustatytom dienom: vienuoliktą dieną po mėnulio pilnaties bei
jaunaties (ekddašis) ir Viešpaties atėjimo dieną. Didieji dcdryos šių taisyklių
siūlo laikytis tiems, kas iš tikro siekia užmegzti ryšį su transcendentinio
pasaulio Aukščiausiu .Dievo Asmeniu. Mahatmos, didžiosios sielos, griežtai
laikosi šių taisyklių, todėl jos tikrai pasieks trokštamą rezultatą.
Šio skyriaus antrasis posmas byloja, kad pasiaukojimo tarnyba yra ne tik
lengva, bet ir atliekama pakilia nuotaika. Nėra reikalo atlikti jokių rūsčių
askezių. Galima atlikti pasiaukojimo tarnybą, vadovaujant prityrusiam
dvasiniam mokytojui, ir būti šeimos žmogumi, sannydsių arba brahmacdriu.
Nepaisant, kur gyveni ir kokią padėtį užimi — visur ir visada galima su
pasiaukojimu tarnauti Aukščiausiam Dievo Asmeniui ir tapti mahatma —
didžia siela.

15 TEKSTAS
^l<-*H* *npčTt TTITRT^ I

jhdna-yajhena cdpy anye yajanto mdm updsate ekatvena prthaktvena
bahudhd višvato-mukham
jndna-yajnena—gilindami žinojimą; ca—taip pat; api—tikrai; anye—kiti;
yajantah—aukodamiesi; mdm—Mane; updsate— garbina; ekatvena—kaip
vienovę;
prthaktvena—kaip
dualybę;
bahudhd—kaip
įvairų;
višvatah-mukham—kaip visatos pavidalą.
Kiti, kurie aukoja auką gilindami žinojimą, garbina Aukščiausią Viešpati
kaip vieningą, kaip skirtingą daugelyje ir kaip visatos pavidalą.
KOMENTARAS: Sis posmas reziumuoja ankstesniuosius. Viešpats sako
Arjunai, kad tie, kurių Krsnos sąmonė tyra ir kuriems be Krsnos niekas daugiau
neegzistuoja, vadinami mahatmomis. Tačiau yra žmonių, kurie dar nepasiekė
mahatmų lygio, bet irgi garbina Krsną įvairiais būdais. Apie kai kuriuos iš jų
jau kalbėta. Tai kenčiantys, turintys finansinių sunkumų, smalsieji ir išminties
ieškotojai. Tačiau yra užimančių dar žemesnę padėtį. Jie skirstomi į tris grupes:
(1) garbinantys save kaip viena su Aukščiausiu Viešpačiu,
(2) garbinantys pačių išgalvotą Aukščiausio Viešpaties pavidalą,
(3) pripažįstantys ir garbinantys višva-rūpą — Aukščiausio Dievo Asmens
visatos pavidalą. Iš jų žemiausi yra tie, kurie garbina save, kaip Aukščiausią
Viešpatį, ir laiko save monistais. Jų yra daugiausia. Tokie žmonės mano, kad jie
— Aukščiausias Viešpats ir taip manydami garbina save. Tai irgi vienas iš
Dievo garbinimo būdų, nes monistai suvokia, kad jie yra dvasinės sielos, o ne
materialūs kūnai. Gerai, kad vyrauja bent tokia mintis. Būtent taip dažniausiai
garbina Aukščiausią Viešpatį impersonalistai. Antrai grupei priklauso pusdievių
garbintojai, kurie įsivaizduoja, kad kiekviena forma yra Aukščiausio Viešpaties
forma. Trečiai grupei priklauso tie, kurių mintys neišsiveržia už materialios
visatos ribų. Visatą jie laiko aukščiausiu organizmu, esybe, ir ją garbina. Bet ir
visata yra viena Viešpaties formų.

16 TEKSTAS

ars
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aham kratur aham yajhah svadhaham aham ausadham mantro 'ham
aham evdjyam aham agnir aham hutam
aham—Aš; kratuh—Vedų ritualas; aham—Aš; yajhah—smrti aukojimas;
svadhd—atnaša;
aham—Aš;
aham—Aš;
ausadham
—vaistažolė;
mantrah—transcendentinė giesmė; aham—Aš;

aham—Aš; eva—tikrai; djyam—lydytas sviestas; aham—Aš; ag-mli —ugnis;
aham—Aš; hutam—aukojimas.
Aš — ritualas, Aš — auka, atnaša protėviams, vaistažolė ir transcendentinė
giesmė. Aš — sviestas, ugnis ir aukojimas.
KOMENTARAS: Vedų auka, žinoma jyotistomos vardu, yra Krsna; Krsna yra ir
mahd-yajha, apie kurią kalba smrti. Auka Pitrlokai patenkinti, savotiški vaistai,
turintys lydyto sviesto išvaizdą — tai irgi Krsna. Tuo metu giedamos mantros
— vėlgi Krsna, ir daugelis aukų iš pieno produktų yra Krsna. Ugnis yra Krsna,
nes ji — vienas iš penkių materialiųjų pradmenų; todėl sakoma, kad ji —
atsietoji Krsnos energija. Visos Vedų aukos, kurias rekomenduoja Vedų karma-kdndos skyrius, apskritai paėmus, taip pat yra Krsna. Kitaip sakant, tie,
kurie pasiaukojamai tarnauja Krsnai, tikrai atliko visas Vedų nurodytas aukas.

17 TEKSTAS

fancro *HT^t mm wr

i

pitdham asya jagato matd dhdtd pitdmahah vedyarh pavitram
omkdra rk sdma yajur eva ca
pitd—tėvas; aham—Aš; asya—šios; jagatah—visatos; matd— motina;
dhdtd—ramstis; pitdmahah—senelis; vedyam—kas pažįstama; pavitram—tas,
kas skaistina; om-kdra—skiemuo orh; rk —Rg Veda; sdma—Sdma Veda;
yajuh—Yajur Veda; eva—tikrai; ca—ir.
Aš esu šios visatos tėvas, motina, ramstis ir prosenis. Aš pažinimo objektas,
skaistintojas ir skiemuo om. Aš taip pat Rg, Sama ir Yajur Vedos.
KOMENTARAS: Visas judančias ir nejudančias kosmoso apraiškas gimdo
įvairialypė Krsnos energijų veikla. Gyvendami materialiame pasaulyje,
užmezgame ryšius su gyvosiomis esybėmis, kurios yra ne kas kita, kaip Krsnos
ribinė energija. Prakrti kūrybos dėka kai kurios iš jų tampa mūsų tėvu, motina,
seneliu, kūrėju, ete, tačiau iš tikrųjų jos yra sudėtinės Krsnos dalelės. Todėl tos
gyvosios esybės, kurios tariamai yra mūsų tėvas, motina, ete., yra niekas kitas,
kaip Krsna. Posmo žodis dhdtd reiškia „kūrėjas". Ne tik mūsų tėvas ir motina,
bet ir jų kūrėjai, senelis ir senelė, ete. — sudėtinės Krsnos dalelės — irgi yra
Krsna. Iš tikrųjų kiekviena gyvoji esybė, būdama sudėtinė Krsnos dalelė, yra
Krsna. Taigi Krsna — vienintelis visų Vedų tikslas. Visa tai, ką norime sužinoti
iš Vedų, yra ne kas kita, kaip žingsnis Krsnos pažinimo link. Tai, kas mums
padeda apsivalyti ir suvokti konstitucinę padėtį, yra tikrų tikriausias Krsna.
Smalsi gyvoji esybė, norinti suprasti visus Vedų principus, irgi yra sudėtinė
Krsnos dalelė, ir todėl ji — taip pat Krsna. Dažnai Vedų mantrose sutinkamas
žodis om. Jis vadinasi pranava — transcendentiniai garso virpesiai; jis irgi yra
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Krsna. Kadangi pranava, arba omkara, labai dažnai kartojasi visų keturių Vedų
— Sdma, Yajur, Rg ir Atharva — himnuose, tai suprantama, kad jos yra Krsna.

18 TEKSTAS

TO: vm\ mi ftiTH4UH °*Hą
gatir bhartd prabhuh saksi nivasah šaranam suhrt prabhavah pralayah
sthdnam nidhdnam bijam avyayam
gatih—tikslas; bhartd—saugotojas; prabhuh—Viešpats; saksi— liudininkas;
nivasah—buveinė; šaranam—prieglobstis; su-hrt— artimiausias draugas;
prabhavah—kūrimas;
pralayah—naikinimas;
sthdnam—pagrindas;
nidhdnam—atilsio vieta; bijam—sėkla; avyayam—amžina.
Aš esu tikslas, saugotojas, šeimininkas, liudininkas, buveinė, prieglobstis ir
pats brangiausias draugas. Aš — kūrimas ir naikinimas, visa ko pagrindas,
atilsio vieta ir amžinoji sėkla.
KOMENTARAS: Gati—tai tikslas, kurį norime pasiekti. Nors žmonės to nežino,
aukščiausias tikslas yra Krsna. Nepažįstantis
Krsnos yra paklydęs, o jo vadinamasis žengimas į priekį yra arba vienpusiškas,
arba įsivaizduojamas. Daug kas kelia sau tikslą pasiekti pusdievius. Griežtai
laikydamiesi atitinkamų reikalavimų, norintieji pasiekia įvairias planetas. Tai —
Candraloka, Sūryaloka, In-draloka, Maharloka, etc. Tačiau visas šias lokas,
arba planetas, sukūrė Krsna — todėl jos vienu metu yra ir Krsna, ir ne Krsna.
Jos, kaip Krsnos energijos apraiška, yra Krsna, bet iš tikrųjų tai — tik laiptelis
Krsnai suvokti. Kreiptis į Krsnos energijas, reiškia kreiptis į Krsną netiesiogiai.
Pas Krsną reikia eiti tiesiogiai — taip sutaupysime laiko ir jėgų. Pavyzdžiui,
kam laiptais, žingsnis po žingsnio" lipti į pastato viršų, jei ten galima pasikelti
liftu? Be Krsnos globos niekas negali egzistuoti, nes Jo energija viską palaiko.
Krsna yra aukščiausias valdovas, nes viskas priklauso Jam ir viskas egzistuoja
Jo energijos pagrindu. Kadangi Krsna glūdi kiekvieno širdyje, Jis —
aukščiausias liudininkas. Namai, šalys, planetos, kuriose gyvename, taip pat yra
Krsna. Krsna yra aukščiausias prieglobstis, todėl ieškant užtarimo ar norint
nugalėti vargus, reikia siekti Krsnos prieglobsčio. Jeigu ieškome užtarimo,
turime žinoti, kad apsaugoti mus gali gyva jėga. Krsna — aukščiausia gyva
esybė. Krsna yra mūsų kilmės pradžia, aukščiausias tėvas, todėl nėra geresnio
draugo už Krsną, ir niekas labiau už Jį negali mums linkėti gera. Krsna —
pirmapradis kūrinijos šaltinis, o po sunaikinimo — galutinė atilsio vieta.
Vadinasi, Krsna yra amžina visų priežasčių priežastis.

'9 TEKSTAS

tapdmy aham aham varsarh nigrhndmy utsrjami ca amrtam caiva
mrtyuš ca sad asac cdham arjuna
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tapanti—suteikiu
šilumą;
aham—Aš;
aham—Aš;
varsam—lietų;
nigrhndmi—sulaikau; utsrjami—siunčiu; ca—ir; amrtam— nemirtingumas;
ca—ir; eva—tikrai; mrtyuh—mirtis; ca—ir; sat —dvasia; asat—materija;
ca—ir; aham—Aš; arjuna—o Arjuna.
O Arjuna, Aš skleidžiu šilumą, siunčiu ir sulaikau lietų. Aš —
nemirtingumas ir įasmeninta mirtis. Manyje slypi ir dvasia, ir materija.
KOMENTARAS: Krsna įvairių Savo energijų dėka, tarpininkaujant elektrai ir
saulei, skleidžia šilumą bei šviesą. Vasaros metu Jis sulaiko danguje lietų, o
liūčių sezono metu siunčia neperstojančias liūtis. Energija, palaikanti ir
prailginanti mūsų gyvenimą, yra Krsna, o gyvenimo pabaigoje mus pasitinkanti
mirtis — irgi Krsna. Ištyrę visas šias skirtingas Krsnos energijas, įsitikinsime,
kad Krsna nedaro skirtumo tarp dvasios ir materijos, arba, kitaip sakant, Jis —
ir materija, ir dvasia. Todėl, pasiekęs aukštą Krsnos sąmonės lygį, žmogus jau
nebemato šių skirtumų. Visuose daiktuose jis regi tiktai Krsną.
Kadangi Krsna — ir materija, ir dvasia, tai visas materialias apraiškas
apimantis milžiniškas visatos pavidalas irgi yra Krsna. Jo, dvirankio
Šyamasundaros, grojančio fleita, pramogos Vrndavanoje — tai Aukščiausio
Dievo Asmens pasilinksminimai.

20 TEKSTAS

^fam *rt

trai-vidyd mdm soma-pdh pūta-pdpd yajnair istvd svar-gatim
prdrthayante
te punyam dsddya surendra-lokam ašnanti
divydn divi deva-bhogdn
trai-vidydh—trijų Vedų žinovai; mdm—Mane; soma-pdh—somos syvų gėrėjai;
pūta—apsivalę; pdpdh—nuo nuodėmių; yajhaih— aukomis; istvd—garbindami;
svah-gatim—kelionės
į
dangų;
prdrthayante—meldžia;
te—jie;
punyam—dorovingą; dsddya—pasiekę; sura-indra—Indros; lokam—pasaulį;
ašnanti—mėgaujasi; divydn—dangaus; divi—danguje; deva-bhogdn—dievų
malonumais.
Tie, kurie studijuoja Vedas ir geria somos syvus, siekdami dangaus
planetų, garbina Mane netiesiogiai. Apsivalę nuo atoveikio už nuodėmes,
jie gimsta Indros dorovingoje dangaus planetoje, kur patiria dieviškus
džiaugsmus.
KOMENTARAS: Žodis trai-vidydh— nurodo tris Vedas — Sdma, Yajur ir Rg.
Brahmaną, išstudijavęs šias tris Vedas, vadinamas tri-vedžiu. Tų Vedų
žinojimui ištikimas žmogus yra visuomenės gerbiamas. Deja, dar daug didžių
Vedų žinovų nesupranta, koks galutinis Vedų studijų tikslas. Todėl Krsna čia
skelbia, kad Jis yra galutinis tri-vedžių tikslas. Tikri tri-vedžiai randa prieglobstį
prie Krsnos lotoso pėdų ir, siekdami patenkinti Viešpatį, su tyru pasiaukojimu
Jam tarnauja. Pasiaukojimo tarnyba prasideda Hare Krsna mantros kartojimu ir
pastangomis suvokti Krsną tokį, koks Jis yra. Deja, mokiniai, paviršutiniškai
studijuojantys Vedas, labiau susidomi aukomis įvairiems pusdieviams, pvz.,
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Indrai ir Candrai. Šios pastangos pusdievių garbintojus apvalo nuo juos
teršiančio žemesniųjų gamtos savybių poveikio, ir jie pakyla į aukštesniąsias
planetų sistemas arba į dangaus planetas — Maharloką, Janoloką, Tapoloką,
etc. Patekus į aukštesnes planetų sistemas, jusles galima patenkinti šimtus
tūkstančių kartų geriau, negu Žemėje.

21 TEKSTAS

te tam bhuktvd svarga-lokam višdlarh ksine punye
martya-lokarh višanti
evam trayi-dharmam anuprapannd gatdgatam kdma-kdmd
labhante
-jie; tam—tuo; bhuktvd—mėgaudamiesi; svarga-lokam— dangum;
višdlam—plačiu; ksine—išeikvoję; punye—savo dorovingos veiklos rezultatus;
martya-lokam—į mirtingą žemę; višanti
ii-

—nupuola;
evam—taip;
trayi—trijų
Vedų;
dharmam—doktrinų;
anuprapanndh—laikydamiesi;
gata-dgatam—mirtį
ir
gimimą;
kd-ma-kamah—trokšdami juslinių malonumų; labhante—gauna.
Iki soties paragavę dangaus juslinių malonumų ir išeikvoję savo
dorovingos veiklos rezultatus, jie vėl grįžta į šią mirtingųjų planetą. Taigi
tie, kurie ieškodami juslinių malonumų laikosi trijų Vedų principų, telaimi
pasikartojančius gimimą ir mirtį.
KOMENTARAS: Pasikėlusieji į aukštesniąsias planetų sistemas, ilgiau gyvena ir
turi geresnes galimybes tenkinti jusles, tačiau amžinai likti ten negali. Kai
dorovingos veiklos užtarnauti vaisiai pasibaigia, jie vėl siunčiami į šią žemę.
Tam, kuris nepasiekia žinojimo tobulumo — kaip tai nurodo Veddnta-sūtra
Ųanmddy asya yatah), arba, kitaip sakant, nesuprantančiam, jog Krsna yra visų
priežasčių priežastis, nepavyksta pasiekti aukščiausio gyvenimo tikslo: jis
kaskart iš naujo kyla į aukštesnes planetas ir po to leidžiasi žemyn, tarsi suktųsi
apžvalgos rate — tai jis viršuje, tai vėl apačioje. Užuot pasikėlęs į dvasinį
pasaulį, iš kurio nebėra pavojaus grįžti atgal, jis paprasčiausiai sukasi gimimo ir
mirties rate, pabuvodamas tai aukštesnėse, tai žemesnėse planetų sistemose —
tokia posmo prasmė. Todėl geriau sugrįžti į dvasinį pasaulį, gyventi ten amžiną,
kupiną palaimos bei žinojimo gyvenimą ir niekuomet nebegrįžti į perpildytą
kančių materialią egzistenciją.

22 TEKSTAS

ananydš cintayanto mdm ye jandh paryupdsate tesdm
nitydbhiyuktdndrh yoga-ksemam vahdmy aham
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ananydh—neturintys jokio kito objekto; cintayantah—susikaupdami; mdm—į
Mane; y e—tie, kurie; jandh—žmonės; paryupdsate —teisingai garbina;
tesdm—jų;
nitya—visada;
abhiyuktdndm—
tvirtai
pasiaukojusių;
yoga—poreikius; ksemam—apsaugą; vahd-mi—atnešu; aham—Aš.
Tačiau tiems, kurie visad su ypatingu pasiaukojimu garbina Mane,
medituoja Mano transcendentinį pavidalą, Aš suteikiu viską, ko jiems
trūksta, ir išsaugau tai, ką jie turi.
KOMENTARAS: Kas neišgyvena nė minutės be Krsnos sąmonės, tas galvoja
apie Krsną dvidešimt keturias valandas per parą — pasiaukojamai Jam tarnauja:
klausosi, gieda, atmena, meldžiasi, šlovina, tarnauja Viešpaties lotoso pėdoms,
adieka kitokią tarnybą, draugauja su Viešpačiu, visiškai Jam atsiduoda. Tokia
visapusiškai palanki ir dvasinių galių kupina veikla padeda bhaktai pasiekti
tobulumą savęs pažinimo srityje, ir tada jis tenori vieno — užmegzti ryšį su
Aukščiausiu Dievo Asmeniu. Nėra abejonės, kad toks bhakta lengvai priartėja
prie Viešpaties. Tai vadinasi yoga. Viešpaties malone bhakta negrįžta į
materialaus gyvenimo būvį. Ksema nurodo maloningą Viešpaties globą.
Viešpats padeda bhaktai pasiekti Krsnos sąmonę per yogą, ir kai bhakta visiškai
įsisąmonina Krsną, Viešpats jį saugo, kad jis nenupultų į perpildytą kančių
sąlygotą gyvenimą.

23 TEKSTAS

ye 'py anya-devatd-bhaktd yajante šraddhaydnvitdh te 'pi mdm eva
kaunteya yajanty avidhi-pūrvakam
ye—tie, kurie; api—taip pat; anya—kitų; devatd—dievų; bhak-tah—bhaktos;
yajante—garbina; sraddhaya anvitdh—su tikėjimu; te—jie; api—taip pat;
mdm—Mane; eva—vienintelį; kaunteya—o Kunti sūnau; yajanti—garbina;
avidhi-pūrvakam—neteisingai.
Kas tarnauja kitiems dievams ir su tikėjimu juos garbina, iš tikro garbina
tik Mane vieną, o Kunti sūnau, bet daro tai ne teisingai.
K ()MENTARAS: Krsna sako: „Pusdievius garbinantys žmonės nėra Itlll
išmintingi, nors netiesiogiai jie garbina Mane". Pavyzdžiui, kai žmogus lieja
vandenį ant medžio lapų ir šakų, bet nelaisto šaknų, jis daro tai per savo
neišmanymą ar nesilaikydamas nurodymų. Taip ir norint palaikyti gyvybe,
visose kūno dalyse, maistu reikia aprūpinti skrandį. Pusdieviai, taip sakant, yra
Aukščiausio Viešpaties vyriausybės valdininkai ir viršininkai. Reikia laikytis
įstatymų, kuriuos išleidžia vyriausybė, o ne atskiri valdininkai bei viršininkai.
Lygiai taip kiekvienas turi garbinti tik Aukščiausią Viešpatį. Toks garbinimas
automatiškai patenkins įvairius Viešpaties valdininkus ir viršininkus.
Valdininkai ir viršininkai yra vyriausybės atstovai, todėl duoti jiems kyšius —
antiįstatymiška. Siame posme tai vadinama avidhi-pūrvakam. Kitaip sakant,
Krsna nepritaria tam, kad būtų garbinami pusdieviai — tai visai nereikalinga.

24 TEKSTAS
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aham hi sarva-yajnanam hhoktd ca prahhur eva ca na tu mdm
abhijdnanti tattvendtaš cyavanti te
aham—Aš; hi—iš tikrųjų; sarva—visų; y ajnanam—aukų; hhoktd
—besimėgaujantis subjektas; ca—ir; prabhuh—Viešpats; eva— taip pat;
ca—ir; na-—ne; tu—tačiau; mdm—Mane; abhijdnanti —jie žino; tattvena—iš
tiesų; atah—todėl; cyavanti—nupuola; te—jie.
Aš vienas mėgaujuosi visomis aukomis ir Man vienam jos skirtos. Todėl tie,
kurie nepripažįsta Mano tikrosios, transcendentinės prigimties, patiria
nuopuolį.
KOMENTARAS: Posmas sako, kad yra daug yajhos rūšių, kurias rekomenduoja
Vedų raštai, bet iš tikro visos jos skirtos patenkinti Aukščiausią Viešpatį. Yajna
— tai Višnu. Antrasis Bhagavad-gitos skyrius aiškina, jog kiekvienas privalo
dirbti, kad patenkintų Yajną, arba Višnu. Tobula žmonių civilizacijos forma,
kuri vadinasi var-ndšrama-dharma, būtent ir skirta patenkinti Višnu. Todėl
posme Krsna sako: „Aš mėgaujuosi visomis aukomis, nes esu visa ko
aukščiausiasis šeimininkas". Tačiau šios tiesos neišmanantys menkos nuovokos
žmonės dėl laikinos naudos garbina pusdievius. Todėl jie puola į materialią
egzistenciją ir nepasiekia išsvajoto gyvenimo tikslo. Tačiau jei kas ir turi kokį
materialų norago išsipildymo geriau melsti Aukščiausią Viešpatį (nors tai ne
tyras pasiaukojimas) ir pasiekti trokštamą rezultatą.

25 TEKSTAS
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y£rt/i deva-vrata devdn pitfn yanti pitr-vratah bhūtani yanti
bhūtejyd yanti mad-ydjino 'pi mdm
yanti—eina; deva-vratdh—pusdievių garbintojai; devdn—pas pusdievius;
pitfn—pas protėvius; yanti—eina; pitr-vratah—protėvių garbintojai;
bhūtani—pas šmėklas ir dvasias; yanti—eina; bhūta-ijydh—šmėklų ir dvasių
garbintojai; yanti—eina; mat— Mano; ydjinah—bhaktos; api—tačiau;
mdm—pas Mane.
Garbinantys pusdievius gims tarp pusdievių, garbinantys protėvius eis pas
protėvius, šmėklų ir dvasių garbintojai gims tarp šių būtybių, o tie, kas
garbina Mane — gyvens su Manimi.
KOMENTARAS: Įsigeidęs nukeliauti į Mėnulį, Saulę ar kokią kitą planetą gali
pasiekti išsvajotą tikslą, laikydamasis šiam tikslui skirtų Vedų principų,
pavyzdžiui,
atlikdamas
veiksmus,
vadinamus
specialiu
terminu
darša-paurnamdsi. Juos plačiai aprašo Vedų karminės veiklos skyrius,
rekomenduojantis garbinti įvairių dangaus planetų pusdievius. Aukojant
atitinkamas yajnas, galima pasiekti Pitos planetas. Galima nukeliauti į daugelį
šmėklų planetų ir tapti Yaksa, Raksa ar Pišaca. Pišacos garbinimas vadinamas
,juoduoju menu" arba ,juodąja magija". Daugelis žmonių, praktikuojančių
juodąjį meną, galvoja, kad tai dvasinė veikla, tačiau ta veikla — absoliučiai
materiali. Tyras bhakta, šlovinantis vien tik Aukščiausią Dievo Asmenį,
pasiekia Vaikunthos ir Krsnalokos planetas — tuo nereikia abejoti. Šis svarbus
posmas leidžia suprasti, kad garbindamas pusdievius, žmogus pasiekia dangaus
planetas, garbindamas Pitas — Pitos planetas, užsiimdamas juoduoju menu —
šmėklų planetas. Tad kodėl gi tyras bhakta negali pasiekti Krsnos arba Višnu
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planetos? Deja, daugelis žmonių nežino apie šias didingas planetas, kuriose
gyvena Krsna ir Višnu, o per savo nežinojimą — puola. Net impersonalistai
puola iš brahmajyoti. Todėl Krsnos sąmonės judėjimas neša didžią žinią visai
žmonių visuomenei — nurodo, kad vien tik kartojant Hare Krsna mantrą,
galima pasiekti tobulumą dar šį gyvenimą ir sugrįžti į namus pas Dievą.
26 TEKSTAS
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patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati tad aham
bhakty-upahrtam ašndmi prayatdtmanah
patram—lapelį; puspam—gėlę; phalam—vaisių; toyam—vandenį; yah—kuris;
me—Man; bhaktya—su pasiaukojimu; prayacchati—siūlo; tat—tą; aham—Aš;
bhakti-upahrtam—su
pasiaukojimu
pasiūlytą;
ašndmi—priimu;
prayata-dtmanah—iš turinčio tyrą sąmonę.
Jeigu kas su meile ir pasiaukojimu pasiūlys Man lapelį, gėlę, vaisių ar
vandens, Aš priimsiu auką.
KOMENTARAS: Svarbiausia protingam žmogui — būti Krsnos sąmonėje ir su
transcendentine meile tarnauti Viešpačiui, idant jis patektų į amžiną, palaimingą
buveinę ir patirtų amžiną laimę. Tokį nuostabų tikslą pasiekti visiškai nesunku,
o išbandyti save gali net didžiausias bėdžius, neturintis jokio pasiruošimo.
Reikalinga tik viena savybė: būti tyru Viešpaties bhakta. Nesvarbu, kas tu esi ir
kur gyveni. Metodas labai paprastas: pakanka lapelį, truputį vandens ar vaisių
su tikra meile pasiūlyti Aukščiausiam Viešpačiui, ir Viešpats mielai priims
auką. Krsnos sąmonė paprasta ir universali, todėl kelias atviras visiems. Ar
atsiras kvailys, kuris nenorėtų įsisąmoninti Krsną šiuo paprastu metodu ir
pasiekti aukščiausią tobulumą — amžinybę, palaimą ir žinojimą? Krsna
pageidauja tik meilės tarnybos ir nieko daugiau. Iš Savo tyro bhaktos Krsna
priima net mažą gėlytę, o iš abhaktos jokios dovanos Jam nereikia. Jam nieko
netrūksta, nes Jis — Pats Sau pakankamas, ir vis dėlto iš Savo bhaktos Jis
priima auką, į meilę atsakydamas tuo pačiu. Išsiugdyti Krsnos sąmonę —
aukščiausias gyvenimo tobulumas. Norint pabrėžti, kad bhakti, pasiaukojimo
tarnyba — vienintelė prie-
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monė priartėti prie Krsnos, žodis bhakti posme pakartojamas du kartus. Jokios
kitos aplinkybės, pavyzdžiui, jei žmogus taptų brah-mana ar eruditu, turtuoliu ar
žymiu filosofu, nepaskatins Krsną priimti aukos. Trūkstant pagrindinio elemento
— bhakti, niekas nepalenks Krsnos, kad Jis priimtų auką. Bhakti niekad neturi
išskaičiavimų. Tai amžinas procesas, kai tiesioginiais veiksmais tarnaujama
absoliučiai visumai.
Viešpats Krsna, paskelbęs Save vieninteliu besimėgaujančiu subjektu,
pirmapradžiu Viešpačiu ir visų aukų tikruoju objektu, šiame posme nurodo,
kokių aukų Jis laukia. Jei žmogus nori pasiaukojamai tarnauti Aukščiausiajam,
kad apsivalytų ir pasiektų gyvenimo tikslą — transcendentinę meilės tarnybą
Dievui—jis turi sužinoti, ko Viešpats iš jo nori. Kas myli Krsną, duos Jam tai,
ko Jis panorės, ir vengs siūlyti, ko Jis neprašo ir nepageidauja. Todėl mėsos,
žuvies ir kiaušinių aukoti Krsnai negalima. Jei Jis norėtų tokios aukos, apie ją
būtų pasakęs. Bet ne, Jis kuo aiškiausiai prašo duoti Jam lapelį, vaisių, gėlių ir
vandens, ir apie tokią auką sako: „Aš priimsiu ją". Todėl mums turėtų būti aišku,
jog mėsos, žuvies ir kiaušinių Jis nepriims. Daržovės, grūdai, vaisiai, pienas ir
vanduo — žmogui tinkamas maistas, nurodytas Paties Viešpaties Krsnos. Jeigu
norime maitintis kitokiu maistu, jo negalima aukoti Viešpačiui, nes Jis nepriims.
Jei tokį maistą aukojame, vadinasi, darome tai ne iš meilės ar pasišventimo.
Trečio skyriaus tryliktame posme Sri Krsna aiškina, kad tik aukos likučiai yra
švarūs ir tinka valgyti. Jais maitinasi siekiantys padaryti pažangą gyvenime,
trokštantys išsivaduoti iš materijos gniaužtų. Tame pačiame posme Jis sako, kad
neaukojantys maisto minta vien nuodėme. Kitaip sakant, su kiekvienu nurytu
kąsniu jie vis labiau įsivelia į materialios gamtos raizgalynę. Gardžių ir paprastų
valgių iš daržovių ruošimas, jų aukojimas Viešpaties Krsnos atvaizdui ar
Dievybei nusilenkiant įr meldžiant Jį priimti kuklią auką — visa lai įgalina
stabiliai tobulėti ir apvalyti kūną, skatina subtiliųjų smegenų audinių, gimdančių
švarią mintį, formavimąsi. Tačiau svarbiausia— aukoti su meile. Krsnai
netrūksta maisto, nes Jam priklauso viskas, kas egzistuoja, ir vis dėlto Jis priims
auką iš to, kas nori Jam suteikti džiaugsmo. Ruošiant, patiekiant ir siūlant
maistą, svarbu viską daryti su meile Krsnai.
Filosofai impersonalistai, tvirtinantys, kad Absoliuti Tiesa yra bejausmė,
nesuvokia šio Bhagavad-gitos posmo. Jiems jis arba

342

Bhagavad-gita

9.27

metafora, arba įrodymas, kad Krsna — Bhagavad-gitos sakovas, paprastas žemės
žmogus. Tačiau iš tikro Aukščiausias Dievas Krsna turi jusles, kurios, kaip
teigiama, gali pakeisti viena kitą. Kitaip sakant, viena juslė gali atlikti bet kurios
kitos funkciją. Tai ir turima galvoje, kai kalbama, jog Krsna yra absoliutus.
Vargu ar galima būtų laikyti Jį visų turtų ir galybės savininku, jeigu Jis neturėtų
juslių. Septintame skyriuje Krsna aiškina, kad Jis, nužvelgęs materialią gamtą,
apvaisina ją gyvosiomis esybėmis. O šiuo atveju Krsna klausosi bhaktos, su
meilės žodžiais aukojančio maistą, ir tai visiškai tas pat, ar Jis ragautų ar valgytų.
Reikėtų štai ką pabrėžti: Jis — absoliutas, todėl kai Jis klauso, tolygu, kad Jis
ragauja ar valgo. Tiktai bhakta, kuris pripažįsta Krsną tokį, kaip Jis Pats Save
apibūdina, nieko nuo savęs nepridedamas, supranta, kad Aukščiausia Absoliuti
Tiesa gali valgyti irjkad Jai gali patikti maistas.
27 TEKSTAS
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yat karosi yad ašnasi yaj juhosi dadasi yat
yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mad-arpanam
yat—ką; karosi—tu darai; yat—ką; ašnasi—tu valgai; yat—ką; juhosi—tu
aukoji; dadasi—tu atiduodi; yat—ką; yat—kokias; tapasyasi—askezes tu atlieki;
kaunteya—o Kunti sūnau; tat—tai; kurusva—atlik; mat—Man; arpanam—kaip
auką.
O Kunti sūnau, kad ir ką tu darytum, valgytum, aukotum ar atiduotum,
kokias askezes tu atliktum — daryk tai kaip auką Man.
KOMENTARAS: Taigi kiekvieno žmogaus pareiga tvarkyti savo gyvenimą taip,
kad jokiomis aplinkybėmis jis neužmirštų Krsnos. Kiekvienas turi dirbti, kad
palaikytų gyvybę, todėl šiame posme Krsna siūlo dirbti Jam. Kad gyventum,
reikia valgyti, ir tas valgis turi būti Krsnai paaukoto maisto likučiai. Kiekvienas
civilizuotas žmogus privalo atlikti tam tikrus religinius ritualus, todėl Krsna
siūlo: „Darykite tai vardan Manęs". Tai vadinasi arcana. Kiekvienas turi polinkį
aukoti. Krsna sako: „Aukok Man", o tai reiškia, kad sutaupytų pinigų perteklių
reikia skirti Krsnos sąmonės judėjimui remti. Dabar žmonės labai domisi
meditacija, o ji neparanki šiame amžiuje, tačiau tas, kas dvidešimt keturias
valandas per parą medituoja Krsną, su maldos karoliais kartodamas Hare Krsna
mantrą, iš tiesų yra didžiausias medituotojas ir yogas; šią mintį patvirtina
šeštasis Bhagavad-gitos skyrius*.

28 TEKSTAS

šubhdšubha-phalair evam moksyase karma-bandhanaih
sannyasa-yoga-yuktatma vimukto mam upaisyasi
subha—iš palankių; ašubha—ir nepalankių; phalaih—rezultatų; evam—taip;
moksyase—tu
išsivaduosi;
karma—iš
darbo;
ban-dhanaih—pančių;
sannydsa—atsižadėjimo;
yoga—yoga;
yukta-atma—užėmęs
protą;
vimuktah—išsivadavęs; mdm—pas Mane; upaisyasi—tu ateisi.
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Šitaip tu sutraukysi veiklos pančius, išvengsi jos palankių ir nepalankių
rezultatų. Remdamasis atsižadėjimo principu, sutelkęs į Mane protą, tu
išsivaduosi ir ateisi pas Mane.
KOMENTARAS: Tas, kuris veikia Krsnos sąmonėje, paklusdamas vadovavimui
iš aukščiau, vadinamas yukta. Specialus terminas tam pažymėti
—yukta-vairagya. Plačiau šį terminą Rūpa Gosvamis aiš-kina taip:
andsaktasya visayan yathdrham upayuhjatah nirbandhah
krsna-sambandhe yuktam vairdgyam ucyate
(Bhakti-rasdmrta-sindhu 2.255)
kiipa Gosvamis sako, kad mes priversti veikti, kol gyvename materialiame
pasaulyje, ir negalime liautis veikę. Jei veikiame, bet veiklos vaisius atiduodame
Krsnai, tai tokia veikla vadinasi yukta-vairdgya. Kadangi tai yra tikras
atsižadėjimas, veikėjo proto veid-rodis apsivalo, ir darydamas laipsnišką dvasinę
pažangą, jis visiškai ittNiduoda Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Taip jis
išsivaduoja, ir l i i s išsivadavimas savitas: jis nesusivienija su brahmajyoti, bet
įžen-i ' i n \ Aukščiausio Viešpaties planetą. Čia aiškiai pasakyta: mdm upaisyasi
— „jis ateina pas Mane", sugrįžta namo, atgal pas Dievą. Yra penkios
išsivadavimo pakopos, ir čia ypač pabrėžiama, kad bhakta, kuris nugyveno
gyvenimą paklusdamas Aukščiausio Viešpaties valiai, pasiekia tokį lygį, kad
palikęs kūną grįžta pas Dievą ir tiesiogiai bendrauja su Aukščiausiu Viešpačiu.
Kas visą gyvenimą nori pašvęsti Viešpačiui ir kam nieko daugiau nereikia,
faktiškai yra sannyasis. Toks žmogus save visada suvokia kaip amžiną tarną,
esantį Viešpaties aukščiausioje valioje. Todėl, kad ir ką jis darytų, daro tai
Viešpaties labui. Bet kokią veiklą jis atlieka kaip tarnybą Viešpačiui. Jis neskiria
rimto dėmesio karminei veiklai ar Vedų nurodytoms pareigoms. Eiliniam žmogui
privalu atlikti Vedose nurodytas pareigas. Nors kartais atrodo, kad tyras bhakta,
su atsidėjimu tarnaujantis Viešpačiui, veikia prieš Vedų nurodytas pareigas, iš
tikrųjų taip nėra.
Todėl vaisnavų autoritetai sako, kad net pats protingiausias žmogus negali
suprasti tyro bhaktos planų ir poelgių. Štai tie žodžiai: tdhra vdkya, kriyd, mudrd
vijheha na bujhaya (Caitanya-caritd-mrta, Madhya 23.39). Žmogus, kurio
nuolatinis užsiėmimas yra tarnyba Viešpačiui arba kuris visada galvoja ir kuria
planus, kaip Jam patarnauti, turi būti laikomas jau dabar visiškai išsivadavusiu, o
ateityje jam garantuotas grįžimas namo, atgal pas Dievą. Jis aukščiau
materialistinės kritikos, kaip Krsna visada aukščiau bet kokios kritikos.

29 TEKSTAS

samo 'ham sarva-bhūtesu na me dvesyo 'sti na priyah ye bhajanti tu
mdm bhaktya mayi te tesu cdpy aham
samah—vienodai nusiteikęs; aham—Aš; sarva-bhūtesu—visų gyvų esybių
atžvilgiu; na—nė viena; me—Man; dvesyah—neapkenčiama; asti—yra;
na—nei; priyah—miela; y e—tie, kas; bhajanti—atlieka transcendentinę
tarnybą; tu—tačiau; mdm—Man; bhaktya—su pasiaukojimu; mayi—yra Manyje;
te—šie žmonės; tesu—juose; ca—taip pat; api—tikrai; aham—Aš.
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Aš niekam nepavydžiu ir niekam nesu šališkas. Aš visiems vienodas. Tačiau
pasiaukojamai Man tarnaujantis yra Manyje. Jis Mano draugas, ir Aš esu
jo draugas.
KOMENTARAS: Čia gali kilti klausimas: jei Krsna visiems vienodas ir niekas
nėra Jo labai artimas draugas, kodėl Jis ypač rūpinasi bhaktomis, kurie nuolatos
transcendentiškai Jam tarnauja? Toks elgesys nėra diskriminacija, jis natūralus.
Materialaus pasaulio žmogus gali būti didelis dosnuolis, ir vis dėlto savo vaikais
jis rūpinsis pirmiausia. Viešpats skelbia, kad kiekviena gyvoji esybė (nepaisant
jos formos) yra Jo vaikas, ir todėl kiekvieną Jis dosniai aprūpina visom
gyvenimo reikmėmis. Jis tarsi debesis, pilantis lietų kur pakliūva: ar tai būtų
uola, žemė ar vanduo. Tačiau Savo bhaktoms Viešpats skiria ypatingą dėmesį.
Apie tokius bhaktas kalba posmas: jie visuomet Krsnos sąmonėje, ir todėl
visuomet transcendentaliai egzistuoja Krsnoje. Pats išsireiškimas „Krsnos
sąmonė" perša mintį, kad esantys Krsnos sąmonėje transcendentalistai egzistuoja
Jame. Viešpats aiškiai sako: mayi te — „Jie Manyje". Todėl natūralu, kad
Viešpats irgi yra juose. Toks ryšys — abipusis. Šią mintį paaiškina žodžiai: ye
yatha mdm prapadyante tams tathaiva bhajdmy aham — „Kiek žmogus Man
atsidavęs, tiek Aš juo ir rūpinuosi". Transcendentinis abipusis ryšys egzistuoja,
nes ir Viešpats, ir bhakta sąmoningi. Deimantas, jei jis įstatytas auksiniame
žiede, labai gražus. IŠ tokio derinio laimi ir auksas, ir deimantas. Tiek Viešpats,
liek gyvoji esybė skleidžia amžiną žibesį, o kai gyvoji esybė palinksta tarnauti
Aukščiausiam Viešpačiui, ji sušvinta kaip auksas. Viešpats — tai deimantas, o
deimantas su auksu labai dera. Gyvosios esybės savo gryname būvyje vadinasi
bhaktos. Aukščiausias Viešpats tampa Savo bhaktų tarnu. Jeigu nėra abipusio
ryšio tarp bhaktų ir Viešpaties, negalima kalbėti apie personalistinę filosofiją. 1
m personali filosofija nepripažįsta abipusio ryšio tarp Aukščiausiojo ir gyvosios
esybės, o personalistinę filosofija jį pripažįsta.
Dažnai pateikiamas toks pavyzdys: Viešpats yra lyg troškimų medis,
išpildantis visus norus. Bet šis posmas pateikia dar aiškesnį vaizdą. Jame
teigiama, kad Viešpats šališkas bhaktoms. Tai ypa-Iingos Viešpaties malonės
pasireiškimas. Nereikia manyti, kad Viešpaties atsakomojo jausmo atsiradimą
lemia karmos dėsnis. Viešpaties ir bhaktų jausmų abipusiškumas būdingas
transcendentinei situacijai, kurioje jie veikia. Pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui
—
ne materialaus pasaulio veikla, ji dalis dvasinio pasaulio, kur viešpatauja
amžinybė, palaima ir žinojimas.

30 TEKSTAS

api cet su-durdcdro bhajate mam ananya-bhdk sddhur eva sa
mantavyah samyag vyavasito hi sah
api—net; cet—jeigu; su-durdcarah—bjauriausiai besielgiantis; bhajate—su
pasiaukojimu tarnauja; mdm—Man; ananya-bhdk— neturėdamas kito tikslo;
sddhuh—šventasis; eva—tikrai; sah— jis; mantavyah—reikia laikyti, kad yra;
samyak—visiškai; vyava-sitah—ryžtingas; hi—tikrai; sah—jis.
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Net jeigu žmogus padaro didžiausio pasibjaurėjimo vertą poelgį, bet
atlieka pasiaukojimo tarnybą, jį reikia laikyti šventuoju, nes jo siekiai
teisingi.
KOMENTARAS: Žodžiui su-durdcdrah, kuris vartojamas posme, tenka didelė
reikšmė, todėl turime teisingai jį suprasti. Kol gyvoji esybė yra sąlygota, ji
atlieka dvejopus veiksmus: vieni jos veiksmai — sąlygoti, kiti — atitinkantys
jos konstitucinę padėtį. O dėl rūpinimosi kūnu ir visuomenės bei valstybės
įstatymų laikymosi, tai, suprantama, net ir bhaktos turi pareigų, kurias lemia
sąlygotas gyvenimas, ir tos pareigos vadinasi sąlygota veikla. Tuo tarpu veikla,
kai gyvoji esybė visiškai suvokia savo dvasinę prigimtį ir praktikuoja Krsnos
sąmonę (atsideda tarnauti Viešpačiui), yra transcendentinė. Tokia, atitinkanti
konstitucinę padėtį, veikla vadinama specialiu terminu — pasiaukojimo
tarnyba. O štai sąlygotame būvyje lygiagrečiai gali būti atliekama pasiaukojimo
tarnyba ir sąlygota veikla, susijusi su kūno reikmių patenkinimu. Bet būna ir
taip, kad jos kertasi. Bhakta kiek įmanydamas elgiasi atidžiai ir stengiasi
nedaryti to, kas pakenktų jo pilnaverčiam egzistavimui. Jis žino, kad jo
veiksmai tobuli tiek, kiek sparčiai įsisavinama Krsnos sąmonė. Tačiau kartais
galima pastebėti, kad žmogus Krsnos sąmonėje padaro tai, kas socialiai ar
politiškai gali būti suprasta kaip kažkas smerktina. Toks laikinas suklupimas
nepašalina galimybės tobulėti. Jei žmogus puolęs, bet visa Širdimi atsideda
transcenden-tiškai tarnauti Aukščiausiam Viešpačiui, — teigia Srimad-Bhdgavatam, — širdyje esantis Viešpats apvalo jį ir atleidžia bjaurų poelgį.
Užsiteršimas materija yra toks stiprus, kad įvilioja į pinkles net su atsidėjimu
Viešpačiui tarnaujantį yogą. Bet Krsnos sąmonė dar galingesnė, ji pakelia
atsitiktinai nupuolusį. Todėl pasiaukojimo tarnybą visada lydi sėkmė. Nevalia
niekinti bhakta, atsitiktinai išklydusį iš teisingo kelio, nes kitas posmas aiškina,
kad bhaktai įsitvirtinus Krsnos sąmonėje, nuopoliai daugiau nepasikartos.
Taigi žmogaus Krsnos sąmonėje, ryžtingai kartojančio Hare Krsna, Hare
Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare, padėtis turi būti laikoma transcendentine, net jeigu jis netyčia ar dėl
kokios nesėkmės patyrė nuopolį. Ypač išraiškingi žodžiai sddhur eva —, jis yra
šventas". Jie perspėja abhaktas nesišaipyti iš bhaktos dėl jo atsitiktinio nuopolio
— net jei jis atsitiktinai puolė, jį reikia laikyti šventu. Dar išraiškingesnis žodis
mantavyah. Tas, kuris nevykdo šios nuostatos ir pašiepia bhakta dėl jo
atsitiktinio nuopolio, nesilaiko Aukščiausio Viešpaties įsakymo. Vienintelė
būtina bhaktai savybė — būti atkakliam ir atlikti vien tiktai pasiaukojimo
tarnybą.
Nrsimha Purdnoje teigiama:
bhagavan ca hardv ananya-cetd bhrša-malino 'pi virdjate
manusyah
na hi šaša-kalusa-cchabih kaddcit timira-pardbhavatdm upaiti
candrah
Žmogus, net jei jis su visišku pasiaukojimu tarnauja Viešpačiui, kartais
bjauriai pasielgia. Savo poelgiais jis užsitraukia dėmes, kurios panašios į kiškio
pėdsakus mėnulyje. Tos dėmės netrukdo sklis-li mėnesienai. Tokia posmo
prasmė. Panašiai yra, kai bhakta atsi-liktinai išklysta iš šventųjų kelio — tai
nedaro jo atstumtuoju.
Kita vertus, klaidinga būtų manyti, kad praktikuojantis transcendentinę
pasiaukojimo tarnybą bhakta turi teisę bjauriai elgtis. Posmas kalba tik apie
atsitiktinumą, kurį lemia labai stiprūs materialūs ryšiai. Pasiaukojimo tarnyba,
faktiškai, skelbia karą iliuzinei energijai. Kol dar nepakanka jėgų kautis su
iliuzine energija, galimi
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atsitiktiniai nuopoliai. Tačiau kai jėgų užtenka, daugiau nebesu-klumpama,
kaip jau buvo anksčiau aiškinta. Nevalia prisidengiant šiuo posmu, krėsti
kvailystes ir laikyti save bhakta. Jei pasiaukojimo tarnyba netaiso tavo būdo,
vadinasi nesi didelis bhakta.

31 TEKSTAS

4^ n R l ^ i <Aft^ m :siui^ R l i i ą t i i
ksipram bhavati dharmdtmd šašvac-chantim nigacchati kaunteya
pratijdnfhi na me bhaktah pranašyati
ksipram—labai
greitai;
bhavati—tampa;
dharma-dtmd—teisus;
šašvat-šdntim—amžiną ramybę; nigacchati—pasiekia; kaunteya —o Kunti
sūnau; pratijdnfhi—skelbk; na—niekada; me—Mano; bhaktah—bhakta;
pranašyati—pražūva.
Greitai jis tampa teisuoliu ir suranda amžiną ramybę. O Kunti sūnau,
drąsiai skelbk, kad Mano bhakta niekada nepražūva.
KOMENTARAS: Sįposmą reikia suprasti teisingai. Septintame skyriuje
Viešpats sako, kad piktus darbus darantis žmogus negali tapti Viešpaties
bhakta. Nepasišventęs Viešpačiui neturi jokių gerų savybių. Tuomet neaišku,
kaip bjauriai besielgiantis žmogus — ar jis darytų tai atsitiktinai, ar su tam
tikrais kėslais, gali būti tyras bhakta! Toks klausimas visiškai teisėtas.
Septintas skyrius skelbia, kad nenaudėliai niekada neatsideda pasiaukojimo
tarnybai ir, — kaip teigia Srlmad-Bhdgavatam, — neturi gerų savybių.
Paprastai bhakta, atliekantis devynių rūšių pasiaukojimo tarnybą, apvalo širdį
nuo materijos nešvarybių. Aukščiausiam Dievo Asmeniui jis atveria savo širdį,
ir visos iš nuodėmių kylančios nešvarybės savaime nusiplauna. Nepaliaujamas
mąstymas apie Aukščiausią Viešpatį skaistina jo prigimtį. Pasak Vedų, iš
aukšto puolęs žmogus, kad apsivalytų, turi atlikti tam tikrus ritualus. Tačiau
šiuo atveju to daryti nereikia, nes bhaktos širdis skaistėja savaime, kadangi jis
nuolatos prisimena Aukščiausią Dievo Asmenį. Todėl Hare Krsna, Hare
Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare reikia kartoti be perstojo. Tai apsaugos bhakta nuo atsitiktinio nuopolio.
Materijos nešvarybės jo niekada nepalies.
32 TEKSTAS

mdm hi partha vyapdšritya ye 'pi syuh papa-yonayah striyo vaišyds
tatha šudras te 'pi yanti param gatim
mdm—Mano; hi—tikrai; pdrtha—o Prthos sūnau; vyapdšritya— ypač
siekiantys prieglobsčio; ye—tie, kurie; api—taip pat; syuh —yra;
papa-yonayah—girną
nekilmingoje
šeimoje;
striyah—moterys;
vaišydh—prekijai; tatha—taip pat; šūdrdh—žemos klasės žmonės; te api—net
jie; yanti—eina; param—į aukščiausią; gatim —tikslą.
0 Prthos sūnau, kas atranda prieglobstį Manyje, tegu jie ir žemos kilmės
žmonės — moterys, vaišyos [prekijai] ar šudros [darbininkai], pasiekia
aukščiausią tikslą.
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KOMENTARAS: Aukščiausias Viešpats čia skelbia, kad pasiaukojimo tarnyba
neskirsto žmonių į žemesnes ir aukštesnes klases. Materiali būties samprata
daro tokius skirtumus, tačiau su transcendentiniu pasiaukojimu Viešpačiui
tarnaujantiems žmonėms jie neegzistuoja. Aukščiausią tikslą pasiekti gali
kiekvienas. Srimad-Bhdgavatam (2.4.18) tvirtina, kad net patys žemiausi —
canddlos (šunėdžiai), bendraudami su tyrais bhaktomis, apsivalo. Taigi pasiaukojimo tarnyba ir tyro bhaktos vadovavimas turi tokią didžiulę galią, kad
skirtumų tarp žemesnės ir aukštesnės klasės žmonių jau nebedaroma:
pasiaukojimo tarnybą praktikuoti gali visi. Kiekvienas prastuolis, globojamas
tyro bhaktos ir jo tinkamai vadovaujamas gali apsivalyti. Pagal įvairias
materialios gamtos gunas žmonės priskiriami dorybės guriai (brahmanos),
aistros gunai (ksatriyos, arba valdytojai), mišriai aistros ir neišmanymo gunai
(vaišyos, arba prekijai) ir neišmanymo gunai (šudros, arba darbininkai).
Žemesni už juos vadinami canddlomis. Jie girną nusidėjėlių šeimose. Aukštesnės klasės paprastai nebendrauja su gimusiais nusidėjėlių šeimose. Tačiau
pasiaukojimo tarnyba tokia galinga, jog tyras Aukš1
įausio Viešpaties bhakta suteikia galimybę žemesnių klasių žmonoms pasiekti aukščiausią gyvenimo tobulumą. Tai įmanoma atsidavus Krsnos
globai. Žodis vyapdšritya išreiškia mintį, kad reikia visiškai atsiduoti Krsnos
globai. Taip galima tapti didesniu už didžiausius juanius ir yogus.

33 TEKSTAS

kim punar brahmanah punya bhakta rdjarsayas tatha anityam asukharh
lokam imam prapya bhajasva mdm
kim—kiek daugiau; punah—vėl; brahmanah—brdhmanos; pun-ydh—teisieji;
bhaktah—bhaktos; rdja-rsayah—šventieji karaliai; tatha—taip pat;
anityam—laikiną; asukham—kupiną kančių; lokam—planetą; imam—šią;
prapya—laimėjęs; bhajasva—atlik meilės tarnyba; mdm—Man.
O ką jau kalbėti apie teisiuosius brahmanas, bhaktas ir šventuosius
karalius! Todėl patekęs į šį laikiną, kančių perpildytą pasaulį, su meile
tarnauk Man.
KOMENTARAS: Materialiame pasaulyje yra įvairių klasių žmonės, tačiau galų
gale šis pasaulis visiems yra nelaimių šalis. Posmas aiškiai sako: anityam
asukham lokam — pasaulis laikinas ir kupinas negandų, jis ne vieta gyventi
blaiviai mąstančiam džentelmenui. Aukščiausias Dievo Asmuo skelbia, jog Šis
pasaulis laikinas ir kupinas kančių. Kai kurie filosofai, o ypač mayavadžiai,
teigia, kad pasaulis netikras, tačiau Bhagavad-gitos posmai rodo, jog jis nėra
netikras, o tik laikinas. Laikinas ir netikras — skirtingi dalykai. Sis pasaulis
yra laikinas, bet egzistuoja kitas, amžinas pasaulis. Sis pasaulis perpildytas
kančių, o kitas — amžinas ir palaimingas.
Arjuna gimė šventųjų karalių šeimoje. Bet ir.jam Viešpats sako: „Tarnauk
Man su pasiaukojimu, skubinkis grįžti namo, atgal pas Dievą". Nevalia
pasilikti kančių perpildytame, laikiname pasaulyje. Visi turime siekti
Aukščiausio Dievo Asmens prieglobsčio, kad taptume amžinai laimingi.
Pasiaukojimo tarnyba Aukščiausiam Viešpačiui — vienintelis kelias,
leidžiantis išspręsti visų žmonių klasių problemas. Todėl visi turi įsijungti į
Krsnos sąmonę ir savo gyvenimą padaryti tobulą.
34 TEKSTAS
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man-mand bhava mad-bhakto mad-ydji mdrh namaskuru mam
evaisyasi yuktvaivam atmanam mat-parayanah
mat-mandh—visada galvodamas apie Mane; bhava—tapk; mat— Mano;
bhaktah—bhakta;
mat—Mano;
ydji—garbintoju;
mdm
—
Man;
namaskuru—lenkis; mdm—pas Mane; eva—visiškai; esyasi —tu ateisi;
yuktvd—pasinėrus;
evam—taip;
atmanam—tavo
siela;
mat-parayanah—pasiaukojusi Man.
Visada mąstyk apie Mane, tapk Mano bhakta, lenkis Man ir garbink
Mane. Visiškai pasinėręs į Mane, tu tikrai pas Mane ateisi.
KOMENTARAS: Posmas akivaizdžiai rodo, kad vienintelė priemonė, leidžianti
ištrūkti iš nešvarių materialaus pasaulio letenų, yra Krsnos sąmonė. Kartais
nesąžiningi komentatoriai iškraipo esmę to, kas čia aiškiai pasakyta: visą
pasiaukojimo tarnybą reikia paskirti Aukščiausiam Dievo Asmeniui — Krsnai.
Gaila, kad skaitytojų dėmesys nukreipiamas į nereikšmingus dalykus.
Nesąžiningi komentatoriai nežino, kad nėra jokio skirtumo tarp Krsnos ir Jo
proto. Krsna nėra paprastas žmogus, Jis — Absoliuti Tiesa. Jo kūnas, protas ir
Jis Pats sudaro absoliučią vienybę. Bhaktisiddhanta SarasvatT Gosvaml
Caitanya-caritdmrtos (Adi-lild, penktas skyrius, 41-48 posmai) Anubhdsyos
komentaruose cituoja Kūrma Purdną: deha-dehi-vibhedo 'yam nešvare vidyate
kvacit. Tai reiškia, kad Aukščiausias Viešpats Krsna — vienalytis, Jis Pats
nesiskiria nuo Savo kūno. Tačiau minėti komentatoriai, nesuprasdami Krsnos
mokslo, Krsną dangsto nuo skaitytojo, atskiria Jo asmenybę nuo Jo proto n
kūno. Nors tai gryniausias Krsnos mokslo neišmanymas, vis dėlto, kai kas,
apgaudinėdamas žmones, iš to pelnosi.
Yra demoniškų žmonių, kurie irgi mąsto apie Krsną, bet su neapykanta.
Toks buvo karalius Kamša, Krsnos dėdė. Jis irgi nuolat mąstė apie Krsną,
tačiau matė Jame savo priešą. Jis visada su nerimu laukė, kada Krsna ateis jo
nužudyti. Toks mąstymo būdas mūsų neišgelbės. Apie Krsną reikia galvoti su
pasiaukojimu ir meile. Tai ir yra bhakti. Reikia nuolat gilinti savo žinias apie
Krsną. Kaip teisingai tai daryti? Jų turime semtis iš bona fide dvasinio
mokytojo. Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo, ir mes keletą kartų
aiškinome, kad Jo kūnas nėra materialus, Jo kūnas — amžinas, palaimingas
žinojimas. Taip kalbant apie Krsną galima tapti bhakta. Kitoks Krsnos
suvokimas, gautas iš neteisingo šaltinio, visada bus bevaisis.
Taigi savo mintis reikia nukreipti į amžiną, pirminį Krsnos pavidalą. Reikia
garbinti Krsną širdim, pilna tikėjimo, kad Jis yra Aukščiausiasis. Indijoje yra
šimtai tūkstančių šventyklų, kuriose garbinamas Krsna ir kur praktikuojama
pasiaukojimo tarnyba. Praktikuojantys lenkiasi Krsnai. Žmogus turi lenkti
galvą prieš Dievybę ir aukoti Jai viską: savo protą, kūną, veiksmus. Tai leidžia
niekur kitur nenukrypstant visiškai pasinerti į Krsną ir padeda persikelti į
Krsnaloką. Nedera leistis klaidinamam nesąžiningų komentatorių. Reikia
atlikti devynių rūšių pasiaukojimo tarnybos veiksmus, pirmiausia giedoti ir
klausytis apie Krsną. Tyra pasiaukojimo tarnyba — aukščiausias žmonių
visuomenės pasiekimas.
Septintas ir aštuntas Bhagavad-gitos skyriai aiškino apie tyrą pasiaukojimo
tarnybą Viešpačiui, neturinčią spekuliatyvaus žinojimo, mistinės yogos ir
karminės veiklos priemaišų. Tuos, kurie nėra skaisčios dvasios, gali vilioti
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įvairūs Viešpaties aspektai: beasmenis brahmajyoti ir lokalizuota Paramatmą,
tačiau tyras bhakta tiesiogiai įsijungia į tarnystę Aukščiausiam Viešpačiui.
Vienoje nuostabioje poemoje apie Krsną parašyta, kad žmogus, garbinantis
pusdievius, yra didžiausias neišmanėlis, kuriam niekada nelemta pelnyti
aukščiausiojo Krsnos dovanojimo. Pradžioje bhakta gali ir neišlaikyti reikiamo
lygio, bet vis dėlto jį reikia laikyti pranašesniu už visus filosofus bei yogus.
Žmogus, nuolat praktikuojantis Krsnos sąmonę, yra tobulas ir šventas. Jo
atsitiktiniai nedori poelgiai taps vis retesni ir, be abejo, jis greitai pasieks
visišką tobulumą. Tyras bhakta negali pulti, nes savo tyrais bhaktomis
asmeniškai rūpinasi Aukščiausias Dievas. Todėl išmintingas žmogus turi stoti
tiesiog į Krsnos sąmonės kelią ir laimingai gyventi materialiame pasaulyje.
Galų gale jis pelnys aukščiausią Krsnos dovanojimą.
Taip baigiasi Bhaktivedantos devintojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Slaptingiausias žinojimas", komentarai.
-

■

■

DEŠIMTAS SKYRIUS

Absoliuto turtingumas
1 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
bhūya eva maha-baho šrnu me paramam vacah yat te 'ham
priyamdndya vaksydmi hita-kdmyayd
šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; bhūyah— vėl;
eva—tikrai; mahd-bdho—o tvirtaranki; šrnu—išgirsk; me— Mano;
paramam—aukščiausią; vacah—pamokymą; yat—tą, kurį; te—tau;
aham—Aš; priyamdndya—laikydamas tave brangiu Sau; vaksydmi—sakau;
hita-kdmyayd—tavo labui.

Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Vėl klausyk, o tvirtaranki Arjuna. Esi
Mano brangus draugas, todėl toliau kalbėsiu tavo labui ir suteiksiu tau žinias, dar vertingesnes, negu lig šiol bylojau.
KOMENTARAS: Žodį „Bhagavan" Parašara Munis aiškina taip: Bhagavanas, arba
Aukščiausias Dievo Asmuo — tai tas, kuris valdo šešias vertenybes — absoliučią
jėgą, šlovę, turtus, žinojimą, grožį ir atsižadėjimą. Gyvendamas žemėje, Krsna
pademonstravo visas šias vertenybes, todėl tokie didieji išminčiai, kaip Parašara
Munis, laikė Krsną Aukščiausiu Dievo Asmeniu. Dabar Krsna atskleidžia Arjunai
dar slaptingesnes žinias, pasakoja apie Savo turtus ir darbus. Jau nuo septinto
skyriaus Viešpats aptaria įvairias Savo energijas ir aiškina, kaip jos veikia. O
šiame skyriuje Jis pasakoja Arjunai apie ypatingas Savo vertenybes.
Ankstesniame skyriuje Viešpats apibūdino Savo energijas tam, kad pasiaukojimui
padėtų tvirtą tikėjimo pagrindą. Vėlgi šiame skyriuje Jis pasakoja Arjunai apie
Savo apraiškas ir vertenybes.
Kuo daugiau išgirstama apie Aukščiausią Dievą, tuo tvirtesnė tampa
pasiaukojimo tarnyba. Reikia nuolat klausyti pasakojimų apie Viešpatį bhaktų
draugijoje, ir tai padės vis geriau Jam tarnauti. Tačiau pokalbiai bhaktų draugijoje
mezgasi tik tarp tokių žmonių, kurie iš tiesų nori būti Krsnos sąmonėje, kiti
dalyvauti tokiuose pokalbiuose negali. Viešpats pareiškia Arjunai, jog dabar
kalbama jo labui, kadangi Arjuna — brangus Jo draugas.
2 TEKSTAS

aiMiRd ^rnt m#rt ^ *r*V. ll R ll
na me viduh sura-gandh prabhavam na maharsayah aham ddir hi
devdndm maharsindm ca sarvašah
na—niekada;
me—Mane;
viduh—žino;
sura-gandh—pusdieviai;
prabhavam—kilmę, turtus ir galybę; na—niekada; mahd-rsayah —dideji
išminčiai; aham—Aš esu; ddih—pradžia; hi—tikrai; de-vdndm—pusdievių;
mahd-rsindm—didžių išminčių; ca—taip pat; sarvašah—visais atžvilgiais.
Nei pusdievių pulkai, nei didieji išminčiai nežino Mano kilmės, turtų ir
galybės, nes kad ir kaip žvelgsi, Aš esu pusdievių ir išminčių pradžia.
KOMENTARAS: Brahma-sarhhita teigia, kad Viešpats Krsna — Aukščiausias
Viešpats. Nėra už Jį didingesnio, Jis — visų priežasčių priežastis. Šiame posme
Pats Viešpats pareiškia, kad Jis — visų pusdievių ir išminčių priežastis. Net
pusdieviai ir didieji išminčiai negali pažinti Krsnos, negali suprasti Krsnos vardo,
suvokti Jo asmenybės, o ką jau kalbėti apie šios menkutės planetos vadinamuosius mokslininkus? Niekas nesuvokia, kodėl Aukščiausias Dievas nužengia lyg
paprastas žmogus ir atlieka Savo stebuklingus, antžmogiškus žygius. Žinotina,
erudicija nėra būtina sąlyga norint suvokti Krsną. Spekuliatyviais samprotavimais
Krsną bandė pažinti pusdieviai bei išminčiai, tačiau net ir jiems tai nepavyko.
Srlmad-Bhdgavatam irgi aiškiai sako, kad net didieji pusdieviai neįstengia pažinti
Aukščiausio Dievo Asmens. Jų mintis tepakyla tiek, kiek leidžia netobulos juslės,
ir prieina priešingą sampratą — imperso-nalizmą, kurio objektas — kažkas, kam
trys materialios gamtos gunos nėra suteikusios išraiškos; arba dar —
spekuliatyvių samprotavimų pagalba jie gali kažin ką išgalvoti, tačiau tokiais
paikais samprotavimais neįmanoma pažinti Krsnos.
Norintiems pažinti Absoliučią Tiesą Viešpats posme daro užuominą: „Štai Aš
— Aukščiausias Dievo Asmuo. Aš esu Aukščiausiasis". Tai reikia žinoti. Ir nors
neįmanoma perprasti nesuvokiamo Viešpaties Jam asmeniškai apsireiškus — Jis
egzistuoja. Iš tiesų Krsną, kuris yra amžinas, kupinas palaimos ir žinojimo, galime pažinti gilindamiesi į Jo žodžius Bhagavad-gltoje ir Srlmad-Bhdgavatam.
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Dievą, kaip valdančiąją jėgą ar beasmenį Brahmaną gali suvokti ir tie asmenys,
kurie valdomi žemesnės Viešpaties energijos, tačiau nepasiekus transcendentinės
padėties, Dievo Asmens pažinti neįmanoma.
Kadangi daugelis žmonių neįstengia suvokti, kas yra Krsna ir kokia Jo tikroji
padėtis, iš nepriežastinės Savo malonės Jis nužengia parodyti Savo palankumą
spekuliatyviems mąstytojams. Nors Aukščiausio Viešpaties žygiai yra
antžmogiški, tie mąstytojai, susiteršę materialia energija, vis tiek mano, kad
beasmenis Brahmanas yra Aukščiausiasis. Tik visiškai atsidavę Aukščiausiam
Viešpa-čiui bhaktos Aukščiausio Asmens malone gali suprasti, kad Aukš-čiausias
Viešpats yra Krsna. Viešpaties bhaktų nejaudina imperso-nali Dievo kaip
beasmenio Brahmano koncepcija, jų tikėjimas ir pnsiaukojimas leidžia jiems
išsyk atsiduoti Aukščiausiam Viešpačiui, ir nepriežastinė Krsnos malonė suteikia
jiems galimybę suvokti Krsną. Niekas kitas pažintojo negali. Net ir didieji
išminčiai yra vieningos nuomonės: „Kas yra dtmd, kas yra Aukščiausiasis? Tasai,
kurį mes turime garbinti".
3 TEKSTAS

yo mam ajam anadim ca vetti loka-mahešvaram asammūdhah sa
martyesu sarva-pdpaih pramucyate
yah—tas, kas; mdm—Mane; ajam—negimusį; anadim—bepra-dį; ca—taip pat;
vetti—pažįsta;
loka—planetų;
mahd-išvaram—
aukščiausią
valdovą;
asammūdhah—nepaklydęs;
sah—jis;
martyesu—tarp
mirtingųjų;
sarva-pdpaih—nuo atoveikio už visas nuodėmes; pramucyate—yra išvaduotas.
Kas žino Mane kaip negimusį, bepradį, Aukščiausiąjį visų pasaulių Viešpatį,
tas, vienintelis nepaklydęs tarp žmonių, išsivaduoja iš visų nuodėmių.
KOMENTARAS: Septintame skyriuje (7.3) pasakyta: manusydnam sahasresu
kašcid yatati siddhaye — kas stengiasi pakilti į dvasinės realizacijos lygmenį, yra
nepaprasti žmonės. Jie pranoksta milijonų milijonus paprastų žmonių, nieko
neišmanančių apie dvasinę realizaciją. O tarp žmonių, kurie tikrai stengiasi
suvokti savo dvasinę padėtį, didžiausią sėkmę dvasinės realizacijos kelyje yra
patyręs tas, kuriam pavyksta suprasti, jog Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo,
yra visa ko savininkas, jog Jis — negimstantis. Ir tik visiškai suvokus aukščiausią
Krsnos padėtį galima išsivaduoti nuo atoveikio už nuodėmes.
Viešpats posme apibūdinamas žodžiu aja, reiškiančiu „negimęs", tačiau Jis
skiriasi nuo gyvųjų esybių, kurios antrame skyriuje irgi vadinamos aja. Viešpats
kitoks, nei gyvosios esybės, kurias materialūs potraukiai verčia gimti ir mirti.
Sąlygotos sielos keičia savo kūnus, o Jo kūnas — nekinta. Net ir nužengdamas į
šį materialų pasaulį, Viešpats yra toks pats, negimęs, todėl ketvirtas skyrius nurodo, kad Savo vidinės galios dėka Jis nėra žemesnės materialios energijos
įtakoje, ir visad egzistuoja aukštesnėje energijoje.
Posmo žodžiai vetti loka-mahešvaram pažymi, kad turime žinoti, jog Viešpats
Krsna — aukščiausias visatos planetų valdovas. Jis egzistavo prieš sukuriant
pasaulį ir skiriasi nuo Savo kūrinijos. Visi pusdieviai buvo sukurti jau
materialiame pasaulyje, bet apie Krsną pasakyta, kad Jis nėra sukurtas, todėl
skiriasi netgi nuo didžiųjų pusdievių — Brahmos ir Sivos. Jis Pats sukūrė
Brahmą, Sivą bei kitus pusdievius, todėl ir yra Aukščiausia visų planetų
Asmenybė.
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Šri Krsna skiriasi nuo visos kūrinijos, ir tasai, kuris Jį tokį pažįsta, greitai
išsivaduoja nuo atoveikio už nuodėmes. Norėdami pažinti Aukščiausią Viešpatį,
turime nusiplauti visas nuodėmes. Bhagavad-gita tvirtina, kad nėra kitų būdų,
išskyrus pasiaukojimo tarnybą, kurie leistų suvokti Viešpatį.
Nemėginkime pamatyti Krsnoje žmogų. Jau buvo sakyta, kad tik neišmanėliai
laiko Jį žmogumi. Dabar tai išreikšta kitais žodžiais. Nekvailas žmogus, kuriam
pakanka išminties suprasti konstitucinę Dievo padėtį, visada laisvas nuo atoveikio
už nuodėmes.
Tačiau jei Krsna yra DevakI sūnus, kaip Jis gali būti negims-tantis?
Srlmad-Bhdgavatam ir tai paaiškina: DevakI ir Vasudevai Jo pasirodymas buvo
neįprastas. Iš pradžių Jis apsireiškė pirminiu Savo pavidalu, o tik paskui
atsimainė į paprastą vaiką.
Kai vadovauja Krsna, visi poelgiai — transcendentalūs. Jų neteršia materialios
reakcijos, kurios gali būti palankios ir nepalankios. Manymas, kad materialiame
pasaulyje egzistuoja kažkas palanku ir nepalanku, iš esmės pagimdytas proto, nes
materialiame pasaulyje nieko, kas būtų palanku, nėra. Viskas jame nepalanku,
kadangi pati materiali būtis lemia bloga. Mums tik atrodo, kad ji ką nors gera gali
suteikti. Tikrąjį gėrį teikia veikla Krsnos sąmonėje, visiškas pasiaukojimas ir
tarnystė. Todėl jei apskritai norime, kad veikla būtų mums palanki, mūsų darbams
turi vadovauti Aukščiausias Viešpats. Viešpaties nurodymus pateikia autoritetingi
šventraščiai —Srlmad-Bhdgavatam ir Bhagavad-gita, juos galima perimti iš bona
fide dvasinio mokytojo. Dvasinis mokytojas yra Aukščiausio Viešpaties atstovas,
tad jo nurodymai išeina tiesiog iš Aukščiausio Viešpaties. Dvasinis mokytojas,
šventos asmenybės n šventraščiai kreipia tuo pačiu keliu, šie trys šaltiniai vienas
kitam neprieštarauja. Tokiais nurodymais paremta veikla nesukelia uloveikio,
kurį sukeltų dora ar nedora materialaus pasaulio veikla. Transcendentinė bhaktos
nuostata, su kuria atliekama veikla, turi atsižadėjimo bruožą ir vadinama
sannydsa. Šešto Bhagavad-gitos skyriaus pirmasis posmas teigia, kad tikrai
atsižadėjęs yra tas žmogus, kuris kaip įsakė Viešpats, veikia suvokęs pareigą, ir
tas, kuris nesiekia savo veiklos vaisių (andšritah karma-phalam). Tikras
sannyasis ir yogas yra žmogus, besivadovaujantis savo veikloje Aukščiausio
Viešpaties nurodymais, o ne tas, kuris dedasi sannydsių arba yogu.
4-5 TEKSTAI

5f^nHWftci «JTT *rer ^TT: sro: i
1# 1^ upftsKnąt ų ų ^TTO ^ || « II
*refaT *?NT ^THT WWWfNW.l1 H Ii
buddhir jnanam asammohah ksamd satyam damah samah sukham duhkham
bhavo 'bhdvo bhayarh cdbhayam eva ca
ahirhsd sąmata tuštis tapo danam yašo 'yašah bhavanti bhdvd bhūtdndm
matta eva prthag-vidhdh
buddhih—intelektas; jnanam—žinojimas; asammohah—abejonių nebuvimas;
ksamd—atlaidumas; satyam—teisingumas; damah— juslių valdymas;
samah—proto valdymas; sukham—laimė; duhkham—kančia; bhavah—gimimas;
abhdvah—mirtis; bhayam— baimė; ca—taip pat; abhayam—bebaimiškumas;
eva—taip pat; ca—ir; ahirhsd—neprievarta; sąmata—pusiausvyra; tustih—pasitenkinimas; tapah—askezė; danam—labdara; yašah—šlovė; ayašah—nešlovė;
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bhavanti—išėjo; bhavah—prigimtys; bhūtdndm—visų gyvų esybių; mattah—iŠ
Manęs; eva—tikrai; prthak-vidhdh—skirtingų rūšių.
Intelektą, žinojimą, abejonių ir iliuzijos nebuvimą, atlaidumą, teisingumą,
juslių ir proto valdymą, laimę ir kančią, gimimą, mirtį, baimę,
bebaimiškumą,
atsisakymą
smurto,
pusiausvyrą,
pasitenkinimą,
asketiškumą, labdaringumą, šlovę ir nešlovę — visas tas gyvųjų būtybių
savybes sukūriau Aš vienas.
KOMENTARAS: Geras ir blogas gyvųjų esybių savybes sukūrė Krsna. Apie jas ir
kalba šie posmai.
Intelektas — tai sugebėjimas teisingai įvertinti dalykus, o žinojimas — tai
sugebėjimas suprasti, kas yra dvasia ir kas — materija. Įprastinis
išsimokslinimas, gautas universitetuose, teaprėpia materiją, todėl
Bhagavad-gita jo nelaiko žinojimu. Žinojimas — tai sugebėjimas skirti dvasią
nuo materijos. Šiuolaikinis švietimas nepateikia žinių apie dvasią. J.o objektas
— materijos pradmenys ir kūno poreikiai. Todėl akademinės žinios nėra
pilnavertės.
Pasiekti asammohą, išsivaduoti iŠ abejonių ir iliuzijos, tegali ryžtingas ir
transcendentinę filosofiją suprantantis žmogus. Jis lėtai, bet užtikrintai
atsikrato iliuzijos. Nevalia niekuo aklai tikėti — viską reikia rūpestingai ir
apdairiai pasverti. Žmogus privalo ugdyti ksamą — pakantumą ir atlaidumą, jis
turi pakęsti ir atleisti nereikšmingus įžeidimus. Satyam, teisingumas, reiškia,
jog žmonių labui faktus reikia pateikti tokius, kokie jie yra. Jų nevalia iškreipti.
Socialinės konvencijos reikalauja sakyti tiesą tik tuo atveju, jeigu ji maloni.
Bet tai nėra teisingumas. Teisybę reikia sakyti atvirai ir drąsiai, kad kiti
sužinotų, kokia tikroji padėtis. Kai vagis vadinamas vagimi, ir apie tai, kad jis
vagis, perspėjami kiti žmonės, tai ir yra teisybė. Nors tiesa kartais yra
nemaloni, jos slėpti nedera. Teisingumas reikalauja, kad visų labui faktai būtų
pateikiami tikri. Taip apibūdinama tiesos sąvoka.
Juslių valdymas reiškia, kad juslės skirtos ne asmeniniam pasitenkinimui.
Tenkinti normalius poreikius nedraudžiama, tačiau nebūtinų juslinių
malonumų siekimas stabdo dvasinį tobulėjimą. Todėl jusles tenkinti reikia su
saiku. Tai pasakytina ir apie protą. Jo atitraukimas nuo nereikalingų minčių
vadinamas šama. Negalima švaistyti laiko, galvojant tik apie tai, kaip užsidirbti
pinigų. Galvoti vien apie pinigus — neteisingas proto sugebėjimų panaudojimas. Protą turėtume panaudoti, kad suprastume, kas visų svarbiausia žmogui,
ir tai reikia padaryti taip, kaip moko autoritetai. Sugebėjimą mąstyti reikėtų
ugdyti bendraujant su autoritetingais šventraščių žinovais, šventaisiais,
dvasiniais mokytojais bei aukšto mąstymo asmenybėmis. Sukham, malonumas
ar laimė, mums visada turėtų būti tai, kas padeda gilinti dvasines Krsnos sąmonės žinias. O tai, kas skausminga ar sukelia kančią — nepalanku Krsnos
sąmonei plėtoti. Visa, kas padeda ugdyti Krsnos sąmonę, reikia sveikinti, o
visa, kas trukdo — atmesti.
Bhava, gimimas, priskirtinas kūnui. O dėl sielos, tai ji nei gimsta, nei miršta
— mes jau aptarėme tai Bhagavad-gitos pradžioje.
Sąvokos „gimimas" ir „mirtis" taikomos įsikūnijimui materialiame pasaulyje
pažymėti. Baimė atsiranda todėl, kad mus gąsdina ateitis. Žmogus Krsnos
sąmonėje nieko nebijo, nes jo veikla laiduoja jam sugrįžimą į dvasinį dangų —
namo, atgal pas Dievą. Tad jo ateitis labai šviesi. Tačiau kiti nežino, kas jų
laukia kitą gyvenimą. Todėl juos nuolat kankina nerimas. Jei norime jo
atsikratyti, stenkimės suprasti Krsną ir visada būti Krsnos sąmonėje. Taip mes
atsikratysime visų baimių. Srimad-Bhdgavatam (11.2.37) pasakyta: bha-yarh
dvitiydbhinivešatah sydt, — baimės priežastis — pasinėrimas į iliuzinę
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energiją. Tačiau tiems, kurie nepavaldūs iliuzinei energijai, kurie įsitikino, jog
jie — ne materialūs kūnai, o Aukščiausio Dievo Asmens dvasinės dalelės, ir
todėl transcendentaliai tarnauja Aukščiausiam Viešpačiui, tiems nėra ko bijoti.
Jų ateitis labai -šviesi. Baimė — tai būsena žmonių, neturinčių Krsnos
sąmonės. Abhayam, bebaimiškumas — galimas tiktai tam, kuris yra Krsnos
sąmonėje.
Ahirhsd, neprievarta, reiškia, kad nereikia daryti to, kas kitam sukeltų
sumaištį ar skausmą. Daugelio politikų, sociologų, filantropų, etc. žadėtos
materialios priemonės beveik neduoda teigiamų rezultatų, nes nei politikai, nei
filantropai neturi transcendentinio matymo, jie net nežino, kas iš tiesų naudinga
žmonių visuomenei. Ahirhsd reiškia, jog reikia, išmokti panaudoti visas
žmogaus kūno galimybes. Žmogaus'kūnas — dvasinei realizacijai skirtas
instrumentas, todėl bet koks su dvasine realizacija nesuderinamas žingsnis ar
poelgis jau yra prievarta kūno atžvilgiu. Tai, kas priartina dvasinę visų žmonių
laimę, vadinasi neprievarta.
Sąmata, pusiausvyra, nurodo prisirišimo ir pasibjaurėjimo nebuvimą.
Negerai ir labai prie ko prisirišti, ir labai nuo ko atsiriboti. Materialų pasaulį
reikėtų suvokti nesižavint ir nesibjaurint juo. Turėtume sveikinti tai, kas
palanku Krsnos sąmonės praktikai, ir atmesti tai, kas jai trukdo. Tai ir yra
sąmata, pusiausvyra. Žmogus Krsnos sąmonėje nei ką atmeta, nei ką sveikina,
jeigu tai nėra reikalinga Krsnos sąmonės praktikai.
Tusti, pasitenkinimas, reiškia, kad nedera be reikalo švaistyti energijos ir be
saiko kaupti materialius turtus. Reikia pasitenkinti tuo, kas gaunama
Aukščiausio Viešpaties malone — tatai vadinasi pasitenkinimas. Tapąs —
reiškia askezę. Vedos pateikia daug taisyklių, kurios su ja tiesiogiai susijusios:
anksti rytą keltis ir apsiplauti.
Kai kada anksti atsikelti nelengva, tačiau tapąs ir yra savanoriškas sunkumų
įveikimas. Be to, Vedos nurodo, kad reikia pasninkauti tam tikromis mėnesio
dienomis. Gali ir nebūti noro pasninkauti, tačiau jeigu pasiryžtama daryti
pažangą įsisavinant Krsnos sąmonės mokslą, reikia iškęsti ir rekomenduojamus
fizinius sunkumus. Bet nereikia badauti, kai nebūtina arba kai badavimas
prieštarauja Vedų nurodymams. Nevalia badauti politiniais tikslais.
Bhagavad-gita teigia, kad toks badavimas padiktuotas neišmanymo, o veikla,
paskatinta neišmanymo ar aistros, nepadeda dvasiškai tobulėti. Tuo tarpu
dorybės gunos veiksmai daro mus tobulesnius, todėl pasninkavimas pagal Vedų
nurodymus praturtina dvasiniu žinojimu.
O dėl labdaros, tai pusę savo pajamų reikėtų paaukoti kokiems nors
kilniems tikslams. Kas yra kilnus tikslas? Kilnu tai, kas atliekama
vadovaujantis Krsnos sąmonės reikalavimais. Toks darbas ne tik kilnus, bet ir
pats kilniausias. Kadangi Pats Krsna — gėris, tai ir su Juo susijusi veikla kilni.
Taigi šalpa teiktina tam. kas yra įsijungęs į Krsnos sąmonę. Pasak Vedų raštų,
šelpti reikia brdhmanos. Šios taisyklės laikomasi ir dabar, nors ne visiškai taip,
kaip to reikalauja Vedos. Kodėl nurodoma aukoti brahmanomsl Todėl, kad jie
dirba kilnių darbą — plėtoja dvasinį žinojimą. Brahmaną turėtų visą savo
gyvenimą skirti Brahmanui pažinti. Brahma jd-ndtiti brahmanah: brahmano
yra tas, kas pažino Brahmaną. Tad brdhmanas reikia šelpti, nes jie atlieka
aukščiausią dvasinę tarnybą ir neturi laiko užsidirbti pragyvenimui. Vedų raštai
ragina teikti labdarą ir tiems, kurie atsižadėjo pasaulio — sannydsiams.
Sannyasiai išmaldos beldžiasi į kiekvienas duris ne dėl pinigų, o misionieriškais tikslais. Jie beldžiasi į kiekvienas duris ir žadina šeimos žmones iš
neišmanymo snaudulio. Tokia sistema. Kadangi per šeimos rūpesčius žmonės
pamiršta tikrąjį gyvenimo tikslą — žadinti savyje Krsnos sąmonę, sannydsių
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užduotis kaip elgetoms lankyti šeimos žmones ir skatinti juos įsisąmoninti
Krsną. Vedose pasakyta, kad žmogus turi pabusti ir padaryti tai, kas jam skirta
padaryti turint žmogaus gyvybės formą. Sannyasiai skleidžia šį žinojimą, taigi
būtina šelpti tuos, kurie atsižadėjo pasaulio, brdhmanas arba aukoti kitiems
kilniems tikslams, o ne kvailystėms.
Yašas — šlovė. Kaip suprasti šlovę, nurodė Viešpats Caitanya, pareiškęs,
kad žmogų apgaubia šlovė tada, kai jis pagarsėja kaip didis bhakta. Tokia šlovė
— tikroji. Jei žmogus pagarsėja Krsnos
sąmonėje, tai jis iš tikrųjų garsus. Kas nepatyrė tokios šlovės — šlovės nepažino.
Minėtosios savybės būdingos visiems visatos gyventojams — ir žmonėms, ir
pusdieviams. Kitose planetose taip pat egzistuoja daugybė žmogaus išvaizdos
būtybių, kurios pasižymi tokiomis savybėmis. Krsna sukuria šias savybes, bet
norintis pažengti Krsnos sąmonėje privalo pats jas ugdytis. Pasiaukojamai
tarnaujantis Aukščiausiam Viešpačiui išsiugdo kilniausias savybes — taip
sutvarkyta Aukščiausio Viešpaties.
Iš Krsnos kyla visa, kas yra gera ar bloga. Materialiame pasaulyje niekas iš
niekur neatsiranda, jeigu to neturi Krsna. Tai žinojimas; nors mes ir žinome, kad
egzistuoja daiktų įvairovė, turime suvokti, jog viskas randasi iš Krsnos.

6 TEKSTAS

m *TH*rT3TRfT^ri #R ^RTT: jnfT: ii ą n
maharsayah sapta purve catvdro manavas tatha mad-bhava manasd
jdtd yesdm loka imah prajah
mahd-rsayah—didieji
išminčiai;
sapta—septyni;
purve—prieš
tai;
catvdrah—keturi; manavah—Manu; tatha—taip pat; mat-bhdvdh—gimę iš
Manęs; mdnasdh—iŠ proto; jdtdh—gimę; yesdm— iš jų; loke—pasaulyje;
imah—visi šie; prajah—gyventojai.
Septynetas didžiųjų išminčių ir dar keturi didieji išminčiai prieš juos bei
Manu [žmonijos protėviai] gimė iš Manęs, juos sukūrė Mano protas, o iš jų
radosi gyvosios būtybės, gyvenančios įvairiose planetose.
KOMENTARAS: Viešpats trumpai apžvelgia visatos gyventojų genealogiją.
Pirmoji Aukščiausio Viešpaties energijos pagimdyta būtybė — Brahma, kuris
dar vadinamas Hiranyagarbha. Iš Brahmos kilo septyni, o prieš juos — dar keturi
didieji išminčiai: Sanaka,
Sananda, Sanatana ir Sanat-kumara bei Manu. Šie dvidešimt penki didieji
išminčiai vadinami visatos gyvųjų esybių patriarchais. Egzistuoja galybė visatų,
o kiekvienoje jų — nesuskaičiuojama daugybė planetų, gausiai apgyvendintų
įvairiausių būtybių. Ir visas jas pradėjo šie dvidešimt penkeri patriarchai. Brahma
atliko askezę, kuri (pusdievių laiku) truko tūkstantį metų, kol Krsnos malone
suvokė, kaip reikia kurti. Ir tada iš Brahmos atsirado Sanaka, Sananda, Sanatana
ir Sanat-kumara, po to — Rudra bei septyni išminčiai; šitaip Aukščiausio Dievo
Asmens energija pagimdė visus brahmanus ir ksatriyas. Brahma vadinamas
Pitamaha — seneliu, o Krsna — Prapitamaha, proseneliu. Apie tai kalba
vienuoliktas Bhagavad-gitos skyrius (11.39).
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etam vibhūtim yogam ca mama yo vetti tattvatah so 'vikalpena
yogena yujyate natra samšayah
etam—visus šiuos; vibhūtim—turtus; yogam—mistinę jėgą; ca— taip pat;
mama—Mano; yah—tas, kas; vetti—žino; tattvatah— i ikrai; sah—jis;
avikalpena—neiŠskaidytą; yogena—pasiaukojimo tarnybą; yujyate—atlieka;
na—niekada; atra—čia; samšayah abejonė.
Kas iš tiesų žino Mano turtus ir mistinę jėgą, tas atsideda besąlyginei
pasiaukojimo tarnybai — tuo nereikia abejoti.
KOMENTARAS: Aukščiausioji dvasinio tobulumo pakopa — Aukščiausio Dievo
Asmens pažinimas. Kol žmogus galutinai neįsitiki-n ; i , kad Aukščiausias Viešpats
kupinas turtų ir galybės, tol jis ne-j'.ili pasiaukojamai Jam tarnauti. Žmonės žino,
kad Dievas didis, UiČtaų smulkesnių žinių apie Jo didybę jie neturi. Šis skyrius
jas Įuieikia. Patyrus Dievo didybę, savaime tampama atsidavusia siela u
pasiaukojamai tarnaujama Viešpačiui. Kai žmogus sužino apie
Aukščiausiojo turtus ir galybę, jis tenori vieno — atsiduoti Jam.
Tikrąsias žinias pateikia Srimad-Bhdgavatam, Bhagavad-gitos ir
analogiškų knygų tekstai.
'
Visatą valdyti patikėta daugybei pusdievių, kurie gyvena visoje planetų
sistemoje, svarbiausieji jų — Brahma, Siva, keturi didieji Kumarai bei kiti
patriarchai. Visatos gyventojai turi daugybę protėvių, o jie atsirado iš
Aukščiausio Viešpaties, Krsnos. Aukščiausias Dievo Asmuo Krsna —
pirmapradis visų protėvių protėvis.
Štai tik kelios Aukščiausio Viešpaties vertenybes. Gerai jas pa-žinusieji su
karštu tikėjimu, neabejodami pripažįsta Krsną ir pasiaukoję Jam tarnauja. Šios
konkrečios žinios reikalingos paskatinti susidomėjimą meilės ir pasiaukojimo
tarnyba Viešpačiui. Nevalia numoti ranka į Krsnos didybės suvokimą, nes tik
visiškai įsisąmoninus, koks didis Krsna, galima ištikimai ir su nuoširdžiu
pasiaukojimu Jam tarnauti.

8 TEKSTAS

aham san<asya prabhavo mattah šarvam pravartate iti matvd
bhajante mdm budhd bhava-samanvitdh
aham—Aš; sarvasya—visų; prabhavah—kartų pradžia; mattah — iš Manęs;
šarvam—viskas;
pravartate—sklinda;
iti—taip;
matvd—žinodamas;
bhajante—pasiaukoja;
mdm—Man;
budhah—
išmintingasis;
bhava-samanvitdh—su dideliu dėmesiu.
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Aš — dvasinių ir materialių pasaulių pradžia. Viskas kyla iš Manęs.
Išmintingieji, kurie gerai tai supranta, pasiaukojamai Man tarnauja ir
garbina Mane iš visos širdies.
KOMENTARAS: Mokslininkas, gerai išstudijavęs Vedas, susipažinęs su tokių
autoritetų, kaip Viešpats Caitanya, pamokymais ir išmanantis, kaip juos
taikyti, supranta, jog Krsna — ir materialių, ir dvasinių pasaulių šaltinis.
Puikiai tai suvokdamas, jis su nepalaužiamu pasiaukojimu ima tarnauti
Aukščiausiam Viešpačiui. Jokie kvailiai ir jokie absurdiški komentarai
neiškreips jo iš kelio. Visi Vedų raštai yra vieningos nuomonės, kad Krsna —
Brahmos, Sivos bei kitų pusdievių pradžia. Atharva Vedoje (Gopala-tdpani
Upanisada 1.24) pasakyta: yo brahmanam vidadhdti purvam yo vai vedami ca
gdpayati sma krsnah — „Būtent Krsna pradžioje perteikė Brahmai Vedų
žinojimą. Tai Jis paskleidė Vedų žinojimą praeityje". Arba štai Narayana
Upanisada (1) sako: atha puruso ha vai ndrdyano 'kdmayata prajdh srjeyeti
— „Tada Aukščiausias Asmuo, Narayana, panūdo sukurti gyvąsias esybes".
Upanisada tąsia: ndrdyandd brahma jdyate, ndrdyandd prajdpatih prajdyate,
ndrdyandd indro jdyate, ndrdyandd astau vasavo jdyante, ndrdyandd ekddaša
rudrd jdyante, ndrdyandd dvddasdditydh—„Iš Narayanos gimė Brahma, iš
Narayanos gimė ir patriarchai. Iš Narayanos gimė Indra, iš Narayanos gimė
aštuoni Vasu, iš Narayanos gimė vienuolika Rudrų, iš Narayanos gimė
dvylika Adityų". Narayana yra Krsnos ekspansija.
Ir vėlgi Vedos nurodo: brahmanyo devaki-putrah — „DevakI sūnus Krsna
yra Aukščiausias Asmuo" (Narayana Upanisada 4). Toliau teigiama: eko vai
narayana dsin na brahma na išdno ndpo ndgni-samau neme dydv-aprthivi na
naksatrdni na sūryah — „Kūrimo pradžioje tebuvo Aukščiausias Asmuo,
Narayana. Nebuvo nei Brahmos, nei Sivos, nei ugnies, nei Mėnulio, nei
žvaigždžių dangu-je, nebuvo Saulės" (Mahd Upanisada 1). Mahd
Upanisadoje taip pat pasakyta, kad Viešpats Siva gimė iš Aukščiausio
Viešpaties kaktos. Taigi Vedos ragina garbinti Aukščiausią Viešpatį, Brahmos
u Sivos kūrėją.
Moksa-dharmoje Krsna sako:
prajdpatirh ca rudrarh cdpy aham eva srjdmi vai tau hi mdm na
vijdnlto mama mdyd-vimohitau
„Patriarchus, Šivą ir kitus sukūriau Aš, nors jie ir nežino, kad Aš jų kūrėjas,
nes juos klaidina Mano iliuzinė energija". Vardha Purana irgi teigia:
ndrdyanah paro devas tasmdj jdtaš caturmukhah tasmdd rudro
'bhavad devah sa ca sarva-jhatdm gatah
„Narayana — Aukščiausias Dievo Asmuo. Iš Jo gimė Brahma,
iš Brahmos — Siva".
\
Viešpats Krsna — visų kartų pradžia, Jį vadina svarbiausiąja visa ko
priežastimi. Jis sako: „Viskas atsirado iš Manęs, todėl Aš — pirmapradė visa
ko priežastis. Viskas paklūsta Man, nėra nieko aukštesnio už Mane". Be
Krsnos nėra kito aukščiausiojo valdovo. Taip supratęs Krsną žmogus,
remdamasis bona fide dvasinio mokytojo nurodymais ir Vedų raštų citatomis,
visą savo energiją skirdamas Krsnos sąmonei, pasiekia tikrąjį išsilavinimą.
Lyginant su juo, visi kiti, kurie teisingai nesupranta Krsnos — paprasčiausi
kvailiai. Tik kvailys gali laikyti Krsną paprastu žmogumi. Krsną įsisąmoninęs
žmogus neturėtų leisti, kad kvailiai jį klaidintų, jis turėtų vengti neautorizuotų
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Bhagavad-gitos komentarų bei interpretacijų ir praktikuoti Krsnos sąmonę
ryžtingai ir kryptingai.
9 TEKSTAS

*rf*Ttn ĮRSPJP ^PRT:
*rtf^r 5^#rr
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mac-citta mad-gata-prand bodhayantah parasparam kathayantaš ca
mdrh nityam tusyanti ca ramanti ca
mat-cittdh—visos jų mintys Manyje; mat-gata-prdndh—jų gyvenimai skirti
Man;
bodhayantah—pamokslaudami;
parasparam—
tarpusavyje;
kathayantah—kalbėdami; ca—taip pat; mdm—apie Mane; nityam—nuolatos;
tusyanti—patiria pasitenkinimą; ca— taip pat; ramanti—mėgaujasi
transcendentine palaima; ca—taip pat.
Mano tyri bhaktos mintimis pasinėrę į Mane, jų gyvenimas paskirtas
tarnauti Man, jie patiria didžiulį pasitenkinimą ir palaimą, nuolat
šviesdami vienas kitą ir kalbėdami apie Mane.
KOMENTARAS: Tyri bhaktos, kurių būdingus bruožus apibūdina posmas,
visiškai atsideda transcendentinei meilės tarnybai Viešpačiui. Niekas negali
atitraukti jų minčių nuo Krsnos lotoso pėdų. Jie kalba tik apie
transcendentinius dalykus. Posmas būtent ir nusako tyrų bhaktų požymius.
Aukščiausio Viešpaties bhaktos dvidešimt keturias valandas per parą šlovina
Aukščiausiojo savybes bei pramogas. Visa savo esybe jie pasineria į Krsną ir
su malonumu kalba apie Jį su kitais bhaktomis.
Pradinėje pasiaukojimo tarnybos stadijoje transcendentinį pasitenkinimą
bhaktoms teikia pats tarnavimas, o pasiekę brandumo pakopą, jie iš tikrųjų
pamilsta Dievą. Pasiekę transcendentinę būseną, jie džiaugiasi aukščiausia
būties tobulybe, kurią Viešpats apreiškia Savo buveinėje. Viešpats Caitanya
transcendentinę pasiaukojimo tarnybą lygina su sėklos pasėjimu gyvosios
esybės širdyje. Po įvairias visatos planetas klajoja milijardai gyvųjų esybių,
tačiau lik keletui nusišypso laimė sutikti tyrą bhakta ir suvokti pasiaukojimo
tarnybos esmę. Pasiaukojimo tarnyba — tarsi sėkla. Jeigu ji pasėjama
gyvosios esybės širdyje, ir jeigu žmogus nuolat klausosi bei kartoja Hare
Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Kama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare — toji sėkla sudygsta, kaip ir medžio sėkla, ją reguliariai
laistant. Dvasinis pasiaukojimo i ainy bos augalas iš lėto auga ir auga, kol
prasiskverbia pro materialios visatos kiautą ir pasiekia brahmajyoti spindėjimą
dvasiniame danguje. Jis stiebiasi vis aukštyn į dvasinį dangų, kol pasiekia
aukščiausią planetą, vadinamą Goloka Vrndavana — aukščiausiąją Krsnos
planetą. Galiausiai augalas priglusta prie Krsnos lotoso pėdų ir gauna atilsį.
Pasiaukojimo tarnybos augalas, lygiai kaip ir kiti augalai, atėjus laikui žydi
bei nunokina vaisius, o jo laistymas
kartojimas ir klausymasis — nenutrūksta. Pasiaukojimo tarnybos augalą
smulkiai aprašo Caitanya-caritdmrta (Madhya-Iild, Devynioliktas skyrius).
Siame skyriuje aiškinama, jog tada, kai subrendęs augalas priglunda prie
Aukščiausio Viešpaties lotoso pėdų ir gyvąją esybę visiškai užvaldo meilė
Dievui, ji nė akimirkos negali išbūti nebendravusi su Aukščiausiu Viešpačiu,
be kurio ji — kaip žuvis be vandens. Šioje būsenoje bhakta, bendraudamas su
Aukščiausiu Viešpačiu, įgauna transcendentinių savybių. Srimad-tihdgavatam
taip pat daug vietos skiria pasakojimams apie Aukščiausio Viešpaties ir Jo
bhaktų santykius, tad bhaktos labai brangina Srimad-Bhdgavatam, — tai
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pažymi ir pati Bhdgavatam (12.13.18). St i/nod-bhdgavatarh puranam
amatam yad vaisnavdndm priyam. Siame veikale kalbama ne apie materialią
veiklą, ekonomikos vys-iviiią, juslinį pasitenkinimą ar išsivadavimą.
Srimad-Bhdgavatam
vienintelė knyga, kuri kuo nuodugniausiai aptaria transcendentinę Aukščiausio Viešpaties ir Jo bhaktų esmę. Todėl save pažinusios sielos,
esančios Krsnos sąmonėje, negali atsidžiaugti, klausydamos šios transcendentinės
literatūros pasakojimų. Taip lygiai jaunuolis ir mergina džiaugiasi, būdami kartu.

10 TEKSTAS

tesdm satata-yuktdndm bhajatdm priti-pūrvakam daddmi
buddhi-yogam tam yena mdm upaydnti te
tesdm—jiems;
satata-yuktdndm—visada
atliekantiems;
bhajatdm
—pasiaukojimo tarnybą; priti-pūrvakam—meilės ekstazėje; daddmi—Aš duodu;
buddhi-yogam—tikrą intelektą; tam—tą; yena— kurio dėka; mam—pas Mane;
upaydnti—ateina; te—jie.
Tiems, kurie su pasiaukojimu ir meile visada Man tarnauja, Aš suteikiu
supratimą, kuris atveda juos pas Mane.
KOMENTARAS: Ypač svarbus posmo žodis buddhi-yogam. Prisiminkim,
antrajame skyriuje Viešpats, mokydamas Arjuna, sako, jog Jis jau daug ką
papasakojo, bet dar išmokys ir buddhi-yogos. Dabar Jis tesi Savo žodį.
Buddhi-yoga — tai veikla Krsnos sąmonėje, aukščiausia intelekto išraiška.
Buddhi reiškia „intelektas", o yoga — „mistinė veikla" arba „mistinis kilimas".
Veikla žmogaus, kuris stengiasi sugrįžti namo, atgal pas Dievą, ir visiškai
atsideda Krsnos sąmonei, praktikuodamas pasiaukojimo tarnybą, vadinasi
buddhi-yoga. Kitaip sakant, buddhi-yoga — tai metodas, kaip išsi^ vaduoti iš
materialaus pasaulio pinklių. Galutinis tobulėjimo tikslas — Krsna. Žmonės to
nežino, todėl svarbu bendrauti su bhaktomis ir bona fide dvasiniu mokytoju.
Reikia žinoti, kad tikslas yra Krsna. Kai galutinis tikslas aiškus, nors ir lėtai, bet
tvirtai žengdami pirmyn, į jį artėsime.
Kas žino gyvenimo tikslą, tačiau negali atsižadėti savo darbo vaisių, atlieka
karma-yogą. Kai suprantame, kad tikslas — Krsna, tačiau negalime atsisakyti
spekuliatyvių samprotavimų ir šitaip bandome pažinti Krsną — tai jhdna-yoga.
Tačiau kai tikslas aiškus, ir Krsnos tesiekiama per Krsnos sąmonę bei
pasiaukojimo tarnybą, tai yra bhakti-yoga, arba buddhi-yoga. Tai pilnavertė yoga
— aukščiausioji būties tobulumo pakopa.
Jei žmogus turi bona fide dvasinį mokytoją ir priklauso dvasinei organizacijai,
bet jam tobulėti nepakanka intelekto, Krsna padeda iš vidaus, ir tada žmogus
nesunkiai ateina pas Krsną. Tik yra viena sąlyga: žmogus turi visuomet būti
Krsnos sąmonėje ir su meile bei pasiaukojimu visais įmanomais būdais tarnauti
Viešpačiui. Bhakta luri atlikti kokį nors darbą Krsnai, ir dirbti jį su meile. Jei
bhakta ir nelabai supranta, kaip daryti pažangą savęs pažinimo kelyje, tačiau yra
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nuoširdus ir su atsidėjimu vykdo pasiaukojimo tarnybos pareigas, Viešpats
suteikia jam galimybę tobulėti ir galų gale ateiti pas Jį.

1 1 TEKSTAS

t esam evdnukampdrtham aham ajhdna-jam
dtma-bhdva-stho jhdna-dipena bhdsvatd

tamah

ndšaydmy

t esam—jiems; eva—tikrai; anukampd-artham—parodyti ypatingą malonę;
aham—Aš; ajhdna-jam—dėl neišmanymo kilusią; tamah—tamsybę;
ndšaydmi—išsklaidau;
dtma-bhdva—jų
širdy-KC;
sthah—glūdintis;
jhdna—žinių; dlpena—žibintu; bhdsvatd— šviečiančiu.
Norėdamas suteikti jiems ypatingą malonę, Aš, glūdėdamas jų širdyse,
švytinčiu žinių žiburiu išsklaidau neišmanymo tamsybę.
KOMENTARAS: Kai Viešpats Caitanya Benarese kvietė visus giedoti I lare
Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, I litre Kama, Rama
Rama, Hare Hare, Juo sekė tūkstančiai žmonių.
Labai įtakingas to meto Benareso eruditas Prakašananda Sarasvatis išjuokė
Viešpatį Caitanyą, prikišdamas Jam sentimentalumą. Kartais filosofai
kritikuoja bhaktas, tvirtindami, kad pastarieji — tamsūs neišmanėliai, o jų
mąstymas naiviai sentimentalus. Iš tikrųjų taip nėra. Tarp jų yra žymių
mokslininkų, kurie aukščiau kitų iškėlė pasiaukojimo Viešpačiui filosofiją. Bet
jeigu bhakta nesinaudoja jų raštais ir dvasinio mokytojo pagalba, tačiau
nuoširdžiai atlieka pasiaukojimo tarnybą, jam padeda Pats Krsna, kuris glūdi jo
širdyje. Taigi veikiantis Krsnos sąmonėje, nuoširdus bhakta neliks be žinių.
Vienintelė sąlyga — atlikti pasiaukojimo tarnybą visiškoje Krsnos sąmonėje.
Šių laikų filosofai mano, jog grynasis pažinimas neįmanomas be kritinio
mąstymo. Jiems Aukščiausias Viešpats atsako, kad Jis, kaip ir nurodo posmas,
padeda tiems, kurie tyrai ir pasiaukojamai Jam tarnauja, nors gal ir nėra
pakankamai išprusę ir deramai neišmano Vedų pagrindų.
Viešpats pareiškia Arjunai, jog iš esmės Aukščiausios Tiesos, Absoliučios
Tiesos, Aukščiausio Dievo Asmens, neįmanoma pažinti vien filosofuojant, nes
Aukščiausia Tiesa tokia didinga, kad Jai suvokti neužtenka vien proto pastangų.
Žmogus gali samprotauti milijonus metų, bet jeigu jis neatsidavė Viešpačiui ir
nemyli Aukščiausios Tiesos, tai Aukščiausios Tiesos — Krsnos, niekad
nesuvoks. Aukščiausią Tiesą, Krsną, tegalima patenkinti pasiaukojimo tarnyba,
tada Jis nesuvokiamos Savo energijos pagalba a tsiskleidžia tyro bhaktos
širdyje. Tyras bhakta širdyje visada turi Krsną, kuris lyg saulė išsklaido
neišmanymo tamsybę. Tuo pasireiškia ypatingas Krsnos palankumas tyram
bhaktai.
Ne vieną milijoną kartų žmogui teko gimti ir susiteršti materija, todėl jo
širdis yra materijos apnašose, tačiau pasiaukojamai tarnaujant ir nuolatos
kartojant Hare Krsna, tos apnašos greitai išnyksta, ir jis pasiekia grynojo
žinojimo lygį. Galutinis tikslas — Višnu, pasiekiamas tiktai kartojant šventą
vardą ir pasiaukojamai tarnaujant, o ne spekuliatyviais samprotavimais ar
diskusijomis. Tyram bhaktai nereikia rūpintis materialių gyvenimo poreikių patenkinimu, jam nėra dėl ko nerimauti, nes kai išsisklaido jo širdį gaubusi
tamsybė, bhaktos meilės ir pasiaukojimo tarnyba patenkintas Aukščiausias
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Viešpats jį viskuo aprūpina. Tokia Bhagavad-gitos mokymo esmė.
Bhagavad-gitos studijos padeda tapti visiškai atsidavusia Aukščiausiam
Viešpačiui siela ir atsidėti tyrai pašiaukojimo tarnybai. Kai Viešpats ima
rūpintis atsidavusia siela, ji visiškai atsikrato bet kokių materialistinių siekių.
12-13 TEKSTAI

srfij^

% ^ftfair n\ \ n

arjuna uvdca
param brahma param dhdma pavitram paramam bhavdn purusam
šdšvatam divyam adi-devam ajam vibhum
dhus tvam rsayah šarve devarsir ndradas tatha asito devalo vydsah
svayam caiva bravisi me
arjunah
uvdca—Arjuna
tarė;
param—aukščiausia;
brahma—tiesa;
param—aukščiausia;
dhdma—buveinė;
pavitram—tyras;
paramam—aukščiausias; bhavdn—Tu; purusam—asmuo; šdšvatam -pirmapradis;
divyam—transcendentinis; adi-devam—pirmapradis Viešpats; ajam—negimęs;
vibhum—didžiausias; dhuh—sako; tvam—apie Tave; rsayah—išminčiai;
šarve—visi; deva-rsih išminčius tarp pusdievių; ndradah—Narada; tatha—taip
pat; iisitah—Asita; devalah—Devala; vydsah—Vyasa; svayam—asmeniškai;
ca—taip pat; eva—tikrai; bravisi—Tu aiškini; me— man.
Arjuna tarė: Tu esi Aukščiausias Dievo Asmuo, galutinė buveinė,
skaisčiausias, Absoliuti Tiesa. Tu — amžina, transcendentinė, pirmapradė
asmenybė, negimusis, didžiausias. Visi didieji išminčiai, tarp jų — Narada,
Asita, Devala ir Vyasa, patvirtina šią tiesą apie Tave, o dabar ir Tu Pats ją
man skelbi.
KOMENTARAS: Šiais dviem posmais Aukščiausias Viešpats su-leikia šių laikų
filosofui galimybę aiškiai suprasti Aukščiausiojo n individualios sielos
skirtybes. Išgirdęs keturis esmingiausius šio ttliagavad-gitos skyriaus posmus,
Arjuna atsikratė visų abejonių ir pripažino Krsną Aukščiausiu Dievo Asmeniu.
Jis drąsiai pareiškia:
„Tu esi param brahma, Aukščiausias Dievo Asmuo". Jau anksčiau Krsna nurodė,
kad Jis — viso kas gyva ir negyva kūrėjas. Visi pusdieviai ir žmonės Jo
išlaikomi. Neišmanymo veikiami žmonės ir pusdieviai tariasi esą absoliutūs ir
nepriklausą nuo Aukščiausio Dievo Asmens. Tas neišmanymas visiškai
išsisklaido atliekant pasiaukojimo tarnybą. Viešpaties tai jau paaiškinta
ankstesniame posme. Jo malone Arjuna pripažįsta, kad Viešpats — Aukščiausia
Tiesa. Tai sutinka su Vedų nurodymais. Nors Arjuna — artimas Krsnos draugas,
tačiau pavadindamas Krsną Aukščiausiu Dievo Asmeniu, Absoliučia Tiesa, jis
nepataikauja. Arjunos žodžius, pasakytus šiuose dviejuose posmuose, patvirtina
Vedų tiesos. Vedos pritaria tai minčiai, kad Aukščiausią Viešpatį tegali suvokti
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tas, kuris įsijungia į pasiaukojimo tarnybos procesą, o kiti to padaryti negali.
Kiekvieną šio posmo Arjunos žodį patvirtina Vedos.
Kena Upanisada sako, kad Aukščiausias Brahmanas yra būties ramstis, o
Krsna jau aiškino, jog Jis viską palaiko. Mundaka Upanisada pritaria tam, kad
Aukščiausias Viešpats, kuriame glūdi viskas, pažinus tiems, kurie nuolat mąsto
apie Jį. Toks nuolatinis mąstymas apie Krsną vadinasi smaranam, tai — vienas
pasiaukojimo tarnybos būdų. Tik per pasiaukojimo tarnybą Krsnai galima
suvokti savo padėtį ir atsikratyti materialaus kūno.
Vedos traktuoja Aukščiausią Viešpatį kaip skaisčiausių skaisčiausią.
Supratusieji, kad Krsna — skaisčių skaisčiausias, apsivalo nuo visų nuodėmių.
Neatsidavus Aukščiausiam Viešpačiui, išvengti nuodėmingų poelgių
neįmanoma. Tai, kad Arjuna pripažįsta Krsną aukščiausia skaista, visiškai
sutinka su Vedų raštų nuomone. Šį požiūrį patvirtina ir didžiosios asmenybės,
kurių svarbiausias — Narada.
Reikia nuolatos medituoti į Krsną ir semtis džiaugsmo iš transcendentinių
santykių su Juo, nes Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo. Jis neturi kūno
poreikių, negimsta ir nemiršta. Tai patvirtina ne tik Arjuna, bet ir visi Vedų raštai
— Puranos bei istorijos. Taip apie Krsną kalba visi Vedų raštai, o ketvirtame
skyriuje Patsai Aukščiausias Viešpats pareiškia: „Nors Aš ir negimęs, bet ateinu į
šią Žemę, kad nustatyčiau religijos principus". Jis — pirminis šaltinis. Jis—ibe
priežasties, nes Pats yra visų priežasčių priežastis, viskas kyla iš Jo. Toks tobulas
žinojimas įgyjamas Aukščiausio Viešpaties malone.
Krsnos malone Arjuna čia išreiškia savo mintis. Norėdami suprasti
Bhagavad-gltą, turėtume pripažinti šių dviejų posmų teisingumą. Tai vadinasi
paramparos sistema, mokinių sekos pripažinimas. Tasai, kuris nepriklauso
mokinių sekai, Bhagavad-gitos nesuvoks. Taigi akademinis išsilavinimas šiuo
atveju nepadės. Gaila, tačiau žmonės, kurie puikuojasi akademiniu išsilavinimu
ir nepaiso Vedų raštų liudijimų, užsispyrę tebetvirtina, kad Krsna — paprastas
žmogus.
14 TEKSTAS

šarvam etad rtarh manye yan mam vadasi kešava na hi te bhagavan
vyaktim vidur deva na danavah
šarvam—visą; etat—šią; rtam—tiesą; manye—aš pripažįstu; yat -kurią;
mam—man; vadasi—Tu sakai; kešava—o Krsna; na— niekada; hi—tikrai;
te—Tavo; bhagavan—o Dievo Asmuo; vyaktim—apreiškimą; viduh—gali
pažinti; devah—pusdieviai; na—
ne; danavah—demonai. •
( ) Krsna, viską, ką Tu bylojai, aš laikau gryniausia tiesa. Nei pusdieviai, nei
demonai, o Viešpatie, negali perprasti Tavo asmenybės
KOMENTARAS: Arjuna šiuo posmu patvirtina, kad netikintieji ir demoniški
žmonės negali suvokti Krsnos. Jo nesuvokia net pusdieviai, o ką jau kalbėti apie
vadinamuosius šiuolaikinio pasaulio mokslininkus? Aukščiausio Viešpaties
malone Arjuna suprato, kad Ankščiausia Tiesa — Krsna, ir kad Jis — tobulas.
Todėl reikia sekti Arjuna, nes jis pripažintas ir autoritetingas Bhagavad-gitos
žino-v.is. Ketvirtame skyriuje buvo kalbama, jog būtina sąlyga Bhaga-vad gitai
suvokti nebuvo išlaikyta—paramparos sistema (mokiom seka) nutrūko, todėl
Krsna atkūrė ją Arjunos pagalba, nes laikė jj artimu draugu ir didžiu bhakta.
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Todėl ir mūsų Gitopanisados įvadas nurodo, kad Bhagavad-gita turi būti
suvokiama paramparos sistemos pagrindu. Kai paramparos sistema nutrūko, ją
atnaujinti Krsna pasirinko Arjuna. Reikia sekti Arjunos pavyzdžiu ir sutikti su visais Krsnos žodžiais, tada mums atsiskleis Bhagavad-gitos esmė ir tik
tuomet suvoksime, kad Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo.
15 TEKSTAS

^rom ^RT
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svayam evatmanatmanam vettha tvam purusottama bhūta-bhavana
bhūteša deva-deva jagat-pate
svayam—asmeniškai; eva—tikrai; atmaną—per Save; atmanam — Save;
vettha—pažįsti; tvam—Tu; purusa-uttama—o didžiausia iš visų asmenybių;
bhūta-bhavana—o visa ko šaltini; bhūta-iša—o visa ko Viešpatie;
deva-deva—o visų pusdievių Viešpatie; jagat-pate—o visos visatos Viešpatie.
Iš tiesų, tik Tu vienas per Savo vidinę galią pažįsti Save, o Aukščiausia
Asmenybe, visa ko šaltini, visų būtybių Valdove, dievų Dieve, visatos
Viešpatie!
KOMENTARAS: Aukščiausią Viešpatį Krsną patiria tie, kurie užmezgė su Juo
ryšį, pasiaukojamai tarnaudami taip, kaip tarnavo Arjuna bei jo pasekėjai.
Demoniškos ir ateistinės mąstysenos žmonės nepažįsta Krsnos. Spekuliatyvūs
samprotavimai atitolina mus nuo Aukščiausio Viešpaties; jie — rimta
nuodėmė, todėl nepažįstantys Krsnos tenesiima komentuoti Bhagavad-gitos.
Bhagavad-gitą pateikė Krsna, ir kadangi ji — Krsnos mokslas, tai ir perimti ją
reikia iš Krsnos, kaip tai padarė Arjuna. Nevalia jos perimti iš ateistų.
Srimad-Bhdgavatam (1.2.11) sako:
vadanti tat tattva-vidas tattvarh yaj jhdnam advayam brahmeti
paramdtmeti bhagavan iti šabdyate
Aukščiausia Tiesa suvokiama trimis aspektais: kaip beasmenis Brahmanas,
lokalizuota Paramatmą ir pagaliau kaip Aukščiausias Dievo Asmuo. Taigi
pasiekus paskutinę Absoliučios Tiesos suvokimo pakopą, prieinamas
Aukščiausias Dievo Asmuo. Paprastas ar net išsivadavęs žmogus, kuris patyrė
beasmenį Brahmaną ar lokalizuotą Paramatmą, Dievo Asmens gali ir
nesuvokti. Šie žmonės turėtų stengtis pažinti Aukščiausią Asmenybę iš
Bhagavad-gitos posmų, kuriuos išsakė Pats Dievo Asmuo — Krsna. Kartais
impersonalistai laiko Krsną Bhagavanu arba pripažįsta Jo autoritetą. Ir vis
dėlto daug išsivadavusiųjų nesuvokia Krsnos, kaip Purusotta-mos —
Aukščiausio Asmens. Todėl Arjuna ir kreipiasi į Jį, vadindamas
„Purusottama". Tačiau gali likti nesuprasta tai, kad Krsna — visų gyvų esybių
tėvas. Todėl Arjuna vadina Jį „Bhūta-bhava-na". Net jeigu ir įsisąmoninome
Jį esant visų gyvų esybių tėvą, tačiau galime dar nesuvokti, kad Jis yra
aukščiausias valdovas. Todėl šiame posme Arjuna į Jį kreipiasi „Bhūteša" —
„aukščiausias visų valdove". Tačiau net ir tasai, kuris suvokė, kad Krsna —
visų gyvų esybių valdovas, gali nežinoti, kad Jis pusdievių šaltinis, todėl
posme į Jį kreipiamasi „Devadeva" — „visų pusdievių garbinamas Dieve".
Tačiau net ir žinant, kad Jis — pusdievių garbinamas Dievas, galime
nesuvokti Jį esant aukščiausią visa ko savininką, todėl Jis pavadinamas dar ir
„Jagatpati". Taip per Arjunos patyrimą posmas patvirtina tiesą apie Krsną, o
mes turime sekti Arjunos pėdomis, jeigu norime suprasti Krsną Tokį, koks Jis
yra.
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16 TEKSTAS

voktum arhasy ašesena divyd hy atma-vibhūtayah ydbhir
vibhūtibhir lokan imdrhs tvam vydpya tisthasi
Yiiktum—pasakyti; arhasi—Tu vertas; ašesena—smulkiai; divydh dieviškas;
hi—tikrai; dtma—Savo; vibhūtayah—vertenybes; vabhih—kurių;
vibhūtibhih—vertenybių; lokan—visos planetos; i man—šios; tvam—Tavo;
vydpya—persmelktos; tisthasi—■ Meka.
Prašau, papasakok man smulkiai apie Savo dieviškąsias vertenybes,
kuriomis Tu persmelki visus šiuos pasaulius.
KOMENTARAS: Posmas rodo, kad Arjuna jau patenkina įgytasis Aukščiausio
Dievo Asmens, Krsnos supratimas. Per Krsnos maloni; Arjuna sukaupė
patirties, įgijo išminties, žinių bei visko, ką šios savybės teikia žmogui, ir
suvokė, kad Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo. Arjunos nebekamuoja
abejonės, ir vis dėlto jis prašo, kad Krsna paaiškintų Savo visa persmelkiančią
prigimtį. Platieji /nionių sluoksniai, o ypač impersonalistai, labiausiai domisi
visa
persmelkiančia Aukščiausiojo prigimtimi. Todėl Arjuna ir klausia Krsnos, kaip
Jis egzistuoja Savo visa persmelkiančiu aspektu per skirtingas Savo energijas.
Reikia nepamiršti, kad šito Arjuna klausia visų žmonių labui.

17 TEKSTAS

katham vidydm aham yogirhs tvam sada paricintayan kęsu kęsu ca
bhdvesu cintyo 'si bhagavan mayd
katham—kaip; vidydm aham—man pažinti; yogin—o didžiausias mistike;
tvam—Tave;
sada—visada;
paricintayan—galvojant;
kęsu—kokios;
kesu—kokios; ca—taip pat; bhdvesu—prigimties; cintyah asi—Tu gali būti
atmintas; bhagavan—o Aukščiausiasis; mayd—mano.
O Krsna, o aukščiausias mistike, kaip man nuolatos mąstyti apie Tave ir
kaip pažinti Tave? Kuriuo iš gausybės Tavo pavidalų atsiminti Tave, o
Aukščiausioji Dievo Asmenybe?
KOMENTARAS: Kaip buvo nurodyta ankstesniame skyriuje, Aukščiausią Dievo
Asmenį slepia J o yoga-mdyd. Jį pamatyti tegali atsidavusios sielos ir Jo
bhaktos. Dabar Arjuna įsitikinąs, kad jo draugas Krsna — Aukščiausias Dievas,
bet nori sužinoti bendrus principus, kuriais vadovaudamiesi paprasti žmonės
suvoktų visa persmelkiantį Viešpatį. Paprasti žmonės, tarp jų demonai bei
ateistai, negali pažinti Krsnos, nes Krsną nuo jų saugo Viešpaties yoga-mdyos
energija. Šiuos klausimus Arjuną^kelia vėlgi jų labui. Didis bhakta ieško tiesos
ne tik sau, bet ir visai žmonijai. Arjuna yra vaisnava, bhakta, todėl jis
maloningai atveria paprastam žmogui kelią į visa persmelkiančio Aukščiausio
Viešpaties pažinimą. Jis neatsitiktinai kreipiasi į Krsną žodžiu yogin, nes Krsna
valdo yoga-mdyos energiją, kuri slepia Krsną nuo paprasto žmogaus arba Jį
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parodo. Kas nemyli Krsnos, negali nuolat galvoti apie Jį, todėl jis priverstas
mąstyti materialiai. Arjuna atsižvelgia į šio pasaulio materialistų mąstyseną.
Žodžiai kesu kesu ca bhdvesu nurodo materialią gamtą (žodis bhava reiškia
„fiziniai daiktai"). Materialis
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tai nesuvokia Krsnos Jo dvasiniu aspektu, todėl jiems patariama koncentruoti
protą į fizinius daiktus ir stengtis suvokti Krsną per fizines reprezentacijas.

18 TEKSTAS

vistarenatmo.no yogam vibhutim ca janardana bhūyah kathaya
trptir hi šrnvato nasti me 'mrtam
vistarena—smulkiai;
atmanah—Savo;
yogam—mistinę
jėgą;
vibhutim—vertenybes; ca—taip pat; jana-ardana—o ateistų naikintojau;
bhūyah—vėl; kathaya—apibūdink; trptih—pasitenkinimo; hi—tikrai;
šrnatah—klausantis; na asti—nėra; me—mano; amrtam—nektarą.
O Janardana, dar kartą išsamiai papasakok apie Savo vertenybes ir jų
mistinę jėgą. Man nepabosta klausytis apie Tave, nes kuo daugiau
išgirstu, tuo labiau trokštu Tavo žodžių nektaro.
KOMENTARAS: Panašiai Naimisaranyos rsiai, vadovaujami Sau-nakos,
kreipėsi į Sūtą Gosvamį. Štai jų žodžiai:
vayam tu na vitrpyama uttama-šloka-vikrame yac chrnvatam
rasa-jhdndm svddu svddu pade pade
„Galima be atvangos klausytis pasakojimų apie transcendentines pramogas
Krsnos, kuris šlovinamas nuostabiomis maldomis, ir niekada tais pasakojimais
nepasisotinti. Kas užmezgė transcendentinius santykius su Krsna, tas sulig
kiekviena akimirka jaučia džiaugsmą, kurį jam teikia pasakojimai apie
Viešpaties pramogas" (Srimad-Bhdgavatam 1.1.19). Taigi Arjuna trokšta
išgirsti apie Krsną, o labiausiai apie tai, kokiu būdu Jis yra visa persmelkiantis
Aukščiausias Viešpats.
Žodis amrtam — nektaras, reiškia, kad bet koks su Krsna susi-jęs
pasakojimas ar žodis yra tarsi nektaras. To nektaro skonį galima praktiškai
patirti. Šiuolaikiniai apsakymai, romanai ir istorijos skiriasi nuo pasakojimų
apie transcendentines Viešpaties pramogas tuo, kad pirmieji yra kažkas
žemiška, jie įgrysta, o pasakojimai apie Krsną niekados nenusibosta. Vien dėl
šios priežasties visatos istorija turi tiek daug medžiagos apie Dievo inkarnacijų
pramogas. Pavyzdžiui, Purdnos— tai praeities amžių istorijos, kurios pasakoja
apie įvairių Viešpaties inkarnacijų pramogas. Todėl ir daug kartų skaitomos,
jos niekada nesensta.

19 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca hanta te kathayisydmi divyd hy atma-vibhūtayah
prddhdnyatah kuru-šrestha ndsty anto vistarasya me
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šrl-bhagavdn uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; hanta— taip; te—tau;
kathayisydmi—Aš
išpasakosiu;
divydh—dieviškas;
hi—tikrai;
atma-vibhūtayah—asmeniškas
vertenybes;
prddhdnyatah—pagrindines;
kuru-šrestha—o geriausias iš Kuru; na asti— nėra; antah—galo;
vistarasya—dydžiui; me—Mano.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Gerai, Arjuna, Aš papasakosiu tau apie
nuostabias Savo apraiškas, tačiau paminėsiu tik svarbiausias, nes Mano
turtingumas bekraštis.
KOMENTARAS: Neįmanoma protu aprėpti Krsnos didybės ir Jo turtų.
Individualios sielos juslės ribotos, todėl ji negali suvokti Krsnos veiksmų
visumos. Krsnos bhaktos bando pažinti Krsną, tačiau jie neturi iliuzijos pažinti
Jį visiškai, kažkokiu konkrečiu laiko momentu ar konkrečiame būvyje. Jau
patys pasakojimai apie Krsną tokie patrauklūs, kad bhaktoms jie — tarsi
nektaras. Ir bhaktos mėgaujasi tuo nektaru. Kalbėdami apie Krsnos turtus ir
galybę bei įvairias Jo energijas, tyri bhaktos patiria transcendentinį džiaugsmą,
todėl jie nori apie juos klausytis ir kalbėti. Krsna žino, kad gyvos esybės negali
protu aprėpti Jo turtų ir galybės masto, todėl sutinka išvardinti tik svarbiausias
savo įvairių energijų apraiškas. Labai reikšmingas posmo žodis prddhdnyatah
(pagrindinis). Jis pažymi, kad mes tegalime suprasti kelis svarbiausius
Aukščiausio Viešpaties bruožus, nes Jo savybės neribotos. Jų visų pažinti
neįmanoma. Žodis vibhūti šiame posme nurodo Viešpaties galybę, kuria Jis
valdo visą reiškinija. Amara-koša žodynas sako, kad žodis vibhūti reiškia
„ypatingą turtingumą".
Impersonalistai ir panteistai negali suvokti ypatingų Aukščiausio Viešpaties
turtų ir galybės, nei Jo dieviškų energijų apraiškų. Ir materialiame, ir
dvasiniame pasaulyje Jo energijos aprėpia visas apraiškų atmainas. Dabar
Krsna aiškina dalykus, tiesiogiai suvokiamus paprasto žmogaus. Toliau
aprašoma Jo įvairialypės energijos tam tikra dalis.

20 TEKSTAS

aham dtmd gudakeša. sarva-bhūtašaya-sthitah aham ddiš ca
madhyam ca bhūtandm anta eva ca
aham—Aš; dtmd—siela; guddkeša—o Arjuna; sarva-bhūta—visų gyvų
esybių; dšaya-sthitah—glūdinti širdyje; aham—Aš; ddih —pradžia; ca—taip
pat; madhyam—vidurys; ca—taip pat; bhūtandm—visų gyvų esybių;
antah—pabaiga; eva—tikrai; ca—ir.
O Arjuna, Aš — Supersiela, glūdinti visų gyvų esybių širdyse. Aš — visų
būtybių pradžia, vidurys ir pabaiga.
KOMENTARAS: Posme Arjuna pavadinamas Gudakeša— „nugalėjęs miegą,
tamsybę". Miegantieji neišmanymo tamsybėje nesuvokia, kaip Aukščiausias
Dievo Asmuo reiškiasi ir materialiame, ir dvasiniame pasaulyje, nesuvokia to
reiškimosi įvairovės. Todėl Krsnos kreipinys labai svarbus. Arjuna nugalėjo
neišmanymo tamsybę, ir dėl to Dievo Asmuo sutinka apibūdinti įvairius Savo
tūrius. Pirmiausia Krsna sako Arjunai, kad Jis per Savo pirminę ekspansiją
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egzistuoja kaip visos kosmoso reiškinijos siela. Prieš materialaus pasaulio
sukūrimą, Savo pilnutine ekspansija Aukščiausias V iešpats sukuria purusos
inkarnacijas, ir iš Jo viskas gauna pradžią. Todėl Jis yra dtmd — mahat-tath'os,
visatos pradmenų, siela. Visuminė materijos energija nėra kūrimo priežastis.
Tai Maha-Višnu įeina į mahat-tattvą — visuminę materijos energiją ir yra jos
siela. Mana-Višnu įėjus į jau gavusias išraišką visatas, Jis sukuria tolimesnę
Savo ekspansiją, Supersiela, ir įeina į kiekvieną be išimties esybę. Mūsų
patirtis rodo, kad individualus gyvos esybės kūnas gyvuoja dvasinės
kibirkšties dėka. Be jos kūnas negali vystytis. Ir materiali reiškinija negali
plėtotis tol, kol į jį neįžengia Aukščiausia Siela, Krsna. Subala-Upanisada
sako: prakrty-ddi-sarva-bhū-tdntar-ydmi sarva-šesi ca ndrdyanah —
„Aukščiausias Dievo Asmuo egzistuoja visose išreikštose visatose Supersielos
pavidalu".
Tris purusa-avatdras aprašo Srimad-Bhdgavatam. Jie aprašyti ir
Sdtvata-tantroje. Visnos tu trini rūpdni purusdkhydny atha viduh —
materialioje reiškinijoje Aukščiausias Dievo Asmuo pasireiškia trimis
aspektais: kaip KaranodakašayT Višnu, Garbhodakašayl Višnu ir
KsIrodakašayT Višnu. Maha-Visnu, arba KaranodakašayT Višnu, apibūdina
Brahma-samhitd (5.47): yah kdrandrnava-jale bha-jati sma yoga-nidrdm —
Aukščiausias Viešpats Krsna, visų priežasčių priežastis, guli kosmoso
vandenyne Maha-Visnu pavidalu. Taigi Aukščiausias Dievo Asmuo yra
visatos pradžia, jos manifestacijų palaikytojas ir visos energijos pabaiga.

21 TEKSTAS

adityanam aham visnur jyotisarh ravir amšumdn maricir marutdm
asmi naksatrdndm aham šaš!
adityanam—iš Adityų; aham—Aš; visnuh—Aukščiausias Viešpats;
jyotisdm—iš visų dangaus šviesulių; ravih—saulė; amšumdn—spindulingoji;
maricih—Marlei; marutdm—iš Marutų; asmi—Aš esu; naksatrdndm—iš
žvaigždžių; aham—Aš esu; šaši —mėnulis.
Iš Adityų esu Višnu, iš šviesulių — spindulingoji Saulė, iš Marutų Aš —
Marlei, o iš žvaigždžių esu Mėnulis.
KOMENTARAS: Adityų — dvylika, iš jų svarbiausias — Krsna. Pagrindinis
dangaus šviesulys — Saulė, Brahma-samhitd ją vadina spindulingąja
Aukščiausio Viešpaties akimi. Erdvėje pučia penkiasdešimt įvairių vėjų, ir
vieną jų valdanti dievybė, Marlei, atstovauja Krsnai.
Žvaigždėtą naktį ryškiausiai šviečia Mėnulis, todėl jis atstovauja Krsnai.
Posmas rodo, kad Mėnulis — žvaigždė, todėl danguje tviskančios žvaigždės
irgi atspindi Saulės šviesą. Vedų rastai atmeta teoriją, teigiančią, kad visatoje
egzistuoja daug saulių. Saulė — viena, o Mėnulis ir žvaigždės tik atspindi jos
šviesą. Bhagavad-gita nurodo, kad Mėnulis — viena iš žvaigždžių, o danguje
tviskančios žvaigždės — nėra saulės, jos panašios į Mėnulį.
22 TEKSTAS
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vedanam sama-vedo 'smi devonam asmi vdsavah indriydnam manas
cdsmi bhūtandm asmi cetand
vedanam—iš visų Vedų; sdma-vedah—Sdma Veda; asmi—Aš esu;
devonam—iš visų pusdievių; asmi—Aš esu; vdsavah—dangaus valdovas;
indriydnam—iš visų juslių; manah—protas; ca—taip pat; asmi—Aš esu;
bhūtandm—iš visų gyvų esybių; asmi—Aš esu; cetand—gyvybės jėga.
Iš Vedų Aš — Sarna Veda, iš pusdievių Aš — Indra, dangaus valdovas, iš
juslių Aš — protas. Aš — gyvųjų būtybių gyvybės jėga [sąmonė].
KOMENTARAS: Dvasia ir materija skiriasi tuo, kad materija ne-luri sąmonės,
o gyva būtybė — turi. Todėl sąmonė aukščiausia ir amžina. Sąmonė
neatsiranda materijos pradmenų jungimosi proce-

23 TEKSTAS

rudrdndm šahkaraš cdsmi vitteso yaksa-raksasdm vasūndm pdvakaš
cdsmi
meruh šikharindm aham rudrdndm—iš visų Rudrų;
šahkarah—Viešpats Šiva; ca—taip pat; asmi—Aš esu;
vitta-išah—pusdievių lobių saugotojas; yaksa-raksasam—Yaksų ir
Raksasų; vasūndm—iš Vasu; pdvakah—ugnis; ca—taip pat;
asmi—Aš esu; meruh—Meru; šikharinam—iš visų kalnų; aham—Aš
esu.

Iš Rudrų Aš — Viešpats Šiva, iš Yaksų ir Raksasų — lobių valdovas [Kuvera], iš Vasu Aš — ugnis [Agnis], iš kalnų — Meru.
KOMENTARAS: Iš vienuolikos Rudrų, vyriausias — Šankara, Viešpats Šiva.
Viešpats Šiva — Aukščiausio Viešpaties inkarnacija, valdanti neišmanymo
guną visatoje. Yaksoms ir Raksasoms vadovauja Kuvera, vyriausias
pusdievių lobių saugotojas—jis atstovauja Aukščiausiam Viešpačiui. O kalnas
Meru garsėja gausiais gamtos ištekliais.

24 TEKSTAS

purodhasdm ca mukhyam mdm viddhi pdrtha brhaspatim sendnindm
aham skandah sąrašam asmi sdgarah
purodhasdm—iš visų šventikų; ca—taip pat; mukhyam—pagrindinį;
mdm—Mane;
viddhi—žinoki;
pdrtha—o
Prthos
sūnau;
br-haspatim—Brhaspatį; sendnindm—iš visų vadų; aham—Aš esu;
skandah—Kartikeya; sąrašam—iš visų vandens telkinių; asmi— Aš esu;
sdgarah—vandenynas.
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O Arjuna, žinok, kad iš šventikų Aš esu vyriausias, Brhaspatis, iš
karvedžių Aš — Kartikeya, o iš vandenų Aš — vandenynas.
KOMENTARAS: Indra — vyriausias dangaus planetų pusdievis, garsėjantis
dangaus valdovo vardu. Jo valdoma planeta — Indra-loka. Brhaspatis —
Indros šventikas, kadangi Indra — vyriausias iš karalių, tai Brhaspatis —
vyriausias iš šventikų. Kaip Indra — vyriausias iš karalių, taip ir Skanda, arba
Kartikeya (Parvati ir Viešpaties Šivos sūnus) — vyriausias karvedys. O visų
didžiausias vandens telkinys — vandenynas. Šios Krsnos reprezentacijos —
tik menka Jo didybės dalelė.
25 TEKSTAS

maharsindm bhrgur aham girdm asmy ekam aksaram yajhdndm
japa-yajho ' smi sthdvardndm himdlayah
maha-rsinam—iš didžių išminčių; bhrguh—Bhrgu; aham—Aš esu; girdm—iš
virpesių; asmi—Aš esu; ekam aksaram—prana-va\ yajndndm—iš aukų;
japa-yajhah—kartojimas; asmi—Aš esu; sthdvardndm—iš nejudamų kūnų;
himdlayah—Himalayų kalnai.
Iš didžių išminčių Aš — Bhrgu, iš garso virpesių — transcendentinis om.
Iš aukų Aš — šventų vardų kartojimas [japa], o iš nejudamų kūnų —
Himalayai.
KOMENTARAS: Pirma gyvoji visatos būtybė Brahma sukūrė kelis sūnus
įvairioms gyvybės rūšims gausinti. Bhrgu tarp šių sūnų — didžiausias
išminčius. Iš visų transcendentinių garso virpesių Krsnai atstovauja om
(othkdra). Iš visų aukų kartojimas: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna,
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare — tyriausia
Krsnos reprezentacija. Kartais patariama aukoti gyvulius, o štai „Hare Krsna,
Hare Krsna" aukoje smurto nėra. Sis metodas pats paprasčiausias ir tyriausias.
Visa, ką pasauliai turi iškilnaus, yra Krsnos reprezentacija. Todėl ir didžiausi
pasaulio kalnai Himalayai atstovauja Krsnai. Ankstesnis posmas minėjo kalną
Meru, tačiau Meru kartais juda, o Himalayai niekada. Taigi Himalayai
pranoksta Meru.

26 TEKSTAS

T^raWf^rc*r:f^Rf^f^ftift: iRąn
ašvatthah sarva-vrksdndm devarsindm ca ndradah gandharvdndm
citrarathah siddhdndm kapilo munih
ašvatthah—banyano medis; sarva-vrksdndm—iš visų medžių; de-va
islnam—iš visų išminčių tarp pusdievių; ca—ir; ndradah— Narada;
gandharvdndm—iš Gandharvos planetos gyventojų; citrarathah—Citraratha;
siddhanam—iš tobulųjų; kapilah munih— Kapila Munis.
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Iš medžių Aš — banyanas, iš išminčių tarp pusdievių — Narada. Iš
Gandharvų esu Citraratha ir iš tobulybę pasiekusių būtybių Aš —
išminčius Kapila.
KOMENTARAS: Banyanas, ašvattha — vienas aukščiausių ir gražiausių
medžių. Dažnas indas jį garbina — tai kasdienio rytmetinio ritualo dalis. Iš
pusdievių Indijoje garbinamas Narada, kuris laikomas didžiausiu visatos
bhakta. Taigi iš bhaktų jis atstovauja Krsnai. Gandharvos planetoje gyvena
įstabiai dainuojančios esybės, o geriausias daininkas iš jų — Citraratha. Iš
tobulų gyvųjų esybių Krsnai atstovauja Kapila, Devahūti sūnus. Jis laikomas
Krsnos inkarnacija, Jo filosofija pateikta Srimad-Bhagavatam. Vėliau išgarsėjo kitas Kapila, tačiau pastarojo filosofija ateistinė. Tad jie skiriasi kaip
diena ir naktis.

27 TEKSTAS

uccaihšravasam ašvanūrh viddhi mam amrtodbhavam airavatam
gajendrandm narūnam ca narddhipam
uccaihšravasam—Uccaihšravą;
ašvanam—iš
žirgų;
viddhi—žinoki;
mam—Mane;
amrta-udbhavam—gimusį
plakant
vandenyną;
airavatam—Airąvatą; gaja-indrdndm—iš kilmingųjų dramblių; narūnam—iš
žmonių; ca—ir; nara-adhipam—karalių.
Žinok, kad iš žirgų Aš esu Uccaihšravą, kuris išniro iš vandenyno, kai tas
buvo plakamas, siekiant gauti nektarą. Iš kilmingųjų dramblių Aš —
Airavata, o iš žmonių Aš — karalius.
KOMENTARAS: Kartą dievotieji pusdieviai ir demonai (asuros) plakė
vandenyną. Plakamas vandenynas išskyrė nuodus bei nektarą, ir Viešpats Siva
tuos nuodus išgėrė. Iš nektaro išniro daugybė visokių esybių, tarp jų — ir
žirgas vardu Uccaihšravą. Iš nektaro
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gimė ir dar vienas gyvūnas, dramblys Airavata. Abu šie gyvūnai išniro iš nektaro,
tuo jie ypatingi ir todėl atstovauja Krsnai. Tarp žmonių Krsnai atstovauja karalius.
Kaip Krsna saugoja visatą, taip ir karalius, kuris skiriamas atsižvelgiant į jo
dieviškas savybes, saugoja karalystę. Karaliai Maharaja Yudhisthira, Maharaja
ParTksitas ir Viešpats Rama — teisiausi iš teisiausiųjų, jie nuolat rūpinosi savo
pavaldinių gerove. Vedų raštai karalių laiko Dievo atstovu. Tačiau šiais laikais
religiniai principai išsigimė, o monarchija smuko ir sunyko visiškai. Anksčiau
žmonės buvo laimingesni, nes juos valdė teisieji karaliai.

28 TEKSTAS

dyudhdndm aham vajram dhenūndm asmi kdmadhuk prajanaš cdsmi
kandarpah sarpdndm asmi vdsukih
ayudhdndm—iš visų ginklų; aham—Aš esu; vajram—žaibas; dhenūnam—iš
karvių; asmi—Aš esu; kdma-dhuk—surahhi karvė; prajanah—vaikų gimdymo
priežastis; ca—ir; asmi—Aš esu; kandarpah—Kupidonas; sarpdndm—iš gyvačių;
asmi—Aš esu; \ d suki h—Vasuki.
Iš ginklų Aš — žaibas, tarp karvių — surabhi, iš giminės pratęsimo priežasčių
Aš — Kandarpa, meilės dievas, o iš gyvačių - Vasuki.
KOMENTARAS: Žaibas — iš tiesų galingas ginklas. Jis reprezen-luoja Krsnos
galią. Krsnalokoje, dvasiniame danguje, karves galima melžti bet kada, ir jos
duoda pieno, kiek tik širdis geidžia. Žinoma, materialiame pasaulyje tokių karvių
nėra, bet jos pami-ilėtos aprašant Krsnaloką. Viešpats laiko didžiules bandas
surabhi karvių, ir net Pats jas gano. Kandarpa — tai toks lytinis potraukis, kai
norima pradėti dorus sūnus. Todėl Kandarpa — Krsnos atstov a s Kartais iš lytinių
santykių tenorima gauti juslinį pasitenkini-iną; tokie lytiniai santykiai neatstovauja
Krsnai. Tik lytiniai san- tykiai, skirti pradėti doriems vaikams, vadinami Kandarpa ir atstovauja Krsnai.
29 TEKSTAS

anantaš cdsmi naganam varuno yddasdm aham pitfndm aryama
cdsmi yamah samyamatdm aham
anantah—Ananta; ca—taip pat; asmi—Aš esu; naganam—iš daugiagalvių
gyvačių; varunah—vandenis valdantis pusdievis; yadasam— iš vandens gyvių;
aham—Aš esu; pitfndm—iš protėvių; aryama—Aryama; ca—taip pat;
asmi—Aš esu; yamah—mirties dievas; samyamatdm—iŠ visų valdytojų;
aham—Aš esu.
Iš daugiagalvių Nagų Aš — Ananta, iš vandenų gyventojų Aš — pusdievis
Varuna. Iš išėjusių protėvių Aš — Aryama, o iš teisingumo vykdytojų esu
Yama, mirties dievas.
KOMENTARAS: Iš daugiagalvių gyvačių Nagų visų didžiausia — Ananta, o
visų didžiausias iš vandenų gyventojų — pusdievis Varuna. Jiedu atstovauja
Krsnai. Pitų, protėvių, planetą valdo Aryama, kuris irgi atstovauja Krsnai. Yra

Bhagavad-gita

373

10.30

daug gyvų esybių, kurios baudžia piktadarius, o iš bausmės vykdytojų
svarbiausias — Yama. Yama gyvena šalia Žemės esančioje planetoje, į kurią po
mirties patenka didžiausi nusidėjėliai, ir Yama jiems skiria įvairias bausmes.
30 TEKSTAS

prahlddaš cdsmi daitydndm kdlah kaiayatdm aham mrgdndm ca
rnrgendro 'harh vainateyaš ca pahsindm
prahlddah—Prahlada; ca—taip pat; asmi—Aš esu; daitydndm — iŠ demonų;
kdlah—laikas; kaiayatdm—iš nugalėtojų aham—Aš esu; mrgdndm—iš
gyvūnų; ca—ir; mrga-indrah—liūtas; aham— Aš esu; vainateyah—Garuda;
ca—taip pat; paksindm—iš paukščių.
Iš demonų Daityų Aš — dievotasis Prahlada, iš nugalėtojų Aš — laikas, iš
žvėrių esu liūtas, o iš paukščių Aš — Garuda.
KOMENTARAS: Diti ir Aditi — seserys. Aditi sūnūs vadinasi Adit-yos, o Diti
sūnūs — Daityos. Visi Adityos — Viešpaties bhaktos, o Daityos — ateistai.
Nors Prahlada ir gimė Daityų šeimoje, jis nuo mažumės buvo didis bhakta. Dėl
savo pasiaukojamo tarnavimo Viešpačiui ir dieviško būdo, jis laikomas Krsnos
atstovu.
Daug yra nugalėtojų, tačiau laikas materialioje visatoje —didžiausias, jis
sendina viską, todėl jis ir atstovauja Krsnai. Stipriausias ir nuožmiausias tarp
gausybės žvėrių — liūtas, o iš milijonų įvairiausių paukščių visų didžiausias —
Garuda, Viešpaties Višnu nešėjas.
31 TEKSTAS

<FPT: <HdmRH mi

sr^sTR^I

pavanah pavatam asmi ramah šastra-bhrtam aham jhasdndm
makaraš cdsmi srotasdm asmi jdimavi
pavanah—vėjas; pavatam—iš visų valančių jėgų; asmi—Aš esu;
ramah—Rama; šastra-bhrtam—iš nešiojančių ginklą; aham—Aš esu;
jhasdndm—iš visų žuvų; makarah—ryklys; ca—taip pat; asmi—Aš esu;
srotasdm—iš tekančių upių; asmi—Aš esu; jdhnavi -upė Gangą.
Iš valančių jėgų Aš — vėjas, iš valdančių ginklą Aš — Rama, iš žuvų esu
ryklys, o iš upių Aš — Gangą.
KOMENTARAS: Ryklys — vienas didžiausių ir, be abejonės, žmogui vienas
pavojingiausių vandens gyvūnų. Todėl ryklys atstovauja Krsnai.
32 TEKSTAS

sargdndm ddir antaš ca madhyam caivdham arjuna adhydtma-vidyd
vidydndm vddah pravadatdm aham
sargdndm—iš visų kūrinių; adih—pradžia; antah—pabaiga; ca —ir;
madhyam—vidurys; ca—taip pat; eva—tikrai; aham—Aš esu; arjuna—o
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Arjuna; adhyatma-vidya—dvasinis žinojimas; vid-yanam—iš visokio
išsilavinimo; vadah—natūrali išvada; prava-datam—iš argumentų; aham—Aš
esu.
Aš — visų kūrinių pradžia, pabaiga ir vidurys, o Arjuna. Iš
mokslų Aš — dvasinis mokslas apie savąjį „aš", iš logikų Aš —
galutinė tiesa.
fl
KOMENTARAS: Iš sukurtų apraiškų pirmiausiai sukuriama materijos
pradmenų visybė. Buvo aiškinta, kad kosmoso reiškinija kuria ir jos reikalus
tvarko Maha-Visnu, Garbhodakašayl Višnu ir KsIrodakašayT Višnu, o paskui
Viešpats Siva ją sunaikina. Brahma — antrinis kūrėjas. Visi kūrimo, palaikymo
ir naikinimo vykdytojai — tai Aukščiausio Viešpaties materialiųjų savybių
inkarnacijos. Taigi Jis kūrimo pradžia, vidurys ir pabaiga.
Išsilavinimui gilinti skirta daug mokslo knygų — keturios Vedos, šeši jų
priedai, Vedanta-sūtra, veikalai logikos, religijos klausimais, Puranos. Taigi
lavinimuisi skirtos literatūros iš viso yra keturiolika rūšių. Tarp jų Krsnai
atstovauja Vedanta-sūtra — knyga, perteikianti adhyatma-vidya, dvasinį
žinojimą.
Logikai naudojasi įvairių tipų argumentais. Teiginio pagrindimas įrodymu,
kuris patvirtina ir oponento argumentaciją, vadinasi jal-pa. Paprastas oponento
argumentų paneigimas — vitanda. O galutinė išvada vadinasi vada. Taigi
galutinė tiesa — Krsnos reprezentacija.

33 TEKSTAS

Al
aksarandm a-kdro 'smi dvandvah samasikasya ca aham evaksayah
kaio dhdtdham višvato-mukhah
aksarandm—iš
raidžių;
a-kdrah—pirmoji
raidė;
asmi—aš
dvandvah—dvinaris; samasikasya—iš sudėtinių; ca—ir; aham—

esu;

Aš esu; eva—tikrai; aksayah—amžinas; kalah—laikas; dhdtd— kūrėjas;
aham—aš esu; višvatah-mukhah—Brahma.
Iš raidžių Aš — raidė „A", o iš sudėtinių žodžių Aš — dvinaris. Aš esu
neišsemiamas laikas, o iš kūrėjų Aš — Brahma.
KOMENTARAS: A-kdra — tai pirmoji sanskrito abėcėlės raidė, kuria prasideda
Vedų raštai. Be a-kdroš neištarsi nieko, todėl ji — garso pradžia. Sanskritas turi
daug sudėtinių žodžių. Tokie sudėtiniai žodžiai, kaip rdma-krsna, kuriuos
sudaro du nariai, vadinasi dvandva. Jungdamiesi į vieną žodį, rama ir krsna
išlaiko nepakitusią formą, todėl toks sudėtinis žodis vadinasi dvinariu.
Iš visų naikintojų didžiausias — laikas, nes jis sunaikina viską. Laikas —
Krsnos atstovas, kadangi numatytą valandą įsiliepsnos didysis gaisras ir viską
praris jo liepsnos.
Iš gyvų esybių kūrėjų svarbiausias — keturgalvis Brahma. Todėl jis
atstovauja Aukščiausiam Viešpačiui, Krsnai.
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34 TEKSTAS

irgi ifippi^ff Įri^ranį i
mrtyuh sarva-haraš caham udbhavaš ca bhavisyatam kJrtih šrir vdk
ca ndrindm smrtir medhd dhrtih ksamd
mrtyuh—mirtis; sarva-harah—visa naikinanti; ca—taip pat; aham—Aš esu;
udbhavah—kilmė; ca—taip pat; bhavisyatam— ateities reiškinijų;
kirtih—šlovė; šrlh—vertenybė arba grožis; vdk grakšti kalba; ca—taip pat;
ndrindm—moterų; smrtih—atminus; medhd—nuovoka; dhrtih—tvirtybė;
ksamd—kantrumas.
Aš — viską ryjanti mirtis, bet Aš ir kuriantis pradas viso to, kas bus. Iš
moterų Aš — šlovė, sėkmė, grakšti kalba, atmintis, nuovoka, ištikimybė
bei kantrybė.
KOMENTARAS: Žmogus miršta nuo tos akimirkos, kai išvysta pasauli. Taip
mirtis kas sekundę ėda kiekvieną gyvąją esybę, tačiau miitimi tikrąja to žodžio
prasme vadinamas paskutinysis jos kirtis.
Toji mirtis — Krsna. Visos gyvosios esybės vystosi ir patiria šešis esminius
pokyčius: gimsta, auga, kurį laiką egzistuoja, dauginasi, vysta ir pagaliau
išnyksta. Pirmasis pokytis — gimimas iš motinos įsčių —yra Krsna. Atėjimas į
pasaulį—visos gyvenimo veiklos pradžia.
Septynios išvardintosios vertenybės — šlovė, sėkmė, grakšti kalba, atmintis,
nuovoka, ištikimybė ir kantrybė sudaro moteriškąjį pradą. Jas arba dalį jų
turintis pelno šlovę. Teisuolio reputaciją užsitarnavęs žmogus išgarsėja.
Sanskritas — tobula, todėl labai garsi kalba. Jeigu išnagrinėjęs dalyką žmogus
atsimena jo esmę, vadinasi, jis apdovanotas atmintimi, arba smrti. O
sugebėjimas ne tiktai skaityti įvairiausio pobūdžio knygas, bet ir suprasti jas bei
praktiškai panaudoti yra dar viena vertenybė — nuovoka (medhd). Sugebėjimas
įveikti nepastovumą vadinamas ištikimybe, arba tvirtybe (dhrti). O jeigu
žmogus pasižymi daugeliu dorybių, tačiau yra nuolankus ir romus, ir liūdesio
bei džiaugsmo akimirką sugeba neprarasti savitvardos, jis pasižymi kantrybe
{ksamd).

35 TEKSTAS

brhat-sdma tatha sdmndm gayatri chandasdm aham mdsdndm
mdrga-širso 'ham rtūndm kusumdkarah
brhat-sdma—Brhat-sdma; tatha—taip pat; sdmndm—iš Sdma-Vedos giesmių;
gayatri—Gayatri himnai; chandasdm—iš visos poezijos; aham—Aš esu;
mdsdndm—iš mėnesių; mdrga-širsah— lapkričio-gruodžio mėnuo; aham—Aš
esu; rtūndm—iš visų metų laikų; kusuma-dkarah—pavasaris;
Iš Sama Vedos himnų Aš — Brhat-sama, iš poezijos posmų — Gayatri. Iš
mėnesių Aš — Margašlrsa [lapkritis-gruodis], o iš metų laikų Aš —
žydintis pavasaris.
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KOMENTARAS: Viešpats jau kalbėjo, kad iš Vedų jis — Sama Veda. Sama
Veda turtinga puikių giesmių, kurias gieda įvairūs pusdieviai. Brhat-sdma —
viena šių giesmių, jos melodija labai subtili, o giedama ji vidurnaktį.
Sanskrito poezijos normos griežtos: rimo ir metro pagal užgaidą
nepasirinksi, kaip šiuolaikinėje poezijoje. Iš eilių, sudėtų pagal šias taisykles,
garsiausia — Gayatri mantra, kurią gieda prityrę brahmanos. Gayatri mantra
minima Srimad-Bhdgavatam. Gayatri mantra atstovauja Aukščiausiam
Viešpačiui, nes ji skirta Dievui suvokti. Si mantra skiriama dvasiškai
pažengusiems žmonėms, ir sėkmingai ją kalbantis suvokia transcendentinę
Aukščiausio Viešpaties padėtį. Norintysis kartoti Gayatri mantrą, pirmiausia
turi išsiugdyti kilnios asmenybės savybes — dorybingumą, kuris būdingas
vienai iš materialios gamtos gunų. Gayatri mantra Vedų civilizacijoje užima
ypač svarbią vietą, ji laikoma garsine Brahmano inkarnacija. Pirmasis ją ištarė
Brahma, toliau ją persakė mokinių seka.
Lapkričio-gruodžio mėnesiai laikomi geriausiais mėnesiais, nes tada Indijos
laukuose nuimamas grūdų derlius ir žmonės būna labai laimingi. Pavasarį, be
abejonės, mėgsta visi, nes pavasarį nei per karšta, nei per šalta, žydi gėlės ir
sprogsta medžių pumpurai. Be to, pavasarį vyksta daug švenčių, skirtų Krsnos
pramogoms paminėti, todėl šis metų laikas laikomas pačiu džiaugsmingiausiu
ir jis atstovauja Aukščiausiam Viešpačiui, Krsnai.

36 TEKSTAS

dyūtarh chalayatdm asmi tejas tejasvindm aham jayo 'smi vyavasdyo
'smi sattvam sattvavatdm aham
dyūtam—azartinis lošimas; chalayatdm—iš visų suktybių; asmi -Aš esu;
tejah—spindesys; tejasvindm—to kas spindi; aham— Aš esu; jayah—pergalė;
asmi—Aš esu; vyavasdyah—nuotykis; asmi—Aš esu; sattvam—jėga;
sattva-vatdm—stipriųjų; aham— Aš esu.
Iš suktybių Aš — azartinis lošimas, Aš — spindesys to, kas spindi, Aš —
pergalė, Aš — nuotykis ir stipruolio jėga.
Kl)MENTARAS: Visatoje pilna įvairiausios rūšies sukčių. Visų suk-lybių
suktybė — azartinis lošimas, todėl jis atstovauja Krsnai. Krsna
gali apgauti geriau negu bet kuris žmogus. Jis — Aukščiausiasis. Jeigu Krsna
nusprendė ką nors apgauti, Jo klastos niekas nepranoks. Jo didybė ne vienpusė,
ji įvairialypė.
Tarp nugalėtojų Jis — pati pergalė. Jis — spindesys to, kas spindi. Iš
sumaniausių ir dalykiškiausių Jis — pats sumaniausias ir dalykiškiausias. Tarp
nuotykių ieškotojų Jis — didžiausias narsuolis, o iš stipruolių Jis — pats
stipriausias. Kai Krsna buvo žemėje, jo niekas nepranoko jėga. Dar vaikas
būdamas, Jis pakėlė Govardha-nos kalvą. Jis — nepralenkiamas gudruolis,
niekas negali nustelbti Jo spindesio. Jis neįveikiamas kaip pati pergalė, už jį nėra
sumanesnio, Jo jėga nepranokstama.

37 TEKSTAS
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vrsninam vdsudevo 'smi pdndavdndm dhananjayah muninam apy
aham vydsah kavindm ušana kavih
vrsninam—iš Vrsni palikuonių; vdsudevah—Krsna Dvarakoje; asmi—AŠ esu;
pdndavdndm—iš Pandavų; dhananjayah—Arjuna; muninam—iš išminčių;
api—taip pat; aham—Aš esu; vydsah— Vyasa, visų Vedų raštų sudarytojas;
kavindm—iš didžių mąstytojų; ušana—Ušana; kavih—mąstytojas.
Iš Vrsni ainių esu Vasudeva, iš Pandavų — Arjuna. Iš išminčių Aš —
Vyasa, o iš didžių mąstytojų Aš — Ušana.
KOMENTARAS: Krsna — pirmapradis Aukščiausias Dievo Asmuo, o Baladeva
—' tiesioginė Krsnos ekspansija. Ir Viešpats Krsna, ir Baladeva atėjo Vasudevos
sūnumis. Taigi juodu galima vadinti Vasudeva. Kita vertus, Krsna niekada
neapleidžia Vrndavanos, todėl visi kitur pasireiškiantys Jo pavidalai yra Jo
ekspansijos. Vasudeva — tiesioginė Krsnos ekspansija, todėl Vasudeva
nesiskiria nuo Krsnos. Vasudeva, apie kurį kalba šis Bhagavad-gitos posmas —
tai Baladeva, arba Balarama, mat Jis — pirminis visų inkarnacijų šaltinis, taigi ir
vienintelis Vasudevos šaltinis. Tiesioginės Viešpaties ekpansijos vadinasi
svdmša (asmeniškos ekspansijos); dar egzistuoja vibhinndmša vadinamos
ekspansijos (atsietos ekspansijos).
Iš Pandų sūnų garsiausias — Arjuna, jis žinomas Dhananjayos vardu. Jis
geriausias iš žmonių, todėl ir atstovauja Krsnai. Iš munių — mokslo vyrų, Vedų
žinovų, žymiausias — Vyasa, palikęs įvairius Vedų mokslo aiškinimus,
prieinamus platiems Kali amžiaus žmonių sluoksniams. Be to, Vyasa žinomas,
kaip Krsnos inkarnacija, ir jis taip pat atstovauja Krsnai. Kaviai — tai tie, kurie
sugeba giliai išanalizuoti bet kurią problemą. Ryškiausias iš kavių — Ušana,
Sukracarya, demonų dvasinis mokytojas, jis buvo nepaprastai protingas ir
toliaregis politikas. Todėl Sukracarya — dar viena Krsnos turtingumo apraiška.

38 TEKSTAS

dando damayatam asmi nitir asmi jigisatdm
maunam caivdsmi guhydndth jndnam jhdnavatdm aham
dandah—bausmė; damayatam—iš visų malšinimo priemonių; asmi—Aš esu;
nitih—dorovė; asmi—Aš esu; jigisatdm—iš siekiančių pergalės; maunam—tyla;
ca—ir; eva—taip pat; asmi— Aš esu; guhydndm—iš paslapčių; jhdnam—žinios;
jhdna-vatdm —išminčių; aham—-Aš esu.
Iš savivalės numalšinimo priemonių Aš — bausmė, o iš siekiančių pergalės Aš
— dorovė. Iš paslapčių Aš — tyla, iš išminčių Aš — išmintis.
KOMENTARAS: Yra daug bausmės priemonių, ir tarp jų svarbiausios tos, kurios
sutramdo piktadarius. Kai baudžiami nenaudėliai, bausmės įrankis atstovauja
Krsnai. Dorovė greičiausiai suteikia pergalę tiems, kurie nori sėkmės kurioje
nors veiklos srityje. Iš slėpiningų veiksmų — klausymosi, mąstymo ir
meditavimo, svarbiausias— tylėjimas, nes jis padeda ypač sparčiai tobulėti.
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Išmintingasis skiria materiją ir dvasią, aukštesniąją ir žemesniąją Dievo gamtą.
Toks žinojimas — Patsai Krsna.
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yac cdpi sarva-bhūtdnam bijam tad aham arjuna na tad asti vina yat
sydn maya bhūtarh cardcaram
yat—kokia; ca—taip pat; api—gali būti; sarva-bhūtanam—visų kūrinių;
bijam—sėkla; tat—ta; aham—Aš esu; arjuna—o Arjuna; na—ne; tat—ta;
asti—yra; vina'—be; yat—kurios; sydt— egzistuoja; maya—Mano;
bhūtam—sukurta būtybė; cara-acaram —judanti ir nejudanti.
Maža to, Arjuna, Aš — sėkla, pradedanti visas būtybes. Nė viena būtybė —
judanti ar nejudanti — negali gyvuoti be Manąs.
KOMENTARAS: Viskas turi priežastį, ir reiškinijos priežastis, arba sėkla, yra
Krsna. Niekas negali egzistuoti be Krsnos energijos, todėl Jį vadina visagaliu. Be
Jo galybės negali egzistuoti nei judantys, nei nejudantys objektai. Visa tai, kas
neturi Krsnos energijos pagrindo, yra maya — „tai, ko nėra".
40 TEKSTAS

nanto ' sti mama divydndm vibhūtindrh parantapa esa tūddešatah
prokto vibhūter vistaro maya
na—ne; antah—riba; asti—yra; mama—Mano; divydndm—dieviškų;
vibhūtindm—vertenybių; parantapa—o priešų nugalėtojau; esah—visos;
tu—tačiau;
uddešatah—kaip
pavyzdžiai;
proktah—
išsakytos;
vibhūteh—vertenybių; vistarah—ekspansija; maya— Mano.
O galingasis priešų nugalėtojau, Mano dieviškoms apraiškoms nėra nei galo,
nei krašto. Tos, apie kurias tau kalbėjau — tik maža begalinių Mano turtų
ir galybės dalis.
KOMENTARAS: Vedų raštai tvirtina, kad Aukščiausiojo turtai ir energijos
suvokiami įvairiais būdais, jie — beribiai, todėl visus juos apibūdinti
neįmanoma. Viešpats pateikė Arjunai tik keletą pavyzdžių, norėdamas patenkinti
jo smalsumą.

41 TEKSTAS

yad yad vibhūtimat sattvam šrimad ūrjitam eva vd tat tad evdvagaccha
tvam mama tėjo-' mša-sambhavam
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yat yat—kokias tik; vibhūti—vertenybes; mat—turinti; sattvam -būtis;
šri-mat—graži; ūrjitam—šlovinga; eva—tikrai; vd—arba; tat tat—visos jos;
eva-—tikrai; avagaccha—žinoki; tvam— tu; mama—Mano; tejah—iŠ didybės;
amša—dalies; sambhavam —gimusios.
Žinok, jog visi turtingi, puikūs ir šlovingi kūriniai kyla iš vienui vienos
Mano didybės kibirkštėlės.
KOMENTARAS: Reikia žinoti, kad vist šlovingi ir puikūs dvasinio bei
materialaus pasaulio dalykai — tik menkutė Krsnos turtingumo išraiška. Tai, kas
nepaprastai prabangu, reikia laikyti Krsnos luitingumo atšvaitu.

42 TEKSTAS

f t g m u f o t a ^ f o & H M *wą\mi\
atha vd bahunaitena kim jhdtena tavdrjuna vistabhydham idam
krtsnam ekdmšena sthito jagat

atha vd—arba; bahund—daug; etena—tos rūšies; kim—ką; jhdtena—žinodamas; tava—tu; arjuna—o Arjuna; vistabhya—per-ini 'lkiantis;
aham—Aš; idam—šią; krtsnam—visą; eka—viena; amšena—dalimi;
sthitah—esantis; jagat—visatą.
Tačiau ar būtina, Arjuna, taip nuodugniai viską žinoti? Juk viena mažyte
dalele Savęs Aš persmelkiu ir palaikau visą šią visatą.
KOMENTARAS: Aukščiausias Viešpats yra visose materialiose vi-satose, nes
Supersielos pavidalu įžengia į visus daiktus. Siame posme Viešpats sako Arjunai,
jog neverta nagrinėti visų egzistuojančių daiktų turtingumo ir didingumo
skyrium. Tereikia žinoti, jog jie egzistuoja todėl, kad į juos įžengia Krsna
Supersielos pavidalu. Visi — nuo didžiausios būtybės Brahmos iki mažytės
skruzdės — gyvena tik todėl, kad į kiekvieną įžengia ir kiekvieną palaiko
Viešpats.
Yra misionierių, skelbiančių, jog pusdievių garbinimas atves pas Aukščiausią
Dievo Asmenį, į aukščiausią tikslą. Tačiau šis skyrius neskatina garbinti
pusdievių, nes ir didžiausi pusdieviai, tokie, kaip Brahma ir Šiva, teatspindi
dalelę Aukščiausio Viešpaties turtingumo. Jis — kiekvieno kilmės šaltinis, ir
nėra nieko didingesnio už Jį. Jis — asamaurdhva, tai reiškia, kad nėra už Jį
aukštesnio ar Jam lygaus. Padma Purana skelbia, kad tas, kuris Aukščiausią
Viešpatį Krsną priskiria tai pačiai kategorijai, kaip ir Brahmos ar Sivos — vienu
akimoju tampa ateistu. Tačiau visapusiškai išstudijavus įvairius Krsnos turtų bei
Jo energijos ekspansijų aprašymus, be abejonės, galima suvokti Viešpaties Sri
Krsnos padėtį ir sukaupus protą nenukrypstamai garbinti Krsną. Viešpats visa
persmelkia kaip Supersiela, iš dalies Jį atstovaujanti ekspansija, kuri įeina į
viską, kas tik egzistuoja. Todėl tyri bhaktos sutelkia protą Krsnos sąmonėje,
visiškai atsidėdami pasiaukojimo tarnybai, taigi jie nuolatos yra
transcendentinėje būklėje. Aštuntas-vienuoliktas šio skyriaus posmai aiškiai
nurodo, kad reikia pasiaukojamai tarnauti ir garbinti Krsną. Toks tyros
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pasiaukojimo tarnybos kelias. Šis skyrius išsamiai paaiškino, kaip pasiekti
pasiaukojimo tobulumą — bendravimą su Aukščiausiu Dievo Asmeniu. Šrila
Baladeva Vidyabhūsana — didysis dcarya, priklausantis mokinių sekai, kurią
pradėjo Krsna, užbaigia šio skyriaus komentarus žodžiais:
yac-chakti-lešat suryadya bhavanty aty-ugra-tejasah yad-arhšena dhrtarh
višvarh sa krsno dašame 'rcyate
„Galingoji saulė, ir toji stiprybės semiasi iš neišsenkamos Viešpaties Krsnos
energijos, o dalinė Krsnos ekspansija palaiko visą pasaulį. Todėl Viešpats Šri
Krsna išties vertas garbinimo".
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Taip baigiasi Bhaktivedantos dešimtojo Šrimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Absoliuto turtingumas", komentarai.

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

Visatos pavidalas
I

TEKSTAS

^ r e t * * t &s*ft* r a t w H t

n

arjuna uvdca
mad-anugrahdya paramam guhyam adhydtma-samj hitam yat
t\>ayoktam vacas tena moko 'yam vigato mama
arjunah uvdca—Arjuna tarė; mat-anugrahdya—tik tam, kad parodytum man
palankumą;
paramam—aukščiausi;
guhyam—slaptingi
dalykai;
adhydtma—dvasine;
samjhitam—tema;
yat—kurie;
tvayd—Tavo;
ūktam—išsakyti; vacah—žodžiai; tena—jų dėka; mohah — iliuzija;
ayam—Ši; vigatah—išsklaidyta; mama—mano.
Arjuna tarė: Dabar, kai išklausiau Tavo maloningus pamokymus apie
pačius slaptingiausius dvasinius dalykus, mane ap-rimisi iliuzija
išsisklaidė.
KOMENTARAS: Šis skyrius atskleidžia, jog Krsna yra visų priežasčių
priežastis. Maža to, Jis.priežastis Maha-Visnu, iš kurio kyla materialios visatos.
Krsna nėra inkarnacija, Jis — visų inkarnacijų šaltinis. Išsamiai tai aiškina
ankstesnis skyrius.
O dėl Arjunos, tai jis čia pareiškia, kad jį apėmusi iliuzija išsisklaidė. Taigi
jis daugiau nebelaiko Krsnos paprastu žmogumi, savo draugu, suvokia, kad
Krsna — visa ko šaltinis. Apšviestasis Arjuna džiaugiasi, kad turi tokį didį
draugą — Krsną, tačiau mano, kad nors jis ir pripažįsta Krsną visa ko šaltiniu,
tačiau kiti, gali taip ir nepadaryti. Taigi norėdamas, kad Krsnos dieviškumas
taptų visiems akivaizdus, Arjuna šiame skyriuje prašo Krsnos apsireikšti Savo
visatos pavidalu. Tiesą sakant, žmogus, išvydęs Krsnos visatos pavidalą,
išsigąsta, kaip išsigando Arjuna, tačiau Krsna toks maloningas, kad jį

383

384

11.2

Bhagavad-gita

atskleidęs, vėl atsimaino į pirmapradį Savo pavidalą. Arjuna sutinka su tuo,
apie ką jau ne kartą Krsnos užsiminta: Krsna kalba jo paties labui. Taigi Arjuna
pripažįsta, kad visa, kas jam nutinka, įvyksta per Krsnos malonę. Dabar jis
įsitikinęs, kad Krsna — visų priežasčių priežastis ir glūdi kiekvieno širdyje
kaip Supersiela.

2 TEKSTAS

r*rn 4H4< WI <f H l į K U U ft H*H$t| * "
bhavdpyayau hi bhūtandm šrutau vistarašo mayd tvattah
kamala-patraksa mdhdtmyam api cdvyayam
bhava—atsiradimas; apyayau—išnykimas; hi—tikrai; bhūtandm —visų gyvų
esybių; šrutau—išklausytas; vistarašah—smulkiai; mayd—mano; tvattah—iš
Tavęs; kamala-patra-aksa—o lotosa-aki; mdhdtmyam—šlovė; api—taip pat;
ca—ir; avyayam—neišsenkama.
O iotosaaki, išklausęs išsamų Tavo aiškinimą apie tai, kaip atsiranda ir
išnyksta visos gyvos esybės, suvokiau neišsenkamą Tavo didybę.
KOMENTARAS: Arjuna kreipiasi į Viešpatį Krsną iš džiaugsmo Jį vadindamas
lotosaakiu (Krsnos akys panašios į lotoso vainiklapius), nes ankstesniame
skyriuje Krsna užtikrino Jį: aham krtsnasya jagatah prabhavah pralayas tatha
— „Aš esu visos materialios reiškinijos atsiradimo ir išnykimo šaltinis".
Viešpats tai išsamiai paaiškino Arjunai. Sis toliau sužino, kad nors Krsna ir
viso to, kas atsiranda ir išnyksta šaltinis, Jis Pats yra nuošalyje. Devintame
skyriuje Viešpats nurodė, kad Jis visa persmelkiantis, tačiau tai dar nereiškia,
kad Jis asmeniškai visur esti. Tokia yra nesuvokiama Krsnos galybė, ir Arjuna
patvirtina, kad ją gerai suprato.

3 TEKSTAS
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evam etad yathattha tvam dtmdnam paramešvara drastum icchdmi te
rūpam aišvaram purusottama
evam—taip; etat—šį; yatha—kaip yra; dttha—esi išsakęs; tvam —Tu;
dtmdnam—Save
Patį;
paramanšvara—o
Aukščiausias
Viešpatie;
drastum—matyti;
icchdmi—aš
noriu;
te—Tavo;
rūpam—pavidalą;
aišvaram—dievišką; purusa-uttama—o geriausia iš visų asmenybių.
O didžiausias iš asmenybių, o aukščiausias pavidale, nors priešais regiu Tave
tokį, koks esi ir kaip Pats Save apibūdinai, norėčiau pamatyti, koks įžengei į šią
kosmoso reiškinija. Noriu išvysti Tavo visatos pavidalą.
KOMENTARAS: Viešpats sakė, kad kosmoso reiškinija atsiranda ir egzistuoja
todėl, kad Jis įžengė į materialią visatą Savo asmens reprezentacija. Krsnos
teiginiai įtikina Arjuna, tačiau norėdamas įtikinti kitus, tuos, kurie ateityje gali
palaikyti Krsną paprastu žmogumi, jis trokšta išvysti Viešpaties visatos
pavidalą ir suprasti, kaip Jis esti visatoje, nors yra už jos. Arjuna į Viešpatį
kreipiasi vadindamas Jį purusottama. Toks kreipinys irgi reikšmingas. Kadangi
Viešpats yra Aukščiausias Dievo Asmuo, Jis glūdi ir Arjunos širdyje, todėl žino
jo troškimą ir supranta, kad šis ne labai nori pamatyti Viešpaties visatos
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pavidalą, jam visiškai pakanka regėti Krsną Jo asmenišku pavidalu. Krsna taip
pat supranta, kad Arjuna nori pamatyti Jo visatos pavidalą tam, kad įtikintų
kitus — pačiam jam nebereikia jokių įrodymų. Be to, Krsna supranta, kad
Arjunos troškimas regėti Jo visatos pavidalą kilo iš noro nustatyti autentiškumo
kriterijų, mat ateityje būsią labai daug apsišaukėlių, kurie dėsis Dievo
inkarnacijomis. Taigi žmonėms reikėtų būti atidiems. Kas skelbiasi esąs Krsna,
tas turi būti pasiruošęs tai įrodyti, atskleisdamas savo visatos pavidalą.

4 TEKSTAS

manyase yadi tac chakyam mayd drastum iti prabho yogešvara tato
me tvam daršaydtmdnam avyayam
manyase—manai; yadi—jeigu; tat—tą; šakyam—galima; mayd —man;
drastum—išvysti; iti—taip; prabho—o Viešpatie; yoga-išvara—o visų mistinių
jėgų Valdove; tatah—tada; me—man; tvam—Tu; daršaya—parodyk;
atmanam—Savąjį „aš"; avyayam —amžiną.
Jei manai, kad galiu regėti Tavo kosmoso pavidalą, o mano Viešpatie, o
visų mistinių jėgų meistre, būk maloningas, parodyk beribį kosminį „Aš".
KOMENTARAS: Pasakyta, kad materialiomis juslėmis Aukščiausio Viešpaties
Krsnos neįmanoma nei pamatyti, nei išgirsti, nei suvokti ar patirti. Tačiau tam,
kuris nieko nelaukdamas atsidėjo transcendentinei meilės tarnybai Viešpačiui,
Jis apreiškia Save. Kiekviena gyva esybė tėra dvasinė kibirkštis, tad pamatyti ar
suvokti Aukščiausią Viešpatį jai neįmanoma. Būdamas bhakta, Arjuna
ne-pasikliauna savo mąstymo galimybėmis. Priešingai, jis pripažįsta savo, kaip
gyvos esybės, ribotumą ir suvokia aukščiausią Krsnos padėtį. Arjuna supranta,
kad gyva esybė negali suvokti to, kas neribota. Neribotojo prigimtį suvokti
tegalima tuomet, kai Jis Pats maloningai apreiškia Save. Labai reikšmingas
posmo žodis yogešvara, nes Viešpats turi nesuvokiamą galią. Panorėjęs Jis gali
maloningai apsireikšti, nors yra beribis. Todėl Arjuna prašo Krsnos suteikti jam
tą neįtikimą malonę. Jis neįsakinėja Krsnai. Krsna ne
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privalo apsireikšti žmogui, kol šis visiškai neatsidavė Jam Krsnos sąmonėje ir
pasiaukojęs netarnauja. Taigi žmonės, kurie tepasi-kliauna savo proto galia,
negali išvysti Krsnos.

5 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
pašya me pdrtha rūpdni šatašo 'tha sahasrašah ndnd-vidhdni
divydni ndnd-varndkrtini ca
šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; pašya— regėk;
me—Mano; pdrtha—o Prthos sūnau; rūpdni—pavidalų; šatašah—šimtus;
atha—taip
pat;
sahasrašah—tūkstančius;
ndnd-vidhdni—įvairius;
divydni—dieviškus; ndnd—įvairias; varna— spalvas; dkrtini—formas;
ca—taip pat.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Mano brangus Arjuna, o Prthos sūnau,
regėk Mano didybę — šimtus tūkstančių įvairiausių daugiaspalvių dieviškų
pavidalų.
KOMENTARAS: Arjuna norėjo pamatyti Krsnos visatos pavidalą, kuris nors
ir transcendentalus, pasireiškia tik kosmoso reiškinijoje ir todėl yra
priklausomas nuo materialios gamtos laikinumo. Kaip materiali gamta, taip ir
Krsnos visatos pavidalas gali būti išreikštas ir neišreikštas. Jis neegzistuoja
amžinai dvasiniame danguje kaip kiti Krsnos pavidalai. Viešpaties bhakta
netrokšta išvysti visatos pavidalą, bet Arjunai panorėjus išvysti būtent šį
Krsnos pavidalą, Krsna jį apreiškia. Paprastas žmogus visatos pavidalo negali
matyti. Pirmiausia jis turi gauti iš Krsnos atitinkamą sugebėjimą.
pašyaditydn vasūn rudran ašvinau marutas tatha bahūny
adrsta-pūrvdni pašydšcarydni bhdrata
pašya—žvelk į; dditydn—dvyliką Aditi sūnų; vasūn—aštuonis Vasu;
rudran—vienuolika
Rudros
pavidalų;
ašvinau—du
Ašvi-nus;
marutah—keturiasdešimt devynis Marutus (vėjo pusdievius); tatha—taip pat;
bahūni—daugel; adrsta—tau nematyto; pūrvdni —anksčiau; pašya—regėk;
dšcarydni—visus stebuklus; bhdrata —o geriausias iš Bharatų.
O geriausias iš Bharatų, žvelk į įvairiausias Adityų, Vasu, Rudrų,
Ašvini-kumarų ir kitų pusdievių apraiškas. Žvelk į daugybę stebuklingų
niekieno negirdėtų ir neregėtų dalykų.
KOMENTARAS: Nors Arjuna buvo artimas Krsnos draugas, iš visų mokytų
vyrų labiausiai išsilavinęs, tačiau net ir jis visko nežinojo apie Krsną. Čia
sakoma, kad žmonės ir žinot nežinojo apie šiuos visus pavidalus ir apraiškas.
Dabar Krsna apreiškia Savo stebuklingus pavidalus.

7 TEKSTAS

ihaika-stham jagat krtsnam pašyddya sa-cardcaram mama dehe
guddkeša yac cdnyad drastum icchasi

6 TEKSTAS
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iha—šioje; eka-stham—vienoje vietoje; jagat—visatą; krtsnam —visą;
pašya—regėk; adya—tuojau pat; sa—su; cara—judančiu; acaram—ir
nejudančiu; mama—Mano; dehe—šiame kūne; guddkeša—o Arjuna; yat—tą
kurį; ca—taip pat; anyat—kitką; drastum—pamatyti; icchasi—tu nori.
O Arjuna, šiame Mano kūne tu vienusyk išvysi visa, ką tik nori. Visatos
pavidalas parodys tau visa tai, ką panorėsi išvysti ne tik dabar, bet ir
ateityje. Visa — ir tai, kas juda, ir tai, kas nejuda — yra štai čia, vienoje
vietoje.
KOMENTARAS: Iš vienos vietos neįmanoma pamatyti visos visatos. Net ir
didžiausias mokslininkas nemato visko, kas vyksta kitose visatos dalyse.
Tačiau toks bhakta, kaip Arjuna, mato viską, kas vyksta bet kuriame visatos
kampelyje. Krsna suteikia jam galios regėti viską, ko jis tiktai geidžia
—praeitį, dabartį ir ateitį. Taigi Krsnos malone Arjuna regi viską.

8 TEKSTAS

na tu mdm šakyase drastum anenaiva sva-caksusd divyarh daddmi
te caksuh pašya me yogam aišvaram
na—niekada; tu—bet; mdm—Manęs; šakyase—gali; drastum —matyti;
anena—šiomis; eva—tikrai; sva-caksusd—akimis; divyam—dieviškas;
daddmi—Aš duosiu; te—tau; caksuh—akis; pašya—pažvelk; me—į Mano;
yogam aišvaram—nesuvokiamą mistinę jėgą.
Tačiau tu negali matyti Manęs savo dabartinėmis akimis, todėl Aš
suteikiu tau dievišką matymą. Regėk Mano mistinę galybę!
KOMENTARAS: Tyras bhakta nori matyti Krsną tiktai dvirankiu pavidalu ir
jokiu kitu. Viešpaties malone, bhakta mato Viešpaties visatos pavidalą ne
protu, o dvasinėmis akimis. Arjunai, kad jis išvystų Krsnos visatos pavidalą,
patariama keisti ne mąstymą, o regėjimą. Krsnos visatos pavidalas nėra pats
svarbiausias — tai paaiškės iš kitų posmų. Bet Arjuna panoro jį pamatyti,
todėl Viešpats suteikia Jam ypatingą regėjimą, būtiną tam pavidalui išvysti.
Bhaktas, kurių transcendentiniai santykiai su Krsna teisingi, patraukia ne
bedieviška Jo didybės demonstracija, o meilę Krsnai žadinantys bruožai. Nei
Krsnos bičiuliai, Krsnos žaidimų draugai, nei Krsnos tėvai niekada
nesiveržia, kad Krsna parodytų jiems savo turtus ir galybę. Jie pagauti tokios
tyros meilės, kad net neži

6 TEKSTAS
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no, jog Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo. Abipusė meilė priverčia juos
užmiršti, kad Krsna — Aukščiausias Viešpats. Srimad-Bkdgavatam sako, kad
berniukai, žaidžiantys su Krsna — didžiai dorovingos sielos, ir po daugybės
daugybės gimimų jiems suteikta tokia galimybė žaisti su Krsna. Tie berniukai
nežino, kad Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo. Jie laiko Jį savo artimu
draugu. Ta proga Sukadeva Gosvamis cituoja tokį posmą:
ittham satdrh brahmasukhdnubhūtyd
ddsyarh gatdndm para-daivatena mdydšritdndrh
nara-ddrakena
sakam vijahruh krta-punya-puhjdh
„Štai Aukščiausia Asmenybė, kurią didieji išminčiai laiko beasmeniu
Brahmanu, bhaktos — Aukščiausiu Dievo Asmeniu, o paprasti žmonės —
materialios gamtos padariniu. O šie berniukai, ankstesniuose gyvenimuose
atlikę, daugybę dorovingų poelgių, dabar žaidžia su Aukščiausiu Dievo
Asmeniu" (Srimad-Bhdgavatam 1 0 . 1 2 . 1 1 ) .
Taigi bhaktos ne itin siekia išvysti visva-rūpą, visatos pavidalą, bet Arjuna
nori jį pamatyti, kad ateity žmonės neabejotų Krsnos teiginiais ir žinotų, kad
Krsna ne tik teoriškai ir filosofiškai įrodė esąs Aukščiausiasis, bet realiai toks
apsireiškė Arjunai. Arjuna turi tai patvirtinti, nes juo prasideda paramparos
sistema. Norintiesiems suvokti Aukščiausią Dievo Asmenį, Krsną, ir
sekantiems Arjunos pėdomis, žinotina, kad Krsna ne tik teoriškai įrodė esąs
Pats Aukščiausiasis, bet ir tiesiogiai apsireiškė kaip Aukščiausiasis.
Viešpats suteikė Arjunai galią regėti Savo visatos pavidalą, nes žinojo, kad
pats Arjuna, kaip jau minėjome, nelabai troško jį pamatyti.

9 TEKSTAS
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sanjaya uvdca
evam uktva tato rdjan mahd-yogešvaro harih daršaydm dsa
pdrthdya paramam rūpam aišvaram
sanjayah uvdca—Sanjaya tarė; evam—taip; uktva—sakydamas; tatah—po to;
rdjan—o valdove; mahd-yoga-lšvarah—pats galingiausias mistikas;
harih—Aukščiausias Dievo Asmuo Krsna; daršaydm dsa—parodė;
pdrthdya—Arjunai; paramam—dievišką; rūpam aišvaram—visatos pavidalą.
Sanjaya tarė: O valdove, tai taras, visų mistinių jėgų Aukščiausias
Viešpats, Dievo Asmuo, apreiškė Arjunai Savo visatos pavidalą.

10-11 TEKSTAI

aneka-vaktra-nayanam
divydnekodyatdyudham

anekddbhuta-daršanam aneka-divydbharanam

divya-mdlydmbara-dhararh
sarvdšcarya-mayarh devam

divya-gandhdnulepanam
anantam višvato-mukham

aneka—įvairias;
vaktra—burnas;
nayanam—akis;
aneka—įvairius;
adbhuta—nuostabius; daršanam—reginius; aneka—daugel; divya—dieviškų;
dbharanam—papuošalų; divya—dieviškus; aneka—įvairius; udyata—iškeltus;
dyudham—ginklus;
divya—dieviškas;
mdlya—girliandas;
ambara—drabužiais;
dharam—dėvintį;
divya—dieviškais;
gandha—aromatais;
anulepanam—išteptą;
sarva—visą;
dšcarya-mayam—nuostabų;
devam—švytintį;
anantam—beribį;
višvatah-mukham—visa persmelkiantį.
Visatos pavidale Arjuna išvydo aibes burnų, aibes akių ir be galę
stebuklingų reginių! Viešpaties pavidalą puošė nežemiš
ki gražmenys. Jis laikė iškėlęs dieviškuosius ginklus ir vilkėjo dievišku rūbu, o
kūnas, dvelkiantis įvairiausiais dieviškais aliejais, buvo išdabintas
įstabiausiomis girliandomis. Visa tai atrodė stebuklinga, švytėjo, neturėjo
ribų, sklido į visas puses.
KOMENTARAS: Žodis aibės, kuris kartojasi šiuose dviejuose posmuose, nurodo,
kad nebuvo galo Viešpaties rankoms, burnoms, kojoms, viskam, ką regėjo Arjuna.
Manifestacijos buvo išplitusios po visatą, bet Viešpaties malone ir Jo
nesuvokiamos galybės dėka Arjuna jas matė, nors buvo vienoje vietoje.
■

12 TEKSTAS
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divi surya-sahasrasya bhaved yugapad utthita yadi bhah sadrši sa syad
bhdsas tasya mahdtmanah
divi—danguje; sūrya — saulių; sahasrasya—daugel tūkstančių; bhavet—būtų;
yugapat—vienu metu; utthita—pakilę; yadi—jeigu; bhah—šviesa; sadrši—kaip ta;
sa—šis; sydt—būtų; bhdsah —spindėjimas; tasya—Jo; mahd-dtmanah—didžiojo
Viešpaties.
Jei danguje būtų patekėję išsyk šimtai tūkstančių saulių, jų šviesa gal ir
prilygtų tam spindesiui, kurį skleidė Aukščiausio Asmens visatos pavidalas.
KOMENTARAS: Reginys, kurį išvydo Arjuna, žodžiais neapsakomas, tačiau
Sanjaya bando suteikti Dhrtarastrai galimybę protu suvokti šio didingo apreiškimo
vaizdą. Nei Sanjayos, nei Dhrta-rastros mūšio lauke nebuvo, tačiau Vyasos
malone, Sanjaya matė visa, kas vyko. Todėl jis palygina tą reginį, kiek jis
įmanomas įsivaizduoti, su tuo, kas įsivaizduojama (t.y. tūkstančiais saulių).

13 TEKSTAS
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tatraika-stham jagat krtsnam pravibhaktam anekadha apašyad
deva-devasya šarlre pdndavas tada
tatra—ten; eka-stham—vienoje vietoje; jagat—visatą; krtsnam —visą;
pravibhaktam—padalintą; anekadha—į daugybę; apašyat —galėjo regėti;
deva-devasya—Aukščiausio Dievo Asmens; šarlre—visatos pavidale;
pdndavah—Arjuna; tada—tuo metu.
Tuo metu Viešpaties visatos pavidale Arjuna išvydo begalybę visatos
ekspansijų, sutelktų į vieną vietą, nors jų buvo tūkstančiai tūkstančių.
KOMENTARAS: Žodis tatra („ten") — labai reikšmingas. Jis nurodo, kad tuo
momentu, kai Arjuna išvydo visatos pavidalą, ir Arjuna, ir Krsna sėdėjo kovos
vežime. Kiti, buvę mūšio lauke, šio pavidalo matyti negalėjo, nes regėjimą
Krsna tesuteikė Arjunai. Krsnos kūne jis regėjo tūkstančius tūkstančių planetų.
Iš Vedų raštų sužinome, kad egzistuoja daugybė visatų ir planetų. Vienos jų
sukurtos iŠ žemės, kitos — iš aukso, o trečios — iš brangakmenių. Kai kurios
yra labai didelės, kitos — mažesnės, etc. Sėdėdamas kovos vežime, Arjuna
matė jas visas. Tačiau niekas nesuprato, kas vyko tarp Arjunos ir Krsnos.

14 TEKSTAS
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tatah sa vismaydvisto hrsta-roma dhanahjayahi pranamya širasd
devam krtdhjalir abhdsata
tatah—tada; sah —jis; vismaya-dvistah—nuostabos apimtas; hrsta-roma—iš
didelės ekstazės piestu stojusiais plaukais; dhanah-jayah—Arjuna;
pranamya—lenkdamas; širasd—galvą; devam— Aukščiausiam Dievo
Asmeniui; krta-ahjalih—sudėtomis rankomis; abhdsata—ėmė kalbėti.
Tuomet, suglumęs ir nustebęs, piestu stojusiais plaukais, reikšdamas
pagarbą Arjuna nulenkė galvą ir sudėjęs rankas ėmė melstis
Aukščiausiam Viešpačiui.
KOMENTARAS: Dieviškas regėjimas iš karto pakeitė Arjunos ir Krsnos
santykius. Jei anksčiau jie buvo paremti draugyste, tai dabar, po apreiškimo,
Arjuna su didžia pagarba lenkiasi ir sudėjęs rankas meldžiasi Krsnai. Jis šlovina
visatos pavidalą. Taigi Arjunos draugiški jausmai Krsnai dabar virto giliu
stebėjimusi. Didiesiems bhaktoms Krsna — visų santykių šaltinis. Šventi raštai
nurodo dvylika svarbiausių savitarpio santykių rūšių, ir visi jie būdingi Krsnai.
Pasakyta, kad Jis — vandenynas visų santykių, užsimezgančių tarp gyvų esybių,
tarp dievų bei tarp Aukščiausio Viešpaties ir Jo bhaktų.
Arjuna pagavo nuostaba, ir nors iš prigimties jis buvo nuosaikus, santūrus bei
ramus, jo nuostaba virto ekstaze, piestu stojosi plaukai, ir sudėjęs rankas maldai,
jis ėmė garbinti Aukščiausią Viešpatį. Žinoma, tai nebuvo baimė—jis buvo
sužavėtas Aukščiausio Viešpaties stebuklais. Lemiantis jo elgseną veiksnys šiuo
atveju — nuostaba. Natūralios meilės kupiną draugystės jausmą išstūmė
nuostaba, kuri užvaldė Arjuna ir lėmė jo reakciją.
15 TEKSTAS
•
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arjuna uvaca
pašydmi devdrhs tava deva dehe šarvams tatha
bhūta-višesa-sahghdn
brahmanam išarh kamaldsana-stham rsirhš ca sarvan uragdmš
ca divydn
arjunah uvdca—Arjuna tarė; pašydmi—aš matau; devdn—visus pusdievius;
tava—Tavo; deva—o Viešpatie; dehe—kūne; sarvan —visas; tatha—taip pat;
bhūta—gyvas esybes; višesa-sahghdn— ypatingu būdu susirinkusias;
brahmanam—Viešpatį
Brahmą;
išam
—Viešpatį
Šivą;
kamala-dsana-stham—sėdintį lotoso žiede; rsin —didžius išminčius; ca—taip
pat; sarvan—visas; uragdn—gyvates; ca—taip pat; divydn—dieviškas.
Arjuna tarė: Mano brangus Viešpatie Krsna, Tavo kūne drauge regiu visus
pusdievius ir kitas gyvas esybes. Matau lotoso žiede sėdintį Brahmą, regiu
Viešpatį Šivą ir visus išminčius bei dieviškas gyvates.
KOMENTARAS: Arjuna išvydo viską, kas egzistuoja visatoje. Taigi jis mato
Brahmą — pirmąją visatos būtybę, dangaus gyvatę, ant kurios žemesnėse visatos
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srityse guli Garbhodakašayl Višnu. \ guolį susirangiusi gyvatė vadinasi Vasuki.
Yra ir daugiau gyvačių, vadinamų Vasuki. Arjunos žvilgsnis aprėpė visatą nuo
Garbhodakašayl Višnu iki aukščiausios jos dalies — lotoso planetos, kurioje
gyvena pirmoji visatos būtybė Brahma. Taigi Arjuna, sėdėdamas kovos vežime,
iŠ vieno taško matė viską nuo pradžios iki galo. Tai tebuvo įmanoma
Aukščiausio Viešpaties, Krsnos, malone.
•

16 TEKSTAS

<mTft ftšm f%wr man
aneka-bdh ūdara - vaktra-netram pašyami tvdrh sarvato
'nanta-rūpam
ndntarh na madhyam na purias tavddirh pašyami višvešvara
višva-rūpa
aneka—daug; bdhu—rankų; udara—pilvų; vaktra—burnų; ne-tram—akių;
pašyami—aš
matau;
tvam—Tave;
sarvatah—iš
visų
pusių;
ananta-rūpam—beribį pavidalą; na antam—nei pabaigos; na madhyam—nei
vidurio; na punah—nei vėl; tava—Tavo; ddim—pradžios; pašyami—aš matau;
višva-išvara—o visatos Viešpatie; višva-rūpa—visatos pavidale.
O visatos Viešpatie, o visatos pavidale, Tavo kūne aš regiu daugybę rankų,
pilvų, burnų ir akių—jos visur, ir nėra tam nei galo, nei krašto. Tu neturi
nei pabaigos, nei vidurio, nei pradžios.
KOMENTARAS: Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo. Jis — beribis. Todėl per
Jį galima pamatyti viską.
17 TEKSTAS

kirltinam gadinam cakrinam ca
tejo-rdšim sarvato dlptimantam pašydmi tvam durnirlksyam
samantdd
diptdnaldrka-dyutim aprameyam
kirltinam—su šalmais; gadinam—su vėzdais; cakrinam—su diskais; ca—ir;
tejah-rdšim—spindesį; sarvatah—iš visų pusių; dlp-ti-mantam—žėrintį;
pašydmi—aš
regiu;
tvam—Tave;
durniriksyam—sunkiai
regimą;
samantdt—visur; dlpta-anala—liepsnojančią ugnį; arka—saulės; dyutim—saulės
šviesą; aprameyam— neaprėpiamą.
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Sunku žvelgti į Tavo pavidalą, akinantis švytėjimas nuo jo sklinda į visas
šalis, tarsi liepsnotų ugnis ar akinamai spindėtų saulė. Ir vis dėlto aš visur
regiu tą žėrintį pavidalą, vainikuotą karūnomis, ginkluotą vėzdais ir diskais.

18 TEKSTAS

II

tvam aksaram paramam veditavyam tvam asya višvasya param
nidhdnam
tvam avyayah šdšvata-dharma-goptd
sandtanas tvam puruso mato me
tvam—Tu; aksaram—neklystantis; paramam—aukščiausias; veditavyam—reikia
suprasti; tvam—Tu; asya—šios; višvasya—visatos; param—aukščiausias;
nidhanam—pamatas;
tvam—Tu;
av-yayah—neišsenkamas;
šdšvata-dharma-goptd—amžinosios religijos globėjas; sanatanah—amžinas;
tvam—Tu; purusah—Aukščiausia Asmenybė; matah me—tokia mano nuomonė.
Tu — aukščiausias pirmapradis tikslas. Tu — visatos pamatas. Tu esi
neišsenkamas ir seniausias. Tu — Dievo Asmuo, amžinosios religijos
globėjas. Tokia mano nuomonė.

19 TEKSTAS

fcsft* <T<FTO II?<UI
anadi-madhydntam ananta-viryam ananta-bahurh
šaši-sūrya-netram
pašyami tvdrh dipta-hutaša-vaktram sva-tejasd višvam idam
tapantam
anddi—be pradžios; madhya—vidurio; antam—ar pabaigos; ananta—beribė;
viryam—šlovė; ananta—be galo daug; bdhum —rankų; šaši—mėnulis; sūrya—ir
saulė; netram—akys; pašyami—aš regiu; tvam—Tave; dipta—liepsnojančią;
hutdša-vaktram —ugnį, sklindančią iš Tavo burnos; sva-tejasd—Savo spindesiu;
višvam—visatą; idam—šią; tapantam—kaitinantį.
Tu be pradžios, be vidurio ir be pabaigos. Beribė Tavo šlovė. Tavo rankų —
nesuskaičiuojama daugybė, o saulė ir mėnuo — Tavo akys. Aš regiu iš Tavo
burnos plūstančią liepsną ir matau kaip Savo spinduliais Tu degini visą
visatą.
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KOMENTARAS: Šešioms Aukščiausio Dievo Asmens verteny-bėms nėra nei
galo, nei krašto. Šiame posme, kaip ir daugelyje kitų, kartojami tie patys žodžiai,
tačiau pasak šventraščių, nuolatinis Krsnos šlovinimas nėra literatūrinis trūkumas.
Sakoma, kad suglumus, pagavus nuostabai ar .didelei ekstazei, vis kartojami tie
patys žodžiai. Taigi kartojimasis nėra joks trūkumas.
20 TEKSTAS

^

^ ^ __
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dyav d-prthivyor idam antaram hi vydptam tvayaikena dišaš ca
sarvah
drstvddbhutam rūpam ugram tavedam loka-trayam
pravyathitam mahdtman
dyau—nuo atviros
erdvės;
d-pnhivyoh—iki žemės;
idam—šios;
antaram—tarp;
hi—tikrai;
vydptam—persmelktos;
tvayd—Tavo;
ekena—vieno; dišah—kryptys; ca—ir; sarvah—visos; drstvd— matydamos;
adbhutam—nuostabų; rūpam—pavidalą; ugram— baisų; tava—Tavo;
idam—šį; loka—planetų sistemos; trayam— trys; pravyathitam—išgąsdintos;
mahd-dtman—o didysis.
Nors esi vienas, Savimi Tu užpildai dangų, planetas ir visą erdvą. O
didysis, vaizdas, atsiveriantis išvydus stebuklingą ir siaubingą Tavo
pavidalą, kelia sąmyšį visose planetų sistemose.
KOMENTARAS; Dyav d-prthivyoh („erdvė tarp dangaus ir žemės") ir
loka-trayam („trys pasauliai") — reikšmingi posmo žodžiai, nes kaip matyti,
Viešpaties visatos pavidalą regėjo ne tik Arjuna, bet ir kitos būtybės, kitų
planetų sistemų gyventojai. Arjunos matytas visatos pavidalas nebuvo sapnas.
Visi, ką Viešpats apdovanojo dievišku regėjimu, visatos pavidalą matė mūšio
lauke.
!

21 TEKSTAS
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ami hi tvdrh surasahghd višanti
kecid bhftdh prdhjalayo grnanti svastlty uktva
maharsi-siddha-sahghdh
stuvanti tvdrh stutibhih puskaldbhih
ami—visi tie; hi—tikrai; tvam—į Tave; sura-sahghdh—pusdievių pulkai;
višanti—patenka; kecit—kai kurie jų; bhitdh—iš baimės; prdhjalayah—sudėję
rankas; grnanti—aukoja maldas; svasti —ramybės, ramybės; iti—taip;
uktva—sakydami; mahd-rsi—didieji išminčiai; siddha-sahghdh—tobulos
būtybės; stuvanti—gieda himnus; tvam—Tau; stutibhih—maldomis;
puskaldbhih—Vedų himnus.
Pusdievių pulkai lenkiasi Tau ir į Tave sueina. Kai kurie jų labai išsigandę
sudėtomis rankomis aukoja Tau maldas. Giedodami Vedų himnus ir
šaukdami „Ramybės! Ramybės!", Tau meldžiasi pulkai didžių išminčių ir
tobulų būtybių.
KOMENTARAS: Visų planetų sistemų pusdieviai išsigando siaubingo visatos
pavidalo reginio bei jo akinančio spindėjimo ir meldė Viešpaties globos.
■

■

22 TEKSTAS

rudrddityd vasavo ye ca sddhyd višve 'švinau marutaš
cosmapdš ca
gandharva-yaksdsura-siddha-sahghd viksante tvdrh vismitdš
caiva šarve
rudra—Viešpaties Sivos pasireiškimai; dditydh—Adityos; va-savah—Vasu;
ye—visi
šie;
ca—ir;
sddhydh—Sadhyos;
višve—
Višvedevos;
ašvinau—Ašvinl-kumaros; marutah—Marųtos; ca— ir; usma-pah—protėviai;
ca—ir; gandharva—Gandharvų; yaksa —Yaksų; asura—demonų; siddha—ir
tobulų pusdievių; sahghdh
—pulkai; viksante—regi; tvam—Tave; vismitah—nustebę; ca— taip pat;
eva—tikrai; šarve—visi.
įvairiausi Viešpaties Sivos pasireiškimai, Adityos, Vasu, Sa-dhyos,
Višvedevos, abu Ašviai, Marutai, protėviai ir Gandhar-vos, Vaksos, Asuros ir
tobulieji pusdieviai žvelgia į Tave apstulbę.

23 TEKSTAS
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rūpam mahat te bahu-vaktra-netram
maha-baho bahu-bahūru-padam bahūdaram
bahu-damstra-karalam
drstva lokah pravyathitas tathaham
rūpam—pavidalą; mahat—labai didingą; te—Tavo; bahu— daug;
vaktra—veidų; netram—ir akių; maha-baho—o tvirtaranki; bahu—daug;
bahu—rankų; ūru—šlaunų; padam—ir kojų; bahu-udaram—daug pilvų;
bahu-damstrd—daug dantų; karčiam —baisių; drstva—regėdamos;
lokah—visos planetos; pravyathi-tah—sunerimusios; tatha—taip pat;
aham—aš.
O tvirtaranki, daugybės didingojo Tavo pavidalo veidų, akių, rankų, šlaunų,
kojų, pilvų ir Tavo baisių dantų vaizdas sukėlė sąmyšį visose planetose,
sunerimo visi jose viešpataujantys pusdieviai. Man irgi neramu.

■

nabhah-spršam diptam aneka-varnam
vydttdnanarh dlpta-višdla-netram
drstvd hi tvdrh pravyathitdntar-dtmd dhrtirh
na vinddmi šamam ca visno
nabhah-spršam—siekiantį dangų; diptam—švytinčias; aneka— daug;
varnam—spalvas; vydtta—pražiotas; dnanam—burnas; dlpta—žėruojančias;
višdla—labai dideles; netram—akis; drstvd —matydama; hi—tikrai;
tvam—Tave;
pravyathita—sutrikusi;
antah—vidujai;
dtmd—siela;
dhrtim—tvirtybės; na—ne; vinddmi—aš turiu; šamam—dvasios ramybės;
ca—taip pat; visno—o Viešpatie Višnu.
O visa persmelkiantis Višnu, regiu Tave švytintį visomis varsomis, dangų
siekiantį. Matau Tavo praviras burnas, didžiules žėruojančias Tavo akis,
ir iš siaubo temsta mano protas. Negaliu daugiau išlaikyti tvirtybės bei
dvasios pusiausvyros.

25 TEKSTAS
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darhstrd-kardldni ca te mukhdni
drstvaivc kdldnala-sannibhdni

24 TEKSTAS
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dišo na jdne na labhe ca šarma
prasida deveša jagan-nivdsa
damstra-^-dantis;
kardldni—baisius;
ca—taip
pat;
te—Tavo;
mukhdni—veidus; drstvd—regėdamas; eva—tokiu būdu; kala-anala—mirties
ugnis; sannibhdni—lyg; dišah—krypties; na— ne; jdne—aš žinau; na—ne;
labhe—aš gaunu; ca—ir; šarma— malonę; prasida—būk maloningas;
deva-Iša—o viešpačių Viešpatie; jagat-nivdsa—o pasaulių prieglobsti.
O visų viešpačių Viešpatie, o pasaulių prieglobsti, būk man maloningas.
Regėdamas liepsnojančius, mirtimi dvelkiančius Tavo veidus ir siaubingus
dantis, prarandu pusiausvyrą. Aš visiškai sutrikęs.

26 27 TEKSTAI

wm<fi<ft 4^1^: IK * II

ami ca tvam dhrtarastrasya putrah
šarve sahaivdvani-pdla-sahghaih bhismo dronah
sūta-putras tathdsau
sahdsmadiyair api yodha-mukhyaih
vaktrdni te tvaramdnd višanti
darhstrd-kardldni bhaydnakdni kecid vilagnd
dašandntaresu
sandršyante cūrnitair uttamahgaih
ami—šie; ca—taip pat; tvam—Tave; dhrtarastrasya—Dhrtaras-tros;
putrah—sūnūs; šarve—visi; saha—su; eva—tikrai; avani-pdla—kariaujančių
karalių; sahghaih—pulkais; bhismah—Bhls-madeva; dronah—Dronacarya;
sūta-putrah—Karna;
tatha—taip
pat;
asau—tai;
saha—-su;
asmadiyaih—mūsų; api—taip pat; yodha-mukhyaih—karžygių vadais;
vaktrdni—į burnas; te—Tavo; tvaramdndh—skubėdami; višanti—patenka;
damstrd—į dantis; kardldni—siaubingus; bhaydnakdni—labai baisius;
kecit—kai kurie jų; vilagndh—įstrigę; dašana-antaresu—tarp dantų;
sandrš-yante—matomi; cūrnitaih—sumaitotomis; uttama-ahgaih—galvomis.
Visi Dhrtarastros sūnūs ir jų pusėje kovojantys karaliai, taip pat Bhisma,
Drona, Karna ir visi mūsų vyriausieji kariai lekia į siaubingas Tavo
burnas. Kai kuriuos, sumaitotomis galvomis, matau įstrigusius tarp Tavo
dantų.
KOMENTARAS: Ankstesniame posme Viešpats žadėjo Arjunai parodyti tai, ką
jis labiausiai norėtų išvysti, ir dabar Arjuna mato, kaip sunaikinami priešininkų
vadai (Bhlsma, Drona, Karna, visi Dhrtarastros sūnūs), o taip pat paties
Arjunos bei priešininkų kariai. Tai ženklas, kad žuvus beveik visiems
Kuruksetros mūšio dalyviams, Arjuna išeis nugalėtoju. Be to, čia buvo sakyta,
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kad Bhlsma, kuris laikytas nenugalimu, taip pat bus nukautas. Toks likimas
laukė ir Karnos. Bus sutriuškinti ne tik didieji priešo kariai, tokie, kaip Bhlsma,
bet ir kai kurie įžymūs Arjunos bendražygiai.
//

28 TEKSTAS

yatha nadindm bahavo 'mbu-vegdh sjamudram
evdbhimukhd dravanti taĮhd tavdmi nara-loka-vird višanti
vaktrdny abhivijvalanti
yatha—kaip; nadindm—upių; bahavah—daug; ambu-vegdh— vandenų
bangas;
samudram—vandenyno;
eva—tikrai;
abhimu-khdh—link;
dravanti—plukdo;
tatha—taip;
tava—Tavo;
ami—
visi
šie;
nara-loka-vlrdh—žmonijos valdovai; višanti—patenka; vaktrdni—į burnas;
abhivijvalanti—ir sudega.
Kaip upė plukdo savo vandenis į vandenyną, taip liepsnų apimti į Tavo
burnas plūste plūsta visi didieji karžygiai.
29 TEKSTAS

WU 5TtTH

WSfT

^T^TPT ft^lP^t ^t^Tyatha pradiptam jvalanam patanga višanti našdya
samrddha-vegdh
tathaiva našdya višanti lokds tavapi vaktrani
samrddha-vegdh
yatha—kaip;
pradiptam—į
liepsnojančią;
jvalanam—ugnį;
pa-tahgdh—drugiai; višanti—patenka; našdya—pražūčiai; samrddha —visu;
vegdh—greičiu; tatha eva—taip; našdya—pražūčiai; višanti—patenka;
lokah—visi žmonės; tava—į Tavo; api—taip pat; vaktrani—burnas;
samrddha-vegdh—visu greičiu.
Aš matau žmones, visu greičiu lekiančius į Tavo burnas, tarsi į
liepsnojančią ugnį pražūčiai lėktų drugiai.
30 TEKSTAS

iIPRJ *PFflT-

lelihyase grasamdnah samaniai
lokdn samagrdn vadanair jvaladbhih
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tejobhir apūrya jagat samagram bhdsas tavogrdh pratapanti
visno
lelihyase—Tu laižai; grasamdnah—rydamas; samantdt—iš visų pusių;
lokdn—žmones;
samagrdn—visus;
vadanaih—burnomis;
jvaladbhih—liepsnojančiomis; tejobhih—spinduliavimu; apūrya —užliedamas;
jagat—visatą;
samagram—visą;
bhdsah—Spinduliai;
tava—Tavo;
ugrdh—baisūs; pratapanti—degina; visno—o visa persmelkiantis Viešpatie.
O Višnu, matau, kaip Tu liepsojančiomis burnomis ryji žmones, bėgančius
iš visų pusių. Savo švytėjimu Tu užlieji visatą, ir baisūs deginantys
spinduliai sklinda iš Tavęs.
31 TEKSTAS

akhyahi me ko bhavdn ugra-rūpo
namo stu te deva-vara prasida vijhdtum icchdmi
bhavantam ddyam
na hi prajdndmi tava pravrttim
akhyahi—prašau
paaiškinti;
me—man;
kah—kas;
bhavdn—Tu;
ugra-rūpah—nuožmus pavidale; namah astu—lenkiuosi; te— Tau;
deva-vara—o didžiausias iš pusdievių; prasida—būk maloningas;
vijndtum—žinoti; icchdmi—aš noriu; bhavantam—Tave; ddyam—pirmapradį;
na—ne; hi—tikrai; prajdndmi—aš žinau; tava—Tavo; pravrttim—misiją.
O viešpačių Viešpatie, gąsdinantis Savąja išvaizda, pasakyk man, kas esi.
Pagarbiai Tau lenkiuosi, būk maloningas. Tu — pirmapradis Viešpats. Aš
noriu žinoti, kas Tu esi ir ko nori.
32 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca kdlo 'smi loka-ksaya-krt pravrddho
lokan samdhartum iha pravrttah
rte 'pi tvam na bhavisyanti šarve ye
'vasthitah pratyanikesu yodhdh
šri-bhagavan uvdca—Dievo Asmuo tarė; kdlah—laikas; asmi— Aš esu;
loka—pasaulių; ksaya-krt—griovėjas; pravrddhah—didysis; lokan—visus
žmones; samdhartum—sunaikinti; iha—šiame pasaulyje; pravrttah—užsiėmęs;
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rte—išskyrus; api—net; tvam —tave; na—niekada; bhavisyanti—bus;
šarve—visi; ye—kurie; avasthitdh—yra; prati-anikesu—priešingose pusėse;
yodhdh —kariai.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Aš — laikas, didysis pasaulių griovėjas, ir
atėjau, kad sunaikinčiau visus žmones. Išskyrus jus [Pandavas], visi kariai
iš abiejų pusių žus.
KOMENTARAS: Nors Arjuna ir žinojo, kad Krsna—jo draugas ir Aukščiausias
Dievo Asmuo, jį suglumino Krsnos atskleistų pavidalų įvairovė, ir todėl jis
klausia, kokia tikroji griaunančios Jo jėgos paskirtis. Vedose rašoma, kad
Aukščiausia Tiesa sunaikina viską, netgi brdhmanas. Katha Upanisada (1.2.25)
tvirtina:
yasya brahma ca ksatram ca ubhe bhavata odanah mrtyur
yasyopasecanam ka itthd veda yatra sah
Galų gale visus brdhmanas, ksatriyas bei visa, kas gyva, tarsi maistą praryja
Aukščiausiasis. Sis Aukščiausio Viešpaties pavidalas — tarsi visa ryjantis
milžinas. Siame epizode Krsna pasirodo visa naikinančio laiko pavidalu. Visi
dalyvavusieji tame mūšyje bus Jo sunaikinti, teliks keli Pandavos.
Arjuna nenorėjo kautis ir manė, kad geriau pasitraukti iš mūšio lauko — tada
neteks ir nusivilti. Atsakydamas į tai, Viešpats paaiškina, kad jei Arjuna ir
atsisakys kovos, vis tiek visi mūšio dalyviai žus, nes taip Jo sumanyta. Jei
Arjuna nesikaus, jie žus kitokiomis aplinkybėmis. Mirtis neišvengiama, net jei
jis ir nekovos. Iš tikrųjų jie jau mirę. Laikas — griovėjas, ir. Aukščiausiojo
valia, visa, kas išreikšta, turi būti sunaikinta. Toks gamtos dėsnis.

n$H Stase; ų^fa
tasmat tvam uttistha yašo labhasva
jitva šatrun bhuhksva rdjyam samrddham mayaivaite nihatdh
purvam eva
nimitta-mdtram bhava savya-sdein
tasmdt—todėl; tvam—tu; uttistha—pakilki; yašah—šlovę; labhasva—laimėki;
jitva—nugalėdamas; šatrūn—priešus; bhuhksva—džiaukis; rdjyam—karalyste;
samrddham—klestinčia; mayd —Mano; eva—tikrai; ete—visi šie;
nihatdh—nužudyti; purvam eva—išankstiniu sumanymu; nimitta-mdtram—tik
priežastis; bhava—būk; savya-sdein—o Savyasaci.
Tad pakilki. Ruoškis kovoti ir laimėti šlovę. Nugalėk savo priešus ir
džiaukis klestinčia karalyste. Mano sumanymu jie jau mirę, ir tu, o
Savyasaci, tegali būti įrankiu šiame mūšyje.
KOMENTARAS: Žodis savya-sdein nurodo tą, kuris taikliai šaudo iš lanko
mūšio lauke. Krsna kreipiasi į Arjuna, kaip į patyrusį karį, galintį strėlėmis
žudyti savo priešus. „Tebūki įrankiu": nimitta-mdtram. Sis žodis taip pat labai
reikšmingas. Visas pasaulis juda pagal Aukščiausio Dievo Asmens planą.
Stokojantys žinių paikuo-liai mano, jog gamta juda neplaningai, ir kad visos jos
apraiškos susidaro atsitiktinai. Daugybė tariamųjų mokslininkų teigia: „Galimas
daiktas, viskas vyko taip, o galbūt — šitaip", tačiau apie jokius „galimas
daiktas" ar „galbūt" negali būti ir kalbos. Materialiame pasaulyje
įgyvendinamas konkretus planas. Koks jis? Kosmoso reiškinija — tai galimybė
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sąlygotoms sieloms sugrįžti atgal pas Dievą, atgal į namus. Sielos yra sąlygotos,
kol jų mąstysena verčia jas stengtis viešpatauti materialioje gamtoje. Tačiau
suprantantis Aukščiausio Viešpaties sumanymą ir išsiugdęs Krsnos sąmonę
žmogus yra išmintingiausias. Kosmoso reiškinijos kūrimui ir naikinimui
vadovauja aukščiausioji Dievo valia. Taigi Kuruksetros mūšis įvyko Jo
sumanymu. Arjuna norėjo atsisakyti kovos, tačiau Viešpats išaiškino, kad jis
privalo kautis, nes toks yra Jo, Aukščiausio Viešpaties, noras. Tik vykdydamas
Jo norą jis taps laimingas. Visiškai Krsną įsisąmoninęs žmogus, visą savo
gyvenimą skyręs transcendentinei tarnybai Viešpačiui, yra tobulas.
34 TEKSTAS

dronam ca bhlsmam ca jayadratham ca
karnam tathanyan api yodha-vlrdn maya hatdms tvam jahi
ma vyathisthd
yudhyasva jetdsi rane sapatnan
dronam ca—ir Drona; bhlsmam ca—ir BhTsma; jayadratham ca —ir
Jayadratha; karnam—Karna; tatha—taip pat; anydn—kiti; api—tikrai;
yodha-vlrdn—didieji karžygiai; maya—Mano; hatdn —jau nužudyti;
tvam—tu;
jahi—sunaikink;
md—ne;
vyathisthdh
—jaudinkis;
yudhyasva—kovok; jetd asi—tu nugalėsi; rane— kovoje; sapatnan—priešus.
Droną, Bhismą, Jayadratha, Karną bei kitus didžiuosius karžygius Aš jau
sunaikinau. Todėl nukauk juos ir nesijaudink. Stok Į kovą ir mūšyje
sutriuškinsi savo priešus.
KOMENTARAS: Aukščiausias Dievo Asmuo yra visų sumanymų autorius,
tačiau tiems bhaktoms, kurie įgyvendina Jo sumanymus pagal Jo norą, Jis toks
geras ir maloningas, kad atiduoda visą šlovę. Tad gyvenimą žmogus turėtų
sutvarkyti taip, kad veiktų Krsnos sąmonėje ir, tarpininkaujant dvasiniam
mokytojui, suvoktų Aukščiausią Dievo Asmenį. Aukščiausio Dievo Asmens
sumanymus suprasti tegalima Jo malone. Bhaktų ketinimai kilnūs, kaip ir
Paties Viešpaties. Taigi savo veikloje reikia vadovautis šiais sumanymais ir
nugalėti kovoje už būvį.
■

35 TEKSTAS
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etac chrutvd vacanam kešavasya
krtdhjalir vepamdnah kinti namaskrtvd
bhūya evdha krsnam
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sa-gadgadam bhita-bhitah pranamya
sahjayah
uvdca—Sanjaya
tarė;
etat—taip;
šrutvd—klausydamas;
vacanam—kalbos; kešavasya—Krsnos; krta-ahjalih—sudėtomis rankomis;
vepamdnah—virpėdamas;
kinti—Arjuna;
namaskrtvd—nusilenkdamas;
bhūyah—vėl;
eva—taip
pat;
aha—tarė;
krsnam—Krsnai;
sa-gadgadam—virpančiu
balsu;
bhita-bhitah—
išgąstingu;
pranamya—nusilenkdamas.
Sanjaya tarė Dhrtarastrai: O valdove, išgirdęs šiuos Aukščiausio Dievo
Asmens žodžius, Arjuna, visas virpėdamas iš baimės, sudėjęs rankas vis
lenkėsi Viešpačiui Krsnai ir pagaliau virpančiu balsu prabilo.
KOMENTARAS: Kaip jau aiškinta, Arjuna, išvydęs Aukščiausio Dievo
Asmens visatos pavidalą, apstulbsta iš nuostabos, tad daug kartų pagarbiai
lenkiasi Krsnai ir virpančiu balsu pradeda melstis ne kaip draugas, o kaip
nuostabos apimtas bhakta.
36 TEKSTAS

H*raftr ^ fassp: \\\\\\
arjuna uvdca
sthdne hrsikeša tava praklrtyd jagat
prahrsyaty anurajyate ca
raksdrhsi bhitdni dišo dravanti
šarve samasyanti ca siddha-sahghdh
arjunah uvdca—Arjuna tarė; sthdne—teisingai; hrslka-lša—o visų juslių
valdove;
tava—Tavo;
praklrtyd—šlove;
jagat—visas
pasaulis;
prahrsyati—džiūgauja; anurajyate—prisiriša; ca— ir; raksdmsi—demonai;
bhitdni—iš baimės; dišah — į visas puses;
dravanti—išsilaksto; šarve—visi; namasyanti—tviskia, pagarbą; ca—taip
pat; siddha-sahghdįi—lobuli žmonės,
Arjuna tarė: O juslių valdove, išgirdęs Tavo vardą, džiūgauja pasaulis,
kiekvienas žavisi Tavimi. Nors tobulos būtybės pagarbiai Tau lenkiasi,
demonai Tavęs bijo ir bėga į šalis. Taip ir turi būti.
KOMENTARAS: Išgirdęs iš Krsnos apie Kuruksetros mūšio baigtį, Arjuna
prašviesėjo, ir būdamas didis Aukščiausio Dievo Asmens bhakta bei
draugas, pasakė, kad visa tai, ką daro Krsna —- labai teisinga. Arjuna
patvirtino tą mintį, kad K^m —bhaktų globėjas, kurį jie garbina ir kuris
naikina visas blogybes. Jo veiksmai vienodai geri visiems. Arjuna suprato,
kad Kuruksetros muŠį stebėjo daugybė kosminėje erdvėje susirinkusių
pusdievių, siddhos ir išmintingos aukštesniųjų planetų būtybės, nes jame
dalyvavo Pats Krsna. Kai Arjuna išvydo Viešpaties visatos pavidalą,
džiaugėsi jį regėdami ir pusdieviai, tačiau demonams ir ateistams
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Viešpaties šlovinimas buvo nepakenčiamas. Išsigandę visa naikimmčo
Aukš čiausio Dievo Asmens pavidalo, jie pasileido bėgti. Arjuna giria
Krstjos elgesį su bhaktomis ir ateistais. Bhakta visuomet Šlovina Viešpatį,
nes Žino, kad visa, kad ir ką Jis darytų, išganinga visiems.

37 TEKSTAS

kasmdc ca te na nameratt mahdtman
gariyase brahmario 'py ddi-kartre ananta deveša
jagun-nivdsa
tvam aksaram sad-asut tat param yat
kasmdt—kodėl; ca—taip pat; te—Tau; na—ne; nameran—jie turi reikšti
tinkamą pagarbą; mahd-dtman — o didysis; gariyase— kuris esi geresnis;
brahmanah — ui Brahmą; api—nors; ddi-kartre
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—aukščiausią kūrėją; ananta—o beribi; deva-lša—o dievų Dieve;
jagat-nivdsa—o visatos prieglobsti; tvam—Tu esi; aksaram —neišsenkamas;
sat-asat—priežasčiai ir pasekmei; tat param— transcendentalus; yat—kadangi.
O didysis, didingesnis ir už Brahmą, Tu — pirmapradis kūrėjas, tad kodėl
jie neturėtų Tau pagarbiai lenktis. O beribi, dievų Dieve, visatos
prieglobsti! Tu — neišsenkama versmė, visų priežasčių priežastis, Tu
transcendentalus materialiai reiš-kinijai.
KOMENTARAS: Tokiais žodžiais išreikšdamas pagarbą Krsnai, Arjuna parodo,
kad Krsną garbinti turi kiekvienas. Jis — visa persmelkiantis ir Jis — visų sielų
siela. Arjuna kreipiasi į Krsną, vadindamas Jį mahatma ir tuo sakydamas, kad
Krsna — pats didžia-dvasiškiausias ir beribis. Žodis ananta reiškia, kad
absoliučiai viskas yra Aukščiausio Viešpaties valdžioje, ir kad nėra nieko, ko
neapimtų Jo energija, o žodis deveša reiškia, kad Jo valdžioje visi pusdieviai, ir
Jis yra aukščiau jų. Jis — visatos prieglobstis. Be to, Arjunos manymu,
natūralu, jog visos tobulos gyvosios esybės ir visi galingieji pusdieviai
pagarbiai lenkiasi Krsnai, kadangi nėra už Jį nieko didingesnio. Arjuna ypač
pabrėžia tai, kad Krsna didingesnis už Brahmą, nes Jis — Brahmos kūrėjas.
Brahma gimė iš lotoso, kurio stiebas išaugo iš Garbhodakašayl Višnu,
pilnutinės Krsnos ekspansijos, bambos. Todėl ir Brahma, ir iš Brahmos gimęs
Viešpats Siva bei kiti pusdieviai turi su pagarba lenktis Krsnai.
Srlmad-Bhdgavatam sako, kad Viešpatį gerbia ir Viešpats Siva, ir Brahma, ir
kiti tokio lygio pusdieviai. Žodis aksaram labai reikšmingas, nes materiali
kūrinija pasmerkta sunaikinimui, tačiau Viešpats anapus jos. Jis — visų
priežasčių priežastis, ir todėl yra aukštesnis už visas materialios gamtos
sąlygotas sielas bei už pačią materialią kosmoso reiškinija. Todėl Jis — visų
aukščiausių Aukščiausiasis.

38 TEKSTAS
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tvam adi-devah purusah purdnas tvam asya višvasya param
nidhdnam
vettdsi vedyam ca param ca dhdma tvayd tatam višvam
ananta-rūpa
tvam—Tu; adi-devah—pirmapradis Aukščiausias Dievas; purusah—asmuo;
purdnah—senas;
tvam—Tu;
asya—šios;
višvasya—visatos;
param—transcendentalus; nidhdnam—prieglobstis; vettd—žinantis; asi—Tu
esi; vedyam—pažinimo turinys; ca—ir; param—transcendentalus; ca—ir;
dhdma—prieglobstis; tvayd— Tavo; tatam—persmelkta; višvam—visata;
ananta-rūpa—o beribis pavidale.
Tu — pirmapradis Dievo Asmuo, seniausiasis, aukščiausioji išreikšto
kosminio pasaulio šventovė. Tu žinai viską ir esi viso pažinimo turinys. Tu —
aukščiausias prieglobstis, iškilas virš materialiųjų gunų. O beribi pavidale!
Tu persmelki visą kosmoso reiškinija.
KOMENTARAS: Aukščiausias Dievo Asmuo — visa ko pagrindas. Jis viską
remia. Nidhdnam reiškia, kad viskas, netgi Brahmano spindėjimas kyla iš
Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos. Jis žino viską, kas vyksta pasaulyje, ir
jei pažinimas apskritai turi pabaigą, tai Jis — viso pažinimo pabaiga. Todėl
Jis — pažinimo objektas ir jo turinys. Jis — pažinimo objektas, kadangi
persmelkia viską. Jis — dvasinio pasaulio priežastis, todėl yra
transcendentalus; Jis — aukščiausia transcendentinio pasaulio asmenybė.

39 TEKSTAS
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vdyur yamo 'gnir varunah šas'dnkah prajdpatis tvam
prapitdmahaš ca namo namas te 'stu sahasra-krtvah
punaš ca bhuyo pi namo namas te
vdyuh—oras;
yamah—valdovas;
agnih—ugnis;
varunah—vanduo;
šaša-ahkah—mėnulis;
prajdpatih—Brahma;
tvam—Tu;
pra-pitdmahah—proprotėvis; ca—taip pat; namah—mano pagarba;
namah—vėl
mano
pagarba;
te—Tau;
astu—tebūnie;
sahasra-krtvah—tūkstančius kartų; punah ca—ir vėl; bhūyah—dar'kartą;
api—taip pat; namah—reiškiu pagarbą; namah te—reiškiu Tau savo pagarbą.
Tu — oras, Tu — aukščiausias valdovas! Tu — ugnis, vanduo ir mėnuo!
Tu — Brahma, pirmoji gyva būtybė. Tu — proprotėvis. Todėl pagarbiai
nusilenkiu Tau tūkstančius kartų ir vėl iš naujo lenkiuosi.
KOMENTARAS: Čia Viešpats vadinamas oru, nes visa persmelkiantis oras —
ryškiausiai atstovauja pusdieviams. Be to, Arjuna kreipiasi į Krsną, kaip į
proprotėvį, nes Jis — Brahmos, pirmos visatos gyvos būtybės, tėvas.

40 TEKSTAS

namah purastdd atha prsthatas te namo 'stu te sarvata eva
sarva ananta-vlrydmita-vikramas tvam
šarvam samdpnosi tato 'si sarvah
namah—lenkiuosi; purastdt—iš priekio; atha—taip pat; prstha-tah—iŠ
nugaros; te—Tau; namah astu—aš reiškiu savo pagarbą; te—Tau;
sarvatah—iš visų pusių; eva—tikrai; sarva—nes
Tu esi viskas; ananta-virya—neribota galia; amita-vikramah—ir neribota
jėga; tvam—Tu; šarvam—viską; samdpnosi—Tu apimi; tatah—todėl;
asi—Tu esi; sarvah—viskas.
Lenkiuosi Tau iš priekio, iš*'nugaros ir iš visų pusių! O nevaržoma
galybe, Tu — beribės galios valdovas! Tu — visa persmelkiantis ir todėl
Tu — viskas!
KOMENTARAS: Pagautas meilės ekstazės Krsnai, Jo draugas Arjuna
pagarbiai lenkiasi Jam 4š visų pusių. Jis pripažįsta, kad Krsna — visų galių ir
narsos valdovas, daug pranašesnis už visus mūšio lauke susirinkusius
didžiuosius karius. Višnu Purdnoje (1.9.69) pasakyta:
yo 'yam tavdgato deva samipath devatd-ganah sa tvam eva
jagat-srastd yatah sarva-gato bhavdn
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„Kad ir kas stotų priešais Tave, tegu tai bus net pusdievis, bet ir jį sukūrei
Tu, o Aukščiausiasis Dievo Asmuo".

41-42 TEKSTAI
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sakheti matva prasabham yad ūktam he krsna he yddava he
sakheti
ajdnatd mahimdnam tavedam maya pramdddt pranayena
vapi yac cdvahdsdrtham asat-kfto 'si
vihdra-šayydsana-bhojanesu eko 'tha vūpy acyuta
tat-samaksam
tat ksamaye tvdm aham aprameyam
sakhd—draugas; iti—taip; matvd—galvojant; prasahham—įžūliai; yat—kas
tiktai; ūktam—pasakyta; he krsna—o Krcna; he yadava-—o Yadava; he
sakhe—o
mano
brangus
bičiuli;
iti—taip;
ajdnata—nežinant;
mahimdnam—šlovės; tava—Tavo; idam— šios; mayd—man; pramdddt—iš
kvailumo; pranayena—iš meilės; vd api—arba; yat—ko tiktai; ca—taip pat;
avahdsa-artham— juoko dėlei; asat-kftaįi—įžeistas; asi—Tu buvai;
vihdra—ilsintis; šayyd—gulint; asana—sėdint; bhojanesu—ar kartu valgant;
ekafa —vienas; atha vd—arba; api—taip pat; acyuta—o Nepuolantysis;
tat-samaksam—tarp draugų; tat—visa tai; ksamaye—prašau atleisti;
tvdm—Tavęs; aham—aš; aprameyam—neišmatuojamą.
Matydamas Tavyje savo draugą ir Tavo šlovės nepažinęs, aš drąsiai
sakydavau Tau: „O Krsna", „O Yadava", „O mano bičiuli". Prašau
atleisti visa tai, ką praradęs protą ar iš meilės padariau. Daugybę kartų
įžeidžiau Tave juokaudamas, kai ilsėjomės ar tuo pačiu guoliu dalijomės,
sėdėjome kartu ar valgėme, kartais dviese, o kartais ir tarp daugelio
draugų. O Nepuolantysis, prašau, atleisk visus mano įžeidimus.
KOMENTARAS: Nors Krsna ir apsireiškė Arjunai visatos pavidalu, Arjuna
prisimena savo draugiškus santykius su Juo, todėl atsiprašo ir meldžia atleisti
visus perdėm laisvus gestus, kilusius iš draugystės. Jis pripažįsta, kad
anksčiau nežinojo, jog Krsna gali įgauti visatos pavidalą, nors Krsria, artimas
jo draugas, ir papasakojo jam apie tai. Arjuna nežinojo, kiek kartų,
nesuvokdamas Krsnos didybės, nepagarbiai kreipėsi į Jį: „O mano drauge",
„O Krsna", „O Yadava", etc. Tačiau Krsria toks geras ir maloningas, kad
nepaisydamas Savo didybės, elgėsi su Arjuna bičiuliškai. Tokia
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transcendentinė abipusė meilė tarp bhaktos ir Viešpaties. Gyvos esybės ryšys
su Krsria išlieka amžiams, jis neužmirštamas. Tai atsispindi Arjunos elgesyje.
Nors Arjuna matė visatos pavidalo turtingumą, tačiau pamiršti savo
draugystės su Krsna negalėjo.
43 TEKSTAS

pzfržs/

lokasya cardcarasya
tvam asya pujyaš ca gurur garlyan na tvat-samo 'sty
abhyadhikah kuto 'nyo
loka-traye 'py apratima-prabhdva

pitd—tėvas; asi—Tu esi; lokasya—viso pasaulio; cara—judančio;
acarasya—ir nejudančio; tvam—Tu esi; asya—šio; pūjyah— vertas
garbinimo;
ca—taip pat;
guruh—mokytojas; garlyan—šlovingas;
na—niekada; tvat-samah—Tau lygus; asti—yra; abhyadhikah—didesnis;
kutah—ar gali būti; anyah—kitas; loka-traye —trijose planetų sistemose;
api—taip pat; apratima-prabhdva— o neaprėpiama galia.
Tu — visos kosmoso reiškinijos, viso to, kas juda ir nejuda, tėvas.
Tu—jos garbinamas vadovas, vyriausias dvasinis mokytojas. Nėra Tau
lygių, ir niekas negali susivienyti su Tavimi. Tad ar gali būti kas nors
didingesnis už Tave trijuose pasauliuose, o neaprėpiamos galios
Viešpatie?
KOMENTARAS: Aukščiausią Dievo Asmenį, Krsną, reikia garbinti taip, kaip
sūnus garbina tėvą. Jis — dvasinis mokytojas, nes Jis pirma perteikė Vedų
tiesas Brahmai, o dabar dėsto Bhagavad-gltą Arjunai. Todėl Jis ir yra
pirmapradis dvasinis mokytojas, ir kiekvienas šių laikų bona fide dvasinis
mokytojas turi priklausyti mokinių sekai, siekiančiai Krsną. Kas nėra Krsnos
atstovas, tas negali tapti transcendentinių dalykų mokytoju ar dvasiniu
vadovu.
Bet kuriuo atžvilgiu Viešpats yra vertas garbinimo. Jo didybė
neišmatuojama. Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos, niekas negali pranokti
didybe, nes nei dvasinėje, nei materialioje reiškinijoje nėra Jam lygaus ar už
Jį viršesnio. Visi yra menkesni už Jį. Niekas negali Jo pranokti. Svetdšvatara
Upanisada (6.8) teigia taip:
na tasya kdryarh karanam ca vidyate na tat-samaš
cdbhyadhikaš ca dršyate
Kaip ir paprastas žmogus, Aukščiausias Viešpats Krsna turi jusles ir kūną,
tačiau tarp Jo juslių, Jo kūno, Jo proto ir Jo Paties nėra skirtumo. Kvailiai,
kurie gerai nepažino Krsnos, sako, kad Jis skiriasi nuo Savo sielos, proto,
širdies ir viso kito. Krsna — absoliutus, todėl Jo veiksmai ir galybė —
aukščiausi. Be to, pasakyta, kad nors Jo juslės ne tokios kaip mūsų, Jis gali
atlikti bet kokią jusline veiklą, todėl Jo juslės tobulos ir neribotos. Nėra už Jį
didingesnio ar Jam lygaus — visi menkesni už Jį.
Aukščiausio Dievo Asmens žinojimas, jėga ir veikla yra trans-cendentiški.
Bhagavad-gita (4.9) sako:
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janma karma ca me divyam evam yo vetti tattvatah tyaktva deharh
punar janma naiti mam eti so 'rjuna
Kas pažįsta transcendentinį Krsnos kūną, veiklą ir tobulumą, tas, palikęs
savo kūną, eina pas Jį ir daugiau nesugrįžta į šį kančių pasaulį. Taigi reikia
žinoti, kad Krsnos veikla skiriasi nuo kitų. Geriausia šiuo atveju — laikytis
Krsnos nurodymų. Taip žmogus taps tobulas. Be to, pasakyta, kad niekas
negali tapti Krsnos valdovu— visi yra Jo tarnai. Caitanya-caritdmrta (Adi
5.142) patvirtina tą mintį: ekale išvara krsna, dra saha bhrtya — tiktai Krsna
yra Dievas, visi kiti — Jo tarnai. Visi vykdo Jo įsakymus, ir niekas negali
nepaklusti jiems. Visi veikia Jo nurodymu ir Jam prižiūrint. Brahma-samhitd
teigia, kad Jis yra visų priežasčių priežastis.
44 TEKSTAS
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tasmdt pranamya pranidhdya kdyam prasddaye tvdm aham
išam Idyam
piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priydydrhasi deva
sodhum
tasmdt—todėl;
pranamya—nusilenkdamas;
pranidhdya—guldydamas;
kdyam—kūną; prasddaye—prašau malonės; tvdm—Tave; aham—aš;
išam—Aukščiausią Viešpatį; idyam—vertą garbinimo;
pitd iva—kaip tėvas; putrasya—sūnui; sakhd iva—kaip draugas;
sakhyuh—draugui; priyah— mylimasis; priydydįi—brangiausiam;
arhasi—Tu turi; deva—mano Viešpatie; sotfhum—pakąsti.
Tu — Aukščiausias Viešpats, ir kiekviena gyva būtybė turi garbinti Tave.
Todėl krentu Tau po kojų išreikšti pagarbą Ir meldžiu Tavo gailestingumo.
Kaip tėvas pakenčia sūnaus įžūlumą, kaip draugas atleidžia draugui
akiplėšiškumą, kaip Žmona kenčia vyro nesivaržymą, taip meldžiu atleisti
tai, ką galėjau bloga Tau padaryti.
KOMENTARAS: Krsną ir .To bhaktas sieja įvairūs santykiai: vienas gali
matyti Jame sūnų, kiti — vyrą, draugą ar mokytoją. Krsną ir Arjuna sieja
draugystė. Krsna pakantus, kaip pakantus yra tėvas, sutuoktinis ar
mokytojas.
■

45 TEKSTAS

■

adfsfa-purvam hrsito 'smi
pravyathitam mano me

drsfva

bhayena

ca
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tad eva me daršaya deva rūparii
prasida deveša jagan-nivasa
adrsĮa-pūrvam—anksčiau niekada neregėtą; hfsitaįi—džiaugiuosi;
asmi—aš; dfsp?a—regėdamas; bhayena^iš baimės; ca—taip pat;
pravyathitam—-sutrikęs; manaįi-—protas; me-—mano: tat— tą;
eva—tikrai; me—man; daršaya—parodyk; deva—~o Vieš-patie;
rūpam—pavidalą; prasida—būk maloningas; deva-iša—o viešpačių
Viešpatie; jagat-nivdsa—o visatos prieglobsti.
AŠ džiaugiuosi išvydęs niekada anksčiau neregėtą visatos pavidalą, tačiau
tuo pat metu mano protą kausto ir baimė. Todėl, o viešpačių Viešpatie, o
visatos prieglosti, būk man maloningas ir vėl apreiški Savąjį Dievo Asmens
pavidalą.

KOMENTARAS: Arjuna visada pasitiki Krsna, nes yra brangiausias Jo
draugas, ir kaip brangus draugas džiaugiasi savo bičiulio galybe,
Arjunai labai džiugu matyti, kad Jo draugas Krsna — Aukščiausias
Dievo Asmuo, kuris gali apreikšti tokį stebuklingą visatos pavidalą.
Tačiau išvydęs visatos pavidalą, Arjuna išsigąsta, kad vien iš
bičiuliškų jausmų Krsnai daugybę kartų Jį yra įžeidęs. Jo protą kausto
baimė, nors jam nėra ko bijoti. Todėl Arjuna prašo Krsnos apsireikšti
kaip Narayana, nes žino, kad Jis gali pasirodyti bet kokiu pavidalu.
Visatos pavidalas — toks pat materialus ir laikinas, kaip ir materialus
pasaulis. Tačiau Vaikunthos planetose Viešpats egzistuoja
transcendentiniu keturrankiu Narayanos pavidalu. Dvasiniame
danguje — aibės planetų. Kiekvienoje jų viešpatauja pilnutinė K
rsnos manifestacija, turinti įvairius vardus. Taigi Arjuna trcšk i p
matyti vieną iš Krsnos Vaikunthos planetos pavidalų. Žinoma. r
arayanos pavidalas kiekvienoje Vaikunthos planetoje yra kc irrankis,
tačiau Jo rankos skirtinga tvarka laiko simbolius: kriauklę, \ ;;.,dą,
lotosą ir diską. Kiekvieno Narayanos vardas priklauso nuo to,
kurioje rankoje laikomas kuris simbolis. Kiekviena šių forrivj, yra
tapati Krsnai, todėl Arjuna trokšta išvysti Jo keturrankį pavidalą.
46 TEKSTAS

kirltinam gadinam cakra-hastam
icchdmi tvam drastum aham tathaiva
tenaiva rūpena catur-bhujena
sahasra-bdho bhava
višva-mūrte
kiritinam—su šalmu; gadinam—su vėzdu; cakra-hastam—disku
rankoje; icchdmi—trokštu; tvam—Tave; drastum—regėti; aham —aš;
tatha
eva—taip;
tena
eva—tuo;
rūpena—pavidalu;
catuh-bhujena—keturrankiu; sahasro-bdho—o tūkstantranki; bhava—
tapk; višva-mūrte—o visatos pavidale.
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O visatos pavidale, o tūkstantranki Viešpatie, aš noriu regėti Tave keturrankį
su šalmu ant galvos, su vėzdu, disku, kriaukle ir lotoso žiedu rankose. Trokštu
išvysti Tave tokį.
KOMENTARAS: Brahma-samhita (5.39) sako: rdmddi-mūrtisu kala-niyamena
tisthan — Viešpats amžinai egzistuoja šimtais tūkstančių Savo pavidalų, kurių
svarbiausi — Rama, Nrsirhha, Narayana, ete. Jų nesuskaičiuojania daugybė.
Tačiau Arjuna žinojo, kad Krsna — pirmapradis Dievo Asmuo, įgavęs Savo
laikiną visatos pavidalą. Dabar jis nori išvysti Narayana, dvasinį Jo pavidalą.
Posmas visiškai aiškiai patvirtina Srimad-Bhdgavatam teiginį, kad Krsna yra
pirmapradis Dievo Asmuo, o visi kiti pavidalai kyla iš Jo. Jis nesiskiria nuo
Savo pilnutinių ekspansijų. Bet kuriuo iš nesuskaičiuojamų Savo pavidalų Jis
— Dievas. Kiekvienu jų Jis jaunas ir gyvas. Tai nekintamas Aukščiausio
Dievo Asmens bruožas. Kas pažįsta Krsną, tas iškart apsivalo nuo visų
materialaus pasaulio nešvarybių.
47 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
maya prasannena tavdrjunedam
rūpam param daršitam dtma-yogdt tejo-mayarh višvam
anantam ddyam
yan me tvad anyena na drsta-pūrvam
šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; maya— Mano;
prasannena—džiaugsmingai; tava—tau; arjuna—o Arjuna; idam—šis;
rūpam—pavidalas;
param—transcendentinis;
daršitam—parodytas;
dtma-yogdt—Mano vidinės galios dėka; tejah-mayam—pilna spindesio;
višvam—visa visata; anantam—begalinė; ddyam—pradinė; yat—ta, kuri;
me—Mano; frar anyena— be Tavęs; na drsta-pūrvam—niekieno anksčiau
nematyta.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Mano brangus Arjuna, pasitelkęs Savo
vidinę galią, su džiaugsmu atskleidžiau tau aukščiausią materialiame pasaulyje
visatos pavidalą. Iki šiol niekas neregėjo šio pirminio, beribio ir akinamai
spindinčio pavidalo.
KOMENTARAS: Arjuna norėjo pamatyti Aukščiausio Viešpaties visatos
pavidalą, todėl Viešpats Krsna iš malonės Savo bhaktai Arjunai apreiškė
spinduliuojantį ir didingą visatos pavidalą. Jis akino tarsi saulė ir be paliovos
mainėsi daugybe vaizdų. Krsna atskleidė jį tik tam, kad patenkintų Savo
draugo Arjunos troškimą. Jis apreiškė visatos pavidalą Savo "vidine galia, kuri
nesuvokiama žmogaus protui. Niekas iki Arjunos neregėjo Viešpaties visatos
pavidalo, bet apreiškus jį Arjunai, šį pavidalą pamatė ir kiti bhaktos,
gyvenantys dangaus ir kitose planetose atviroje erdvėje. Anksčiau jie nematė
visatos pavidalo, bet Arjunos dėka jis jiems atsivėrė. Kitaip sakant, visi
bhaktos, susiję su Viešpačiu per mokinių seką, Krsnos malone išvydo visatos
pavidalą, kuris buvo apreikštas Arjunai. Kai kas teigia, kad šis pavidalas buvo
apreikštas ir Duryo-dhanai, kai Krsna buvo atvykęs pas jį taikos derybų.
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Duryodhana nepriėmė taikaus pasiūlymo, ir tada Krsna apreiškė keletą Savo
kosmoso formų. Tačiau jos skiriasi nuo tų, kurias matė Arjuna. Čia aiškiai
pasakyta, kad to pavidalo dar niekas neregėjo.
48 TEKSTAS

na veda-yajhddhyayanair na ddnair
na ca kriydbhir na tapobhir ugraih . evarh-rūpah šakya aham
nr-loke drastum tvad anyena kuru-pravira
na—niekada; veda-yajha—aukomis; adhyayanaih—ar Vedų studijavimu;
na—niekada;
danaih—labdara;
na—niekada;
ca—taip
pat;
kriydbhih—dorovinga veikla; na—niekada; tapobhih—didelėmis askezėmis;
ugraih—rūsčiomis; evam-rūpah—šiuo pavidalu; šakyah—galiu; aham—Aš;
nr-loke—šiame materialiame pasaulyje; drastum—būti regimas; tvat—be
tavęs; anyena—kito; kuru-pravira—o geriausias Kuru kary.
O geriausias Kuru kary, dar nė vienas iki tavęs niekada neregėjo šio
Mano visatos pavidalo, nes materialiame pasaulyje j[ pamatyti
neįmanoma nei studijuojant Vedas, nei aukojant aukas ar teikiant
labdarą, nei atliekant dorovingus darbus ar rūsčias askezes.
KOMENTARAS: Šiuo atveju reikia teisingai suprasti, kas yra dieviškas
regėjimas. Kas jį galėtų turėti? Dieviškas — tai šventas. Nepasiekus pusdievių
šventumo, neįmanoma įgyti dieviško regėjimo. O kas yra pusdievis? Vedų
raštai nurodo, kad pusdieviai — tai Viešpaties Višnu bhaktos (visnu-bhaktdh
smrtd devdh). Ateistai, t.y. tie kurie netiki Višnu, arba tepripažįsta
Aukščiausiuoju beasmenį Krsnos aspektą — neturi dieviško regėjimo.
Neįmanoma menkinti Krsną ir kartu turėti dievišką regėjimą. Dieviško
regėjimo neturėsi, netapęs dieviška asmenybe. Žodžiu, tiktai turintieji dievišką
regėjimą gali matyti tai, ką matė Arjuna.
Bhagavad-gitoje aprašytas visatos pavidalas. Nors iki Arjunos jo niekas
nematė, po šio įvykio kiekvienas apie višva-rūpą gali susidaryti kažkokį
vaizdą. Tiktai tikri šventieji regi Viešpaties visatos pavidalą. Bet neįmanoma
tapti šventu, jei nesi tyras Krsnos bhakta. Dieviškos prigimties bhaktos, net ir
turėdami dievišką regėjimą, nelabai geidžia pamatyti Viešpaties visatos
pavidalą. Ankstesniame posme sakoma, kad Arjuna troško pamatyti Viešpatį
Krsną keturrankiu Višnu, nes visatos pavidalas jį baugino.
Posme yra keletas reikšmingų žodžių: veda-yajhddhyayanaih, kurie nurodo
„Vedų raštų ir aukojimo taisyklių studijavimą". Žodis veda nurodo visus Vedų
raštus, būtent keturias Vedas {Rg, Yajur, Sama ir Atharva), aštuoniolika
Purdnų, Upanišadas ir Vedanta-sūtra. Šiuos šaltinius galima studijuoti
namuose ar kur kitur. Prie Vedų raštų taip pat priskiriamos ir sutros:
Kalpa-sūtros ir Mimdrhsd-sūtros, kurios nagrinėja aukojimo būdus. Žodis
ddnaih nurodo labdarą, skirtą jos vertiems asmenims — brdhmanoms ir
vaisnavoms, kurie iš transcendentinės meilės tarnauja Viešpačiui. „Dorovinga
veikla" reiškia agni-hotrą bei įvairioms kastoms nurodytas pareigas.
Savanoriškas kūno skausmų kentėjimas vadinasi tapasya. Taigi galima
atlikinėti visus čia minėtus veiksmus: alinti kūną, teikti labdarą, studijuoti
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Vedas, etc. tačiau jei žmogus nėra toks bhakta, koks buvo Arjuna, visatos
pavidalo jis nellvys, Impersonalistai įsivaizduoja regį Viešpaties visatos
pavidalą, tačiau Bhagavad-gita rodo. kad jie — abhaktos ir Viešpaties visatos
pavidalo matyti negali.
Yra daugybė Žmonių, kuriančių inkamacijas. Jie paskelbia Dievo
įsikūnijimu paprastą žmogų, tačiau tai - kvailystė. Mes turėtume remtis
Bhagavad-gitos principais, nes kitaip tobulų dvasinių Žinių neįgysime. Nors
Bhagavad gita laikoma Dievo pažinimo pradžiamoksliu, ji tokia tobula, kad
kiekvienam padės atskirti, kas yra kas. Pscudoinkarnacijų pasekėjai gali
tvirtinti, kad ir jie mate transcendentine Dievo Inkarnaciją, visatos pavidalą,
tačiau nereikia jais tikėli, nes Čia aiškiai pasakyta, jog netapus Krsnos bhakta,
Dievo visatos pavidalo nepamatysi. Taigi visų pirma reikia tapti tym Krsnos
bhakta, ir tik tada galima tvirtinti mačius ir sugebant apibūdinti visatos
pavidalą. Krsnos bhakta netikrų inkarnacijų ir jų pasekėjų nepripažįsta.
49 TEKSTAS

md te vyathd ma ca vimūa'ha-bhdvo dfstvd rūpam ghoram idrh
mamedam
vyapeta-bhlfj prita-manah punas r\>arh tad eva me rūpam
idarh prapašya
md—tenebūna; te — tau; vyathd—baimės; md—tenebūna; ca— taip pat;
vimūd'ha-bh(huiįi"-summmo; drsfvd—regint; rūpam— pavidalą; ghoram—
siaubingą; idrk—tokį, koks jis yra; mama — Mano; idam—šį;
vyapeta-bhih—praėjus baimei; prita-mandh — nurimus protui; ptmah~-vb\;
tvam—tu; tat—tą; eva—taip; me -Mano; rūpam—pavidalą: idam—šį:
prapašya—išvysk.
Regėdamas Mane tokį siaubingą, suglumai ir pasimetei. Tebūnie tam
galas. Mano bhakta, užmirški bet kokią baimę ir nurimusiu protu žvelk į
taip trokštamą pavidalą.
KOMENTARAS: Bhagavad-gitos pradžioje Arjuna išsigąsta, kad jam teks
žudyti BhTsmą ir Droną — pagarbos vertus senelį ir mokytoją. Tačiau Krsna
pasakė, kad neverta dėl to baimintis. Kai Dhr-tarastros sūnūs Kuru
susirinkime bandė išrengti Draupadl, Bhlsma ir Drona nepratarė nė žodžio. Už
tokį pareigos nepaisymą jie nusipelnė mirties. Apreiškęs Savo visatos
pavidalą, Krsna tuo parodė Arjunai, kad už savo nederamą elgesį šie žmonės
jau nužudyti. Mirties scena buvo apreikšta Arjunai todėl, kad bhaktos visada
taikūs ir negali taip šiurpiai pasielgti. Kai visatos pavidalo apreiškimo tikslas
tapo aiškus, Arjuna panoro išvysti keturrankį Krsnos pavidalą, ir Viešpats
parodė jį. Bhakta ne itin domina visatos pavidalas, nes jis neleidžia gauti
meilės atsako. Bhakta trokšta arba išreikšti savo pagarbą bei susižavėjimą
Viešpačiui, arba matyti Krsną dvirankį, kad galėtų su meile tarnauti
Aukščiausiam Dievo Asmeniui ir sulauktų į savo meilę atsako.
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50 TEKSTAS

sanjaya uvdca
ity arjunam vdsudevas tathoktvd
svakam rūpam daršaydm dsa bhūyah dšvdsaydm dsa ca bhitam
enam
bhūtva punah saumya-vapur mahatma
sanjayah
uvdca—Sanjaya
tarė;
iti—taip;
arjunam—Arjunai;
vd-sudevah—Krsna; tatha—taip; uktvd—kalbėdamas; svakam—Savo;
rūpam—pavidalą; daršaydm dsa—parodė; bhūyah—vėl; dš-vdsaydm
dsa—padrąsino;
ca—taip
pat;
bhitam—išsigandusį;
enam—jį;
bhūtva—tapdamas;
punah—vėl;
saumya-vapuh—gražiu
pavidalu;
mahd-dtmd—didysis.
Sanjaya tarė Dhrtarastrai: Aukščiausias Dievo Asmuo, Krsna, taip
pasakąs Arjunai, atskleidė Savo tikrą keturrankį pavidalą, o paskui
pasirodė Savo dvirankiu pavidalu, padrąsindamas nusigandusį Arjuna.
KOMENTARAS: Kai Krsna pasirodė Vasudevos ir DevakI sūnaus asmenyje,
Jis pirmiausia apsireiškė keturrankiu Narayana, tačiau tėvų prašomas,
atsimainė į paprastą vaiką. Taigi ir šiuo atveju Krsna žinojo, kad Arjuna
nelabai trokšta išvysti keturrankį Jo pavidalą, tačiau Arjunos prašomas Krsna
atskleidė jį, o paskui pasirodė dvirankis. Žodis saumya-vapuh labai svarbus.
Saumya-vapuh — tai labai gražus pavidalas; jis laikomas pačiu gražiausiu.
Kai Krsna buvo nužengęs į Žemę, žmones žavėjo vien Krsnos išvaizda.
Kadangi Krsna yra visatos valdovas, Jis lengvai išsklaidė Savo bhaktos
Arjunos baimę vėl pasirodydamas nuostabiu Krsnos pavidalu.
Brahma-samhita (5.38) sako: premdhjana-cchurita-bhakti-vilocanena — šį
nuostabų Sri Krsnos pavidalą gali regėti tik tas, kurio akys suvilgytos meilės
balzamu.

51 TEKSTAS

arjuna uvdca
drstvedam mdnusam rūpam tava saumyam jandrdana iddnlm asmi
samvrttah sa-cetdh prakrtim gatah
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arjunah uvdca—Arjuna tarė; drstva—regėdamas; idam—šį; mdnusam—žmogaus; rūpam—pavidalą; tava—Tavo; saumyam— labai gražų;
jandrdana—o priešų baudėjau; iddnim—dabar; asmi
aš esu; somvrttoh nurimusios; sa <rtdh sąmonės; prakrtim —■į savo
paties prigimtį; gataįt — sugrįžęs,
Išvydęs Krsna pirmapradžiu pavidalu, Arjuna tarė: O Janardana,
regėdamas Tave nuostabios žmogaus išvaizdos, atgavau dvasios ramybę
ir atsitokėjau.

KOMENTARAS: Žodžiai mdnusam

i tipam aiškiai kalba apie tai. kad
pirmapradis Aukščiausio Dievo Asmenį pavidalas •-- dvirankis. Kas pajuokia
Kisną, laikydamas Jį paprastu žmogumi, tas ne pažįsta Jo dieviškos
prigimtie!. Jeigu Krsna bfitu paprastas Žmogus, argi lis galėti} apreikšti
visatos pavidalą, o po to vėl tapti keturrankiu Narayana? Todėl Bhagavad
gitoje aiškiai pasakyta, kad tas, kuns laiko Kį s u i į paprastu žmogumi ir
klaidina skaitytoją tvirtindamas, kad Krsnos vardu kalba beasmenis
Brahmanas, daro didžiausią neteisybę. Krsna juk atskleidė visatos bei
keturrankį Vi.snu pavidalą tad ar gali Jis huti paprastas žmogus? Tyro
bhaktos nesupainioja klaidingi BHagavad-gttos komentarai, nes jis žino.
kas yra kas. Autentiški Bhagavad gitos posmai skaistus kaip saulė jiems
nereikalinga blyški lempu šviesa, kuria taip nori ap šviesti juos kvaili
komentatoriai

Uiuii
52 TKKSTAS

žfar

fa?} cfanflvi I M U

Sri bhagavčn uvdca
su du r dar ša m idam rūpam drsfavdn asi yan mama deva aį>y
asya nipasya nityam daršana-kdhksinah

Šri bhagavan uvdca ......... Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; su-durdaršam—- labai sunku pamatyti; idam šį; rūpam - pavidalą; drs(avan asi

kaip tu regėjai; yat - kurį; mama

Mano: dcvdh —

pusdieviai; api taip pat; ašva šį; nipasya pavidalą; nityam
amžinai; daršana-kdhksinoh ............... trokšta pamatyti.
Anksčiausias Dievo Asmuo tarė: Mano brangus Arjuna, labai sunku
išvysti pavidalą, kurį tu dabar regi. Pusdieviai, ir tie, visada ieško
galimybės pamatyti tą artimą širdžiai pavidalą.
KOMENTARAS: Keturiasdešimt aštuntame šio skyriaus posme pasakojama,
kaip baigėsi Viešpaties Krsnos visatos pavidalo apreiškimas, ir kaip Viešpats
pranešė Arjunai, kad pamatyti tą pavidalą neįmanoma nei dorovingos veiklos
pagalba, nei atnašaujant aukas, ete. O žodis su-durdaršam, ištartas šiame
posme, pažymi, kad dvirankis Krsnos pavidalas — dar slaptingesnis. Krsnos
visatos pavidalą galima pamatyti, kai įvairiai veiklai — askezei, Vedų
studijoms, filosofavimui — suteikiamas nors mažiausias pasiaukojimo
tarnybos atspalvis. Taigi jį regėti įmanoma. Tačiau nesant jokio bhakti
atspalvio, jis nematomas — tai jau buvo aiškinta. Sunku išvysti Krsną visatos
pavidalu, tačiau pamatyti Krsną dvirankį
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— dar sunkiau, tai sunkus uždavinys net ir tokiems pusdieviams kaip Brahma
bei Viešpats Šiva. Jie trokšta Jį matyti, ir apie tai liudija Srlmad-Bhdgavatam.
Pasak jos, kai buvo spėjama, kad Krsna yra Savo motinos DevakI įsčiose,
pažiūrėti šio stebuklo, Krsnos, iš dangaus nusileido visi pusdieviai. Jie aukojo
Viešpačiui gražiausias maldas, nors tada Jo ir neregėjo. Jie laukė, norėdami Jį
pamatyti. Tik kvailiai gali Jį pajuokti, laikydami paprastu žmogumi, ir gerbti
ne Jį, o „kažką" beasmenį Jame. Toks požiūris visiška kvailystė. Iš tikrųjų
pamatyti Krsną dvirankiu pavidalu trokšta net pusdieviai Brahma ir Šiva.
Bhagavad-gltoje (9.11) dar sakoma: avajdnanti mdm mūdhd manuslm
tanum dšritah — Jis nematomas tiems kvailiams, kurie Jį pajuokia. Krsnos
kūnas, kaip liudija Brahma-sarhhitd ir Pats Krsna patvirtina Bhagavad-gltoje,
yra visiškai dvasinis, kupinas palaimos ir amžinas. Jo kūnas neturi nieko
bendra su materialiu kūnu. Tačiau tiems, kurie nori pažinti Krsną, skaitydami
Bhagavad-gltą ir kitus Vedų raštus, Krsna — mįslė. Tie, kurie taiko materialų
pažinimo metodą, mano, kad Jis didi istorinė asmenybė ir labai mokytas
filosofas, bet vis dėlto paprastas žmogus, ir nors labai galingas, tačiau turėjęs
materialų kūną. Jie mano, kad Absoliuti Tiesa galiausiai yra beasmenė, ir
todėl iš beasmenio aspekto kilo Jo asmeniškas aspektas, susijęs su materialia
gamta. Toks samprotavimas apie Aukščiausią Dievo Asmenį —
materialistinis. Yra ir kita
— spekuliatyvi išvada. Žmonės, ieškantys žinių, taip pat samprotauja apie
Krsną ir laiko Jį menkiau svarbiu už Aukščiausiojo visatos pavidalą. Todėl kai
kas mano, jog Arjunai apreikštas Krsnos visatos pavidalas — daug svarbesnis
už asmenišką. Jų nuomone, Aukščiausiojo asmeniškas pavidalas — tai
vaizduotės padarinys. Jie tiki, kad Absoliuti Tiesa galų gale nėra asmuo. Tuo
tarpu ketvirtas Bhagavad-gitos skyrius aprašo transcendentinį procesą: klausytis apie Krsną iš autoritetų. Toks tikrasis Vedų kelias, ir tie, kurie išties
laikosi Vedų linijos, klausosi apie Krsną iš autoriteto. Kas daugsyk girdi apie
Krsną, tam Jis tampa mielas. Jau ne kartą minėjome, kad Krsną gaubia Jo
galia yoga-mdyd. Ne kiekvienam Jis matomas ir ne kiekvienam Jis
atsiskleidžia. Jį mato tik tas, kuriam atsiskleidžia Jis Pats. Sį teiginį patvirtina
Vedų raštai: tik atsidavusi siela ir tegali visiškai suprasti Absoliučią Tiesą.
Transcendentalistas, kuris nuolat yra Krsnos sąmonėje ir pasiaukojamai
tarnauja Krsnai, atmerkia savo dvasines akis ir regi apsireiŠkiant Krsną.
Išvysti tokį apsireiškimą negali net pusdieviai, todėl jiems ir sunku suvokti
Krsną. Toli pažengę pusdieviai visada viliasi pamatyti Krsną dvirankiu
pavidalu. Iš čia išplaukia tokia išvada: jeigu nepaprastai sunku išvysti Krsnos
visatos pavidalą — mat jis atsiskleidžia ne kam pakliuvo — tai nepalyginti
sunkiau patirti asmenišką Jo pavidalą — Syamasundara.
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ndharh vedair na tapasa na ddnena na cejyayd šakya evam-vidho
drastum drstavdn asi mdm yatha
na—niekada; aham—Aš; vedaih—Vedų studijavimu; na—niekada;
tapasa—didelėmis; na—niekada; ddnena—labdara; na— niekada; ca—taip
pat; ijyayd—garbinimu; šakyah—įmanoma; evam-vidhah—kaip šį;
drastum—regėti; drstavdn—regintis; asi —tu esi; mdm—Mane; yatha—kaip.
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Pavidalo, kurį dabar regi transcendentinėmis akimis, neįmanoma suvokti
vien tik studijuojant Vedas ar atliekant rūsčias askezes, teikiant labdarą
ar garbinimu. Tai ne tos priemonės, kurios padėtų išvysti Mane tokį, koks
Aš esu.
KOMENTARAS: Savo tėvams DevakT ir Vasudevai Krsna iš pradžių pasirodė
keturrankis, o po to atsimainė į dvirankį pavidalą. Atsimainymo paslaptį itin
sunku suprasti ateistams ir tiems, kurie neatlieka pasiaukojimo tarnybos.
Eruditai, kurie išstudijavo Vedų raštus, pasitelkę gramatikos metodą arba
grynai iš akademinio susidomėjimo, nepajėgs suprasti Krsnos. Jo nesuvokia ir
tie, kurie garbina Jį tik parodomai, lankydami šventyklą. Nors jie ir lanko
šventyklas, tačiau suvokti Krsnos tokio, koks Jis yra, negali. Kitame posme
Krsna aiškina, kad Jį pažinti galima tiktai pasiaukojimo tarnybos būdu.
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bhaktya tv ananyayd šakya aham evarh-vidho 'rjuna jhdtum drastum ca
taltvena pravestum ca parantapa
bhaktya—pasiaukojimo tarnybos dėka; tu—tačiau; ananyayd— neužterštos
karmine veikla ar spekuliatyviu pažinimu; šakyah— galimas; aham—Aš;
evam-vidhah—kaip
šis;
arjuna—o
Arjuna;
jhdtum—pažinti;
drastum—pamatyti; ca—ir; tattvena—iš tiesų; pravestum—patekti į; ca—taip
pat; parantapa—o priešo baudėjau.
Mano brangus Arjuna, tiktai su pasiaukojimu tarnaujant Man ir į nieką
kitą nenukrypstant, galima pažinti Mane tokį, koks stoviu priešais tave, ir
tiesiogiai Mane išvysti. Tik taip galima atskleisti Mano pažinimo paslaptį.
KOMENTARAS: Suvokti Krsną galima tiktai su pasiaukojimu Jam tarnaujant
ir į nieką kitą nenukrypstant. Šiame posme Jis Pats aiškiai išsako tą mintį, kad
neturintys įgaliojimų komentatoriai, kurie bando suvokti Bhagavad-gltą
spekuliatyviais samprotavimais, žinotų tuščiai gaištą laiką. Niekas negali
suvokti, kaip Krsna, apsireiškęs Savo tėvams keturrankiu pavidalu, netrukus
atsimainė į dvirankį. To suvokti neįmanoma studijuojant Vedas arba filosofuojant. Todėl čia aiškiai sakoma, kad niekas negali Jo pamatyti arba suvokti tuos
dalykus. Tačiau turintys didžiulę patirtį Vedų literatūros tyrinėtojai labai daug
sužino apie Krsną iš Vedų raštų. Autoritetingoje literatūroje pateikta daug
taisyklių, ir kas nori suprasti Krsną, turi jų laikytis. Rūsti askezė atliekama
pagal tas taisykles: pasninkaujant per Janmastamį (Krsnos atėjimo dieną) ir
per Eka-dašį (vienuoliktą mėnulio jaunaties ir vienuoliktą mėnulio pilnaties
dieną). Kalbant apie šalpą, aišku, kad ji skirtina Krsnos bhaktoms,
pasiaukojamai Jam tarnaujantiems ir skleidžiamiems Krsnos filosofiją, arba
Krsnos sąmonę, visame pasaulyje. Krsnos sąmonė — tai žmonijos
palaiminimas. Rūpa Gosvamis pripažino Viešpatį Caitan-yą pačia
labdaringiausia asmenybe, nes Jis dosniai dalijo žmonėms meilę Krsnai, kurią
taip sunku pelnyti. Taigi jei žmogus aukoja tam tikrą pinigų sumą Krsnos
sąmonę skleidžiantiems žmonėms, jo teikiama labdara, skirta Krsnos sąmonei
skleisti, yra didžiausia pasaulyje. Kai žmogus garbina Krsną pagal garbinimo
šventykloje reikalavimus (Indijos šventyklose visada stovi kokia nors skulptūra — dažniausiai Višnu ar Krsnos), tai šitaip pagerbdamas ir šlovindamas
Aukščiausią Dievo Asmenį, jis gauna galimybę tobulėti. Pradedantiems
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pasiaukojimo tarnybą Viešpačiui garbinimas šventykloje itin svarbus. Apie tai
liudija ir Vedų raštai (Svetašvatara Upanisada 6.23):
yasya deve para hhaktir yatha deve tatha gurau tasyaite kathita hy
arthah prakdšante mahatmanah
Kas beatodairiškai atsidavė Aukščiausiam Viešpačiui ir kam vadovauja
dvasinis mokytojas, kuriuo jis taip pat šventai tiki, tas per apreiškimą gali
išvysti Aukščiausią Dievo Asmenį. Krsna spekuliatyviais samprotavimais
nesuvokiamas. Tas, kuris nesimokė pas bona fide dvasinį mokytoją, net iš tolo
nesuvoks Krsnos. Čia sąmoningai pavartotas žodis tu, kuris būtent ir rodo, kad
joks kitas Krsnos pažinimo būdas netinka, negali būti rekomenduojamas ir
neatneš sėkmės.
Krsnos asmeniškas dvirankis ir keturrankis pavidalai iš esmės skiriasi nuo
Arjunai apreikšto laikino visatos pavidalo. Keturrankis Narayanos ir dvirankis
Krsnos pavidalai yra amžini ir transcendentiniai, o Arjunai apreikštas visatos
pavidalas — laikinas. Pats žodis sudurdaršam, kuris reiškia „sunku matyti"
pažymi, kad niekas šio visatos pavidalo anksčiau neregėjo. Ir dar jis leidžia
suprasti, kad būtinybės apreikšti jį bhaktoms nebuvo. Krsna tą pavidalą apreiškė Arjunos prašomas, kad ateityje, kam nors pasiskelbus Dievo
inkarnacija, žmonės galėtų pareikalauti, kad apsišaukėlis apreikštų visatos
pavidalą.
Ankstesniame posme ne kartu vartotas Žodis na pažymi, kad Žmogui labai
didžiuotis akademiniu Vedų rastų išmanymu nede retų. Reikia įsijungti į
pasiaukojimo tarnybą Krsnai ir tik tuomet mėginti rašyti Bhagavad-gttos
komentarus.
18 visatos pavidalo Krsna atsimaino į keturrankį Narayana. o po to įgauna
Savo tikrąjį dvirankį pavidalą. Tai rodo, kad keturruii kiai Ir kiti pavidalai,
minimi Vedų raštuose, yra pirmapradžio d v i rankio Krsnos emanacijos, Jis
—visų emanacijų šaltinis. Jis s k i riasi net ir nuo šių pavidalų, nekalbant jau
apie beasmenį aspektą Apie keturrankius Krsnos pavidalus Vedose aiškiai
pasakyta, kad net identiškiausias Krsnai keturrankis Jo pavidalas —
Mahfi-Visnu, gulintis kosmoso vandenyne ir įkvepiantis bei iškvepiantis aibes
visatų, taip pat yra Aukščiausio Viešpaties ekspansija. Brahma sarhhita
(5.48) sako:
yasyaika-nišvasita-kdlam athčvalambya jfvanti loma-vila-jd
jagad-and'a-ndthdh
vljtnur mahdn sa iha yasya kalč-višeso govindam čdi-purusam tam
aham bhajdmi
„Maha-Visnu, į kurį Jam alsuojant įeina ir vėl išeina nesuskaičiuojama
daugybė visatų, yra pilnutinė Krsnos ekspansija. Štai kodėl as* garbinu
Govindą, Krsna. — visų priežasčių priežastį". Tad reikia garbinti asmenišką
Krsnos pavidalą, kaip Aukščiausią Dievo Asmenį, kupiną amžinos palaimos ir
žinojimo. Jis — visų Vis-tju, visų inkarnacijų šaltinis ir. Bhagavad-gitos
tvirtinimu, pirmapradis Aukščiausias Asmuo.
Vedų raituose {GoptVa-tdpani Upanisada 1.1) randame Šiuos žodžius;
saC'Cid-čnanda*rūpūya

k/\sndydkli$fa-kdrine namo veddnta-vedyčya

garavę buddhhsaksine
„Pagarbiai lenkiuosi Krsnai, kurio pavidalas transcendentinis,
palaimingas, amžinas ir kupinas žinojimo. Reiškiu Jam savo pa garbų, nes
suprasti Jį r** vadinasi, suprasti Vedas, todėl Jis —vyriausias dvasinis
mokytojas", Toliau sakoma, kad: kfsno vai paramam daivatam —- „Krsna —
Aukščiausias Dievo Asmuo" (Gopd-la-tdpant 1.3). Bko vaši sarva-galt krsna
itįyah: „Tiktai Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo, tasai, kurį reikia
garbinti". Eko 'pi san bahudhd yo 'vabhdti: „Krsna — vienas, tačiau sukuria
nesuskaičiuojamą daugybę Savo formų ir inkarnacijų" (Gopdla-tdpanl 1.21).
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Brahma-samhitoje (5. 1 ) pasakyta:
išvarah paramah krsnah sac-cid-dnanda-vigrahah anddir ddir
govindah sarva-kdrana-kdranam
„Krsna — Aukščiausias Dievo Asmuo. Jo kūnas — amžinas, kupinas
žinojimo ir palaimos. Jis neturi pradžios, nes Jis — visko pradžia. Jis yra visų
priežasčių priežastis".
Kitoje vietoje sakoma: yatrdvatirnarh krsndkhyam param brahma
nardkrti — „Aukščiausia Absoliuti Tiesa yra asmuo. Jo vardas — Krsna, ir
kartais Jis nužengia į šią žemę". Srimad-Bhdgavatam mes sutinkame
aprašytas visas Aukščiausio Dievo Asmens inkar-nacijas ir jų sąraše minimas
Krsnos vardas. Bet toliau sakoma, kad Krsna — ne Dievo inkarnacija, o Patsai
pirmapradis Aukščiausias Dievo Asmuo (ete cdmša-kaldh pumsah krsnas tu
bhagavan svayam).
Bhagavad-gitoje Viešpats taip pat sako: mattah paratararh ndn-yat—
„Nėra nieko aukščiau už Mano, Dievo Asmens, Krsnos, pavidalą". Kitoje
Bhagavad-gitos vietoje Jis pareiškia: aham ddir hi devdndm — „Aš esu visų
pusdievių pradžia". Iš Krsnos supratęs Bhagavad-gitos esmę, Arjuna irgi
patvirtina tą mintį šiais žodžiais: param brahma param dhama pavitram
paramam bhavan — „Dabar aš visiškai supratau, kad Tu — Aukščiausias
Dievo Asmuo, Absoliuti Tiesa, ir kad Tu — visa ko prieglobstis". Todėl
Arjunai apreikštas Krsnos visatos pavidalas nėra pirmapradė Dievo forma.
Pirmapradis yra Krsnos pavidalas. O visatos pavidalas su tūkstančiais
tūkstančių galvų ir rankų apreikštas tik tam, kad patrauktų Dievo nemylinčių
žmonių dėmesį. Jis — ne pirmapradis Dievo pavidalas.
Tyrų bhaktų, kurių meilė Viešpačiui reiškiasi įvairiais transcendentiniais
ryšiais, visatos pavidalas nevilioja. Aukščiausias Viešpats atsako į
transcendentinę meilę Savo pirmapradžiu Krsnos pavidalu. Todėl Arjunai,
kurį su Krsna siejo artimi draugystės saitai, visatos reiškinijos pavidalas teikė
ne džiaugsmą, o veikiau baugino. Nuolatinis Krsnos palydovas — Arjuna,
turėjo transcendentinį regėjimą, jis buvo ne eilinis žmogus. Todėl visatos
pavidalas jo ne
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sužavėjo. Visatos pavidalas gali stebinti tuos, kurie karmine veikla siekia
aukštesnės padėties. Tačiau su pasiaukojimu tarnaujantiems dvirankis Krsna
— pats brangiausias.
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mat-karma-krn mat-paramo mad-bhaktah sahga-varjitah nirvairah
sarva-bhūtesu yah sa mam eti pdndava
mat-karma-krt—atlikdamas darbą skirtą Man; mat-paramah— laikydamas
Mane Aukščiausiuoju; mat-bhaktah—atlikdamas pasiaukojimo tarnybą Man;
sahga-varjitah—atsikratęs teršiančios karminės veiklos ir spekuliatyvių
samprotavimų; nirvairah—be priešiškumo; sarva-bhūtesu—visoms gyvoms
būtybėms; yah— tas, kuris; sah—jis; mdm—pas Mane; eti—ateina;
pdndava—o Pandų sūnau.
Mano brangus Arjuna, kas tyrai atlieka pasiaukojimo tarnybą Man, kas
nesusitepęs karmine veikla bei spekuliatyviais samprotavimais, kas
darbuojasi Man, kam Aš esu aukščiausias gyvenimo tikslas ir kas
draugiškas visoms gyvoms būtybėms, tas tikrai ateina pas Mane.
KOMENTARAS: Kas nori prisiartinti prie aukščiausio iš visų Dievo Asmenų
Krsnalokos planetoje, kuri yra dvasiniame danguje, ir užmegzti su
Aukščiausiu Asmeniu, Krsna, artimą ryšį, tas turi pasinaudoti šia, Paties
Aukščiausiojo pateikta formule. Todėl šis posmas laikomas Bhagavad-gitos
esme. Bhagavad-gita — knyga, skirta sąlygotoms sieloms, kurios gyvena
materialiame pasaulyje ir siekia viešpatauti gamtoje, nieko nežinodamos apie
tikrą dvasinį gyvenimą. Bhagavad-gitos uždavinys — parodyti, kaip
turėtume suprasti savo dvasinę egzistenciją ir amžiną santykį su aukščiausia
dvasine asmenybe bei pamokyti, kaip sugrįžti namo, atgal pas Dievą. Posmas
aiškiai nusako procesą, kuris atneš sėkmę dvasinėje veikloje — pasiaukojimo
tarnybą.
Kalbant apie veiklą pažymima, kad visą savo energiją reikia
nukreipti į Krsnos sąmonės veiklą. Bhakti-rasdmfta'Sindhu (2.255)
teigia:
andsaktasya visayan yathūrham upayuftjatafr nirbandhali
krsna-samhandhe yuktam vairūgyam ucyate
Žmogus teturėtų dirbti darbą, kuris siejasi su Krsna. Toks darbas
vadinasi kfsna-karma. Galima užsiimti įvairiausia veikla, tačiau
nereikia prisirišti prie jos rezultato —ji reikia skirti tik Krsnai.
Pavyzdžiui, žmogus gali verstis komercine veikia, tačiau turėtų ją
transformuoti į Kr&pos sąmone: paskirti ją Krsnai. jei Krcpa yra versto
savininkas, tai turi naudotis ir jo pelnu. Jei komersantui priklauso
tūkstančiai tūkstančių dolerių, ir jis gali paaukoti juos Krsnai, tai šitaip
jis įr turėtų pasielgti. Tokia yra veikla Kr$pai. Užuot statės didžiulį
namą, kad patenkintų jusles, jis gali pastatyti puikią šventykla Krsnai,
instaliuoti joje Krsnos Dievybe ir pasirūpinti, kad Jai būtų tarnaujama
taip, kaip nurodo autorizuotos knygos apie pasiaukojimo tarnybą. Visa
tai yra krsna-karma. Nereikia prisirišti prie/ savo darbo rezultatų, bet
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aukoti juos Krapai. Ir vai-gyti reikia prasddam Kr^ai paaukoto maisto
likučius. Pastačius didingą pastatą Krsnai ir instaliavus jame Krspos
Dievybę, galima tenai ir gyventi, tačiau pastato savininku reikia laikyti
KrW- Tai ir vadinasi Krsnos sąmonė, Kas neiSgali pastatyti Krspai
Šventyklos, tegu ją bent tvarko. Tokia veikla taip pat yra krsna-kama,
Galima užsiimti sodininkyste, Kas turi Žemės (bent jau Indijoje
kiekvienas vargšas turi nedidelį žemės sklypelį), tegu augina gėles ir
jas aukoja Krsnai. Galima sodinti tulasl, labai vertinamą už jos lapus.
Tai daryti Krspa rekomenduoja Bhagavad-gtioje, Patrarn puspam
phalam toyam. Krspa nori, kad Jam aukotume lapelį, gėlę, vaisių ar
truputį vandens — tokia auka Jį patenkina. Čia kalbama būtent apie
tulasl lapelius. Taigi galima pasodinti tulasl ir laistyti medelį vandeniu.
Šitaip tarnauti Krspai gali net pats didžiausias vargšas. Štai keletas
pavyzdžių, nurodančių kaip dirbti Krspai.
Žodis mat-paramah nurodo Žmogų, kuriam bendravimas su Krsna
Jo aukščiausioje buveinėje — gyvenimo tobulumo viršūnė. Toks
asmuo netrokšta pasikelti nei į aukštesnes planetas — Mėnulį ar Saulę,
nei į dangaus planetas, nei į aukščiausią visatos planetą —
Brahmaloką. Jo nevilioja tai. Jo tikslas — dvasinis dangus. Net ir
įsiliejimas į akinantį brahmajyoti .spindesį dvasiniame danguje jam
neteikia džiaugsmo, nes jis trokšta patekti į pačią aukščiausią dvasinę
planetą — Krsnaloką, Goloka Vmdavaną. Jis viską žino apie šią
planetą, ir jokia kita planeta jo nedomina. Žodžiu mad-bhaktah
pažymima, kad jis visiškai pasišventęs tarnauja devyniais pasiaukojimo
veiklos būdais: klausosi apie Viešpatį, kartoja ir gieda šventą Jo vardą,
prisimena Jį, garbina Jį, tarnauja Jo lotoso pėdoms, aukoja Jam maldas,
vykdo Jo įsakymus, draugauja su Juo ir viską Jam atiduoda. Galima
praktikuoti visus devynis pasiaukojimo būdus, galima — tik aštuonis,
septynis ar nors vieną jų. Taip žmogus taps išties tobulas.
Labai reikšmingas terminas sahga-varjitah. Nereikia bendrauti su
Krsnai priešiškais žmonėmis. Prieš Krsną nusiteikę ne tik ateistai, bet
ir tie, kuriuos traukia karminė veikla bei spekuliatyvūs samprotavimai.
Todėl tyrą pasiaukojimo tarnybą Bhakti-rasamrta-sindhu (1.1.11)
aprašo taip:
anyabhilasita-šūnyam jhdna-karmddy-andvrtam
dnukūlyena krsndnu- šilanam bhaktir uttama
Siame posme SrTla Rūpa Gosvamis aiškiai pareiškia, kad kiekvienas, kas nori atsidėti besąlyginei pasiaukojimo tarnybai, privalo
nusiplauti bet kokias materijos nešvarybės. Jis neturi bendrauti su
žmonėmis, linkusiais į karminę veiklą bei spekuliatyvius samprotavimus. Kas atsisako tokio nepageidaujamo bendravimo ir nusiplauna
nešvarybės — materialius norus, tas sėkmingai eina Krsnos pažinimo
keliu. Tai ir yra gryna pasiaukojimo tarnyba. Anukūlya-sya sankalpah
prdtikūlyasya varjanam (Hari-bhakti-vildsa 11.676). Reikia galvoti
apie Krsną ir veikti ne priešiškai, o palankiai nusiteikus Krsnos
atžvilgiu. Kamša buvo Krsnos priešas. Nuo pat Krsnos gimimo jis kūrė
įvairiausius planus, kaip Jį nužudyti, bet kadangi jam nesisekdavo, jis
nuolat galvojo apie Krsną. Dirbdamas, valgydamas, miegodamas —jis
visada buvo Krsnos sąmonėje. Tačiau tokio pobūdžio Krsnos sąmonė
— nėra palanki. Taigi nors Karhsa nuolatos, dvidešimt keturias
valandas per parą galvojo apie Krsną, jis buvo demonas ir galų gale
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Krsna nukovė jį. Žinoma, kiekvienas Krsnos nužudytasis tuoj pat
gauna išsigelbėjimą, tačiau tyras bhakta to nesiekia. Tyras bhakta
išsigelbėjimo net nenori. Jis netrokšta persikelti ir į pačią aukščiausią
planetą — Goloka Vrnda-vaną. Kad ir kur jis būtų, vienintelis jo
tikslas — tarnauti Krsnai. Krsnos bhakta draugiškas visiems. Todėl
posme pasakyta, kad
jis neturi priešų (nirvairah). Kaip tai įmanoma? Bhakta Krsnos sąmonėje
supranta, kad išvaduoti žmogų iŠ visų gyvenimo rūpesčių tegali pasiaukojimo
tarnyba Krsnai. Jis tai žino iš savo patirties, todėl ir nori žmonių visuomenėje
įdiegti Krsnos sąmonės sistemą. Istorija žino daug pavyzdžių, kai Viešpaties
bhaktos rizikavo savo gyvybe, skleisdami Dievo sąmonę. Geriausias pavyzdys
— Viešpats Jėzus Kristus. Jį nukryžiavo abhaktos, bet savo gyvybę jis
paaukojo, kad plistų Dievo sąmonė. Žinoma, manyti, kad jis buvo nužudytas,
būtų pernelyg paprasta. Indijoje taip pat yra daug tokių pavyzdžių, tarkim,
Thakura Haridasa ir Prahlada Maharaja. Kodėl jie rizikavo? Todėl, kad norėjo
skleisti Krsnos sąmonę — o tai nėra lengva. Krsną įsisąmoninęs žmogus žino,
kad jei kas kenčia, tai kenčia todėl, kad užmiršo savo amžiną ryšį su Krsna.
Taigi didžiausia nauda, kokią tik galima duoti žmonijai — išvaduoti savo
artimą iš visų materialių rūpesčių. Taip tyras bhakta tarnauja Viešpačiui.
Galima tik įsivaizduoti, koks maloningas Krsna Jam tarnaujantiems ir viskuo
dėl Jo rizikuojantiems. Todėl atsiskyrę nuo kūno, jie, be abejonės, pasiekia
aukščiausią planetą.
Trumpai tariant, visatos pavidalą (kuris yra trumpalaikė manifestacija), visa
naikinantį laiko pavidalą ir keturrankį Višnu pavidalą — visus juos apreiškė
Krsna. Todėl Krsna yra šių manifestacijų šaltinis. Krsna nėra pirmapradės
višva-rūpos, arba Višnu, manifestacija. Jis — visų formų pradžia. Egzistuoja
šimtai tūkstančių Višnu, tačiau bhaktai iš visų Krsnos pavidalų brangiausias
yra pirmapradis pavidalas — dvirankis Šyamasundara. Brahma-sarhhitd teigia,
kad būtybės, mylinčios Syamasundaros pavidalo Krsną ir Jam pasiaukojusios,
savo širdy visada regi Jį ir tik Jį. Todėl turėtų būti aišku, kad vienuolikto
skyriaus tikslas — parodyti, jog Krsnos pavidalas esmingiausias ir
aukščiausias.
Taip baigiasi Bhaktivedantos vienuoliktojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Visatos pavidalas", komentarai.

DVYLIKTAS SKYRIUS

Pasiaukojimo tarnyba
I TEKSTAS

^
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l II

arjuna uvaca
evam satata-yuktd ye bhaktas tvam paryupdsate ye capy aksaram
avyaktam tesdm ke yoga-vittamdh
arjunah uvdca—Arjuna tarė; evam—taip; satata—visada; yuktah—užsiėmę;
ye—tie, kurie; bhaktah—bhaktos; tvam—Tave; paryupdsate—teisingai garbina;
ye—tie, kurie; ca—taip pat; api —vėl; aksaram—virš juslių;
avyaktam—neišreikštą; tesdm—iš jų; ke—kas; yoga-vit-tamah—tobuliausi
yogos žinovai.
Arjuna paklausė: Kuriuos laikyti tobulesniais — ar visada deramai, su
pasiaukojimu tarnaujančius Tau, ar garbinančius beasmenį Brahmaną,
neišreikštąjį?
KOMENTARAS: Krsna jau kalbėjo apie asmenišką, beasmenį ir kosminį
aspektus bei apibūdino visas bhaktų ir yogų kategorijas. Įprasta
transcendentalistus skirstyti į dvi grupes: impersonalistus ir personalistus.
Bhakta personalistas visas savo jėgas skiria tarnauti Aukščiausiam Viešpačiui.
Ir impersonalistas tarnauja Viešpačiui, tačiau netiesiogiai: jis medituoja
beasmenį Brahmaną, neišreikštąjį-
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lš šio skyriaus sužinosime, jog iš įvairiausių metodų Absoliučiai Tiesai
suvokti bhakti-yoga, pasiaukojimo tarnyba, yra aukščiausia. Jei žmogus nori
užmegzti ryšius su Aukščiausiu Dievo Asmeniu, jis turi įsijungti į
pasiaukojimo tarnybą.
Žmonės, tiesiogiai garbinantys Aukščiausią Viešpatį per pasiaukojimo
tarnybą, vadinami personai i stais, o medituojantys" beasmenį Brahmaną —
impersonalistai s. Taigi Arjuna ir klausia, kuris kelias teisingesnis. Absoliučiai
Tiesai pažinti yra įvairių būdų, ir šiame skyriuje Krsna nurodo, kad
bhakti-yoga, arba pasiaukojimo tarnyba Jam — visų aukščiausia. Tai pats
tiesiausias ir lengviausias kelias bendrauti su Dievu.
Antrame Bhagavad-gitos skyriuje Aukščiausias Viešpats aiškino, kad gyva
esybė — ne materialus kūnas, o dvasinė kibirkštis. O Absoliuti Tiesa — tai
dvasinė visuma. Septintame skyriuje Jis kalbėjo apie gyvą esybę, kaip apie
sudėtinę aukščiausios visumos dalelę, ir patarė skirti visą dėmesį visumai.
Aštuntame skyriuje vėlgi sakoma, kad kiekvienas, kas palieka savo kūną
galvodamas apie Krsną, tuoj pat patenka į dvasinį dangų, į Krsnos buveinę, o
šešto skyriaus pabaigoje Viešpats aiškiai sako, kad tas, kuris visada galvoja
apie Krsną, yra tobuliausias iš visų yogų. Tad, iš esmės, kiekvienas skyrius
daro išvadą, kad reikia būti prisirišus prie Krsnos asmeniško pavidalo, nes tai
— aukščiausia dvasinė realizacija.
Ir vis dėlto yra tokių, kurie nejunta potraukio Krsnos asmeniškam pavidalui.
Krsnos asmeniškam pavidalui jie tokie abejingi, kad rengdami komentarus
Bhagavad-gitai, stengiasi ir kitus atitraukti nuo Jo, nukreipti jų pasiaukojimą į
beasmenį brahmajyoti. Jie mieliau medituoja beasmenį, juslėms nepasiekiamą,
neišreikštą Absoliučios Tiesos pavidalą.
Taigi yra dvi transcendentali s tų grupės. Arjuna stengiasi suprasti, kuris jų
pasirinktų kelių yra lengvesnis ir kuri grupė — tobulesnė. Kitaip sakant, jis
stengiasi išsiaiškinti savo padėtį, nes jam mielesnis Krsnos asmeniškas
pavidalas, o ne beasmenis Brahmanas. Jis nori įsitikinti, ar jo padėtis yra
teisinga. Labai sunku medituoti beasmenę Aukščiausio Viešpaties
manifestaciją, egzisiuojau Čią materialiame ir dvasiniame pasaulyje. iŠ tikrųjų
tobulai suvokti beasmenį Absoliučios Tiesos aspektą neįmanoma. Todėl
Arjuna tarsi nori pasakyti: „Kam veltui gaišti laiką?" Vienuoliktame skyriuje
rašoma, kad Arjuna patiria, jog geriausia prisirišti prie Krsnos asmeniško
pavidalo, kadangi taip automatiškai pažįstami kiti pavidalai, o be to niekas
netrukdo mylėti Krsną. Sis svarbus klausi mas, kurį Arjuna uždavė Krsnai,
padeda išsiaiškinti skirtumą tarp impersonalios ir personalios Absoliučios
Tiesos sampratų.

2 TEKSTAS
.
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snpTt inmf *r f$?WT mit n *< ii
šribhagavdn uvdca
mayy avešya mano ye mdm nityayukta
parayopetds te me yuktatamd matdįi

updsate

šraddhayd
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šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; mayi—į Mane; avešya
sutelkdami; manah protą; ye — tie, kas; mam -Mane; nitya—visada; yuktah
- užsiėmę; updsate garbina; šrad-dhayd — su tikėjimu; parayd* •
transcendentiniu; upetah •apdbVa noti; re*—-jie; me—Mano; yukra-tamah
- pasiekę yogos tobulumą; matah -laikomi.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Tuos, kurie savo protą sutelkia į Mano
asmeniškų pavidalą ir visada garbina Mane su didžiu transcendentiniu
tikėjimu, Aš laikau pačiais tobuliausiais.
KOMENTARAS: Atsakydamas į Arjunos klausimą, Krsna aiškiui sako, kad
tas, kuris protą sutelkia į Jo asmenišką pavidalą ir tikė damas bei pasiaukojęs
Jį garbina, laikomas pučiu tobuliausiu yogu. Taip Krsną įsisąmoninęs žmogus
neatlieka jokios materialios veik los, nes viską skiria Krsnai. Tyras bhakta
visada tarnauja: kartoja ar gieda Viešpaties vardus, klausosi ar skaito knygas
apie Krsną, gamina ptasddam ar eina į turgų nupirkti ką nors Krsnai, tvarko
šventyklą ar plauna indus — kad ir ką jis darytų, viską skiria Krsnai ir
nepraleidžia nė akimirkos Jam netarnaudamas. Tai visiškas samadhi.

3-4 TEKSTAI

dJsHIMpHfl ^ ^*H<4

II ą II

% JiijĮNpd *TT*f dhpfi^ xmi II II
ye tv aksaram anirdešyam avyaktam paryupasate sarvatra-gam
acintyam ca kūta-stham acalarh dhruvam
sanniyamyendriya-gramam sarvatra sama-buddhayah te prapnuvanti
mam eva sarva-bhūta-hite ratah
ye—tie, kurie; tu—tačiau; aksaram—tai, kas juslėmis nepatiriama;
anirdešyam—nenusakomą; avyaktam—neišreikštą; paryupasate—visiškai
atsidėję garbina; sarvatra-gam—visa persmelkiantį; acintyam—nesuvokiamą;
ca—taip
pat;
kūta-stham—nekintamą;
acalam—nejudamą;
dhruvam—pastovų; sanniyamya—valdydami; indriya-gramam—visas jusles;
sarvatra—visur;
sama-buddhayah—vienodai
nusistatę;
te—jie;
prapnuvanti—pasiekia; mam—Mane; eva—tikrai; sarva-bhūta-hite—visų
gyvų esybių gerovei; ratah—užsiėmę.
Tačiau tie, kurie garbina neišreikštąjį, juslėmis nepatiriamą, visa
persmelkiantį, nesuvokiamą, nekintamą, pastovų bei nejudamą—
beasmenį Absoliučios Tiesos aspektą — tie, valdydami jusles, vienodai
nusiteikę kitų atžvilgiu ir dirbdami visų gerovei, galiausiai pasiekia Mane.
KOMENTARAS: Kas tiesiogiai negarbina Aukščiausio Dievo, Krsnos, o
stengiasi siekti šio tikslo (Sri Krsnos) aplinkiniu keliu, galiausiai taip pat Jį
pasiekia. „Po daugybės gimimų išmintingas žmogus pradeda ieškoti
prieglobsčio Manyje, nes supranta, kad Vasu-deva yra viskas". Kai po
daugybės gimimų žmogus pasiekia visišką žinojimą, jis atsiduoda Viešpačiui
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Krsnai. Jeigu jis siekia Dievo šiame posme aprašytu būdu, jis turi valdyti
jusles, tarnauti visoms būtybėms ir dirbti jų gerovei. Iš čia plaukia išvada:
reikia kreiptis į Viešpatį Krsną, nes kitaip tobulas pažinimas neįmanomas.
Prieš visiškai atsiduodant Jam, dažnai tenka atlikti dideles askezes.
Tam, kad patirtume individualioje sieloje glūdint Supersiela, turime
sustabdyti juslių aktyvumą: nematyti, negirdėti, nejusti skonio, neveikti, etc.
Tik tuomet suprasime, kad Aukščiausia Siela yra visur. Suvokus tai,
nepavydimą nė vienai gyvai esybei — nedaromas skirtumas tarp žmogaus ir
gyvūno, nes matoma tiktai siela, o ne viršutinis apvalkalas. Tačiau paprastam
žmogui beasmenio aspekto pažinimo metodas yra pernelyg sudėtingas.
5 TEKSTAS

klešo 'dhikataras tesam avyaktdsakta-cetasdm avyakta hi gatir
duhkham dehavadhhir avapyate
klešah—sunkumai; adhika-tarah—labai dideli; tesam—tų; avyakta—prie
neišreikšto; dsakta—prisirišusios; cetasdm—kurių mintys; avyakta—į
neišreikštą;
hi—tikrai;
gatih—pažanga;
duhkham—su
vargu;
deha-vadbhih—įkūnytų; avapyate—pasiekiama.
Labai sunku tobulėti tiems, kurių protas prisirišęs prie neišreikšto,
beasmenio Aukščiausiojo aspekto. Pažengti šio mokslo srityje visada
nelengva tiems, kurie yra įkūnyti.
KOMENTARAS: Transcendentalistai, stoję į nesuvokiamo, neišreikšto,
beasmenio Aukščiausio Viešpaties pažinimo kelią, vadinami jhdna-yogais, o
žmonės, kurie yra visiškoje Krsnos sąmonėje ir atlieka pasiaukojimo tarnybą
Viešpačiui —bhakti-yogais. Šie posmai aiškiai nusako skirtumą tarp
jhdna-yogos ir bhakti-yogos. Jhdna-yogos kelias, nors ir veda į tą patį tikslą,
yra labai varginantis, o bhakti-yogos kelias, arba tiesioginė tarnystė Aukščiausiam Dievo Asmeniui, įkūnytai sielai natūralus ir lengvas. Individuali siela yra
įkūnyta nuo neatmenamų laikų. Jai net teoriškai labai sunku suprasti, kad ji —
ne kūnas. Todėl bhakti-yogas garbina
Krsnos Dievybę, nes jo prote dar įsitvirtinusi kūniška samprata, kurią jis
šitokiu būdu gali pritaikyti. Žinoma, šventykloje įrengtų Aukščiausio Dievo
Asmens formų garbinimas — ne stabmeldystė. Vedų raštuose yra nuorodų,
kad garbinimas gali būti dvejopas: sa-guna ir nirguna — t.y. garbinimas
Aukščiausiojo su atributais ir be atributų. Šventykloje įrengtos dievybės
garbinimas yra saguna, nes čia Viešpatį reprezentuoja materialūs elementai.
Nors Viešpatį ir reprezentuoja materija: akmuo, medis ar aliejiniai dažai,
tačiau Jis nėra materialus. Tokia absoliuti Aukščiausio Viešpaties prigimtis.
Čia galima pateikti grubų pavyzdį. Jeigu įmesime laišką į pašto dėžutę kur
nors gatvėje, tai, suprantama, jis nesunkiai pasieks adresatą. O jei įmesime
laišką į kokią seną ar netikrą pašto dėžutę, nepriklausančią ryšių skyriui —
laiškas nenueis. Taip lygiai Dievą reprezentuoja autorizuotą Dievybės forma,
kuri vadinasi arcd-vi-graha. Arcd-vigraha — tai Aukščiausio Viešpaties
inkarnacija. Šia forma Dievas priima tarnystę Jam. Viešpats visagalis, todėl
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bhaktos tarnavimą Jis priima per arcd-vigrahos inkarnaciją, tuo palengvindamas tarnybą sąlygotą gyvenimą gyvenančiam žmogui.
Taigi bhaktai nesudaro sunkumų tiesiogiai ir iš karto prisiartinti prie
Aukščiausiojo, o kelias tų, kurie pasirinko impersonalią dvasinę realizaciją,
labai sunkus. Studijuodami Vedų raštus — Upanišadas — impersonalistai turi
suvokti neišreikštą Aukščiausiojo aspektą, išmokti kalbą, įsivaizduoti
nepatiriamus pojūčius, visa tai įgyvendinti. Paprastam žmogui tai nelengva. O
žmogus Krsnos sąmonėje—pasiaukojamai tarnaudamas, bona fide dvasinio
mokytojo vadovaujamas, nuolat lenkdamasis Dievybei pagal nustatytas
taisykles, klausydamasis pasakojimų apie Viešpaties šlovę ir valgydamas
Viešpačiui aukoto maisto likučius — labai lengvai patiria Aukščiausią Dievo
Asmenį. Nėra abejonės, kad impersonalistai be reikalo renkasi kelią, kuris
kupinas pavojų, kartu rizikuodami prieiti jo galą ir visiškai nepatirti
Absoliučios Tiesos. Personalistas be jokios rizikos, vargo ir sunkumų
tiesiogiai eina į Aukščiausią Asmenį. Analogišką fragmentą rasime ir
Srimad-Bhdgavatam: jei žmogui lemta galiausiai atsiduoti Aukščiausiam
Dievo Asmeniui (šis atsidavimo procesas vadinamas bhakti), bet užuot tai
daręs jis mėgina aiškintis, kas yra Brahmanas ir kas nėra Brahmanas, ir tam
paaukoja gyvenimą — jis patiria vien vargą. Todėl čia ir patariama vengti šio
savęs pažinimo kelio, kuris kupinas pavojų, kadangi neaišku, kas laukia jo
gale.
Gyvoji esybė yra amžina individuali siela, ir jeigu ji nori įsilieti į dvasine
visumą, tai gali patirti savo pirmapradės prigimties amžinumo ir žinojimo
aspektus, tačiau nepatirs palaimos aspekto. Kurio nors bhaktos malone toks
transcendentalistas, gerai įvaldęs jhdna-yogos metodą, gali prieiti bhakti-yogą,
arba pasiaukojimo tarnybą. Tačiau tada ilga impersonalizmo praktika vėlgi
tampa rūpesčių šaltiniu, kadangi nepajėgiama atsikratyti impersonalizmo
idėjos. Taigi ir impersonalizmo praktika, ir neišreikštojo patyrimas, sudaro
rimtų sunkumų įkūnytai sielai. Kiekviena gyvoji siela tam tikru mastu yra
nepriklausoma, ir būtina įsisąmoninti, kad neišreikštojo patyrimas svetimas jos
dvasinio palaimingojo „aš" prigimčiai. Todėl nereikia rinktis šio proceso.
Geriausias kelias individualiai gyvai esybei — Krsnos sąmonė, kuri skatina
pasiaukojimo tarnybai. Ignoruojančiam pasiaukojimo tarnybą kyla pavojus
tapti ateistu. Todėl, kaip buvo sakyta posme, niekuomet, o juo labiau šiais
laikais, nepatartina dėmesį telkti į tai, kas neišreikšta ir nesuvokiama, į tai, kas
nepasiekiama juslėmis. Viešpats Krsna nepataria to daryti.

6-7 TEKSTAI

ye tu sarvdni karmani mayi sannyasya mat-parah ananyenaiva
yogena mdm dhydyanta updsate
tesam aham samuddharta mrtyu-samsdra-sdgardt bhavami na
cirdt pdrtha mayy dvešita-cetasdm
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ye—tie, kas; tu—bet; sarvdni—visą; karmani—veiklą; mayi —Man;
sannyasya—atmesdami;
mat-parah—prisiriša
prie
Manąs;
ananyena—vienodai; eva—tikrai; yogena—tokios bhakti-yogos praktika;
mdm—Mane; dhydyantah—medituodami; updsate—garbina; tesam—jų;
aham—Aš;
samuddharta—išvaduotojas;
mrtyu—iš
mirties;
samsdra—materialioje būtyje; sdgardt —iš vandenyno; bhavami—Aš tampu;
na—ne; cirdt—po ilgo laiko; pdrtha—o Prthos sūnau; mayi—į Mane;
dvešita—sutelkti; cetasdm—tų, kurių protai;
Tačiau tuos, kurie garbina Mane, skiria Man visą savo veiklą ir
neatsižadamai Man atsidavę, kurie atlieka pasiaukojimo tarnybą ir visą
laiką medituoja Mane, sutelkę į Mane visas savo mintis, o Prthos sūnau —
tuos Aš greitai geibėjų iš gimimo ir mirties vandenyno.
KOMENTARAS: Posmas aiškiai sako, kad bhaktas lydi didžiulė sėkmė, nes
Viešpats labai greitai juos išvaduoja iš materialios egzistencijos. Tyra
pasiaukojimo tarnyba padeda žmogui patirti Dievo didybę ir suvokti, kad
individuali siela yra Jam pavaldi. Jos pareiga tarnauti Viešpačiui, ir jeigu ji to
nedarys, jai teks tarnauti mdyai.
Kaip jau buvo sakyta, Aukščiausią Viešpatį galima deramai įvertinti tik per
pasiaukojimo tarnybą. Todėl reikia visiškai atsiduoti Dievui. Norint priartėti
prie Krsnos, į Jį reikia sutelkti visas savo mintis ir dirbti tik Jam. Kad ir kokį
darbą dirbtume, jis turi būti skirtas tik Krsnai. Tokia pasiaukojimo tarnybos
norma. Bhakta netrokšta nieko kito, tik patenkinti Aukščiausią Dievo Asmenį.
Jo gyvenimo tikslas — patenkinti Krsną, ir tam jis pasiryžęs paaukoti viską,
kaip kad Kurukse .r mūšyje pasielgė Arjuna. Aukotis labai paprasta: galima
dirbti savo darbą pagal veiklos pobūdį ir kartoti: Hare Krsna, Hare Krsna,
Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Toks transcendentinis kartojimas priartina bhakta prie Dievo Asmens.
Siame posme Aukščiausias Viešpats pažada, kad taip Jam tarnaujantį tyrą
bhakta Jis nedelsdamas išgelbės iš materialios būties vandenyno. Pasiekusieji
yogos praktikos aukštumų, jei tik nori, yogos pagalba gali perkelti savo sielą į
bet kurią planetą. Kiti naudojasi kitokiais būdais. O apie bhakta čia aiškiai
pasakyta: jį pasiima Pats Viešpats. Bhaktai nereikia laukti, kol jis sukaups
tokią didelę patirtį, kad galėtų pasikelti į dvasinį dangų.
Vardha Purdnoje sutinkame tokį posmą:
naydmi paramam sthdnam arcir-ddi-gatim vina garuda-skandham
dropya yatheccham anivdritah
Posmo prasmė ta, kad bhaktai nereikia praktikuoti astdhga-yo-gos savo
sielai į dvasines planetas nukreipti. Atsakomybe, už ją prisiima Pats
Aukščiausias Viešpats. Čia Jis aiškiai sako, kad Jis Pats imsis vaduotojo
vaidmens. Tėvai visapusiškai rūpinasi vaiku, todėl jis saugus. Taip pat ir
bhaktai nėra jokio reikalo stengtis persikelti į kitas planetas praktikuojant
yogą. Veikiau Aukščiausias Viešpats iš didžios Savo malonės nedelsdamas
atvyksta nešamas paukščio Garudos ir tučtuojau išvaduoja bhakta iš
materialios egzistencijos. Jeigu žmogus — net ir labai geras plaukikas —
atsidūrė vandenyne, vienas jis neišsigelbės, nors ir labai stengsis. Tačiau jis
lengvai bus išgelbėtas, jei kas ateis į pagalbą ir ištrauks jį iš vandens. Taip ir
Viešpats ištraukia bhakta iš materialios egzistencijos. Tereikia praktikuoti
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nesudėtingą Krsnos sąmonės metodą ir visiškai atsidėti pasiaukojimo tarnybai.
Bet kuris protingas žmogus visada mieliau pasirinks pasiaukojimo tarnybą,
negu kurį kitą kelią. Apie tai liudija ir Ndrdyaniya:
yd vai sddhana-sampattih purusdrtha-catustaye tayd vina tad
dpnoti naro ndrdyandšrayah
Šio posmo esmė ta, kad nedera užsiimti įvairia karmine veikla ar siekti
žinių spekuliatyviais samprotavimais. Kas pasiaukojo Aukščiausiam
Asmeniui, tas gauna visas malones, kurias teikia kiti yogos procesai,
filosofiniai apmąstymai, ritualų atlikimas, aukos, labdara, ete. Tokia yra
ypatinga pasiaukojimo tarnybos malonė.
Vien tik giedodamas šventą Krsnos vardą — Hare Krsna, Hare Krsna,
Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare —
Viešpaties bhakta lengvai ir džiaugsmingai pasiekia aukščiausią tikslą, kuris
jokiais kitais religiniais keliais nepasiekiamas.
Aštuonioliktas skyrius pateikia Bhagavad-gitos išvadą:
sarva-dharman parityajya mdm ekam šaranam vraja aham tvam
sarva-pdpebhyo moksayisydmi md šucah
Reikia atmesti visus kitus savęs pažinimo būdus ir tiesiog atlikti
pasiaukojimo tarnybą Krsnos sąmonėje. Tai leis pasiekti aukščiausią
gyvenimo tobulumą. Neverta krimstis dėl praėjusiame gyvenime padarytų
nuodėmių, nes Aukščiausias Viešpats visus mūsų rūpesčius pasiima Sau.
Nedekime bergždžių pastangų išsivaduoti, klaidžiodami įvairiais dvasinės
realizacijos keliais. Tegu kiekvienas kreipiasi prieglobsčio į Aukščiausią
visagalį Dievą, Krsną. Toks yra aukščiausias gyvenimo tobulumas.

8 TEKSTAS

T^fa
3W * OT! II C lt
mayy ČV« mana adhatsva mayi buddhim nivešaya nivasisyasi
mayy eva

ata ūrdhvam na samšayah

mayi—į Mane; eva—tikrai; manah—protą; adhatsva—sutelk; mayi—Man;
buddhim—intelektą;
nivešaya—panaudok;
nivasisyasi—tu
gyvensi;
mayi—Manyje; eva—tikrai; atah ūrdhvam— nuo to laiko; na—nėra;
samšayah—abejonės.
Sutelk savo protą į Mane — Aukščiausią Dievo Asmenį ir skirk Man savo
intelektą. Taip tu visada gyvensi Manyje — tuo nereikia abejoti.
KOMENTARAS: Pasiaukojamai tarnaujantis Viešpačiui Krsnai palaiko
tiesioginius ryšius su Aukščiausiu Viešpačiu, todėl jo padėtis, be jokios
abejonės, jau iš pat pradžių yra transcendentinė. Bhakta neegzistuoja
materialiu lygiu —jis gyvena Krsnoje. Šventas Viešpaties vardas ir Patsai
Viešpats yra tas pat, todėl bhaktai kartojant „Hare Krsna", Krsna ir Jo vidinė
galia šoka ant bhaktos liežuvio. Kai bhakta aukoja maistą Krsnai, Krsna Pats jį
paima, o valgydamas paaukoto maisto likučius, bhakta persipildo Krsna. Nors
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šį kelią rekomenduoja Bhagavad-gita bei kiti Vedų raštai, netarnaujant Krsnai
neįmanoma suprasti, kaip visa tai vyksta.

9 TEKSTAS

STHKHVR <TCt ^TfiT^Tg *R5TT II ^ II
atha cittam samadhaturh na šaknosi mayi sthiram abhyasa-yogena
tato mam icchdptum dhananjaya atha—todėl, jeigu; cittam—protą;
samadhatum—sutelkti; na— ne; šaknosi—tu sugebi; mayi—į Mane;
sthiram—tvirtai; abhya-sa-yogena—praktikuodamas pasiaukojimo
tarnybą; tatah—tada; mam—Mane; icchd—norą; aptum—gauti;
dhanam-jaya—o turtų užkariautojau, Arjuna.
Mano brangus Arjuna, o turtų laimėtojau, jeigu negali išlaikyti protą
visad sutelktą į Mane, tuomet laikykis reguliuojamų bhakti-yogos
principų. Šitaip išsiugdysi norą Mane pasiekti.
KOMENTARAS: Posme nurodyti du skirtingi bhakti-yogos procesai. Pirmuoju
naudojasi tie, kurie transcendentinės meilės dėka jau išsiugdė realų potraukį
Krsnai, Aukščiausiam Dievo Asmeniui, o kitu — tie, kurie dar neišsiugdė
potraukio Aukščiausiam Asmeniui per transcendentinę meilę. Antrai grupei
žmonių nurodytos įvairios taisyklės, kurių laikydamiesi jie galiausiai pasiekia
tokį lygį. kai pamilstamas Krsna.
Bhakti-yoga — tai juslių apvalymas. Šiuo metu materialioje egzistencijoje
juslės nėra grynos, nes jos naudojamos jusliniam pasitenkinimui. Tačiau
praktikuojant bhakti-yogą juslės apvalomos, o kai jos apvalytos — tiesiogiai
susyja su Aukščiausiu Viešpačiu. Tarkim, gyvendamas materialų gyvenimą aš
tarnauju šeimininkui, tačiau darau tai be meilės, tik dėl užmokesčio.
Šeimininkas irgi manęs nemyli. Už tarnybą jis atlygina pinigais. Taigi šiuo
atveju apie meilę negali būti nė kalbos. O norint gyventi dvasiškai, reikia
pasiekti tyros meilės lygį. Tai padarysime praktikuodami pasiaukojimo
tarnybą dabartinėmis juslėmis.
Dabar meilė Dievui snaudžia mūsų širdyje. Ji reiškiasi įvairiausiais būdais,
tačiau ją teršia materialūs ryšiai. Todėl reikia apvalyti nuo jų širdį ir pažadinti
snaudžiančią, prigimtą meilę Krsnai. Štai ir visas procesas.
Norėdami praktikuoti bhakti-yogą, turėtume patyrusio dvasinio mokytojo
vadovaujami laikytis tam tikrų nuostatų: keltis anksti rytą, maudytis, eiti į
šventyklą melstis ir kartoti „Hare Krsna", rinkti bei aukoti Dievybei gėles,
gaminti ir aukoti Jai maistą, valgyti pra-sadam ir t.t. Reikia ne tik laikytis
įvairių taisyklių, bet ir nuolatos iš tyrų bhakta klausytis Bhagavad-gitos ir
Srimad-Bhagavatam. Ta praktika padės pasiekti meilės Dievui lygį, ir tuomet
žmogus bus
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tikras, kad eina į dvasiną Dievo karalystę. Bhakti-yogos praktika, kai laikomasi
taisyklių ir kai jai vadovauja dvasinis mokytojas, būtinai leis mums pasiekti
meilės Dievui lygį.
10 TEKSTAS

M ?oII
ahhydse 'py asamartho 'si mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmani kurvan siddhim avdpsyasi
abhydse—praktikuoti; api—net jei; asamarthah—nepajėgus; asi —tu esi;
mat-karma—Mano
darbui;
paramah—pasiaukojęs;
bhava—būk;
mat-artham—dėl Manęs; api—net; karmani—darbą; kurvan—atlikdamas;
siddhim—tobulumą; avdpsyasi—tu pasieksi.
Jei negali laikytis bhakti-yogos regulų, tai bent pasistenk dirbti Mano
labui, nes Man dirbdamas pasieksi tobulumą.
KOMENTARAS: Net ir nesugebantis laikytis reguliuojamųjų bhakti-yogos
principų, dvasiniam mokytojui vadovaujant vis dėlto gali pasiekti tobulumą,
jeigu darbuojasi Aukščiausiam Viešpačiui. Kaip dirbti tokį darbą, jau buvo
aiškinta vienuolikto skyriaus penkiasdešimt penktame posme. Reikia remti
Krsnos sąmonės propagavimą. Krsnos sąmonę propaguoja daug bhaktų, ir
jiems reikalinga pagalba. Taigi kas nesugeba tiesiogiai laikytis reguliuojamų
bhakti-yogos principų, tas gali prisidėti šiame darbe. Bet kokiam sumanymui
įgyvendinti reikalinga žemė, pinigai, organizacija ir darbas. Norint organizuoti
komercinę veiklą, reikalinga patalpa, vartojamasis kapitalas, darbo jėga ir tam
tikras organizacinis darbas, kad ta veikla plėstųsi. To paties reikia ir tarnaujant
Krsnai. Vienintelis skirtumas tas, kad materialiame gyvenime žmogus dirba
dėl juslinio pasitenkinimo. Tačiau tas pats darbas gali būti atliktas Krsnai
patenkinti — o tai jau dvasinė veikla. Kas turi pakankamai lėšų, tas gali
prisidėti statant įstaigą ar šventyklą Krsnos sąmonės propagavimo tikslais.
Arba galima padėti leisti knygas. Veiklos laukas labai platus, ir reikia būti
suinteresuotam tokia veikla. Jei žmogus nepajėgia aukoti savo veiklos
rezultatų, gali paaukoti dalį savo pajamų Krsnos sąmonės propagavimui. Toks
savanoriškas tarnavimas Krsnos sąmonės reikalui padės pasiekti aukščiausią
meilės Dievui būvį, o tai — tobulumas.
11 TEKSTAS

<p
V

4<JkWl«l 11$$!

athaitad apy ašakto 'si kartum mad-yogam ašritah
sarva-karma-phala-tydgarh tatah kuru yatdtmavan

atha—jeigu net; etat—tai; api—taip pat; ašaktah—nepajėgus; asi—tu esi;
kartum—atlikti; mat—Man; yogam—pasiaukojimo tarnyboje; ašritah—radęs
prieglobstį;
sarva-karma—visos
veiklos;
phala—rezultatų;
tydgam—atsižadėjimą; tatah—tada; kuru —atlik; yata-dtma-vdn—radęs
atsparą savyje.
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Tačiau jei tu nepajėgi dirbti Man su tokia sąmone, tada pasistenk veikti
atsisakydamas visų savo darbo rezultatų ir atrask atsparą savyje.
KOMENTARAS: Gali atsitikti taip, kad dėl socialinių, šeimyninių, religinių
išskaičiavimų ar dėl kitų kliūčių žmogus negali prisidėti prie Krsnos sąmonės
veiklos. Tam, kuris tiesiogiai susijęs su Krsnos sąmonės veikla, gali nepritarti
šeimos nariai ar iškilti įvairiausių kitų sunkumų. Susidūrus su šiomis kliūtimis,
patariama savo veiklos rezultatus aukoti kokiam nors kilniam tikslui. Tokį
kelią siūlo Vedų taisyklės. Vedos plačiai aprašo aukas ir specialias punyos
funkcijas, arba tam tikrą veiklą, kurioje gali būti panaudoti ankstesnės veiklos
rezultatai. Taip žinsnis po žingsnio pasiekiamas žinojimo būvis. Pasitaiko, kad
žmogus, net nesidomintis Krsnos sąmonės veikla, šelpia ligoninę ar kurią kitą
visuomeninę įstaigą, atsisako savo sunkaus darbo vaisių. Vedos irgi pataria
taip elgtis, nes atsisakant darbo vaisių palengva apsivalo protas, o apvalytam
protui tampa suprantama Krsnos sąmonė. Žinoma, Krsnos sąmonė yra
nepriklausoma nuo jokios kitos patirties, nes ji pati apvalo protą. Tačiau, jei
priimdamas Krsnos sąmonę žmogus susiduria su kliūtimis, jis gali pamėginti
atsisakyti savo veiklos rezultatų. Šiuo požiūriu tarnavimas visuomenei,
bendrijai, tautai, pašiaukojimas savo kraštui, etc. — visai priimtinas, nes gali
išaušti diena, kai žmogus pasieks tyros pasiaukojimo tarnybos Aukščiausiam
Viešpačiui lygį. Bhagavad-gitoje (18.46) sutiksime tokius žodžius: yatah
pravrtūr bhūtandm — jei žmogus nusprendžia kažką paaukoti aukščiausiam
reikalui, tai net nežinodamas, kad aukščiausias reikalas — Krsna, aukodamas
jis ilgainiui suvoks tai.

12 TEKSTAS

šreyo hi jhdnam abhydsdj jhdndd dhydnam višisyate dhydndt
karma-phala-tydgas tydgdc chdntir anantaram
šreyah—geriau; hi—tikrai; jhdnam—žinojimas; abhydsdt—negu praktika;
jhdndt—negu žinojimas; dhydnam—meditacija; višisyate—laikoma geresne;
dhydndt—už meditaciją; karma-phala-tydgah—karminės veiklos rezultatų
atsižadėjimas;
tydgdt—iš
tokio
atsižadėjimo;
šdntih—ramybė;
anantaram—paskui.
Jei negali ir to padaryti, tai gilink žinojimą. Ir vis dėlto, meditacija—
geriau negu žinojimas, o veiklos vaisių atsižadėjimas — geriau negu
meditacija, nes jų atsižadėjus, pasiekiama proto ramybė.
KOMENTARAS: Kaip jau minėta ankstesniuose posmuose, yra du
pasiaukojimo tarnybos būdai: reguliuojamų principų laikymasis ir visiško
potraukio Aukščiausiam Dievo Asmeniui išsiugdymas per meilą. Tiems, kurie
nesugeba laikytis Krsnos sąmonės principų, geriau gilinti žinojimą, nes
žinojimas padės suvokti savo tikrąją padėtį. Ilgainiui žinojimas peraugs į
meditaciją, kurios dėka žmogus tolydžio suvoks Aukščiausią Dievo Asmenį.
Esama procesų, kuriuose medituotojas ima tapatinti save su Aukščiausiuoju,
bet jei jis nepajėgia atsidėti pasiaukojimo tarnybai, pirmenybė teiktina net ir
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tokiai meditacijos rūšiai. Jei jis negali medituoti, Vedų raštai rekomenduoja
vykdyti pareigas, nurodytas brdhmanoms, ksatriyoms, vaišyoms ir šudroms,
apie kurias pasakoja paskutinis
Bhagavad-gitos skyrius. Tačiau bet kuriuo atveju būtina atsisakyti savo darbo
rezultatų, ar vaisių. Tai reiškia, kad karmos rezultatus reikia panaudoti kokiam
nors kilniam tikslui.
Apibendrinant reikia pasakyti, kad yra du keliai Aukščiausiam Dievo
Asmeniui — aukščiausiam tikslui pasiekti. Vienas — nuoseklaus tobulėjimo
kelias, kitas — tiesioginis. Tiesioginis kelias — tai pasiaukojimo tarnyba
Krsnos sąmonėje. Kitas metodas — veiklos vaisių atsižadėjimas. Taip
prieinamas žinojimo lygis, dar to lesnis žingsnis — meditacija, paskui —
Supersielos, ir pagaliau — Aukščiausio Dievo Asmens suvokimo lygis.
Galima pasirinkti ir nuoseklų, ir tiesioginį kelią. Tiesioginis procesas ne
visiems įgyvendinamas, netiesioginis procesas irgi tinka. Tačiau turėtų būti
aišku, kad netiesioginis kelias nerekomenduojamas Arjunai, nes jis meilės ir
atsidavimo Aukščiausiam Viešpačiui lygį jau pasiekė. Aplinkinis kelias skirtas
nepasiekusiems meilės Aukščiausiam Viešpačiui lygio. Jiems siūlomas
nuoseklus procesas: atsižadėjimas, žinojimo gilinimas, meditacija, Supersielos
ir Brahmano pažinimas. Bhagavad-gita visgi pirmenybę teikia tiesioginiam
metodui. Visiems patariama pasirinkti tiesioginį metodą ir atsiduoti
Aukščiausiam Dievo Asmeniui, Krsnai.
13-14 TEKSTAI

tfgs: *tcft #ft ^n^rr fjitatrj
advesta sarva-bhūtdndm maitrah karūna eva ca nirmamo nirahankarah
sama-duhkha-sukhah ksami
santustah satatam yogl yatdtmd drdha-nišcayah
mayy arpita-mano-buddhir yo mad-bhaktah sa me priyah
advesta—nepavydus;
sarva-bhūtdndm—visoms
gyvoms
esybėms;
maitrah—draugiškas; karunah—mielas; eva—tikrai; ca— taip pat;
nirmamah—be nuosavybės jausmo; nirahankarah—atsikratęs netikro ego;
sama—vienodas; duhkha—kančioje; sukhah —ir laimėje; ksami—atlaidus;
santustah—patenkintas; satatam— visuomet; yogi—kas atlieka pasiaukojimo
veiklą; yata-dtmd—su-sitvardęs; drdha-nišcayah—su ryžtu; mayi—Manimi;
arpita—užėmęs; manah—protą; buddhih—ir intelektą; yah—tas, kas;
mat-bhaktah—Mano bhakta; sah—jis; me—Man; priyah—brangus.
Bhakta, kuris niekam nepavydi ir yra tikras visų gyvų esybių draugas,
kuris nemano!, kad jam kas nors priklauso, neturi netikro ego ir yra
vienodas ir laimėje, ir kančioje, kuris pakantus, visada patenkintas bei
susitvardęs, kuris ryžtingai atlieka pasiaukojimo tarnybą ir protą bei
intelektą sutelkia į Mane, toks bhakta labai brangus Man.
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KOMENTARAS: Šiuose dviejuose posmuose Viešpats, dar kartą sugrįždamas
prie grynos pasiaukojimo tarnybos, apibūdina tyro bhaktos transcendentines
savybes. Tyras bhakta nesutrinka pakliuvęs į bet kokias aplinkybes. Jis niekam
nepavydi. Bhakta ne-priešiškas netgi savo priešui. Pasak jo: „Dėl mano paties
praeities piktadarysčių tas žmogus elgiasi taip. tarsi būtų mano priešas, tad
verčiau pakentėti negu priešintis". Srimad-Bhdgavatam (10.14.18) teigia: tat te
'nukampdm susamiksamano bhuhjdna evdtma-krtarh vipakam. Kai bhakta
susiduria su kančiom ir sunkumais, mano, jog tai yra Viešpaties malonė. Jis
galvoja: „Dėl savo praeities piktadarysčių aš turėčiau keptėti kur kas labiau,
negu dabar. Tik Aukščiausio Viešpaties gailes^'^gumu išvengiu bausmės,
kurios esu nusipelnęs. Tik dėl Aukščiausio Dievo Asmens malonės man teko
labai menka bausmė". Tad nepaisant daugelio sunkių aplinkybių, jis visada
ramus, santūrus ir kantrus. Bhakta visada visiems geras, net ir savo priešams.
Nirmama reiškia, kad bhakta neteikia daug dėmesio skausmui ir
negalavimams, kurie tenka kūnui, nes puikiausiai žino, kad jis pats nėra
materialus kūnas. Jis netapatina savęs su kūnu, tad išvengia netikro ego
sampratos ir vienodai sutinka ir laimę, ir kančią. Jis yra pakantus ir pasitenkina
tuo, kas-gaunama Aukščiausio Viešpaties malone. Jis nesistengia įgyti to, kas
įgyjama per didelius vargus, todėl visada yra linksmas. Jis — tobuliausias
mistikas, nes tvirtai laikosi dvasinio mokytojo nurodymų, o kadangi jis valdo
savo jusles, jis ryžtingas. Jo neišmuša iš vėžių klaidingi argumentai, nes niekas
negali palaužti jo tvirto pasiryžimo atlikti pasiaukojimo tarnybą. Jis gerai
įsisąmonino, kad Krsna
— amžinas Viešpats, todėl niekas negali jo sutrikdyti. Visos šios ypatybės
leidžia jam sutelkti protą ir intelektą į Aukščiausią Viešpatį. Žinoma, toks
pasiaukojimo tarnybos lygis labai retas reiškinys, tačiau bhakta, laikydamasis
reguliuojamų pasiaukojimo tarnybos principų, jį pasiekia. Maža to, Viešpats
sako, kad toks bhakta Jam labai brangus, nes Viešpačiui visada teikia
pasitenkinimą visi jo veiksmai, kuriuos jis atlieka visiškoje Krsnos sąmonėje.

15 TEKSTAS

wf^4A*l&ftt m *r ^ % fžws I I ? H n
yasmdn nodvijate loko lokan nodvijate ca yah
harsamarsa-bhayodvegair mukto yah sa ca me priyah
yasmat—dėl kurio; na—niekada; udvijate—sunerimsta; lokah —žmonės;
lokat—žmonių; na—niekada; udvijate—sutrikdomas; ca—taip pat; yah—tas,
kuris; harsa—iŠ laimės; amarsa—kančios; bhaya—baimės; udvegaih—ir
rūpesčių; muktah—išsivadavęs; yah—kas; sah—tas; c<3~—taip pat; me—Man;
priyah—labai brangus.
Kas niekam netrukdo ir kam niekas netrukdo, kas vienodai sutinka laimę
ir kančią, baimę ir rūpesčius, tas labai brangus Man.
KOMENTARAS: Toliau apibūdinamos kitos bhaktos savybės. Tyras bhakta
niekam netrukdo, nekelia nerimo, baimės ir nepasitenkinimo. Kadangi bhakta
kiekvienam malonus, savo elgesiu jis niekam nesukelia rūpesčių. Jei
aplinkiniai ir kelia jam rūpesčių, jis lieka nesudrumsčiamas. Viešpaties
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malone, ir tik ja, bhakta išmoko nepasiduoti jokiems išorės trukdymams.
Bhakta visad pasinėręs į Krsnos sąmonę ir atlieka pasiaukojimo tarnybą, todėl
materialios aplinkybės negali jo sujaudinti. Paprastai materialistas labai
nudžiunga gavęs tai, kas teikia pasitenkinimą jo juslėms ir kūnui, o kai mato
kitus turint tokią juslinio pasitenkinimo galimybę, kurios jis pats neturi, jį
apima liūdesys ir graužia pavydas. Kai jis laukia priešo keršto — dreba iš
baimės, o kai jam nesiseka — liūdi. Bhakta, kuris visada transcendentalus
tokiems išgyvenimams, yra labai brangus Krsnai.

16 TEKSTAS

špiff s^frit *ra*w I
anapeksah šucir daksa udaslno gata-vyathah sarvarambha-parityagi
yo mad-bhaktah sa me priyah
anapeksah—abejingas;
šucih—tyras;
daksah—išmaningas;
uda-sinah—išsivadavęs iš rūpesčių; gata-vyathah—išsivadavęs iš visų kančių;
sarva-arambha—visų siekių; parityagi—atsižadėjęs; yah—tas, kas;
mat-bhaktah—Mano bhakta; sah—jis; me—Man; priyah—labai brangus.
Mano bhakta, kurio nenusineša kasdieninių darbų tėkmė, kuris yra tyras,
išmaningas, nepriklausomas nuo rūpesčių ir skausmų ir nesiekia veiklos
rezultatų, labai brangus Man.
KOMENTARAS: Bhakta galima šelpti pinigais, tačiau pats jis neturi stengtis jų
įgyti. Jeigu jam pinigai ateina savaime Aukščiausiojo malone, jie jo
nesujaudina. Paprastai bhakta maudosi ne rečiau kaip du kartus per dieną ir
keliasi anksti rytą su pasiaukojimu tarnauti Viešpačiui, todėl jis švarus tiek
vidujai, tiek išoriškai. Bhakta išmaningas, nes gerai suvokia bet kokios
gyvenimo veikios esmę ir neabejoja autoritetingais šventraščiais. Bhakta
nestoja į jokią partiją, todėl neturi jokių rūpesčių. Jo nekankina skausmai, nes
jis laisvas nuo bet kokių įvardijimų. Jis žino, kad kūnas — tai tik pavadinimas,
todėl kūnui kenčiant jis pats nesikankina. Tyras bhakta nesiveržia prie to, kas
prieštarautų pasiaukojimo tarnybos principams. Antai, norint pastatyti didžiulį
pastatą, reikia daug jėgų, tačiau bhakta nesiims tokio darbo, jeigu tai neturi
teigiamos įtakos spartinti pasiaukojimo tarnybą. Jis gali pakelti didžiulius rūpesčius susijusius su šventyklos Viešpačiui statyba, tačiau nesiims statyti
didelio namo asmeniniams tikslams.
17 TEKSTAS

yo na hrsyati na dvėsti na socati na kanksati šubhdšubha-paritydgi
bhaktimdn yah sa me priyah
yah—tas, kas; na—niekada; hrsyati—gauna malonumą; na— niekada;
dvėsti—liūdi; na—niekada; socati—sielojasi; na—niekada; kdnksati—trokšta;
šubha—palankaus;
ašubha—ir
nepalankaus;
parityagi—atsižadėjęs;
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bhakti-man—bhakta;
priyah—brangus.

yah—tas,

kuris;

sah—jis

yra;

me—Man;

Toks bhakta, kuris nei džiūgauja, nei liūdi, kuris nesisieloja ir neturi
norų, kuris atsižada ir palankių, ir nepalankių dalykų, yra labai brangus
Man.
KOMENTARAS: Tiek gavęs, tiek praradęs ką nors materialaus, tyras bhakta
nei džiūgauja, nei sielvartauja. Jis ne itin trokšta turėti sūnų ar mokinį, ir jeigu
jų neturi, nesikremta. Jis nesisieloja, jeigu praranda tai, kas jam brangu. Jis
neliūdi, jei negauna to, ko nori. Jis transcendentalus visai palankiai ir
nepalankiai, nuodėmingai veiklai. Jis pasiryžęs rizikuoti visais įmanomais
būdais — kad tik patenkintų Aukščiausią Viešpatį. Niekas negali sukliudyti
jam atlikti pasiaukojimo tarnybą. Toks bhakta labai brangus Krsnai.

18-19 TEKSTAI

■

3TR%^: iw«ft^RMI*4| faft TO ll?<s.ll
samah šatrau ca mitre ca tatha mdnapamdnayoh
šitosna-sukha-duhkhesu samah sanga-vivarjitah
tulya-ninda-stutir mauni santusto yena kenacit aniketah
sthira-matir bhaktimdn me priyo narah
samah—vienodas; šatrau—priešui; ca—taip pat; mitre—draugui; ca—taip
pat; tatha—taip; mana—šlovėje; apamanayoh— nešlovėje; šita—šaltyje;
usna—karštyje; sukha—laimėje; duh-khesu—kančioje; samah—išlaikąs
pusiausvyrą; sariga-vivarjitah —atsikratęs visų ryšių; tulya—vienodas;
ninda—paniekinimui;
stutih—ir
gerai
nuomonei;
mauni—tylus;
santustah—patenkintas; yena kenacit—bet kuo; aniketah—neturintis
pastogės;
sthira
—tvirtas;
matih—ryžtas;
bhakti-man—atliekantis
pasiaukojimo veiklą; me—Man; priyah—brangus; narah—žmogus.
Kas vienodas draugams ir priešams, kas vienodai sutinka garbę ir
negarbę, karštį ir šaltį, laimę ir kančią, šlovę ir panieką, kas nesideda su
bloga draugija, visada tylus ir viskuo patenkintas, kas nesirūpina pastoge,
kurio žinojimas tvirtas, ir kuris atlieka pasiaukojimo tarnybą, tas labai
brangus Man.
KOMENTARAS: Bhakta nesideda su bloga draugija. Kartais žmogus giriamas,
o kartais peikiamas. Tokia žmonių prigimtis, tačiau bhakta visada
transcendentalus tuščios šlovės ir paniekos, sielvarto ir džiaugsmo atžvilgiu.
Jis labai kantrus. Jis kalba tik apie tai, kas susiję su Krsna, todėl jį vadina
nešnekiu. Tylėjimas nėra tolygus nekalbėjimui, tylėti — tai netaukšti niekų.
Kalbėti reikia tik tai, kas esminga, o bhaktai esmingiausia tema —
Aukščiausias Viešpats. Bhakta laimingas bet kuriomis aplinkybėmis; kartais
jam tenka valgyti labai skanų maistą, kartais — ne, tačiau jis viskuo patenkintas. Jis nesirūpina pastoge. Kartais jam tenka gyventi po medžiu, o
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kartais labai ištaiginguose namuose, tačiau nei viena, nei kita jo nebevilioja. Jį
vadina tvirtuoliu, nes jo ryžtas ir žinojimas tvirti. Gali kristi į akis
pasikartojimai apibūdinant bhaktos savybes, tačiau tai daroma norint pabrėžti,
kad bhaktai būtina jas visas įgyti. Neįmanoma būti tyru bhakta, neturint'gerų
savybių. Ha-rav abhaktasya kuto mahad-gunah: kas ne bhakta, tas neturi gerų
savybių. Norint būti bhakta, reikia ugdyti geras savybes. Žinoma, tam nereikia
dėti kažkokių nežmoniškų pastangų: Krsnos sąmonė ir pasiaukojimo tarnyba
automatiškai jas išugdo.
ye tu dharmdmrtam idam yathoktam paryupasate šraddadhdnd
mat-paramd bhaktas te 'tiva me priyah
ye—tie, kas; tu—tačiau; dharma—religijos; amrtam—nektarą; idam—šį;
yatha—kaip;
ūktam—išsakytas;
paryupasate—visiškai
atsidėję;
šraddadhdndh—su tikėjimu; mat-paramdh—laikydami Mane, Aukščiausią
Viešpatį, visa kuo; bhaktdh—bhaktos; te—jie; ativa—labai labai; me—Man;
priyah—brangūs.
Kas su tikėjimu eina šiuo amžinu pasiaukojimo tarnybos keliu ir tam atiduoda
visas savo jėgas, kas mato Manyje aukščiausią tikslą, tas labai labai brangus
Man.
KOMENTARAS: Šiame skyriuje, pradedant nuo antrojo teksto žodžių mayy
dvešya mano ye mdm („sutelkdami protą į Mane") iki paskutiniojo posmo
žodžių ye tu dharmdmrtam idam („ši amžinosios veiklos religija"),
Aukščiausias Viešpats aiškino transcendentinės tarnybos metodus,
leidžiančius ateiti pas Jį. Tuos metodus Viešpats labai vertina, ir Jis sveikina
juos pasirenkančius. \ Arjunos klausimą, kas geriau, ar eiti beasmenio
Brahmano pažinimo keliu, ar asmeniškai tarnauti Aukščiausiam Dievo
Asmeniui — Viešpats labai aiškiai atsakė, kad neabejotinai pats geriausias iš
visų dvasinės realizacijos metodų — pasiaukojimo tarnyba Dievo Asmeniui.
Kitaip sakant, šis skyrius parodo, kad žmogus geroje draugijoje išsiugdo tyros
pasiaukojimo tarnybos poreikį ir todėl kreipiasi į bona fide dvasinį mokytoją,
pradeda jo klausytis ir šlovinti Viešpatį bei su tikėjimu, meile ir pasišventimu
laikytis pasiaukojimo tarnybos reguliuojamų principų. Taip jis įsijungia į
transcendentinę tarnybą Viešpačiui. Toks kelias siūlomas šiame skyriuje, todėl
nėra jokios abejonės, kad pasiaukojimo tarnyba yra vienintelis absoliutus
savęs pažinimo kelias, skirtas Aukščiausiam Dievo Asmeniui pasiekti. Kaip
rašoma šiame skyriuje, impersonalus Aukščiausios Absoliučios Tiesos
suvokimas gali būti rekomenduojamas tik tol, kol žmogus visų savo jėgų
neatidavė savęs pažinimui. Žodžiu tol, kol nėra progos bendrauti su tyru
bhakta, gali būti naudinga ir impersonali samprata. Kai žmogus impersonaliai
traktuoja Absoliučią Tiesą, jis dirba atsisakydamas karminių rezultatų,
medituoja ir gilina žinojimą, idant pažintų dvasią ir materiją. Tai reikalinga iki
užsimezga bendravimas su tyru bhakta. Laimė, jeigu išsiugdomas noras
tiesiogiai atlikti tyrą pasiaukojimo tarnybą
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Krsnos sąmonėje, jau nereikia išeiti laipsniško dvasinės realizacijos proceso.
Pasiaukojimo tarnyba, kaip ją aprašo šeši viduriniai Bhagavad-gitos skyriai,
labiau atitinka žmogaus prigimtį. Neverta rūpintis materialiomis
priemonėmis, kurių reikia gyvybei palaikyti, kadangi Viešpaties malone ta
problema savaime išsisprendžia.
Taip baigiasi Bhaktivedantos dvyliktojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Pasiaukojimo tarnyba", komentarai.

TRYLIKTAS SKYRIUS

Gamta, besimėgaujantis
subjektas ir sąmonė
i-2 TEKSTAI

arjuna uvdca
prakrtim purusam caiva ksetram ksetra-jnam eva ca eiad
veditum icchdmi jnanam jheyam ca kešava
šri-bhagavan uvdca
idam šariram kaunteya ksetram ity abhidhiyate etad yo vetti
tam prdhuh ksetra-jna iti tad-vidah
arjunah uvaca—Arjuna tarė; prakrtim—gamtą; purusam—besimėgaujantį
subjektą; ca—taip pat; eva—tikrai; ksetram—lauką; ksetra-jham—lauką
pažįstantį subjektą; eva—tikrai; ca—taip pat; etat—visa tai; veditum—suprasti;
icchdmi—aš noriu; jhdnam —žinojimą; jneyam—pažinimo objektą; ca—taip
pat; kešava— o Krsna; šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė;
idam—šį; šariram—kūną; kaunteya—o Kunti sūnau; ksetram— lauku; iti—taip;
abhidhiyate—vadina; etat—tą; yah—tas, kuris; vetti—žino; tam—jis;
prdhuh—vadinamas; ksetra-jhah—lauką pažįstančiu subjektu;-iti—taip;
tat-vidah—tų, kurie žino.
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Arjuna tarė: Mano brangus Krsna, noriu sužinoti, kas yra prakrti [gamta],
purusa [besimėgaujantis subjektas], laukas ir lauką pažįstantis subjektas.
Taip pat norėčiau žinoti, kas yra žinojimas bei pažinimo objektas.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Kūnas, o Kunti sūnau, vadinamas
lauku, o tas, kuris kūną pažįsta, vadinamas lauką pažįstančiu subjektu.
KOMENTARAS: Arjunai buvo smalsu sužinoti, kas yra prakrti (gamta), purusa
(besimėgaujantis subjektas), ksetra (laukas), kse-tra-jha (lauką pažįstantis
subjektas), žinojimas ir pažinimo objektas. Išklausąs Arjunos klausimus, Krsna
paaiškino, kad kūnas vadinamas lauku, o jį pažįstantis — lauką pažįstančiu
subjektu. Kūnas— tai sąlygotos sielos veiklos laukas. Materialios egzistencijos
surakinta sąlygota siela mėgina viešpatauti materialioje gamtoje. Todėl pagal
savo sugebėjimą viešpatauti joje, ji gauna veiklos lauką. Kūnas ir yra tos veiklos
laukas. O kas yra kūnas? Kūną sudaro juslės. Sąlygota siela trokšta patirti juslinį
pasitenkinimą, ir, atsižvelgiant į jos sugebėjimą mėgautis, jai suteikiamas kūnas,
t.y. veiklos laukas. Todėl kūnas ir vadinamas ksetra, ar sąlygotos sielos veiklos
lauku. Asmuo, kuris tapatina save su kūnu, vadinamas ksetra-jha— lauką
pažįstančiu subjektu. Suvokti skirtumą tarp lauko ir jį pažįstančio subjekto, tarp
kūno ir kūną pažįstančio subjekto, visai nesunku. Kiekvienas pastebi, kad nuo
vaikystės iki senatvės jo kūnas smarkiai pakinta, tačiau jis išlieka tas pats asmuo.
Taigi tarp veiklos lauką pažįstančio subjekto ir paties veiklos lauko yra
skirtumas. Taip gyva sąlygota siela supranta, kad ji skiriasi nuo kūno.
Bhagavad-gitos pradžioje sakoma: dehino 'smin
— gyva esybė glūdi kūne, o kūnas kinta: vaikas išauga į paauglį, paauglys — į
jaunuolį, jaunuolis tampa seniu, ir asmuo, kuriam priklauso kūnas, mato tuos
pokyčius. Kūno savininkas, be abejonės, ir yra ksetra-jha. Kartais pagalvojame:
„aš esu laimingas", „aš vyras", „aš moteris", „aš šuo", „aš katė". Visa tai —
kūniškieji pažįstančiojo subjekto įvardijimai, tačiau jis ir kūnas — netapatūs.
Nors mes naudojamės įvairiais daiktais: dėvime drabužius, ete. — žinome, kad
nuo jų skiriamės. Taip pat kiek įtempę protą suvoksime, kad skiriamės ir nuo
kūno. Aš, jūs, ar bet kuris kitas kūno savininkas yra ksetra-jha — veiklos lauką
pažįstantis subjektas, o kūnas — ksetra, veiklos laukas.
Šeši pirmieji Bhagavad-gitos skyriat aprašo kūną pažįstantį subjektą (gyvąją
esybę) ir nusako tą būvį, kuriame jis gali suprasti Aukščiausią Viešpatį. Šeši
viduriniai Bhagavad-gitos skyriai aprašo Aukščiausią Dievo Asmenį ir
individualios sielos bei Supersielos savitarpio santykius pasiaukojimo tarnybos
požiūriu. Šie skyriai aiškiai nurodo aukštesnę Aukščiausio Dievo Asmens ir
pavaldžią individualios sielos padėtį. Gyvos esybės bet kuriomis aplinkybėmis
Jam pavaldžios, o tai užmiršusios jos kenčia. Prašviesėjusios per dorovingą
veiklą, jos kreipiasi į Aukščiausią Viešpatį iš įvairių paskatų — nelaimėje,
stokodamos pinigų, iš smalsumo ar siekdamos žinojimo. Apie tai irgi buvo
kalbėta. Tryliktame ir tolesniuose skyriuose aiškinama, kaip gyvoji esybė
susiliečia su materialiąja gamta, kaip Aukščiausias Viešpats ją gelbsti per
įvairius metodus: karminę veiklą, žinojimo gilinimą bei pasiaukojimo tarnybą.
Nors gyva esybė nuo materialaus kūno visiškai skiriasi, tačiau kažkokiu būdu
susyja su juo. Tai irgi aiškinama.
■

-
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%3nbrsrat^ *w*į\l mt*m \ \ \ \ \
ksetra-jharh cdpi mdm viddhi
sarva-ksetresu bhdrata ksetra-ksetrajnayor jnanam yat taj
jnanam matam mama ksetra-jnam—lauką pažįstantį subjektą;
ca—taip pat; api—tikrai; mam—Mane; viddhi—žinoki;
sarva—visuose; ksetresu—kūnų laukuose; bhdrata—o
Bharatos sūnau; ksetra—veiklos lauko (kūno); ksetra-jnayoh—ir lauką
pažįstančio subjekto; jhdnam— pažinimas; yat—tas, kuris; tat—tai;
jhdnam—žinojimas; matam —nuomonė; mama—Mano. ■
O Bharatos aini, žinok, kad Aš irgi esu kūną pažįstantis subjektas, tačiau Aš
pažįstu visus kūnus. Kūno ir jį pažįstančio subjekto supratimas vadinasi
žinojimas. Tokia Mano nuomonė.
KOMENTARAS: Aptariant kūno ir jį pažįstančio subjekto, sielos bei Supersielos
problemą, išryškėja trys temos, reikalaujančios studijavimo: Viešpats, gyvoji
esybė ir materija. Kiekviename veiklos lauke, kiekviename kūne, glūdi dvi sielos
— individuali siela ir Supersiela. Kadangi Supersiela — pilnutinė Aukščiausio
Dievo Asmens, Krsnos, ekspansija, Krsna sako: „Aš irgi esu kūną pažįstantis
subjektas, tik ne individualus, o aukščiausias. Kiekviename kūne Aš esu kaip
Paramatmą, Supersiela".
Kas remdamasis Bhagavad-gita kruopščiai aiškinasi, kas yra veiklos laukas ir
jį pažįstantis subjektas, tas įgis žinojimą.
Viešpats sako: „Aš esu veiklos lauką pažįstantis subjektas, glūdintis
kiekviename individualiame kūne". Individas gali pažinti savo kūną, tačiau kitų
kūnų jis nepažįsta. Aukščiausias Dievo Asmuo, Supersielos pavidalu esantis
visuose kūnuose, žino apie juos viską. Jis pažįsta visus įvairiausioms gyvybės
rūšims priklausančius kūnus. Kurios nors šalies gyventojas gali gerai pažinti
savo žemės sklypelį, tuo tarpu karalius pažįsta ne tik savo rūmus, bet taip pat
žino, kokios yra kiekvieno jo pavaldinio valdos. Taip ir žmogus yra
individualaus kūno savininkas, tuo tarpu Aukščiausiam Viešpačiui priklauso visi
kūnai. Karalius — pirmutinis karalystės savininkas, o piliečiai — antraeiliai.
Aukščiausias Viešpats yra aukščiausias visų kūnų savininkas.
Kūną sudaro juslės. Aukščiausias Viešpats yra HrsTkeša, Juslių valdovas". Jis
toks pat pirmutinis juslių valdovas, kaip karalius — pirmutinis valstybes reikalų
tvarkytojas, o piliečiai — tik antraeiliai. Viešpats sako: „Aš irgi esu pažįstantis
subjektas". Tai reiškia, kad Jis yra aukščiausias pažįstantis subjektas, —
individuali siela pažįsta tiktai savo kūną. Vedų raštai teigia:
ksetram hi šarirani bijam edpi šubhdšubhe tani vetti sa yogdtmd
tatah ksetra-jha ucyate
Kūnas vadinamas ksetra; jame gyvena jo savininkas bei Aukščiausias
Viešpats, pažįstantis ir kūną, ir jo šeimininką. Todėl Viešpats vadinamas visus
laukus pažįstančiu subjektu. Toliau kalbama, kuo skiriasi veiklos laukas, veiklą
pažįstantis subjektas ir aukščiausias veiklą pažįstantis subjektas. Tobulas kūno,
individualios sielos ir Supersielos konstitucijos pažinimas Vedų raštų
terminologija yra jndna. Tokia Krsnos nuomonė. Žinojimas — tai supratimas,
jog ir siela, ir Supersiela yra vienodos, tačiau kartu ir skirtingos. Žmogaus, kuris
nesuvokia veiklos lauko ir veiklą pažįstančio subjekto, žinojimas netobulas.
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Derėtų suprasti padėtį prakrti (gamtos), purusos (gamta besimėgaujančio
subjekto) ir išvaros (pažįstančio subjekto, kuris viešpatauja arba valdo gamtą ir
individualią sielą), ir nederėtų suplakti vienon krūvon gamtos, purusos ir
Išvaros, nes jų požymiai — skirtingi. Nereikia painioti tapytojo, paveikslo ir
molberto. Materialus pasaulis (veiklos laukas) — tai gamta, kuria naudojasi
gyvoji esybė, o virš jų abiejų yra aukščiausias valdovas— Dievo Asmuo. Pasak
Vedų (Svetdšvatara Upanisada 1.12), —- bhoktd bhogyam preritdram ca matvd I
šarvam proktam tri-vi-dhath brahmom etat. Skiriamos trys Brahmano
sampratos: prakrti — Brahmanas, kaip veiklos laukas; jiva (individuali siela) —
Brahmanas, kuris stengiasi valdyti materialią gamtą; prakrti ir jlvą taip pat valdo
Brahmanas, tačiau Jis—tikrasis valdovas.
Be to, šiame skyriuje aiškinama, kad vienas iš dviejų pažįstančių subjektų
klysta, o kitas — ne. Vienas — aukštesnis, o kitas —jam pavaldus. Tas, kuris
mano, kad abu lauką pažįstantys subjektai yra viena ir tas pat, prieštarauja
Aukščiausiam Dievo Asmeniui, kuris labai aiškiai sako: „Aš irgi esu veiklos
lauką pažįstantis subjektas". Kas virve laiko gyvate, tas nieko neišmano.
Egzistuoja įvairūs kūnai ir įvairūs jų savininkai. Kūnai įvairūs todėl, kad
kiekviena individuali siela turi tik jai būdingą sugebėjimą viešpatauti
materialioje gamtoje. Tačiau visuose juose glūdi Aukščiausiasis, kaip valdovas.
Reikšmingas posmo žodis ca, mat jis nurodo bendrą kūnų visumą. Tokios
nuomonės yra Šrila Baladeva Vidyabhūsana. Kiekviename be išimties kūne
glūdi ne tik individuali siela, bet ir Krsna — Supersiela. Todėl Krsna kuo
aiškiausiai sako, kad Supersiela valdo ir veiklos lauką, ir ribotąjį besimėgaujantį
subjektą.
4 TEKSTAS
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tat ksetram yac ca yadrk ca yad-vikari yataš ca yat sa ca yo
yat-prabhavaš ca tat samasena me šrnu
tat—tą; ksetram—veiklos lauką; yat—kuris; ca—taip pat; yadrk —koks jis yra;
ca—taip pat; yat—turint kurį; vikari—keičiasi; yatah—iš kurio; ca—taip pat;
yat—kas; sah—jis; ca—taip pat; yah—kuris; yat—turintis kurį;
prabhavah—įtaka; ca—taip pat; tat—tai; samasena—glaustai; me—iš Manęs;
šrnu—išgirsk.
O dabar išklausyk Mane — Aš glaustai apibūdinsiu tą veiklos lauką,
nusakysiu, kaip jis sudarytas, kaip kinta ir kaip atsiranda, kas veiklos lauką
pažįstantis subjektas ir kokia jo įtaka.
KOMENTARAS: Viešpats apibūdina veiklos lauką, veiklos lauką pažįstantį
subjektą bei jų konstitucines padėtis. Būtina žinoti, kaip sudėtas mūsų kūnas, iš
kokių medžiagų sudarytas, kieno valdomas jis funkcionuoja, kaip vyksta
pokyčiai, kas juos sukelia, kokios jų priežastys ir dingstys, koks galutinis
individualios sielos tikslas, kokia individualios sielos tikroji forma. Taip pat
reikia žinoti, kuo skiriasi individuali siela ir Supersiela, žinoti jų daromą įtaką,
skirtingas jų galimybes, ete. Bhagavad-gltą reikia suvokti tiesiogiai, taip kaip ją
perteikia Aukščiausias Dievo Asmuo, ir tada viskas bus aišku. Taip pat reikia
saugotis, kad nepalaikytume Aukščiausio Dievo Asmens (glūdinčio kiekviename
kūne) individualia siela, jlva. Tai būtų tas pat, kas sulyginti visagalį su bejėgiu.

443

Bhagavad-gita

13.2

5 TEKSTAS

rsbhir bahudha gitam chandobhir vividhaih prthak brahma-sūtra-padaiš
caiva hetumadbhir vinišcitaih
rsibhih—išminčių;
bahudha—įvairiais
būdais;
gitam—aprašytos;
chandobhih—Vedų
himnų;
vividhaih—skirtingų;
prthak—įvairių;
brahma-sutra—Vedanto s; padaih—aforizmų; ca—taip pat; eva —tikrai;
hetu-madbhih—su priežastimi ir pasekme; vinišcitaih— patvirtintos.
Žinias apie veiklos lauką ir veiklą pažįstantį subjektą daug išminčių
perteikė įvairiuose Vedų raštuose. Ypač išsamiai jas pateikia
Vedanta-sūtra, aiškindama priežastį ir pasekmę.
KOMENTARAS: Aukščiausias Dievo Asmuo, Krsna, yra didžiausias autoritetas
žinių apie veiklos lauką ir veiklą pažįstantį subjektą srityje. Ir vis dėlto eruditai ir
pripažinti autoritetai visada remiasi pirmtakais — taip jau yra įprasta. Krsna,
aiškindamas šią, daug ginčų keliančią sielos ir Supersielos dualizmo ir
nedualizmo problemą, remiasi šventraščiais, Vedantą, kurios autoritetingumas
pripažintas. Iš pradžių Jis sako: „Si nuomonė sutampa su daugelio išminčių
nuomone". O iš išminčių, be Jo Paties, didžiu išminčiumi laikomas Vyasadeva
(Veddnta-sūtros autorius). Vedanta-sūtra kuo geriausiai išaiškina dualizmą.
Vyasadevos tėvas Parašara — irgi didis išminčius. Savo religinėse knygose jis
rašo: aham tvam ca ta-thdnye... — „Visi mes — ir tu, ir aš, bei visos kitos
gyvosios esybės — transcendentalūs, nors ir gyvename materialiuose kūnuose.
Skirtingos karmos lemia mums klaidžioti trijų materialios gamtos gunų keliais.
Todėl kai kurios gyvos esybės yra aukštesnio lygio, o kitos gyvena žemesnėje
gamtoje. Aukštesnioji ir žemesnioji gamta egzistuoja dėl neišmanymo ir gauna
išraišką per nesuskaičiuojamą daugybę gyvų esybių. Tačiau Supersiela nepuola.
Jos neužteršią trys gamtos gunos, ir Ji visada transcendentali". Skirtumą tarp
sielos, Supersielos ir kūno atskleidžia ir pradinės Vedos, ypač Katha Upanisada.
Daugelis didžiųjų išminčių aiškino šiuos klausimus, ir Parašara laikomas
svarbiausiu jų.
Žodis chandobhih nurodo įvairius Vedų raštus. Pavyzdžiui, Tait-tiriya
Upanisada, Yajur Vedos atšaka, aprašo gamtą, gyvą esybę ir Aukščiausią Dievo
Asmenį.
Jau buvo minėta, kad ksetra — tai veiklos laukas, o ksetra-jha yra dviejų tipų:
individuali gyva esybė ir aukščiausia gyva esybė. Taittiriya Upanisada (2.9)
teigia: brahma puccham pratisthd. Viena Aukščiausio Viešpaties energijos
apraiškų vadinama anna-maya
— gyvybės priklausomybė nuo maisto. Tai materialistinis Aukščiausiojo
suvokimas. Tolimesnė pakopa—prdna-maya. Suvokus Aukščiausią Absoliučią
Tiesą per maistą, ją galima patirti gyvybės požymiuose, jos formose.
Jhdna-mayos stadijoje suvokimas prasiplečia, nuo gyvybės požymių pakyla iki
minties, jausmo, noro. Po to pažįstamas Brahmanas. Si pakopa vadinama
vijhdna-maya
— kai suvokiama, kad gyvos esybės protas ir gyvybės požymiai skiriasi nuo
pačios gyvos esybės. Paskutinė ir aukščiausia pakopa— dnanda-maya,
palairningiausios gamtos (prigimties) pažinimas. Taigi yra penkios Brahmano
pažinimo pakopos, kurios vadinamos brahma puccham. Pirmosios trys jų —
anna-maya, prdna-maya ir jhdna-maya — apima gyvų esybių veiklos laukus.
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Aukščiausias Viešpats, kuris vadinamas dnanda-maya, yra tiems laukams
transcendentalus. Aukščiausiąjį apibūdina ir Vedantą-sutra. Ji sako:
dnanda-mayo 'bhydsdt — Aukščiausio Dievo Asmens prigimtis kupina
džiugesio. Norėdamas gauti transcendentinę palaimą, Jis išsiplečia sukurdamas
vijhdna-mayą, prdna-mayą, jhdna-mayą ir anna-mayą. Veiklos lauke
besimėgaujančiu subjektu laikoma gyva esybė, bet dnanda-maya nuo jos
visiškai skiriasi. Tuo norima pasakyti, kad gyvai esybei nusprendus semtis
džiaugsmo iš sąsajos su dnanda-maya, ji tampa tobula. Toks yra tikrasis Aukščiausio Viešpaties paveikslas: Jis — aukščiausias lauką pažįstantis subjektas,
gyva esybė — pavaldus pažįstantis subjektas, o gamta
— veiklos laukas. Šių tiesų reikia semtis iš Veddnta-sūtros, arba iš
Brahma-sutros.
Šis posmas minėjo, jog Brahma-sutros aforizmai užrašyti nuosekliai:
priežasties ir pasekmės principu. Štai keletas sutrų (aforizmų): na viyad ašruteh
(2.3.2), ndtmd šruteh (2.3.18), ir pardt tu tac chruteh (2.3.40). Pirmasis
aforizmas nurodo veiklos lauką, antrasis — gyvą esybę, o trečiasis —
Aukščiausią Viešpatį, summum bonum tarp visų esybių.
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mahd-bhūtdny ahahkaro buddhir avyaktam eva ca indriydni dašaikam ca
pahca cendriya-gocardh
iccha dvesah sukham duhkham sahghataš cetana dhrtih etat ksetram
samasena sa-vikdram uddhrtam
mahd-bhūtdni—didieji
pradmenys;
ahahkdrah—netikras
ego;
buddhih—intelektas; avyaktam—neišreikštybė; eva—tikrai; ca— taip pat;
indriydni—jutimo ir vykdomieji organai bei protas; daša-ekam—vienuolika;
ca—taip pat; pahca—penki; ca—taip pat; in-driya-go-cardh—juslių objektai;
iccha—noras;
dvesah—neapykanta;
sukham—džiaugsmas;
duįikham—sielvartas; sahghdtah— visybė; cetana—gyvybės požymiai;
dhrtih—įsitikinimas;
etat—
visa
tai;
ksetram—veiklos
laukas;
samasena—glaustai; sa-vikdram—su sąveikomis; uddhrtam—pateiktas.
Penki didieji pradmenys, netikras ego, intelektas, neišreikštybė, dešimt
jutimo ir vykdomųjų organų bei protas, penki juslių objektai, noras,
neapykanta, džiaugsmas, sielvartas, visybė, gyvybės požymiai ir įsitikinimai
— visa tai drauge sudaro veiklos lauką ir jo sąveikas.
KOMENTARAS: Didžiųjų išminčių autoritetingi teiginiai, Vedų himnai ir
Veddnta-sūtros aforizmai padeda suprasti, kad sudedamosios šio pasaulio dalys
visų pirma yra žemė, vanduo, ugnis, oras ir eteris. Tai penki didieji pradmenys
(mahd-bhūta). Toliau — netikras ego, intelektas ir trijų gamtos gunų neišreikštas
būvis. Po to — penkios pažinimo juslės: akys, ausys, nosis, liežuvis ir oda.
Toliau — penki vykdomieji organai: balso stygos, kojos, rankos, šalinimo ir
lytiniai organai. Virš jų — protas, kuris yra mumyse, ir kurį galime pavadinti
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vidine jusle. Taigi, kartu su protu, viso yra vienuolika jutimo ir vykdomųjų
organų. Be to, egzistuoja penki juslių objektai: kvapas, skonis, forma, lytėjimas
ir garsas. Šių dvidešimt keturių pradmenų visuma vadinama veiklos lauku.
Analitiškai patyrinėję šiuos dvidešimt keturis pradmenis, labai gerai suvoktume
veiklos lauką. Toliau seka troškimas, neapykanta, džiaugsmas ir sielvartas. Tai
grubaus kūno penkių didžiųjų pradmenų tarpusavio
sąveikos rezultatas. Gyvybės požymiai, reprezentuojami sąmonės ir
įsitikinimo — tai subtilaus kūno (proto, ego ir intelekto) pasireiškimas. Šie
subtilūs pradmenys irgi priskirtini veiklos laukui.
Penki didieji pradmenys — tai grubus netikro ego pasireiškimas. O jis savo
ruožtu reprezentuoja pradinės stadijos netikrą ego, kuris vadinamas specialiu
terminu — materialistine samprata, tdmasa-huddhi (neišmanymo paveiktu
intelektu). O neišmanymo paveiktas intelektas reprezentuoja neišreikštą trijų
materialios gamtos gunų būvį. Neišreikštos materialios gamtos gunos
vadinamos pradhdna.
Norint smulkiau sužinoti apie dvidešimt keturis pradmenis bei jų sąveikas,
reikia nuodugniau pastudijuoti filosofiją —Bhagavad-gita tuos dalykus aptaria
glaustai.
Kūnas — visų šių faktorių reprezentacija. Jis patiria šešių tipų pokyčius:
gimsta, auga, kurį laiką egzistuoja, sukuria šalutinius produktus, vysta ir galų
gale išnyksta. Todėl laukas materialus ir laikinas. Tuo tarpu ksetra-jha, lauką
pažįstantis subjektas bei savininkas, yra kažkas skirtinga.
8-12 TEKSTAI
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amanitvam adamhhitvam ahimsa ksdntir drjavam dcdryopdsanam
šaucam sthairyam dtma-vinigrahah
indriydrthesu vairdgyam anahahkdra eva ca
janma-mrtyu-jara-vyadhi- duhkha-dosanudaršanam
asaktir anabhisvangah putra-ddra-grhddisu nityarh ca sama-cittatvam
istdnistopapattisu
mayi cananya-yogena
aratir jana-samsadi

bhaktir avyabhicdrini vivikta-deša-sevitvam

adhydtma-jndna-nityatvam tattva-jhdndrtha-daršanam etaj jnanam
iti proktam ajnanam yad ato 'nyathd
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amanitvam—nuolankumas;
adambhitvam—nesikėlimas
į
puikybę;
ahirhsd—neprievarta; ksdntih—pakantumas; ar javam—paprastumas;
dcdrya-updsanam—kreipimasis
į
bonafide
dvasinį
mokytoją;
šaucam—švarumas; sthairyam—tvirtybė; dtma-vinigra-hah—savitvarda;
indriya-arthesu—juslių
atžvilgiu;
vairagyam—
atsižadėjimas;
anahahkdrah—netikro ego neturėjimas; eva—tikrai; ca—taip pat;
janma—gimimo; mrtyu—mirties; jard—senatvės; vyddhi—ir ligų;
duhkha—kančių;
dosa—yda;
antidar-šanam—matymas;
asaktih—neprisirišimas; anabhisvangah—nebendravimas; putra—sūnui;
darą—žmonai; grha-ddisu—namams, ete; nityam—nuolatinė; ca—taip pat;
sama-cittatvam—pusiausvyra; ista—pageidautina; anistą—ir nepageidautina:
upapat-tisu—gavus; mayi—Man; ca—taip pat; ananya-yogena—besąlyginė
pasiaukojimo tarnyba; bhaktih—pasiaukojimas; avyabhicarini—nuolatinis;
vivikta—nuošalios; deša—vietos; sevitvam—siekimas; aratih—neprisirišimas;
jana-samsadi—prie plačiųjų žmonių sluoksnių; adhydtma—susijusio su
savuoju „aš"; jndna—žinojimo; nityątvam—pastovumas; tatt\>a-jhdna—žinių
apie tiesos; artha—objektą; daršanam—filosofija; etat—visa tai; jnanam—
žinojimas; iti—taip; proktam—skelbiama; ajnanam—neišmanymas; yat—tai,
kas; atah—nuo to: anyathd—kita.
Nuolankumą, nesikėlimą į puikybę, neprievarta, pakantumą, paprastumą,
kreipimąsi į bona fide dvasinį mokytoją, švarumą, tvirtybę, savitvardą,
juslinio pasitenkinimo objektų atsisakymą, netikro ego neturėjimą,
suvokimą, jog gimimas, mirtis, senatvė ir ligos yra blogis, atsižadėjimą,
neprisirišimą prie vaikų, žmonos, namų ir kitų panašių dalykų,
pusiausvyrą malonių ir nemalonių dalykų akivaizdoje, nuolatinį ir
besąlyginį pasiaukojimą Man, siekimą gyventi nuošalioje vietoje,
šalini-mąsi žmonių minios, savęs pažinimo svarbos pripažinimą, filosofinį
Absoliučios Tiesos ieškojimą — visa tai Aš skelbiu žinojimu, o visa kita,
kad ir kas tai būtų, yra neišmanymas.
KOMENTARAS: Menkos nuovokos žmonės kartais klaidingai mano, kad toks
pažinimo kelias — veiklos lauko sąveikų išdava. Tačiau iš tiesų tai — tikrasis
pažinimo procesas. Pripažįstant šį kelią atsiranda galimybė priartėti prie
Absoliučios Tiesos. Tas kelias nėra anksčiau minėtų dvidešimt keturių
pradmenų sąveikos rezultatas. Tai priemonė išsivaduoti iš tų pradmenų
nelaisvės. Įkūnytoji siela yra įkalinta kūne, o kūnas — įdėklas iš dvidešimt
keturių pradmenų. Šiuose posmuose nurodytas pažinimo kelias — tai būdas
ištrūkti iš jo. Aprašant pažinimo būdus, svarbiausia mintis išreikšta vienuolikto
posmo pirmoje eilutėje. Mayi cdnanya-yogena bhaktir avyabhicdrini:
pažinimo kelias baigiasi besąlygine pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui. Taigi
nesugebant ar nenorint transcen-dentiškai tarnauti Viešpačiui, likusios
devyniolika pozicijų vertės praktiškai neturės. Bet jeigu įsijungiame į
pasiaukojimo tarnybą visiškoje Krsnos sąmonėje, tos devyniolika savybių
atsiranda savaime. Srimad-Bhdgavatam (5.18.12) sako: yasydsti bhaktir
bha-gavaty akihcand sarvair guriais tatra samasate surdh. Visas gerąsias,
žinojimą sudarančias savybes išsiugdo tas, kas pasiekia pasiaukojimo tarnybos
pakopą. Aštuntas posmas primena, jog labai svarbu kreiptis į dvasinį
icokytoją. To ypač reikia norint praktikuoti pasiaukojimo tarnybą.
Transcendentinis gyvenimas prasideda nuo tada, kai kreipiamasi į bona fide
dvasinį mokytoją. Aukščiausias Dievo Asmuo, Sri Krsna, čia aiškiai sako, jog
toks pažinimo procesas —tikras kelias. Visa kita, kas išsigalvota, yra niekai.
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Jei kalbėsime apie žinojimą, kuris pateiktas šiuose posmuose, tai jų
elementus galime taip analizuoti. Nuolankumas (kuklumas) — tai
nereikalavimas iš kitų pagarbos sau norint pasitenkinti. Materiali būties
samprata verčia mus trokšti aplinkinių pripažinimo, tačiau žmogui, kuris įgijo
tobulą žinojimą ir suvokė esąs ne kūnas, ir šlovė, ir nešlovė — visa, kas jį sieja
su kūnu — neturi jokios prasmės. Nedera vaikytis materialaus pripažinimo,
nes jis — tik apgaulė. Žmonės aistringai trokšta garsėti savo religingumu, ir,
nesuprasdami religijos principų, prisijungia prie kokios nors grupės, kuri iš
esmės religijos principų nesilaiko. Po to jie skelbiasi religiniais vadovais.
Siekiant tikrojo tobulėjimo dvasinio mokslo srityje, būtina turėti pažangos
įvertinimo kriterijus. Įvertinti savo pažangą galima, pasirinkus kriterijumi
Šiuose posmuose išvardintas savybes.
Neprievarta dažniausiai suprantama, kaip draudimas žudyti ar žaloti kūną,
nors iš tiesų ši sąvoka reiškia, kad negalima kelti kančių kitiems. Platieji
žmonių sluoksniai dėl savo neišmanymo papuola į materialios būties
sampratos pinkles ir amžinai kenčia materialias kančias. Taigi kas neskatina
kitų eiti dvasinio pažinimo keliu, naudoja prievartą. Todėl reikia daryti viską
tikrajam žinojimui skleisti, kad žmonės prašviesėtų ir galėtų ištrūkti iš materialaus kalėjimo. Štai kas yra neprievarta.
Pakantumas — tai mokėti pakęsti aplinkinių įžeidinėjimus ir pažeminimus.
Puoselėjantis dvasinį žinojimą patirs daugybę įžeidimų ir bus aplinkinių
žeminamas. Šito ir reikia tikėtis, nes taip yra sutvarkyta materiali gamta.
Prisiminkime, kokiame pavojuje dėl tėvo priešiškumo atsidūrė religingasis
Prahlada — penkiametis berniukas, puoselėjęs dvasinį žinojimą. Nors tėvas
visaip stengėsi jį nužudyti, Prahlada buvo jam pakantus. Taigi dvasinio
pažinimo kelyje gali iškilti daugybė kliūčių, tačiau turime būti kantrūs ir ryžtingai žengti į priekį.
Būti paprastam, reiškia atmesti diplomatiškumą ir turėti tiek atvirumo, kad
net priešui galėtum pasakyti visą tiesą. Ir labai svarbu kreiptis į dvasinį
mokytoją, nes padaryti pažangą dvasinio mokslo srityje be bona fide dvasinio
mokytojo nurodymų neįmanoma. Kreiptis į dvasinį mokytoją reikia labai
nuolankiai ir visaip jam tarnauti, kad patenkintas mokytojas laimintų mokinį.
Kadangi bona fide dvasinis mokytojas — Krsnos atstovas, kiekvienas jo
palaiminimas mokiniui suteikia galimybę padaryti staigią pažangą — netgi
tada, kai mokinys nesilaiko reguliuojamųjų principų. Antra vertus,
reguliuojamųjų principų laikytis lengviau, kai mokinys negailėdamas jėgų
tarnauja dvasiniam mokytojui.
Švarumas — būtina sąlyga siekiant pažangos dvasiniame gyvenime. Švara
gali būti dvejopa: išorinė ir vidinė. Išorinė švara — tai dažnas apsiplovimas, o
siekiant vidinės švaros reikia nuolat galvoti apie Krsną ir kartoti Hare Krsna,
Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Šis procesas nuo proto nubraukia dulkes, kurias sunešė praeitų
gyvenimų karma.
Tvirtybė — tai didžiulis ryžtas padaryti pažangą dvasiniame gyvenime.
Ryškesnė pažanga be tokio ryžto neįmanoma. Savitvarda pasireiškia tuo, kad
atmetama tai, kas nepalanku dvasinei pažangai. Reikia išsiugdyti įprotį atmesti
viską, kas priešinga dvasinei pažangai. Toks yra tikrasis atsižadėjimas. Juslės
yra labai stiprios ir nuolatos trokšta juslinio pasitenkinimo. Tačiau nereikia
pataikauti juslių poreikiams, kurie nėra būtini. Juslių poreikiai tenkinti-ni tiek,
kiek reikalinga, kad būtų sveikas kūnas, ir galėtume atlikti savo pareigą —
daryti pažangą dvasiniame gyvenime. Pati svarbiausia ir sunkiausiai
suvaldoma juslė — liežuvis. Kas suvaldo liežuvį, tas visada galės sutramdyti
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kitas jusles. Liežuvio funkcija — patirti skonį ir sukelti garsus. Todėl liežuvį
reikia sistemingai reguliuoti: stengtis, kad jis ragautų tiktai Krsnai paaukoto
maisto likučius ir giedotų „Hare Krsna". O akys neturėtų matyti nieko kito,
kaip tik nuostabų Krsnos pavidalą. Taip suvaldysime akis. Ausys turi klausyti
pasakojimų apie Krsną, o nosis — uostyti Krsnai paaukotas gėles. Toks yra
pasiaukojimo tarnybos kelias, ir šie posmai rodo, kad Bhagavad-gita teaiškina
pasiaukojimo tarnybos mokslą. Svarbiausias ir vienintelis jos tikslas —
pasiaukojimo tarnyba. Neišmintingi Bhagavad-gitos komentatoriai stengiasi
nukreipti skaitytojo mintis į kitus dalykus, tačiau be pasiaukojimo tarnybos
nieko kito Bhagavad-gita nenagrinėja.
Netikras ego — tai laikyti kūną savimi. Suprasdami, kad esame ne kūnas, o
dvasinė siela, atgauname savo tikrąjį ego. Ego egzistuoja. Ir smerktinas yra
netikras ego, o ne tikrasis. Vedų raštai (Brhad-dranyaka Upanisada 1.4.10)
sako..aham hrahmdsmi— Aš esu Brahmanas, aš esu dvasia. „Aš esu", savojo
„aš" pojūtis, išlieka net suvokus save, kai pasiekiama išsivadavimo stadija.
„Aš esu" pojūtis — tai ego, tačiau kai jis taikomas mūsų netikram kūnui, jis
yra netikras ego. Kai savojo „aš" pojūtis siejamas su realybe, ego — tikras.
Kai kurie filosofai teigia, kad mes turime atsisakyti savojo ego, tačiau to
padaryti neįmanoma, nes ego reiškia identiškumą. Žinoma, mes neturime
klaidingai save tapatinti su kūnu.
Reikėtų pasistengti suprasti, kad gimimas, mirtis, senatvė ir ligos sukelia
kančias. Gimimo aprašymų galima sutikti plačioje Vedų raštijoje.
Srimad-Bhdgavatam labai vaizdžiai apibūdina negimusio vaiko pasaulį: jo
buvimą motinos įsčiose, jo kančias, etc. Gimimas yra kančia, ir tai derėtų gerai
įsisąmoninti. Užmiršę, kiek prisikentėjome motinos įsčiose, net nebandome
išspręsti gimimo ir mirties pasikartojimo problemos. O juk ir mirdami
patiriame įvairių kančių, apie kurias irgi kalba autoritetingi šventraščiai. Šiuos
klausimus būtina aptarti. O apie ligas ir senatvę kiekvienas sužino iš savo
patirties. Niekas nenori susirgti ar pasenti, tačiau ligos ir senatvė —
neišvengiami. Jei gimimo, mirties, ligų ir senatvės kančių materialiame
pasaulyje nevertinsime pesimistiškai, nebus akstino daryti pažangą dvasiniame
gyvenime.
Neprisirišimas prie vaikų, žmonos ir namų nereiškia, kad turėtume
atsisakyti savo jausmų jiems. Vaikai, žmona, namai — natūralūs meilės
objektai. Tačiau jeigu jie trukdo dvasiškai tobulėti, prisirišti prie jų neverta.
Geriausias būdas sukurti palankią aplinką namuose — Krsnos sąmonė. Jei
žmogus yra visiškoje Krsnos sąmonėje, jis atneša namams džiaugsmą, nes
Krsnos sąmonės procesas yra labai lengvas. Tereikia kartoti Hare Krsna, Hare
Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare, valgyti Krsnai paaukoto maisto likučius, studijuoti tokias knygas, kaip
Bhagavad-gita bei Srlmad-Bhdgavatam, ir garbinti Dievybę. Šie keturi
veiklos būdai padarys žmogų laimingą. To reikia mokyti ir savo šeimos narius.
Rytą ir vakarą visa šeima gali drauge giedoti Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna
Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kas
laikosi šių keturių principų ir gali sutvarkyti šeimyninį gyvenimą taip, kad
šeimoje būtų ugdoma Krsnos sąmonė, tam atsižadėti šeimyninio gyvenimo
nebūtina. Tačiau jeigu šeimyninis gyvenimas nepalankus dvasiškai tobulėti, jo
reikia atsisakyti. Kas nori patirti Krsną ir Jam tarnauti, turi paaukoti viską,
kaip kad pasielgė Arjuna. Arjuna nenorėjo žudyti savo šeimos narių, tačiau
supratęs, kad jie kliudo patirti Krsną, paklausė Krsnos pamokymo ir mūšyje
juos nukovė. Šiaip ar taip, šeimyninio gyvenimo džiaugsmų ir sielvartų reikia
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atsižadėti, nes šiame pasaulyje žmogus negali būti nei visiškai laimingas, nei
visiškai nelaimingas.
Laimė ir kančia — materialaus gyvenimo palydovai. Bhagavad-gita pataria
mokytis kantrumo. Neįmanoma sulaikyti ateinant bei nueinant laimę ir kančią,
todėl reikia atsisakyti materialistinės gyvensenos, ir laimėje ir nelaimėje
išlaikyti pusiausvyrą. Dažniausiai, gavę, ko troškome, labai džiaugiamės, o
susidūrę su tuo, kas nepageidautina, kenčiame. Tačiau nei laimė, nei kančia
mūsų nejaudins, jei būsime pasiekę dvasinį lygį, o kad jį pasiektume, turime
nepertraukiamai praktikuoti pasiaukojimo tarnybą. Nenukrypstamai su
pasiaukojimu tarnauti Krsnai — tai vykdyti devynis pasiaukojimo tarnybos
procesus: giedoti, klausytis, garbinti, lenktis,
etc. — apie tai rašo paskutinis devinto skyriaus posmas. Šiuo keliu ir reikėtų
eiti.
Kai žmogus įpranta gyventi dvasiškai, suprantama, jis nenori būti drauge su
materialistais, nes tai prieštarauja jo prigimčiai. Save patikrinti galėtume
atkreipdami dėmesį į tai, ar linkstame gyventi nuošalioje vietoje, atsisaką
nepageidautinos draugijos. Natūralu, kad bhakta nelinkęs dykai leisti laiką —
sportuoti, vaikščioti į kiną ar į priėmimus, nes jis supranta, kad tai tuščias laiko
švaistymas. Daugelis mokslininkų tyrinėtojų ir filosofų nagrinėja lytinį gyvenimą ar kokias kitas problemas, tačiau, pasak Bhagavad-gitos, tokio pobūdžio
tyrimai ir filosofiniai samprotavimai beverčiai. Šiaip ar taip, tai gryniausi
niekai. Pasak Bhagavad-gitos, reikia tirti sielos prigimtį, pasitelkus filosofine
įžvalgą. Tyrimus reikia atlikti stengiantis suprasti savąjį „aš". Štai kas čia
rekomenduojama.
O dėl savęs pažinimo, tai šiuose posmuose aiškiai pasakyta, kad šiuo
požiūriu bhakti-yoga itin paranki. Iškilus klausimui dėl pasiaukojimo, turi būti
įvertinamas Supersielos ir individualios sielos savitarpio ryšys. Supersiela ir
individuali siela negali būti viena, bent jau pagal bhakti religinio gyvenimo
sampratą. Čia aiškiai sakoma, kad individualios sielos tarnavimas Aukščiausiai
Sielai yra amžinas — nityam. Taigi bhakti — pasiaukojimo tarnyba — amžina.
Reikia būti filosofiškai tuo įsitikinus.
Srimad-Bhdgavatam (1.2.11) aiškina: vadanti tat tattva-vidas tat-tvam yaj
jhdnam advayam. „Tie, kurie iš tikrųjų pažino Absoliučią Tiesą, supranta, kad
„Aš" pažįstamas trimis aspektais: kaip Brahmanas, Paramatmą ir Bhagavanas".
Bhagavano pažinimas — Absoliučios Tiesos pažinimo aukščiausia viršūnė, tad
reikėtų pasiekti šį Aukščiausio Dievo Asmens suvokimo lygmenį ir atsidėti
tarnybai Viešpačiui. Toks yra žinojimo tobulumas.
Aukščiausios Tiesos pažinimo procesas yra tartum laiptai, kurie prasideda
pirmuoju aukštu — nuolankumo praktika, ir baigiasi paskutiniuoju —
Absoliutaus Dievo Asmens suvokimu. Daugelis, kopdami Aukščiausios Tiesos
pažinimo laiptais, pasiekė pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, etc. aukštus, tačiau kol
neužkopiama į paskutinį aukštą, kuris reiškia Krsnos suvokimą, tol žinojimo
lygis žemas. Kas nori varžytis su Dievu ir tuo pat metu daryti pažangą dvasinio
gyvenimo srityje, tas patirs nesėkmę. Čia aiškiai pasakyta, kad be nuolankumo
pažinimas tikrai neįmanomas. Save laikyti Dievu — didžiausias išpuikimas.
Nors gyva esybė nuolat patiria griežtų materialios gamtos dėsnių smūgius, vis
dėlto per savo neišmanymą galvoja: „aš — Dievas "v Todėl žinojimas
prasideda nuolankumu
— amdnitva. Reikia būti nuolankiam ir suprasti, kad esi pavaldus
Aukščiausiajam Viešpačiui. Kas sukyla prieš Aukščiausią Viešpatį, tas
pakliūva materialios gamtos valdžion. Šią tiesą reikia suprasti ir būti tvirtai ja
įsitikinus.
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13 TEKSTAS

jneyam yat tat pravaksydmi yaj jhdtvdmrtam asnute anddi
mat-param brahma na sat tan ndsad ucyate
jneyam—pažinimo turinį; yat—kurį; tat—tą; pravaksydmi—Aš dabar
paaiškinsiu;
yat—kurį;
jhdtvd—žinodamas;
amrtam—nektarą;
asnute—ragauja; anddi—bepradė; mat-param—pavaldi Man; brahma—dvasia;
na—nei; sat—priežastis; tat—ta; na— nei; asat—pasekmė; ucyate—sakoma,
yra.
Dabar Aš tau paaiškinsiu, kas yra pažinimo turinys; tai sužinojęs, tu
patirsi amžinybę. Brahmanas, dvasia, neturinti pradžios ir pavaldi Man,
plyti anapus šio materialaus pasaulio priežasčių bei pasekmių.
KOMENTARAS: Viešpats jau nusakė veiklos lauką ir lauką pažįstantį subjektą.
Jis taip pat išaiškino ir veiklos lauką pažįstančio subjekto pažinimo procesą.
Dabar Jis prabyla apie pažinimo turinį, visų pirma apie sielą, o vėliau — ir apie
Supersiela. Žinios apie pažįstantį subjektą — sielą ir Supersiela — suteikia
galimybę paragauti gyvybės nektaro. Antras skyrius aiškina, jog gyva esybė
— amžina. Tai patvirtina ir šis posmas. Neįmanoma nustatyti ji-vos tikslios
gimimo datos. Niekas negali atsekti istorijoje to momento, kada jivdtma
atsirado iš Aukščiausio Viešpaties. Taigi ji — bepradė. Vedų raštai apie tai
liudija: na jdyate mriyate va vipascit (Katha Upanisada 1.2.18). Kūną
pažįstantis subjektas niekada negimsta ir nemiršta, jis kupinas žinojimo.
Vedų raštai (Švetdšvatara Upanisada 6.16) dar nurodo, kad Aukščiausias
Viešpats, kaip Supersiela, yrapradhdna-ksetrajha-patir gu-nešah —
svarbiausias kūną pažįstantis subjektas ir trijų materialios gamtos gunų
valdovas. Smrti sako: ddsa-bhūto harer eva ndnya-svaiva kaddeana. Gyvosios
esybės — amžini Aukščiausio Viešpaties tarnai. Tai Savo pamokymuose
skelbia ir Viešpats Caitanya? Todėl šiame posme pateiktas Brahmano
apibūdinimas siejasi su individualia siela. O kai žodis Brahmanas taikomas
gyvai esybei, reikia suprasti, kad ji yra vijhdna-brahma, priešinga
dnanda-brahmai. Ananda-brahma— tai Aukščiausias Brahmanas, Dievo
Asmuo.

14 TEKSTAS

sarvatah pani-pddam tat sarvato ' ksi-širo-mukham sarvatah
šrutimal loke šarvam dvrtya tisthati
sarvatah—visur; poni—rankos; padam—kojos; tat—tos; sarvatah—visur;
aksi—akys;
širah—galvos;
mukham—veidai;
sarvatah—visur;
šruti-mat—turėdama
ausis;
loke—pasaulyje;
šarvam
—viską;
dvrtya—apimdama; tisthati—egzistuoja.
Visur Jos rankos ir kojos. Visur Jos akys, galvos ir veidai. Visur Jos ausys.
Taip persmelkdama viską, egzistuoja Supersiela.
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KOMENTARAS: Supersiela, arba Aukščiausias Dievo Asmuo — tartum saulė,
kuri skleidžia į visas puses savo spindulius. Ji egzistuoja visa persmelkiančiu
pavidalu, ir visos gyvosios esybės nuo pirmo didžiojo mokytojo Brahmos iki
mažiausios skruzdės glūdi Jame. Aibės galvų, kojų, rankų ir akių, ir aibės gyvų
esybių — visa tai egzistuoja Supersieloje ir yra Jos palaikoma. Taigi Supersiela
yra visa persmelkianti, tuo tarpu individuali siela negali teigti, kad jos rankos,
kojos ir akys yra visur. Tai neįmanoma. Jeigu individuali siela mano, kad tik
neišmanymas trukdo jai suvokti, jog jos rankos ir kojos išplitę visur, ir kad
įgijusi teisingų žinių, ji šitai suvoks, — toks jos mąstymas prieštaringas. Tuo
norėta pasakyti, kad materialios gamtos sąlygota siela nėra aukščiausia.
Aukščiausiasis yra visai kas kita nei individuali siela. Aukščiausias Viešpats
gali ištiesti Savo ranką be galo toli, o individuali siela to padaryti negali.
Bhagavad-gltoje Viešpats sako, kad jei kas aukoja Jam gėlę, vaisių ar truputį
vandens, Jis priima auką. Kaipgi Viešpats, būdamas labai toli, gali paimti šias
aukas? Bet štai kur Viešpaties visagalybė: nors Jis gyvena Savo buveinėje, toli
toli nuo žemės, Jis gali ištiesti ranką ir paimti Jam siūlomą auką. Jis toks galingas. Brahma-samhitd (5.37) teigia: goloka eva nivasaty akhildtma-bhūtah —
nepaisant to, kad Jis visad pramogauja Savo transcendentinėje planetoje, Jis
persmelkia viską. Individuali siela negali teigti, kad ji — visa persmelkianti.
Todėl posme kalbama ne apie individualią sielą, o apie Aukščiausią Sielą,
Dievo Asmenį.

sarvendriya-gundbhdsam sarvendriya-vivarjitam asaktam sarva-bhrc
caiva nirgunam guna-bhoktr ca
sarva—visų; indriya—juslių; guna—kokybių; dbhdsam—pirminis šaltinis;
sarva—visų; indriya—juslių; vivarjitam—neturinti; asaktam—neprisirišusi;
sarva-bhrt—visų globėja; ča—taip pat; eva—tikrai; nirgunam—be materialių
savybių; guna-bhoktr—gunų valdovė; ca—taip pat.
Supersiela — pirminis juslių šaltinis, tačiau Ji Pati jų neturi. Ji yra nieko
nesaistoma, nors ir palaiko visas gyvas būtybes. Ji — anapus materialios
gamtos gunų ir kartu yra jų valdovė.
KOMENTARAS: Aukščiausias Viešpats, nors ir yra visų gyvų esybių juslių
šaltinis, Pats materialių juslių neturi. Iš teisybės individualios sielos turi
dvasines jusles, tačiau sąlygotame gyvenime jas gaubia materijos pradmenys,
tad jutiminė veikla vyksta per materiją. Aukščiausio Viešpaties juslių materija
nėra aptraukusi. Jo juslės transcendentinės, todėl vadinamos nirguna. Guna —
tai materialios savybės, o Jo juslės neturi materialaus apvalkalo. Reikia
suprasti, kad Jo juslės ne tokios kaip mūsų. Jis turi transcendentines neužterštas
jusles, nors ir yra visos mūsų jutiminės veiklos šaltinis. Tai puikiai paaiškina
Svetdšvatara Upanišados (3.19) posmas: apdni-pado javano grahitd.
Aukščiausias Dievo Asmuo neturi materija supurvintų rankų, bet turi tokias
rankas, kuriomis priima bet kokią Jam keliamą auką. Tuo sąlygota siela ir
skiriasi nuo Supersielos. Ji neturi materialių akių, bet akis Ji turi, nes kaip
kitaip Ji galėtų regėti? Ji mato viską: praeitį, dabartį ir ateitį. Ji gyvena gyvosios
būtybės širdyje ir žino, ką mes veikėme praeityje, ką darome dabar ir kas mūsų
laukia ateityje. Taip liudija ir Bhagavad-gita: Jis pažįsta viską, bet Jo nepažįsta
niekas. Pasakyta, kad Aukščiausias Viešpats neturi tokių kojų, kaip mes, tačiau
Jis gali keliauti erdve, nes turi dvasines kojas. Kitaip sakant, Viešpats nėra
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beasmenis. Jis turi akis, kojas, rankas ir visas kitas kūno dalis, o kadangi mes
esame sudėtinės Aukščiausio Viešpaties dalelės, irgi visa tai turime. Tačiau Jo
rankos, kojos, akys ir kitos juslės nesuterštos materialios gamtos.
Bhagavad-gita liudija ir tai, kad Viešpats Savo vidinės galios dėka nužengia
toks, koks Jis yra. Jo neteršia materiali energija, nes Jis—jos Valdovas. Vedų
raštuose sutinkame teigiant, jog Pati Jo kūno būtis — visiškai dvasinė.
Amžinasis Jo pavidalas vadinamas sac-cid-dnanda-vigraha. Viešpats sklidinas
turtų ir galybės. Jis — visų turtų ir visos energijos savininkas. Jis — pats
protingiausias ir kupinas žinojimo. Tai tik keletas Aukščiausio Dievo Asmens
požymių. Jis palaiko visas gyvas esybes ir yra visos veiklos liudininkas. Vedų
raštai leidžia mums suprasti, jog Aukščiausias Viešpats visada
transcendentalus. Nors mes ir nematome Jo galvos, veido, rankų ir kojų, Jis
visa tai turi. Tik pasieką transcendentine būklę galėsime išvysti Viešpaties
pavidalą. Materijos užterštos juslės trukdo mums regėti Jo pavidalą. Todėl
materijos veikiami impersonalistai negali suvokti Dievo Asmens.
16 TEKSTAS

bahir antai ca bhūtandm acaram caram eva
sūksmatvdt tad avijheyarh dūra-stham cdntike ca tat

ca

bahih—išorėje; antah—viduje; ca—taip pat; bhūtdndm—visų gyvų esybių;
acaram—nejudančių;
caram—judančių;
eva—taip
pat;
ca—ir;
sūksmatvdt—dėl subtilumo; tat—ta; avijneyam—nepažini; dūra-stham—labai
toli; ca—taip pat; antike—arti; ca— ir; tat—ta.
Aukščiausia Tiesa egzistuoja visose judančiose bei nejudančiose gyvose
būtybėse ir anapus jų. .Kadangi Ji yra subtili, materialios juslės negali Jos
nei pamatyti, nei pažinti. Nors Ji be galo toli nuo mūsų, kartu yra ir labai
arti.
KOMENTARAS: Iš Vedų raštų sužinome, kad Narayana, Aukščiausias Asmuo,
gyvena kiekvienoje gyvoje esybėje ir anapus jos. Vienu metu Jis yra ir
dvasiniame, ir materialiame pasauliuose. Būdamas be galo toli nuo mūsų, Jis
vis dėlto yra čia pat, šalia. Taip teigia Vedų raštai. Asino dūram vrajati šaydno
yati sarvatah (Katha Upanisada 1.2.21). Mes negalime suvokti, kaip Jis
mėgaujasi visais Savo begaliniais turtais ir galybe, nes Jis nuolat skendi transcendentinėje palaimoje. Savo materialiomis juslėmis mes negalime to nei
pamatyti, nei suprasti. Todėl Vedų raštai ir teigia, kad mūsų materialus protas
ir juslės nesugeba Jo suvokti. Tačiau kas per pasiaukojimo tarnybą, Krsnos
sąmone, išgrynino protą ir jusles, tas regi Jį nuolatos. Brahma-samhitd liudija,
kad bhakta, kuris išsiugdė meilę Aukščiausiam Dievui, visada, kiekvieną
mirksnį Jį regi. Bhagavad-gita (11.54) taip pat liudija, kad tik pasiaukojimo
tarnybos dėka galima Jį suvokti ir išvysti. Bhaktya tv ananyayd šakyah.
■

17 TEKSTAS

avibhaktam ca bhūtesu vibhaktam iva ca sthitam bhūta-bhartr ca taj
jneyam grasisnu prabhavisnu ca
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avibhaktam—nepadalinta; ca—taip pat; bhūtesu—visose gyvose būtybėse;
vibhaktam—padalinta; iva—lyg; ca—taip pat; sthitam
—glūdi; bhūta-bhartr—visų gyvų esybių globėja; ca—taip pat; tat—ta;
jneyam—reikia suprasti; grasisnu—naikinanti; prabha-višnu—auginanti;
ca—taip pat.
Nors atrodo, kad Supersiela išskaidyta, padalinta visoms būtybėms, Ji —
nedaloma ir vientisa. Ji ne tik globoja kiekvieną gyvą esybe, bet, reikia
suprasti ir tai — Ji viską naikina ir augina.
KOMENTARAS: Viešpats glūdi kiekvieno širdyje, kaip Supersiela. Ar tai
reiškia, kad Jis išskaidytas? Ne. Jis yra vientisas. Čia tiktų saulės pavyzdys.
Vidurdienį saulė pasiekia zenitą. Tačiau, jei kas nors nukeliautų penkis
tūkstančius mylių bet kuria kryptimi ir paklaustų, kur saulė, kiekvienas jam
atsakytų: „štai ji — šviečia virš mano galvos". Šį pavyzdį Vedų raštai pateikia
parodyti, kad nors Viešpats ir nedalus, tačiau atrodo išskaidytas. Be to, Vedų
raštai sako, kad vienas ir tas pats Višnu Savo visagalybės dėka yra visur, kaip
ir viena saulė šviečia visų kraštų žmonėms. Nors Aukščiausias Viešpats
globoja kiekvieną gyvą esybę, naikinimo metu Jis viską suima į Save. Apie tai
buvo kalbėta vienuoliktame skyriuje: Viešpats pasiskelbė atėjęs sunaikinti
visus į Kuruksetrą suėjusius karius. Be to, pridūrė, kad naikina viską laiko
pavidalu. Jis — visa ko griovėjas ir naikintojas. Kurdamas pasaulį Jis išaugina
būtybes iš pradinio būvio, o naikindamas suima jas į Save. Vedų himnai
patvirtina tą tiesą, kad Jis — visų gyvų esybių pradžia ir visa ko atilsio vieta.
Po sukūrimo viskas remiasi Jo visagalybe, o po sunaikinimo vėl viskas sueina
atilsio į Jį. Taip liudija Vedų himnai. Yato vd imdni bhūtani jdyante yena jdtdni
jivanti yat prayanty abhisam višanti tad brahma tad vijijhdsasva (Taittiriya
Upanisada 3.1).

18 TEKSTAS

jyotisam api taj jyotis tamasah param ucyate jhdnam jneyam
jhana-gamyam hrdi sarvasya visthitam
jyotisdm—visų šviesulių; api—taip pat; tat—ta; jyotih—šviesos šaltinis;
tamasah—tamsybės;
param—anapus;
ucyate—sakoma,
yra;
jnanam—pažinimas; jneyam—tai kas pažįstama; jnana-gam-yam—tai, kas
suvokiama per žinias; hrdi—širdyje; sarvasya— visų; visthitam—esanti.
Ji — visų šviesulių šviesos šaltinis. Ji — anapus materijos tamsybės ir yra
neišreikšta. Ji — pažinimas, pažinimo objektas ir pažinimo tikslas. Ji
glūdi kiekvieno širdyje.
KOMENTARAS: Supersiela, Aukščiausias Dievo Asmuo — visų šviesulių,
tokių, kaip saulė, mėnuo, žvaigždės — šviesos šaltinis. Iš Vedų raštų
sužinome, jog dvasinėje karalystėje nereikalinga nei saulė, nei mėnulis, nes
viską ten nutvieskia Aukščiausio Viešpaties spindesys. Dvasinį Viešpaties
spindesį, brahmajyoti, materialiame pasaulyje gaubia mahat-tattva —
materijos pradmenys. Todėl materialiame pasaulyje mums reikia saulės,
mėnulio, elektros bei kitų šviesos šaltinių. Dvasiniame pasaulyje to visai
nereikia. Vedų raštai aiškiai sako, kad akinantis Jo spindesys nutvieskia viską.
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Todėl akivaizdu, kad Jis — ne materialaus pasaulio gyventojas. Jis gyvena
dvasiniame pasaulyje, kuris yra be galo toli — dvasiniame danguje. Apie tai
irgi liudija Vedų raštai. Aditya-varnarh tamasah parastai (Svetašvatara
Upanisada 3.8). Jis tarsi saulė — visad skaistus ir yra be galo toli, anapus šio
materialaus pasaulio tamsybės.
Jo žinojimas — transcendentinis. Vedų raštai liudija, kad Brahmanas — tai
koncentruota transcendentinio žinojimo išraiška. Tam, kuris nori patekti į
dvasinį pasaulį, Aukščiausias Viešpats, kuris glūdi kiekvienoje širdyje, suteikia
žinių. Viena Vedų mantrų (Svetašvatara Upanisada 6.18) sako: tam ha devam
dtma-buddhi-pra-kašarh mumuksur vai šaranam aham prapadye. Kas
apskritai nori išsivaduoti, tas turi atsiduoti Aukščiausiam Dievo Asmeniui. O
apie galutinį pažinimo tikslą Vedų raštai tvirtina: tam eva viditva-ti mrtyum eti.
„Tik pažinus Jį, galima peržengti gimimo ir mirties ribas" (Svetašvatara
Upanisada 3.8).
Kiekvieno širdyje Jis glūdi kaip aukščiausias valdovas. Aukščiausiojo
rankos ir kojos yra visur, ko negalima pasakyti apie individualią sielą. Todėl
tenka pripažinti, kad veiklos lauką pažįstantys subjektai yra du: individuali siela ir Supersiela. Žmogaus rankos ir kojos
lokalizuotos, o Krsnos rankos ir kojos yra visur. Svetašvatara Upanisada
(3.17) liudija: sarvasya prabhum išdnarh sarvasya šaranam brhat.
Aukščiausias Dievo Asmuo, Supersiela, yra prabhu— visų gyvų esybių
šeimininkas. Todėl Jis — galutinis jų prieglobstis. Taigi nepaneigiamas yra tas
faktas, kad Aukščiausia Supersiela ir individuali siela visada skirtingos.

19 TEKSTAS

wk
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iti ksetram tatha jnanam jneyam coktarh samasatah mad-bhakta etad
vijhdya mad-bhdvdyopapadyate
iti—taip; ksetram—veiklos laukas (kūnas); tatha—taip pat; jnanam—žinojimas; jneyam—pažinimo turinys; ca—taip pat; ūktam
—apibūdintas; samasatah—glaustai; mat-bhaktah—Mano bhakta; etat—visa
tai; vijndya—suvokęs; mat-bhdvdya—Mano būtį; upapadyate—pasiekia.
Taigi Aš glaustai apibūdinau veiklos lauką [kūną], žinojimą bei pažinimo
turinį. Tik Mano bhaktos gali tai visiškai suprasti, o supratę — pasiekti
Mano būtį.
KOMENTARAS: Viešpats glaustai apibūdino kūną, žinojimą ir pažinimo turinį.
Žinojimas apima tris dalykus: pažįstantį subjektą, pažinimo turinį ir pažinimo
procesą. Drauge paėmus, jie visi vadinami vijhdna — pažinimo mokslu.
Besąlygiškai pasiaukoję Viešpaties bhaktos gali tiesiogiai suvokti tobulą
žinojimą. Kiti tai padaryti nepajėgs. Monistai teigia, jog galutiniame etape
pažįstantis subjektas, pažinimo turinys ir pažinimo procesas susilieja, tačiau
bhaktos šito nepripažįsta. Žinojimas ir žinojimo vystymas — tai savęs
pažinimas Krsnos sąmonėje. Mums vadovauja materiali sąmonė, tačiau kai ją
nukreipsime į veiklą vardan Krsnos įr suvoksime, kad Krsna yra viskas,
įgysime tikrąjį žinojimą. Kitais žodžiais tariant, žinojimas — ne kas kita, kaip
pirmasis pasiaukojimo tarnybos suvokimo etapas. Penkioliktas skyrius labai
išsamiai tai paaiškina.
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Apibendrinant galima pasakyti, kad 6-as ir 7-as posmas nuo žodžių
mahd-bhūtdni iki žodžių cetand dhrtih analizuoja materijos pradmenis bei kai
kuriuos gyvybės požymių pasireiškimus. Visa tai drauge sudaro kūną —
veiklos lauką. Posmai nuo 8-o iki 12-o, nuo žodžio amdnitvam iki žodžių
tattva-jhdndrtha-daršanam, nusako pažinimo procesą, leidžiantį suprasti abu
veiklos lauką pažįstančius subjektus — sielą ir Supersiela. Posmai nuo 13-o iki
18-o, nuo žodžių anddi mat-param iki hrdi sarvasya visthitam, aprašo sielą ir
Aukščiausią Viešpatį, arba Supersiela.
Taigi buvo kalbėta apie tris dalykus: veiklos lauką (kūną), pažinimo
procesą, sielą bei Supersiela. Posmas akcentuoja, kad tik besąlygiškai
Viešpačiui pasiaukoja bhaktos gali aiškiai suvokti šiuos tris dalykus. Taigi
Bhagavad-gita jiems didžiai naudinga. Tik jie ir tegali pasiekti aukščiausiąjį
tikslą — Aukščiausio Viešpaties, Krsnos, gamtą. Žodžiu, niekas kitas, vien
bhaktos tegali suprasti Bhagavad-gitą ir gauti norimą rezultatą.

20 TEKSTAS

prakrtim purusam caiva viddhy anddi ubhdv api vikarams ca gundmš
caiva viddhi prakrti-sambhavdn
prakrtim—materiali gamta; purusam—gyvos esybės; ca—taip pat; eva—tikrai;
viddhi—žinoki; anddi—be pradžios; ubhau— abu; api—taip pat;
vikdrdn—virsmai; ca—taip pat; gundn—trys materialios gamtos gunos;
ca—taip pat; eva—tikrai; viddhi—žinoki; prakrti—iš materialios gamtos;
sambhavdn—kilę.
Žinok, kad materiali gamta ir gyvos esybės pradžios neturi. Jų virsmai bei
materijos gunos yra materialios gamtos padarinys.
KOMENTARAS: Šiame skyriuje pateiktos žinios leidžia suvokti kūną (veiklos
lauką) bei kūną pažįstančius'subjektus (tiek individuaHą sielą, tiek Supersiela). Kūnas — veiklos laukas. Jį sudaro materiali gamta.
įkūnyta individuali siela, kuri gauna pasitenkinimą iš kūno veiklos, vadinasi
purusa, arba gyva esybe. Ji — pirmasis pažįstantis subjektas, kitas yra
Supersiela. Be abejo, reikia suprasti, kad ir Supersiela, ir individuali esybė —
tai Aukščiausio Dievo Asmens skirtingos manifestacijos. Gyva esybė priklauso
Viešpaties energijos kategorijai, o Supersiela — Jo asmens ekspansijų
kategorijai.
Ir materiali gamta, ir gyva esybė — amžinos. Tai reiškia, kad jos egzistavo
prieš pasaulio sukūrimą. Materiali reiškinija priklauso Aukščiausio Viešpaties
energijai, kaip, beje, ir gyvos esybės, tik jos — aukštesnioji energija. Ir gyvos
esybės, ir materiali gamta egzistavo dar prieš tai, kol gavo išraišką kosmosas.
Materiali gamta glūdėjo Aukščiausiame Dievo Asmenyje — Maha-Visnu, o
kai prireikė, tarpininkaujant tnahat-tattvai, ji įgavo išreikštą būvį. Glūdi Jame
ir gyvos esybės, bet dėl to, kad jos yra sąlygotos, jos nelinkusios tarnauti
Aukščiausiam Viešpačiui — todėl joms užginta įeiti į dvasinį dangų. Tačiau,
kai materiali gamta gauna išraišką, gyvos esybės vėl turi galimybę veikti
materialiame pasaulyje ir ruoštis įeiti į dvasinį pasaulį. Čia ir slypi materialios
kūrinijos paslaptis. Iš tikrųjų, pagal kilmę, gyva esybė — sudėtinė Aukščiausio
Viešpaties dvasinė dalelė, tačiau dėl savo maištingumo ji įkalinta materialioje
gamtoje. Tiesą sakant, visai nesvarbu, kaip gyvosios būtybės, aukštesnės
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Aukščiausio Viešpaties esybės, suėjo į sąlytį su materialia gamta. Tačiau
Aukščiausias Dievo Asmuo žino, kaip ir kodėl tai įvyko. Šventraščiuose
Viešpats sako, kad apžavėtieji materialios gamtos dalyvauja nuožmioje kovoje
už būvį. Tačiau iš šių kelių posmų mes turėtume įsitikinti, kad visi trijų gunų
sąlygojami materialios gamtos virsmai ir poveikiai taip pat yra materialios
gamtos padariniai. Gyvų esybių įvairovę ir visus kitimus lemia tai, kad
egzistuoja kūnas. Dvasine prasme, visos gyvos esybės yra lygiavertės.
21 TEKSTAS

JW P^i^Rf v t f š $3^1 ||||||
kdrya-kdrana-kartrtve hetuh prakrtir ucyate purusah
sukha-duhkhanam bhoktrtve hetur ucyate
kdrya—pasekmę; kdrana—ir priežastį; kartrtve—kuriant; hetuh —įrankis;
prakrtih—materiali gamta; ucyate—sakoma yra; purusah—gyva esybė;
sukha—laimės;
duhkhanam—ir
kančios;
hhok-trtve—malonumuose;
hetuh—įrankis; ucyate—sakoma, yra.
Sakoma, kad gamta — visų materialių priežasčių ir pasekmių priežastis, o
gyva esybė — šio pasaulio kančių bei malonumų priežastis.
KOMENTARAS: Materiali gamta lemia gyvų esybių kūnų ir juslių įvairovę. Iš
viso egzistuoja 8 400 000 gyvybės rūšių. Šią įvairovę sukūrė materiali gamta.
Rūšys atsiranda dėl įvairiausių gyvos esybės jutiminių troškimų. Noras turėti
kurį nors juslinį malonumą lemia jos kūno tipą. Patekusi į kurį nors kūną, ji
patiria įvairiausius džiaugsmus ir kančias. Materialų džiaugsmą ar kančią
sukelia kūnas, o ne ji pati ar jos tikroji prigimtis. Be abejo, pirminis jos būvis
yra kupinas džiaugsmo, todėl šis būvis — tikrasis. Trokšdama viešpatauti
materialioje gamtoje, gyva esybė patenka į materialų pasaulį. Dvasiniame
pasaulyje visai kitokia padėtis; dvasinis pasaulis tyras, o materialiame
pasaulyje kūno malonumus kiekvienas pelnosi nuožmia kova. Tiksliau sakant,
kūnas — tai juslių paseka. Juslės — instrumentas norams tenkinti. Taigi
materiali gamta gyvai esybei suteikia kompleksą priemonių — kūną ir jo
instrumentus, jusles. Kitas posmas paaiškins, kad gyva esybė gauna aplinkybių
palaiminimą ar prakeikimą, atsižvelgiant įjos ankstesnius norus ir poelgius.
Pagal norus ir poelgius materiali gamta suteikia vienokią ar kitokią gyvenimo
aplinką. Priežastis, dėl kurios būtybė patenka į vienokią ar kitokią gyvenimo
aplinką su jos džiaugsmais ir nelaimėmis, yra pati būtybė. Kai tik ji patenka į
kokios nors rūšies individualų kūną, tuoj pat paklūsta gamtai, nes jos kūnas
materialus ir veikia pagal gamtos dėsnius. Tada gyva esybė jau nebegali keisti
dėsnių. Tarkim, ji patenka į Šuns kūną; vos tik į jį patekusi, ji ima elgtis
šuniškai. Kitaip elgtis ji negali. Patekusi į kiaulės kūną, ji priversta ėsti išmatas
ir būti kiaule. Jei tik patenka į pusdievio kūną, jos elgesį lemia pusdievio
kūnas. Toks jau gamtos dėsnis. Tačiau visomis aplinkybėmis individualią sielą
lydi Supersiela. Vedos (Mundaka Upanisada 3.1.1) šią mintį aiškina taip: dvd
suparna sayujd sakhayah. Aukščiausias Viešpats toks maloningas gyvai
esybei, jog visada ir bet kokiomis aplinkybėmis lydi individualią sielą kaip
Supersiela, ar Paramatmą.
22 TEKSTAS
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purusah prakrti-stho hi bhuhkte prakrti-jan gunan karanarh
guna-sahgo 'sya sad-asad-yoni-janmasu
purusah—gyva esybė; prakrti-sthah—esanti materialioje energijoje;
hi—tikrai;
bhuhkte—mėgaujasi;
prakrti-jan—materialios
gamtos
pagimdytomis;
gunan—gamtos
guriomis;
karanam—priežastis;
guna-sahgah—ryšys su gamtos guriomis; asya—gyvosios esybės;
sat-asat—gerose ir blogose; yoni—gyvybės rūšyse; jan-masu—gimstant.
Materialioje gamtoje gyvenanti esybė eina gyvenimo keliais,
mėgaudamasi trimis materialios gamtos gunomis. Įvairiose gyvybės
rūšyse ji susiduria su gėriu ir blogiu, o atsitinka tai dėl jos sąlyčio su
materialia gamta.
KOMENTARAS: Posmas ypač svarbus suprasti, kaip gyvos esybės persikelia
iš vieno kūno į kitą. Antras skyrius aiškino, kad gyva esybė keičia vieną kūną
į kitą taip, kaip mes drabužius. Kūno drabužius keisti mus verčia prisirišimas
prie materialios egzistencijos. Kol gyva esybė žavisi šia laikina reiškinija, tol
ji priversta persikelti iŠ kūno į kūną. \ tas nepageidautinas sąlygas ją įstumia
noras viešpatauti materialioje gamtoje. Paveikta materialių norų esybė gimsta
tai pusdieviu, tai žmogumi, o kartais — žvėrimi, paukščiu, kirminu, vandens
gyviu, šventuoju ar vabzdžiu. Ir nėra tam galo. Nors iš tikrųjų gyva esybė yra
materialios gamtos įtakoje, ji visada laiko save padėties šeimininke.
Posmas aiškina, kaip gyva esybė patenka į skirtingus kūnus. Tai atsitinka
dėl sąlyčio su skirtingomis gamtos gunomis. Taigi reikia pakilti virš trijų
materijos gunų ir pasiekti transcendentinį būvį. Šis būvis — tai Krsnos
sąmonė. Kol žmogus jo nepasiekia, materiali sąmonė verčia jį persikelti iš
kūno į kūną, nes nuo neatmenamų laikų jame liepsnoja materialūs troškimai.
Reikia keisti mąstyseną. O tai padaryti tegalima klausantis, ką sako
autoritetingi šaltiniai. Geriausias pavyzdys — kaip Arjuna iš Krsnos išgirsta
mokslą apie Dievą. Gyva esybė, atsidėdama šiam klausymosi metodui,
praranda nuo seno puoselėtą norą viešpatauti materialioje gamtoje. Tolydžio ir
nuosekliai silpnindama didįjį troškimą viešpatauti, ji patiria dvasiną palaimą.
Vedų mantra sako, kad kuo daugiau gyva būtybė įgyja žinių bendraudama su
Aukščiausiu Dievo Asmeniu, tuo didesnį amžino ir palaimingo gyvenimo
džiaugsmą ji patiria.

23 TEKSTAS
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upadrastdnumantd ca bhartd bhoktd mahešvarah paramdtmeti
cdpy ūkto dehe 'smin purusah parah
upadrastd—liudininkas;
anumantd—leidžiantysis;
ca—taip
pat;
bhartd—šeimininkas; bhoktd—aukščiausias besimėgaujantis sub: jektas;
mahd-išvarah—Aukščiausiasis Viešpats; parama-dtmd— Supersiela; iti—taip
pat; ca—ir; api—tikrai; uktah—sakoma; dehe—kūne; asmin—šiame;
purusah—besimėgaujantis subjektas; parah—transcendentalus.
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Siame kūne glūdi dar ir kitas, transcendentalus besimėgaujantis
subjektas — Viešpats, aukščiausias savininkas, kuris stebi ir leidžia. Jis
vadinasi Supersiela.
KOMENTARAS: Posmas teigia, kad Supersiela, nuolat lydinti individualią
sielą, yra Aukščiausiojo Viešpaties reprezentacija. Supersiela — ne paprasta
gyva esybė. Filosofai monistai pripažįsta tik vieną kūną pažįstantį subjektą ir
mano, kad individuali siela nesiskiria nuo Supersielos. Norėdamas nušviesti šį
klausimą, Viešpats sako, kad kiekviename kūne Jį atstovauja Paramatmą. Jis
skiriasi nuo individualios sielos. Jis — para, transcendentalus. Individuali
siela mėgaujasi tam tikrame veiklos lauke, tuo tarpu Supersiela, egzistuojanti
kūne ne kaip ribotas besimėgaujantis subjektas ar kūno veiklos dalyvis, bet
kaip aukščiausias besimėgaujantis subjektas, kuris stebi, prižiūri ir leidžia. Ji
vadinasi ne dtmd, o Paramatmą. Ji — transcendentali. Taigi visiškai aišku, kad
dtmd ir Paramatmą skirtingos. Supersielos, Paramatmos, rankos ir kojos visur,
o individualios sielos — ne. Kadangi Paramatmą — Aukščiausias Viešpats, Ji glūdi
individualioje sieloje ir sankcionuoja jos norus gauti materialius malonumus. Be
Aukščiausios Sielos leidimo individuali siela negali nieko. Individą vadina
bhukta, globotiniu, o Viešpatį — bhokta, globėju. Gyvų esybių —
nesuskaičiuojama daugybė, ir visose jose Viešpats glūdi kaip draugas.
Iš tikrųjų, kiekviena individuali gyva esybė — amžina sudėtinė Aukščiausio
Viešpaties dalelė, ir abu juos sieja labai artimos draugystės saitai. Tačiau gyva
esybė linkusi nepaisyti Aukščiausio Viešpaties leidimų ir veikti savarankiškai. Ji
nori viešpatauti gamtoje. Ji turi šį polinkį, todėl vadinama Aukščiausio
Viešpaties ribine energija. Gyva esybė gali egzistuoti ir materialioje, ir dvasinėje
energijose. Kol ją sąlygoja materiali energija, Aukščiausias Viešpats, kaip
draugas, Supersiela, būna su gyvąja esybe tam, kad sugrąžintų ją į dvasinę
energiją. Viešpats visada labai nori ją grąžinti į dvasinę energiją. Tačiau
turėdama šiokią tokią nepriklausomybę, individuali esybė atkakliai atsisakinėja
kontaktų su dvasine šviesa. Piktnaudžiavimas nepriklausomybe ir yra priežastis,
dėl kurios ji kovoja su ją sąlygojančia materialia gamta. Todėl Viešpats visada jai
nurodinėja ir iš vidaus, ir iš išorės. Jo nurodymai iš išorės — Bhagavad-gitos
tiesos, o iš vidaus Jis stengiasi įtikinti gyvą esybę, jog materiali veikla nesuteiks
jai tikro džiaugsmo. „Mesk visa tai ir savo tikėjimą nukreipk į Mane. Tada būsi
laimingas", — sako Jis. Taigi protingas žmogus, savo tikėjimą nukreipiantis į
Paramatmą, Aukščiausią Dievo Asmenį, eina į palaimingą ir kupiną žinojimo
amžiną gyvenimą.
24 TEKSTAS

ya evam vetti purusam prakrtim ca gunaih saha sarvatha vartamano
'pi na sa bhūyo 'bhijdyate
yah—tas, kuris; evam—taip; vetti—supranta; purusam—gyvąją esybę;
prakrtim—materialią gamtą; ca—ir; gunaih—materialios gamtos gunomis;
saha—su; sarvatha—bet kurią padėtį; vartamd-nah—užimantis;'opi—nepaisant
to; na—niekada; sah—jis; bhūyah—vėl; abhijdyate—gimsta.
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Kas supranta filosofiją apie materialią gamtą, gyvąją esybę ir gamtos gunų
tarpusavio sąveiką, tas tikrai išsivaduos. Daugiau jis niekada čia nebegims,
kad ir kokia būtų jo dabartinė padėtis.
KOMENTARAS: Aiškus materialios gamtos, Supersielos, individualios sielos bei
jų savitarpio ryšio supratimas daro žmogų vertą išsivaduoti ir įžengti į dvasinę
atmosferą, iš kur jis į šią materialią gamtą jau neturės grįžti. Tokį rezultatą teikia
žinojimas, kurio tikslas — aiškiai suprasti, jog gyva esybė į materialią egzistenciją puolė atsitiktinai. Bendraudama su autoritetais, šventaisiais ir dvasiniu
mokytoju, ji pati turi suprasti savo padėtį ir, suvokdama Bhagavad-gltą taip, kaip
ją perteikė Dievo Asmuo, atgauti dvasinę sąmonę — Krsįos sąmonę. Tada ji
tikrai nebegrįš į materialią egzistenciją, o persikels į dvasinį pasaulį, kur gyvens
palaimingą, kupiną žinojimo ir amžiną gyvenimą.

25 TEKSTAS

dhyanenatmani pašyanti kecid dtmanam atmaną anye sdhkhyena
yogena karma-yogena cdpare
dhydnena—meditacija; dtmani—savyje; pašyanti—mato; kecit— kai kurie;
dtmdnam—Supersiela; atmaną—protu; anye—kiti; sdhkhyena—filosofinėmis
diskusijomis; yogena—yogos sistemos dėka; karma-yogena—per nekarminę
veiklą; ca—taip pat; aparė— kiti.
Vieni patiria Supersiela meditacija, kiti — žinojimo gilinimu, o treti —
darbu, nesiekiant jo rezultatų.
KOMENTARAS: Viešpats kalba Arjunai, kad sąlygotas sielas galima
suskirstyti į dvi grupes pagal jų norą pažinti save. Ateistams, agnostikams ir
skeptikams svetimas dvasinio suvokimo jausmas. Tačiau yra ir tikinčiųjų,
ištikimų savom dvasinio gyvenimo sampratom. Tai — į save besigilinantys
bhaktos, filosofai ir tie, kurie dirba atsižadėję savo veiklos rezultatų. Tie, kurie
visą laiką stengiasi įtvirtinti monizmo doktriną, taip pat priskiriami prie ateistų
ir agnostikų. Kitaip sakant, tik Aukščiausio Dievo Asmens bhaktos geriausiai
išmano dvasinius dalykus, nes jie suvokia, kad be materialios gamtos
egzistuoja dvasinis pasaulis bei Aukščiausias Dievo Asmuo, visa
persmelkiantis Dievas, kuris Paramatmos, Supersielos, ekspansija glūdi visose
būtybėse. Žinia, yra ir tokių, kurie Aukščiausią Absoliučią Tiesą mėgina
suprasti gilindami žinojimą. Juos irgi galima priskirti prie tikinčiųjų. Sankhyos
mokyklos filosofai materialų pasaulį skaido į dvidešimt keturis pradmenis, o
individualią sielą laiko dvidešimt penktuoju pradmeniu. Supratę, kad pagal
savo prigimtį individuali siela materialių pradmenų atžvilgiu yra
transcendentali, jie taip pat supranta, kad be individualios sielos egzistuoja ir
Aukščiausias Dievo Asmuo. Jis — dvidešimt šeštasis pradmuo. Palengva jie
irgi pasiekia reikiamą pasiaukojimo tarnybos Krsnos sąmonėje lygį. Žmonių,
kurie dirba, nelaukdami karminių rezultatų, siekiai irgi kilnūs. Jiems
suteikiama galimybė pakilti iki pasiaukojimo tarnybos Krsnos sąmonėje lygio.
Posmas teigia, jog kai kurie tyros sąmonės žmonės Supersiela stengiasi pažinti
medituodami ir, ją savyje atradę, atsiduria transcendentinėje būklėje. Kiti
Aukščiausią Sielą stengiasi suprasti gilindami žinojimą, o dar kiti praktikuoja
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hatha-yogos sistemą ir tokiom vaikiškom išdaigom bando patenkinti
Aukščiausią Dievo Asmenį.
26 TEKSTAS

anye tv evam ajanantah šrutvdnyebhya updsate te 'pi cdtitaranty
eva mrtyum šruti-pardyandh
anye—kiti; tu—tačiau; evam—taip; ajanantah—neturintys dvasinių žinių;
šrutvd—klausydami; anyebhyah—kitų; updsate—ima garbinti; te—jie;
api—taip pat; ca—ir; atitaranti—peržengia; eva —tikrai; mrtyum—mirties
kelią; šruti-pardyanah—linkę klausytis.
Yra ir tokių, kurie net neturėdami dvasinių žinių ima garbinti
Aukščiausią Asmenį, išgirdę apie Jį iš kitų. Jie irgi ištrūksta iš gimimo ir
mirties rato, nes linkę įsiklausyti, ką kalba autoritetai.
KOMENTARAS: Šis posmas tiesiogiai liečia šiuolaikinę visuomenę, nes iš
esmės ji nesudaro sąlygų dvasiniam švietimui. Kai kas tik iš pažiūros atrodo
ateistas, agnostikas ar filosofas, o iš tikrųjų filosofijos žinių neturi. Tačiau
paprastas, geros širdies žmogus gali tobulėti klausydamasis apie Aukščiausią
Viešpatį. Tas klausymosi metodas labai svarbus. Viešpats Caitanya, skelbęs
Krsnos sąmonę šiuolaikiniam pasauliui, pabrėžė šio metodo svarbą, nes eilinis
žmogus gali tobulėti klausydamasis, ką sako autoritetingi šaltiniai; ypač
sparčiai jis tobulėja, pasak Viešpaties Caitanyos, jei klausosi transcendentinių
virpesių: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare
Rama. Rama Rama, Hare Hare. Todėl posmas ir teigia, kad visiems žmonėms
derėtų pasinaudoti proga išgirsti, ką sako apie Dievą save suvokusios sielos, ir
žodis po žodžio jiems viskas atsiskleis. O tada, be abejonės, jie ims garbinti
Aukščiausią Viešpatį. Viešpats Caitanya sakydavo, kad mūsų laikų žmogui
nebūtina keisti savo padėtį, tačiau būtina stengtis suvokti Absoliučią Tiesą
atmetus spekuliatyvią argumentaciją. Reikia išmokti tarnauti asmenybėms,
kurios turi žinių apie Aukščiausią Viešpatį. Kam pasisekė rasti tyro bhaktos
prieglobstį, išgirsti iš jo apie savęs pažinimo kelią ir sekti jo pėdomis, tas palengva pasieks tyro bhaktos lygį. Šiame posme ypač rekomenduojamas
klausymosi metodas, ir tai labai teisinga. Nors dažnai eilinis žmogus ir neturi
tokių sugebėjimų, kaip tariamieji filosofai, tačiau jei su tikėjimu jis klausysis
autoritetingo asmens, galės ištrūkti iš materialios egzistencijos ir sugrįžti
namo, atgal pas Dievą.
27 TEKSTAS
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ydvat sanjayate kihcit sattvam sthdvara-jahgamam
ksetra-ksetrajha-samyogdt tad viddhi bharatarsabha
ydvat—kas tik; sanjayate—atsiranda; kihcit—visa; sattvam—kas egzistuoja;
sthdvara—nejudantis; jahgamam—judantis; ksetra— kūnui; ksetra-jha—kūną
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pažįstančiam subjektui; samyogdt—susijungus;
bharata-rsabha—o Bharatų vade.

tat

viddhi—žinok tai;

O Bharatų vade, žinok — visa, kas egzistuoja, visa, ką matai judant ar
nejudant — tėra veiklos lauko ir lauką pažįstančio subjekto jungtis.
KOMENTARAS: Posmas kalba apie materialią gamtą ir apie gyvą esybę, kurios
egzistavo prieš sukuriant kosmosą. Bet koks kūrinys tėra gyvos esybės ir
materialios gamtos jungtis. Medžiai, kalvos ir kalnai nejuda, bet yra daug
judančių būtybių, ir visos šios apraiškos yra ne kas kita, kaip materialios gamtos
ir aukštesnės gamtos, gyvųjų esybių, jungtis. Be sąlyčio su aukštesne gamta,
gyvąja esybe, niekas neauga. Savitarpio ryšys tarp materijos ir aukštesnės gamtos
— amžinas, o jas viena su kita jungia Aukščiausias Viešpats. Todėl Jis yra ir
aukštesnės, ir žemesnės gamtos valdovas. Jis sukuria materialią gamtą, į kurią
patalpina aukštesnę gamtą. Taip prasideda bet kuri veikla ir gimsta įvairios
apraiškos.
28 TEKSTAS

šamam sarvesu bhūtesu tisthantam paramešvaram vinašyatsv
avinašyantarh yah pašyati sa pašyati
šamam
—
vienodai;
sarvesu—visose;
bhūtesu—gyvose
esybėse;
tisthantam—gyvenančią;
parama-Tšvaram—Supersiela;
vinašyat-su—sunaikinamame; avinašyantam—nesunaikinamą; yah—tas, kuris;
pašyati—mato; sah—jis; pašyati—tikrai regi.

Kas mato, kad visuose kūnuose individualią sielą lydi Supersiela, ir
kas supranta, jog nei siela, nei Supersiela, slypinčios mirtingame
kūne, niekada nežūva, tas regi tiesą.
KOMENTARAS: Tas, kuris bendraudamas su bhaktomis mato susijus tarpusavy
tris dalykus: kūną, jo savininką, t.y. individualią sielą, ir individualios sielos
draugą — iš tikrųjų žino. Tos trejybės neįmanoma išvysti, nebendraujant su tikru
dvasinių dalykų žinovu. Nebendraujantys su dvasinių dalykų žinovu yra
neišmanėliai. Jiems egzistuoja tiktai kūnas; jie mano, kad viskam ateina galas, kai
nelieka kūno. Iš tikrųjų taip nėra. Kai kūnas miršta, niekur nedingsta nei siela, nei
Supersiela — jos amžinai egzistuoja įvairiose judančiose ir nejudančiose
formose. Sanskrito žodis parameš-vara kartais verčiamas kaip „individuali siela",
nes siela — tai kūno šeimininkas, kuris, kai nelieka vieno kūno, pereina į kitą kūną. Šia prasme ji — šeimininkas. Tačiau kiti žodžiui paramešvara suteikia
„Supersielos" reikšme. Bet kuriuo atveju ir Supersiela, ir individuali siela išlieka.
Jos — nesunaikinamos. Sugebantis tai suvokti regi tikrąją dalykų esmę.

29 TEKSTAS
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šamam pašyan hi sarvatra samavasthitam išvaram na hinasty
atmanatmanam tato yati param gatim
šamam—vienodai; pašyan—matydamas; hi—tikrai; sarvatra— visur;
samasvasthitam—vienodai esančią; išvarom — Supersiela; na — ne;
hinasti—žlugdo; atmaną—protu; atmanam — sielą; tatah—tada; yati—pasiekia;
parom—transcendentinį; gatim — tikslą.
Kas mato Supersiela vienodą visur, kiekvienoje gyvoje būtybėje, tas
nepatiria nuopolio per savo protą. Taip jis artėja į transcendentinį tikslą.
KOMENTARAS: Gyvos esybės, patekusios į materialią egzistenciją, padėtis
kitokia, negu dvasinėje egzistencijoje. Tačiau jei žmogus supranta, kad
Aukščiausiasis yra visur, kaip Paramatmą, jei jis sugeba kiekviename gyvyje
įžvelgti Aukščiausią Dievo Asmenį, tai jis nedegraduoja dėl savo destruktyvios
mąstysenos ir palaipsniui žengia į dvasinį pasaulį. Paprastai protas linkęs į juslinį
pasitenkinimą, tačiau kai jis atsigręžia į Supersiela, pasiekiamas aukštas dvasinio
pažinimo lygis.

30 TEKSTAS

prakrtyaiva ca karmani kriyamanani sarvašah yah pašyati
tathatmanam akartaram sa pašyati
prakrtya—materialios gamtos; eva—tikrai; ca—taip pat; karmani — veiklą;
kriyamanani—atliekamą; sarvašah—visais atžvilgiais;
yah— tas, kuris; pašyati-—mato; tatha — taip pat; dtmdnam—i save;
akartdram—neveiklų; sah—jis; pašyati—tobulai regi.
Kas mato, kad visą veiklą atlieka kūnas, kurį sukūrė materiali gamta, ir
supranta, kad savasis „aš" nedaro nieko, tas regi tiesą.
KOMENTARAS: Kūną sukuria materiali gamta Supersielos nurodymu, ir visa
veikla, susijusi su kūnu, nėra savojo „aš" darbai. Ir ką tik žmogus daro — savo
laimei ar nelaimei — tai daryti jį verčia jo kūno konstitucija. Tačiau savasis „aš"
yra anapus kūno veiklos. Kūną gauname pagal savo praeities norus. Kad galėtume
tuos norus įgyvendinti, mes gauname atitinkamą kūną, kuriuo atitinkamai
naudojamės. Galima sakyti, kad kūnas — tai Aukščiausio Viešpaties sukurtas
norų pildymo įrankis. Per savo norus patenkame į sudėtingas aplinkybes, kur
tenka patirti kančią ar džiaugsmą. Išlavinusi transcendentinį regėjimą, gyva esybė
gali atsieti save nuo kūno veiklos. Kas taip regi — regi tiesą.

31 TEKSTAS

yadd bhūta-prthag-bhdvam eka-stham anupašyati tata eva ca
vistdram brahma sampadyate tada
yadd—kada;
bhūta—gyvų
esybių;
prthak-bhdvam—atskiras
esybes;
eka-stham—egzistuojančias vienovėje; anupašyati—kas stengiasi pamatyti
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autoriteto dėka; tatah eva—nuo to laiko; ca — taip pat; vistdram—ekspansiją;
brahma — Absoliutą; sampadyate—jis pasiekia; tada—tada.
Kai išmintingasis nebemato tarp būtybių jokių skirtumų, kuriuos sąlygoja
materialių kūnų įvairovė, ir regi, kad būtybės yra pasklidusios visur, jis
suvokia Brahmaną.
KOMENTARAS: Žmogus, matantis, kad skirtingus gyvų esybių kūnus sukuria
įvairūs individualios sielos norai ir kad kūnai iš tikrųjų nesusiję su siela, regi tiesą.
Vadovaudamiesi materialia būties samprata, kažką mes laikome pusdieviu,
žmogumi, šunimi, kate, ete. Toks regėjimas materialus ir nėra teisingas. Materialią
diferenciaciją gimdo materiali būties samprata. Žuvus materialiam kūnui, dvasinė
siela nepakinta. Įvairių tipų kūnus ji gauna dėl sąlyčio su materialia gamta.
Pajėgus tai pamatyti įgyja dvasinį regėjimą. Nieko neskirstydamas pagal principą:
„žmogus", „gyvūnas", „aukštas", „žemas", ete, žmogus apvalys sąmonę ir
išsiugdys Krsnos sąmonę, kuri atitinka jo dvasinį identiškumą. Kaip jis tuomet
suvokia pasaulį, paaiškins kitas posmas.

32 TEKSTAS

andditvdn nirgunatvat paramdtmdyam avyayah šarira-stho 'pi
kaunteya na karoti na lipyate
andditvdt—dėl
amžinumo;
nirgunatvat—dėl
transcendentalumo;
parama—anapus
materialios
gamtos;
dtmd—dvasia;
ayam—ši;
avyayah—neišsenkama; šarira-sthah—gyvenanti kūne; api— nors; kaunteya—o
Kunti sūnau; na karoti—nieko neveikia; na-lipyate—nei įsipainioja.
Kas turi amžinybės regėjimą, tas supranta, kad nemari siela yra
transcendentali, amžina ir nepavaldi gamtos gunoms. Net ir susilietusi su
materialiu kūnu, o Arjuna, siela nieko neveikia ir niekas jos nesaisto.
KOMENTARAS: Iš pažiūros gyva esybė gimsta kartu su kūnu, tačiau iš tikrųjų ji
yra amžina, negimstanti, ir nors glūdi materialiame kūne, yra transcendentali.
Todėl jos negalima sunaikinti. Ji palaimingos prigimties. Pati ji neatlieka jokios
materialios veiklos, todėl veiksmai, kuriuos žadina sąlytis su materialiais kūnais,
jos nesaisto.
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yatha sarva-gatam sauksmyad
dehe tathdtmd nopalipyate

dkašarh nopalipyate sarvatrdvasthito

yatha—kaip; sarva-gatam—visa persmelkiantis; sauksmyat—būdamas subtilus;
dkdšam—dangus;
na—niekada;
upalipyate—susimaišo;
sarvatra—visur;
avasthitdh—esanti; dehe—kūne; tatha —taip; dtmd—siela; na—niekada;
upalipyate—susimaišo.
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Būdamas subtilios prigimties, dangus su niekuo nesimaišo, nors persmelkia viską.
Taip ir siela, turinti Brahmano regėjimą, ne-siliečia su kūnu, nors ir glūdi jame.
KOMENTARAS: Oro yra vandenyje, purve, išmatose ir dar labai daug kur, tačiau
jis su nieku nesusimaišo. Taip ir gyva esybė, nors ji glūdi įvairiuose kūnuose, dėl
savo subtilios prigimties yra nuošaly kūno. Todėl materialios akys negali
pastebėti, kaip gyva esybė kontaktuoja su kūnu ir kaip kūnui žuvus nuo jo
atsiskirta. Šito reiškinio negali išaiškinti joks mokslininkas.

34 TEKSTAS
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yatha prakdšayaty ekah krtsnam lakam imam ravih ksetram ksetrl tatha
krtsnam prakdšayati bhdrata
yatha—kaip;
prakdšayati—apšviečia;
ekah—viena;
krtsnam—
visą;
lokam—visatą; imam—šią; ravifa—saulė; ksetram—šį kūną; ksetrl—siela;
tatha—lygiai taip; krtsnam—visą; prakdšayati —apšviečia; bhdrata—o Bharatos
sūnau.
O Bharatos sūnau, kaip viena saulė apšviečia visą mūsų visatą, taip ir kūne esanti
viena gyva esybė sąmone apšviečia visą kūną.
KOMENTARAS: Sąmone aiškina įvairiausios teorijos. Bhagavad-gita čia pateikia
saulės ir jos šviesos pavyzdį. Kaip saulė iš vienos vietos šviesdama, nutvieskia
visą visatą, taip ir maža dalelė — dvasinė siela, nors ir glūdi širdyje, sąmone
apšviečia visą kūną. Taigi sąmonė yra sielos buvimo įrodymas, lygiai kaip saulės
šviesa — saulės. Kol siela kūne, tol kūnas turi sąmone, o kai siela iš" jo išeina,
užgęsta ir sąmonė. Tai lengvai suvokia bet koks protingas žmogus. Taigi sąmonė
nėra materijos elementų jungimosi padarinys. Ji — gyvos esybės požymis. Nors
kokybiškai gyvos esybės sąmonė ir prilygsta aukščiausiajai sąmonei, jos sąmonė
nėra aukščiausia, nes vieno konkretaus kūno sąmonė neapima kitų kūnų. Tačiau
visuose kūnuose glūdinti Supersiela, individualios sielos draugas, Savo sąmone
aprėpia visus kūnus. Si savybė aukščiausią sąmonę ir skiria nuo individualios.

35 TEKSTAS

ksetra-ksetrajnayor evam antaram jnana-caksusa bhūta-prakrti-moksam
ca ye vidur yanti te param
ksetra—kūno; ksetra-jnayoh—kūno savininko; evam—taip; antaram—skirtumą;
jnana-caksusa—žinojimo apšviestomis akimis; bhūta—gyvos esybės; prakrti—iš
materialios gamtos; moksam— išsivadavimą; ca—taip pat; ye—tie, kurie; viduh
— žino; yanti — eina; te—jie; param—į Aukščiausiąjį.
Tie, kurie žinojimo apšviestomis akimis regi skirtumą tarp kūno ir jį pažįstančio
subjekto, o taip pat žino, kaip išsivaduoti iš materialios gamtos vergijos, pasiekia
aukščiausią tikslą.
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KOMENTARAS: Reikia suprasti, kuo skiriasi kūnas, jo savininkas ir Supersiela —
tokia trylikto skyriaus esmė. Išsivadavimo kelią, kuris nusakomas posmuose nuo
aštunto iki dvylikto, reikėtų pripažinti kaip tikrą kelią ir eiti juo į aukščiausią
tikslą.
Tikintysis visų pirma turėtų stengtis bendrauti su tais, iš kurių girdėtų tiesą apie
Dievą ir šitaip nuosekliai šviestųsi. Kas kreipiasi į dvasinį mokytoją, tas išmoks
skirti materiją nuo dvasios. Tai pamatinis akmuo tolesnei dvasinei realizacijai.
Teikdamas įvairius nurodymus, dvasinis mokytojas moko savo mokinius
atsikratyti materialios būties sampratos. Pavyzdžiui, Bhagavad-gltoje Krsna moko
Arjuna atsisakyti materialistinių motyvų.
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Kiekvienas supras, jog kūnas — materija, ir jį galima suskaidyti į dvidešimt
keturis pradmenis. Kūnas — grubi apraiška, o protas ir psichinė veikla — subtili
apraiška. Sąveikaujant grubiai ir subtiliai apraiškoms atsiranda gyvybės požymiai.
Be to, dar egzistuoja siela bei Supersiela. Jos — dvi. Materialaus pasaulio
judėjimui pradžią duoda sielos ir divdešimt keturių materijos pradmenų jungtis.
Tas, kuris materialios reiškinijos sandarą suvokia kaip sielos ir materijos
pradmenų jungtį, ir supranta Aukščiausios Sielos padėtį, vertas dvasinio pasaulio.
Šiuos klausimus reikia apmąstyti bei realizuoti, todėl su dvasinio mokytojo
pagalba derėtų šį skyrių labai gerai išsiaiškinti.
Taip baigiasi Bhaktivedantos tryliktojo Šrimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Gamta, besimėgaujantis subjektas ir sąmonė", komentarai.

KETURIOLIKTAS SKYRIUS

Trys materialios gamtos gunos
1 TEKSTAS

šri-bhagavan uvaca
param bhūyah pravaksyami jhdndndm jhdnam uttamam yaj jhdtvd
munayah šarve param siddhim ito gatdh
šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; param— apie
transcendentinį; bhūyah—vėl; pravaksydmmi—Aš kalbėsiu; jhdndndm—iš
viso žinojimo; jhdnam—pažinimą; uttamam— aukščiausią; yat—kurį;
jhdtvd—žinodami;
munayah—išminčiai;
šarve—visi;
param—transcendentinį; siddhim—tobulumą; itah —šiame pasaulyje;
gatdh—pasiekė.
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Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Dar kartą Aš paskelbsiu tau aukščiausią
išmintį, visų geriausią žinojimą, kurį perpratę išminčiai pasiekia aukščiausią
tobulumą.
KOMENTARAS: Nuo septinto iki dvylikto skyriaus pabaigos Sri Krsna
nuodugniai atskleidžia Absoliučią Tiesą, Aukščiausią Dievo Asmenį. O šiame
skyriuje Pats Viešpats toliau šviečia Arjuna. Jei žmogus supras šį skyrių
filosofiškai jį apmąstydamas, jis suvoks ir pačią pasiaukojimo tarnybą. Tryliktas
skyrius aiškiai sako, kad nuolankus žmogus, vystantis žinojimą, gali išsivaduoti iš
materijos pančių. Be to, ten buvo aiškinta, kad dėl ryšio su gamtos guriomis gyva
esybė pateko į materialaus pasaulio pinkles. Siame skyriuje Aukščiausias Asmuo
aiškina tų gunų esmę, jų veikimą, nusako, kaip jos susaisto ir išvaduoja žmogų.
Aukščiausias Viešpats teigia, kad šiame skyriuje pateiktos žinios yra aukštesnės
už tas, kurios pateiktos ankstesniuose skyriuose. Daugelis jas suvokusių didžių
išminčių pasiekė tobulumą ir pateko į dvasinį pasaulį. Dabar Viešpats tas žinias
dar geriau išaiškina. Jos gerokai pranoksta visus kitus anksčiau aprašytus
pažinimo kelius ir jas įsisavinus pasiekiamas tobulumas. Todėl tas, kuris suprato
keturioliktą skyrių, turėtų pasiekti tobulumą.

2 TEKSTAS

*nfsfa Ht^PRi ^ * sarefor ^ IR h
idam jnanam upašritya mama sadharmyam agatah sarge 'pi
nopajdyante pralaye na vyathanti ca
idam—šio; jnanam—žinojimo; upašritya—rasdami prieglobstį; mama—Mano;
sadharmyam—vienodą prigimtį; agatah—pasiekę; sarge api—ir kūrinijoje;
na—niekada; upajayante—gimsta; pralaye—naikinimo metu; na—nei;
vyathanti—yra drumsčiama jų ramybė; ca—taip pat.
Gerai įsisąmoninęs šį žinojimą, žmogus gali pasiekti transcendentinę būtį,
tokią, kaip Mano. Ją pasiekęs jis nebegims, kai vyks kūrimas, o naikinimas
neturės jam įtakos.
KOMENTARAS: Gavęs tobulą transcendentinį žinojimą, žmogus tampa kokybine
prasme vienodas su Aukščiausiu Dievo Asmeniu ir išsivaduoja iš pasikartojančių
gimimo ir mirties. Tačiau jis nepraranda savo individualios sielos identiškumo.
Vedų raštai rodo, kad išsivadavusios sielos kurios pasiekė transcendentines
dvasinio dangaus planetas, visad žvelgia į Viešpaties lotoso pėdas, su meile
transcendentaliai Jam tarnaudamos. Taigi net po išsivadavimo bhaktos
nepraranda savo individualaus identiškumo.
Apskritai kalbant, visą materialiame pasaulyje įgytą žinojimą teršia trys
materialios gamtos gunos, o jomis nesuteptas žinojimas vadinamas
transcendentiniu. Gerai įsisąmoninęs transcendentinį žinojimą žmogus pasiekia
Aukščiausio Asmens lygmenį. O žmonės, nieko nežinantys apie dvasinį dangų,
mano, kad išsilaisvinusi iš materialios veiklos, būdingos materialiai būčiai,
dvasinė individualybė tampa beforme, be jokių individualybės bruožų. Tačiau
įvairovė, egzistuojanti materialiame pasaulyje, būdinga ir dvasiniam pasauliui.
Žmonės, kurie to nežino, mano, jog dvasinė egzistencija priešinga materialiai
įvairovei. Bet iš tikrųjų dvasiniame danguje gaunamas dvasinis pavidalas, vyksta
dvasinė veikla ir tokia dvasinė situacija vadinasi pasiaukojimo tarnyba. Dvasinio
pasaulio atmosfera neužteršta, todėl gyva esybė kokybiškai tapati Aukščiausiam
Viešpačiui. Žmogus privalo ugdyti visas savo dvasines savybes, kad galėtų įgyti
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tokį žinojimą. Žmogui, šitaip ugdančiam dvasines savybes, neturi įtakos nei
materialaus pasaulio kūrimas, -nei įo naikinimas.
3 TEKSTAS
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mama yonir mahad brahma tasmin garbharh dadhdmy aham sambhavah
sarva-bhūtdndrh tato bhavati bhdrata
mama—Mano; yonih—gimimo šaltinis; mahat—visuminė materijos egzistencija;
brahma—aukščiausia; tasmin—tuo; garbham —nėštumu; dadhdmi—kuriu;
aham—Aš; sambhavah—galimybė; sarva-bhūtdndm—visų gyvų esybių;
tatah—nuo to laiko; bhavati—tampa; bhdrata—o Bharatos sūnau.
Visuminė materijos substancija, vadinama Brahmanu, yra gimimo
šaltinis, ir būtent Brahmaną Aš apvaisinu, kad galėtų gimti visos gyvos
būtybės, o Bharatos sūnau.
KOMENTARAS: Pasaulis aiškinamas taip: viską gimdo ksetra ir ksetra-jha,
kūno ir dvasinės sielos, jungtis. Materialios gamtos ir gyvos esybės jungtis
įmanoma tik Paties Aukščiausiojo Dievo dėka. Mahat-tattva — visos
kosmoso reiškinijos visuminė priežastis, ir ta materialios priežasties visuminė
substancija, kurioje veikia trys gamtos gunos, kartais vadinama Brahmanu.
Aukščiausias Asmuo apvaisina visuminę substanciją, ir taip atsiranda
nesuskaičiuojama daugybė visatų. Vedų raštai (Mundaka Upanisada 1 . 1 .9)
visuminę materijos substanciją — mahat-tattvą apibūdina kaip Brahmaną:
tasmdd etad brahma nama-rūpam annam ca jdyate. Aukščiausias Asmuo
apvaisina Brahmaną gyvų esybių sėkla. Dvidešimt keturi pradmenys: žemė,
vanduo, ugnis, oras ir kt. — visa tai yra materiali energija. Šie pradmenys
sudaro tai, kas vadinasi mahad brahma, arba didysis Brahmanas, materiali
gamta. Septintame skyriuje aiškinama, kad be jos egzistuoja kita, aukštesnioji
gamta — gyva esybė. Aukščiausio Dievo Asmens valia materiali gamta
jungiasi su aukštesniąja, ir taip materialioje gamtoje gimsta visos gyvos
esybės.
Skorpionas deda kiaušinėlius į ryžių krūveles, todėl kartais sakoma, kad
skorpionai gimsta iš ryžių. Tačiau ne ryžiai yra skorpiono gimimo priežastis:
kiaušinius deda skorpiono patelė. Materiali gamta taip pat nėra gyvų esybių
gimimo priežastis. Ją apvaisina Aukščiausias Dievo Asmuo, ir tik iš pažiūros
atrodo, kad gyvas esybes gimdo materiali gamta. Taip kiekviena gyva esybė
pagal savo ankstesnią veiklą turi kūną, kurį sukūrė materiali gamta, idant gyva
esybė patirtų džiaugsmą ar kančią — pagal jos ankstesnius darbus. Viešpats
yra gyvų esybių manifestacijų materialiame pasaulyje priežastis.

sarva-yonisu kaunteya mūrtayah sambhavanti yah tašam
brahma mahad yonir aham bija-pradah pitd
sarva-yonisu—visose gyvybės rūšyse; kaunteya—o Kunti sūnau;
mūrtayah—pavidaluose; sambhavanti—jos atsiranda; yah—kurios;
tašam—visų jų; brahma—aukščiausias; mahat yonih—gimimo šaltinis
materijos substancijoje; aham—Aš; bija-pradah — sėklą duodantis;
pitd—tėvas.
Reikia suprasti, kad visos gyvybės rūšys, o Kunti sūnau, todėl ir pradeda
egzistuoti, kad gimsta materialioje gamtoje ir kad Aš esu sėklą duodantis
tėvas.
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KOMENTARAS: Posmas aiškiai sako, kad Krsna — Aukščiausias Dievo
Asmuo — yra pirmapradis visų gyvų esybių tėvas. Gyvos esybės — tai
materialios ir dvasinės gamtos jungtis. Jos gyvena ne tik mūsų, bet ir visose
kitose planetose, ir net aukščiausioje jų — Brahmos buveinėje. Gyvųjų esybių
yra visur — žemėje, vandenyje ir net ugnyje. Visos jos atsiranda iš motinos,
materialios gamtos, apvaisintos Krsnos sėkla. Gyvomis esybėmis
apvaisinamas materialus pasaulis, o pasaulio kūrimo metu jos įgauna įvairias
formas pagal ankstesnius savo darbus. Tokia posmo prasmė.

5 TEKSTAS

sattvam rajas tama iti gundh prakrti-sambhavah
nibadhnanti mahd-bdho dehe dehinam avyayam
sattvam—dorybės guna; rajah—aistros guna; tamah—neišmanymo
guna; iti—taip; gundh—kokybės; prakrti—iš materialios gamtos;
sambhavah—kilusios;
nibadhnanti—sąlygoja;
mahd-bdho—o
tvirtaranki;
dehe—šiame
kūne;
dehinam—gyvąją
esybę;
avyayam—amžiną.
Materialią gamtą sudaro trys gunos — dorybė, aistra ir neišmanymas.
Kai amžina gyvoji esybė susiliečia su gamta, o tvirtaranki Arjuna, gunos
ją susaisto.
KOMENTARAS: Gyvoji esybė — transcendentali, todėl su materialia gamta ji
neturi nieko bendra. Ir vis dėlto materialus pasaulis susaisto gyvą esybę, ir ji,
trijų materialios gamtos gunų užburta, ima veikti. Kadangi gyvųjų esybių
kūnai yra įvairių tipų, atitinkančių skirtingus gamtos aspektus, jos priverstos
veikti taip, kaip jas skatina jų prigimtis. Čia ir glūdi džiaugsmo bei kančios
atmainų priežastis.
6 TEKSTAS

sparai* TOrft ^I4«N
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tatra sattvam nirmalatvat prakašakam anamayam sukha-sangena
badhnati jhdna-sahgena canagha
tatra—čia; sattvam—dorybės guna; nirmalatvat—pati tyriausia materialiame
pasaulyje; prakašakam—apšviečianti; anamayam— be atoveikio už
nuodėmes;
sukha—laimės;
sangena—saitais;
badhnati—sąlygoja;
jndna—žinojimo;
sangena—saitais;
ca—
taip
pat;
anagha—o
nenuodėmingasis.
O nesusitepęs nuodėme, dorybės guna, kuri yra skaistesnė už kitas,
apšviečia ir atleidžia nuo atoveikio už visas nuodėmes. Dorybės gunos
veikiamą žmogų sąlygoja laimės ir žinojimo jausmas.
KOMENTARAS: Materiali gamta sąlygoja įvairias gyvąsias esybes. Vienos jų
— laimingos, kitos labai aktyvios, trečios — bejėgės. Tie psichologinių
būsenų tipai nulemia sąlygotos esybės statusą gamtoje. Šioje Bhagavad-gitos
dalyje aiškinami sąlygoto būvio variantai. Pirmiausiai-nagrinėjama dorybės
guna. Dorybės gunos raidos materialiame pasaulyje rezultatas: tai, kad jos
veikiamas žmogus tampa išmintingesnis už kitų gunų įtakoje esančius.
Dorybės gunos veikiamą žmogų mažiau veikia materialaus pasaulio nelaimės,
jis pasijunta darąs pažangą materialaus žinojimo srityje. Šiam tipui atstovauja
brdhmanos, kurie turėtų būti valdomi dorybės gunos. Laimės jausmas, apie
kurį kalbama posme, atsiranda supratus, kad dorybės gunos veikiamas žmogus

4 TEKSTAS
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yra didesniu ar mažesniu mastu laisvas nuo atoveikio už nuodėmes. Iš
teisybės, Vedų raštai- nurodo, kad dorybės guna— tai platesnės žinios ir
stipresnis laimės jausmas.
Tačiau yra problema — dorybės gunos valdoma gyva esybė linkusi manyti,
jog ji toli pažengusi žinojimo srityje ir yra geresnė už kitus. Taip ji
susaistoma. Akivaizdžiausias pavyzdys — mokslininkai ir filosofai. Ir vieni, ir
kiti puikuojasi savo žiniomis, o kadangi jie dažnai pagerina savo gyvenimo
sąlygas, tai patiria savotišką materialios laimės jausmą. Sąlygotos būties
aplinkybėmis patiriamas stipresnis laimės jausmas susaisto juos su materialios
gamtos dorybės guna. Dėl to dorybės gunos veikla juos traukia, ir kol jiems
tokia veikla patinka, tol jie pagal gamtos guna. gauna tam tikro tipo kūną.
Tokioje situacijoje jiems nelieka šansų išsivaduoti ar patekti į dvasinį pasaulį.
Žmogus gali nuolat gimti filosofu, mokslininku ar poetu ir kaskart patekti į tas
pačias pinkles — patirti gimimo ir mirties nepatogumus. Tačiau, paveiktas
materialios energijos iliuzijos, žmogus mano, kad toks gyvenimas malonus.
7 TEKSTAS
■
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rajo rdgatmakarh viddhi trsna-sahga-samudbhavam tan nibadhnati
kaunteya karma-sahgena dehinam
rajah—aistros guna; rdga-dtmakam—gimusi iš noro ar geismo;
viddhi—žinok; trsnd—iš lūkesčių; sahga—saitų; samudbhavam — kilusi;
tat—ta;
nibadhnati—susaisto;
kaunteya—o
Kunti
sūnau;
karma-sahgena—karminės veiklos saitais; dehinam—įkūnytą.
Aistros gunų, o Kunti sūnau, gimdo nežaboti geiduliai ir norai, ir dėl to
įkūnyta gyva esybė priversta atlikti materialią karminą veiklą.
KOMENTARAS: Aistros guną charakterizuoja potraukis tarp vyro ir moters.
Moterį traukia vyras, o vyrą — moteris. Tai aistros guna. Kai aistros gunos
poveikis sustiprėja, išsivysto materialių malonumų geismas. Žmogus nori
džiaugtis tenkindamas jusles. Aistros gunos veikiamas žmogus, norėdamas
jusliškai pasitenkinti, siekia
būti garbstomas visuomenės ar tautos, nori šeimyninės laimės su puikiais
vaikais, žmona ir namais. Tokie aistros gunos padariniai. Kol žmogus to
trokšta, tol turi išsijuosęs dirbti. Todėl posmas aiškiai sako, kad toks žmogus
prisiriša prie savo veiklos vaisių, ir karminė veikla jį supančioja. Norint suteikti
malonumą žmonai, vaikams ir visuomenei ir išlaikyti savo prestižą, reikia
dirbti. Taigi visas materialus pasaulis yra daugiau ar mažiau paveiktas aistros
gunos. Imant kriterijumi aistros guną, šiuolaikinę civilizaciją galėtume laikyti
pažangia. Kitados pažangia buvo laikoma dorybės gunos civilizacija. Jeigu
išsivaduoti neįmanoma net žmonėms, kuriuos valdo dorybės guna, tai ką
kalbėti apie tuos, kuriuos užvaldė aistros guna.
8 TEKSTAS

tarnas tv ajhana-jam viddhi mohanam sarva-dehinam
pramdddlasya-nidrdbhis tan nibadhnati bhdrata
tamah—neišmanymo guna; tu—bet; ajhana-jam—kilusi iš neišmanymo;
viddhi—žinok; mohanam—paklydimas; sarva-dehinam —visų įkūnytų esybių;
pramdda—beprotybe; dldsya—tingumu; nidrdbhih—ir mieguistumu; tat—ta;
nibadhnati—susaisto; bhdrata— o Bharatos sūnau.
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O Bharatos sūnau, žinok, kad neišmanymo pagimdyta tamsos guna — visų
įkūnytų gyvų esybių paklydimo priežastis. Šios gunos pasekmės —
beprotybė, tingumas ir mieguistumas, kurie susaisto sąlygotą sielą.
KOMENTARAS; Šiame posme specifiškai pavartotam žodžiui tu tenka didelė
reikšmė. Jis nurodo, kad neišmanymo guna — būdinga įkūnytos sielos savybė.
Neišmanymo guna yra visiška dorybės gunos priešingybė. Vystydamas
žinojimą, dorybės gunos valdomas žmogus gali suvokti kas yra kas, o
neišmanymo gunos atveju — viskas yra atvirkščiai. Visi, kuriuos valdo
neišmanymo guna, pameta protą, o beprotis nesuvoks kas yra kas. Užuot
žengęs į priekį, jis degraduoja. Vedų raštai pateikia neišmanymo gunos
apibrėžimą. Vastu-ydthdtmya-jhdndvarakam viparyaya-jhdna-janakam tamah:
„neišmanymo užburtam neįmanoma suvokti tikrosios dalykų esmės". Antai,
kiekvienam akivaizdu, kad mirė jo seneliai, mirs ir jis. Žmogus mirtingas. Mirs
ir jo palikuonys. Mirtis neišvengiama. Ir vis dėlto žmonės kaip pamišę kaupia
pinigus ir dieną naktį išsijuosę dirba, nesirūpindami savo amžina siela. Tai
beprotybė. Pametę protą, jie nesiekia pažangos dvasinio pažinimo srityse. Tokie žmonės labai tingūs. Kviečiami pabendrauti, plėsti savo dvasinį akiratį,
didelio susidomėjimo jie nereiškia. Jiems trūksta netgi aistros gunos valdomų
žmonių veiklumo. Kitas neišmanymo gunos valdomo žmogaus požymis—jis
miega daugiau negu reikia. Miegui visiškai pakanka šešių valandų per parą,
tačiau neišmanymo gunos veikiamas žmogus miega mažų mažiausiai
dešimt—dvylika valandų. Jis visada atrodo prislėgtas, linkęs vartoti svaigalus ir
persimiegoti. Tokie yra neišmanymo gunos sąlygojamo žmogaus požymiai.

9 TEKSTAS
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sattvam sukhe sahjayati rajah karmani bhdrata jhdnam dvrtya tu
tamah pramdde sahjayaty uta
sattvam—dorybės guna; sukhe—laime; sahjayati—saisto; rajah —aistros
guna;
karmani—karmine
veikla;
bhdrata—o
Bharatos
sūnau;
jhdnam—žinojimą; dvrtya—užgoždama; tu—bet; tamah —neišmanymo guna;
pramdde—beprotybe; sahjayati—susaisto; uta—yra sakoma.
O Bharatos sūnau, dorybės guna žmogų susaisto laime, aistra — karmine
veikla, o neišmanymas, užgoždamas žinojimą, pasmerkia jį beprotybei.
KOMENTARAS: Žmogus, kurį valdo dorybės guna, pasitenkinimą gauna iš
darbo arba intelektualių užsiėmimų. Pavyzdžiui, filosofas, mokslininkas ar
pedagogas, gauna pasitenkinimą, gilindami savo srities žinias. Aistros gunos
valdomas žmogus atsideda karminei veiklai—jis kaupia kiek gali lėšas ir
eikvoja jas kilniems tikslams. Kartais jis steigia ligonines, šelpia labdaringas
įstaigas, etc. Tokie aistros gunos valdomo žmogaus požymiai. O neišmanymo
guna užgožia žinojimą. Kad ir ką darytų neišmanymo gunos valdomas žmogus,
viskas bus blogis — ir jam pačiam, ir kitiems.

10 TEKSTAS
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rajas tarnas cdbhibhūya sattvam bhavati bharata rajah sattvam tarnas
caiva tamah sattvam rajas tatha
rajah—aistros
guną;
tamah—neišmanymo
guną;
ca—taip
pat;
abhibhūya—pranokdama; sattvam—dorybės guna; bhavati— tampa
dominuojančia; bharata—o Bharatos sūnau; rajah—aistros guna;
sattvam—dorybės guną; tamah—neišmanymo guną; ca— taip pat; eva—kaip
kad; tamah—neišmanymo guna; sattvam— dorybės guną; rajah—aistros guną;
tatha—taip.
Kartais ima vyrauti dorybės guna, nugalėdama aistros ir neišmanymo
gunas, o Bharatos sūnau. Kartais aistros guna nugali dorybą ir
neišmanymą, o kitąsyk neišmanymas nugali ir dorybę, ir aistrą. Taip
vyksta nuolatinė kova dėl pirmenybės.
KOMENTARAS: Kai ima įsigalėti aistros guna, dorybės ir neišmanymo gunos
traukiasi. Kai padidėja dorybės gunos įtaka, pralaimi aistra ir neišmanymas, o
kai ima viešpatauti neišmanymo guna, ji nustelbia ir aistros, ir dorybės gunas.
Si kova nenutrūksta. Todėl tas, kuris tvirtai nutarė tobulėti Krsnos sąmonėje,
turėtų iškilti aukščiau šių trijų gunų. Kurios nors gunos įsigalėjimas atsispindi
žmogaus elgesyje, jo veikloje, jam pasirenkant maistą, etc. Tai bus paaiškinta
kituose skyriuose. Norint galima tam tikra praktika išsiugdyti savyje dorybės
guną ir taip nugalėti neišmanymą bei aistrą. Norint galima išsiugdyti ir aistros
guną, nugalint dorybę bei neišmanymą, arba neišmanymo guną, priverčiant
pasitraukti dorybę ir aistrą. Ir nors egzistuoja tos trys materialios gamtos gunos,
ryžtingas žmogus gali įgyti dorybės gunos palaiminimą ir, išsivadavęs iš jos,
atsidurti grynos dorybės būvyje, kuris vadinamas vasudevos būviu — kai tampa
aiškus Dievo mokslas. Žmogaus poelgiai rodo, kokia gamtos guna jį valdo.
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sarva-dvaresu dehe ' smin prakasą upajayate jnanam yadd tada
vidydd vivrddharh sattvam ity uta
sarva-dvaresu—visuose vartuose; dehe asmin—šiame kūne; prakašah—savybė
apšviesti;
upajayate—išsivysto;
jnanam—žinojimas;
yadd—kada;
tada—tuomet; vidydt—žinok; vivrddham— sustiprėjusi; sattvam—dorybės
guna; iti uta—taip sakoma.
Dorybės gunos apraiškas pajuntame tada, kai visus kūno vartus apšviečia
žinojimas.
KOMENTARAS: Kūnas turi devynis vartus: dvi akis, dvi ausis, dvi šnerves,
bumą, lytinius organus ir išeinamąją angą. Kai visi kūno vartai šviečia dorybės
požymiais, sakoma, kad išsiugdyta dorybės guna. Dorybės guna leidžia žmogui
matyti tikrąją dalykų esmę, teisingai girdėti ir justi tikrąjį skonį. Žmogus
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apsivalo vidujai ir išoriškai. Visuose vartuose ryškėja laimės požymiai — tatai
būdinga dorybei.

12 TEKSTAS
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lobhah pravrttir dramhhah karmanam ašamah sprha rajasy etdni
jdyante vivrddhe bharatarsabha
lobhah—godumas;
pravrttih—veikla;
dramhhah—pastangos;
karmanam—veikloje; ašamah—nesuvaldoma; sprha—aistra; ra-jasi—aistros
gunos; etdni—visi tie; jdyante—išsivysto; vivrddhe —sustiprėjusios;
bharata-rsabha—o geriausias Bharatų palikuoni.
O Bharatų vade, sustiprėjus aistros gunai, ryškėja stipraus prisirišimo,
karminės veiklos, nežabotų siekių ir nevaldomų troškimų bei geismų
požymiai.
KOMENTARAS: Aistros gunos valdomas žmogus visada yra nepatenkintas
savo padėtimi. Jis aistringai trokšta ją pagerinti. Jeigu jis nori pasistatyti namą,
tai kiek įmanydamas stengiasi įsirengti rūmus, tarytum gyvens juose amžinai.
Jo troškimas tenkinti jusles smarkiai padidėja. Jusliniam pasitenkinimui nėra
ribų. Žmogus visuomet nori gyventi savo namuose su šeima ir be atvangos tenkinti jusles. Ir tam nėra galo. Visi minėti požymiai būdingi aistros gunai.
13 TEKSTAS

aprakdšo 'pravrttiš ca pramddo moha eva ca tamasy etdni
jdyante vivrddhe kuru-nandana
aprakdšah—tamsa; apravrttih—neveiklumas; ca—ir; pramddah —beprotybė;
mohah — iliuzija; eva—tikrai; ca—taip pat; tama-si—neišmanymo gurioje;
etdni—šie; jdyante—pasireiškia; vivrddhe—kai išsivysto; kuru-nandana—o
Kuru sūnau.
Sustiprėjus neišmanymo gunai, o Kuru sūnau, pasireiškia tamsa,
neveiklumas, beprotybė ir iliuzija.
KOMENTARAS: Jei nėra švietimo, nėra ir žinių. Neišmanymo valdomas
žmogus elgiasi nepaklusdamas reguliuojamiems principams. Jis nori pataikauti
savo įgeidžiams ir nesiekia jokio tikslo. Nors ir galėtų dirbti, jis nesistengia to
daryti. Tai vadinasi iliuzija. Nors jo sąmonė aktyvi, gyvenimas apmiręs. Tokie
yra neišmanymo gunos valdomo žmogaus požymiai.
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yada sattve pravrddhe tu pralayam yati deha-bhrt
tadottama-viddrh lokdn amaldn pratipadyate
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yada—kada; sattve—dorybės guriai; pravrddhe—išsivysčius; tu —bet;
pralayam — į sunaikinimą; ydti—eina; deha-bhrt—įkūnytas; tada—tada;
uttama-viddm—didžių išminčių; lokdn — planetas; amaldn—tyras;
pratipadyate—pasiekia.
Kas miršta dorybėje, tas pasiekia tyras aukštesniąsias didžiųjų išminčių
planetas.
KOMENTARAS: Doringasis pasiekia aukštesniąsias planetų sistemas —
Brahmaloką ar Janoloką, ir ten patiria dieviškus džiaugsmus. Svarbus posmo
žodis amaldn; jis reiškia „laisvas nuo aistros ir neišmanymo gunų". Materialus
pasaulis kupinas visokiausių nešvarybių, o pati tyriausia egzistavimo
materialiame pasaulyje forma — dorybės guna. įvairių rūšių gyvoms esybėms
skirtos įvairios planetos. Tie, kurie miršta dorybėje, pasikelia į planetas, kuriose
gyvena didieji išminčiai ir bhaktos.
15 TEKSTAS
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rajasi pralayam gatvd karma-sahgisu jdyate tatha pratinas
tamasi mūdha-yonisu jdyate
rajasi—aistroje;
pralayam—sunaikinimą;
gatvd—gavęs;
karma-sahgisu—draugijoje, užsiėmusioje karmine veikla; jdyate—gimsta;
tatha—taip
pat;
prallnah—sunaikintas;
tamasi—neišmanymo;
mūdha-yonisu—gyvūnų pavidaluose; jdyate—gimsta.
Kas miršta apimtas aistros gunos, tas gimsta tarp tų, kurie atlieka karminą
veiklą, o kas miršta apimtas neišmanymo gunos, tas gimsta gyvūnų
karalystėje.
KOMENTARAS: Kai kas mano, kad jeigu siela pasiekė žmogaus gyvybės
formą, tai jau niekada nepuls žemiau. Tai neteisinga mintis. Pasak šio posmo,
žmogus su išryškėjusiais neišmanymo gunos požymiais po mirties degraduoja
iki gyvūno gyvybės formos. Nuo šio lygmens jam reikia vėl evoliucionuoti, kad
vėl pasiektų žmogaus gyvybės formą. Todėl tie, kurie rimtai žiūri į žmogaus
gyvenimą, turi išsiugdyti dorybės guną, tinkamo bendravimo dėka iškilti
aukščiau visų gunų ir pasiekti Krsnos sąmonę. Toks žmogaus gyvenimo tikslas.
Antraip nėra jokių garantijų, kad žmogus vėl taps žmogumi.

16 TEKSTAS
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karmanah sukrtasydhuh sdttvikarh nirmalarh phalam rajasas tu
phalam duhkham ajnanam tamasah phalam
karmanah—veiklos;
sattvikam—dorybės

su-krtasya—dorovingas;
gunos; nirmalam—apvalytas;

ahuh—sakoma;
phalam—rezultatas;
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rajasah—aistros gunos; tu—tačiau; phalam—rezultatas; duhkham—kančios;
ajnanam—kvailybė; tamasah—neišmanymo gunos; phalam—rezultatas.
Dorovingos veiklos pasekmė tyra ir priskiriama dorybės gunai. Tačiau
aistros gunos veiklos pasekmė — kančios, o neišmanymo — kvailybė.
KOMENTARAS: Dorovingos veiklos, kurią sąlygoja dorybės guna, pasekmė
tyra, todėl visiškai atsikratę iliuzijos išminčiai yra laimingi. Aistros gunos
veikla tesukelia kančias. Bet koks poelgis ieškant materialios laimės yra
pasmerktas nesėkmei. Pavyzdžiui, kas nors panori pastatyti dangoraižį. Kiek
žmonių vargo pareikalauja jo statyba! Kiek rūpesčių kainuoja finansuojančiam
šį projektą žmogui uždirbti milžinišką sumą pinigų! Ne mažiau triūso turi įdėti
ir statybininkai. Viena bėda iš to. Todėl Bhagavad-gita sako, kad bet kokia
veikla, atliekama aistros gunos įtakoje, be abejonės — didžiulis vargas. Aistros
gunos veikla teikia tik įsivaizduojamą laimę: „Sis namas ar pinigai priklauso
man" — tačiau kokia netikra ta laimė.
O kalbant apie žmogų, kurį valdo neišmanymo guna, tai jis neturi žinojimo,
todėl visi jo poelgiai baigiasi kančia; jis kenčia jau dabar, o ateity jam teks
nusileisti į gyvūno gyvybės formą. Gyvūno gyvenimas kupinas kančių, nors
iliuzinės energijos, mdyos, pakerėti gyvūnai to ir nesupranta. Nekaltų gyvūnų
žudymas — taip pat neišmanymo gunos pasekmė. Gyvūno žudikas nežino, kad
ateity gyvūnas gaus tokį kūną, kad galės jį patį nužudyti. Toks gamtos dėsnis.
Žmonių visuomenėje, kai įvykdoma žmogžudystė, nusikaltėlis pakariamas.
Toks valstybės įstatymas. Per savo neišmanymą žmonės nežino, kad egzistuoja
visuotinė valstybė, kurią valdo Aukščiausias Viešpats. Kiekvienas gyvis —
Aukščiausio Viešpaties vaikas. Jis neleidžia nužudyti net skruzdėlės. Už
žudymą visų laukia atpildas. Todėl žudyti gyvūnus pataikaujant liežuviui
— tamsybių tamsybė. Žmogui nėra jokio reikalo juos žudyti, nes Dievas davė
tiek puikių produktų. Tačiau jei žmogus vis dėlto valgo mėsą — tai reiškia, kad
jį apėmęs neišmanymas ir kad jis kuria sau niūrią ateitį. Iš visų gyvūnų
naikinimo būdų, karvių žudymas
— pats baisiausias, nes karvės aprūpina mus pienu, taip suteikdamos daug
džiaugsmo. Skersti karvę — tai paties tamsiausio neišmanymo aktas. Žodžiai iš
Vedų raštų (Rg Veda 9.4.64)—gobhih prinita-matsaram— nurodo, kad
didžiausias neišmanėlis yra tas, kuris skerdžia karves, nors pieno jam visiškai
pakanka. Vedų raštuose yra tokia malda:
namo brahmanya-devdya go-brdhmana-hitdya ca jagad-dhitdya
krsndya govinddya namo namah
„Mano Viešpatie, Tu linki gero karvėms ir brdhmanoms, o taip pat visai
žmonijai ir pasauliui" (Višnu Purdna 1.19.65). Si malda ypač pabrėžia, kad
reikia globoti karves bei brdhmanas. Brahmanos
— tai dvasinio švietimo simbolis, o karvės pienas — paties vertingiausio
maisto simbolis. Šios dvi gyvų būtybių rūšys—brahmanos ir karvės — turi būti
ypatingai globojamos. Būtent tai byloja apie tikrąją civilizacijos pažangą.
Šiuolaikinė žmonių visuomenė apleido dvasinį pažinimą. Ji skatina karvių
žudymą. Vadinasi žmonių visuomenė eina neteisinga kryptimi — tiesia sau
kelią į pražūtį. Civilizacijos, kuri verčia žmones kitą gyvenimą tapti gyvūnais,
negalima pavadinti žmonių civilizacija. Nėra abejonės, kad šiuolaikinę žmonių
civilizaciją visiškai suklaidino aistros ir neišmanymo gunos. Gyvename labai
pavojingame amžiuje, ir visos tautos

Bhagavad-gita

14.17

turi pasirūpinti tuo, kad būtų diegiama Krsnos sąmonė — pats lengviausias
būdas gelbėti žmoniją nuo didžiausio pavojaus.

17 TEKSTAS

sattvdt sanjayate jnanam rajaso lobha eva ca pramdda-mohau
tamaso bhavato 'jnanam eva ca
sattvdt—iš dorybės gunos; sanjayate—išsivysto; jnanam—žinojimas;
rajasah—iš aistros gunos; lobhah—godumas; eva—tikrai; ca—taip pat;
pramdda—beprotybė; mohau—ir iliuzija; tamasah —iš neišmanymo gunos;
bhavatah—išsivysto; ajnanam—kvailybė; eva—tikrai; ca—taip pat.
Dorybės guna skleidžia tikrą žinojimą, aistros guna — godumą, o
neišmanymo guna — kvailybę, beprotybę ir iliuziją.
KOMENTARAS; Šiuolaikinė civilizacija nėra palanki gyvoms esybėms, todėl
joms rekomenduojama Krsnos sąmonė. Per Krsnos sąmonę visuomenėje ims
reikštis dorybės guna. Kai žmonės išsiugdo Krsnos sąmonę, jie regi dalykus
tokius, kokie jie yra. Neišmanymo gunos apakinti žmonės yra tarsi gyvūnai.
Jie nesuvokia kas vyksta aplink. Būdami neišmanymo gunos valdžioje, jie,
pavyzdžiui, nesupranta, jog žudydami gyvūną rizikuoja kitą gyvenimą būti
nužudyti to paties gyvūno. Žmonės negauna tikro išsilavinimo, todėl praranda
atsakomybės jausmą. Jei norime užkirsti kelią neatsakingumui, turime skiepyti
platiesiems žmonių sluoksniams dorybės gunos bruožus. Gavę tinkamą
dorybės gunos išsilavinimą, žmonės taps sveikai mąstantys ir suvoks dalykus
tokius, kokie jie yra. Tuomet jie bus laimingi ir klestės. Didžioji dauguma
žmonių nežino, kas yra laimė ir klestėjimas, tačiau jei nors keletas iš jų
išsiugdys Krsnos sąmonę ir pasieks dorybės guną, pasaulis gaus taikos ir
gerovės galimybę. Priešingu atveju, jei pasaulis yra valdomas aistros ir
neišmanymo gunų, taika ir gerovė neįmanomos. Aistros gunos veikiami,
žmonės tampa godūs, o jų noras jusliškai tenkintis — nežino ribų. Galima
pastebėti, jog net ir turint pakankamai pinigų bei galimybių tenkinti jusles,
laimė ir dvasios ramybė
— nepasiekiamos. Žmogus negali pasiekti laimės bei dvasios ramybės, nes jį
valdo aistros guna. Jei jis nori laimės, pinigai jam nepadės. Reikia Krsnos
sąmonės praktika pakilti į dorybės guną. Kai žmogų valdo aistros guna, jis
nepatenkintas ne tik dvasiškai
— vien rūpesčius jam kelia ir jo profesinė veikla. Jis kuria begalinius planus ir
ieško būdų, kaip įsigyti pakankamai pinigų, kad išlaikytų savąjį status ąuo.
Visas jo gyvenimas — vienas vargas. Neišmanymo gunos paveikti žmonės
praranda protą. Slegiami aplinkybių, jie griebiasi įvairiausių svaiginančių
priemonių ir tik dar labiau panyra į neišmanymą. Jų ateitis labai niūri.

18 TEKSTAS
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ūrdhvam gacchanti sattva-sthd madhye tisthanti rdjasdh
jaghanya-guna-vrtti-sthd adho gacchanti tamasah
ūrdhvam—aukštyn; gacchanti—eina; sattva-sthdh—esantys dorybės gunoje;
madhye—viduryje; tisthanti—lieka; rdjasdh—valdomi aistros gunos;
jaghanya—bjaurių; guna—savybių; vrtti-sthdh—kurių darbai; adhah—žemyn;
gacchanti—eina; tamasah —žmonės valdomi neišmanymo gunos.
Tie, kuriuos veikia dorybės guna, palaipsniui kyla į aukštesnes planetas.
Aistros gunos įtakoje esantieji gyvena žemės planetose, o tie, kuriuos
užvaldė atstumianti neišmanymo guna, leidžiasi į pragaro pasaulius.
KOMENTARAS: Posmas aiškiau nusako veiklos pagal tris gamtos gunas
rezultatus. Egzistuoja aukštesnė planetų sistema, į kurią įeina dangaus
planetos. Jose gyvena iškilnios būtybės. Atsižvelgiant į dorybės gunos
išsivystymo laipsnį, gyva esybė gali persikelti į atitinkamas tos sistemos
planetas. Aukščiausia planeta yra Satya-loka, arba Brahmaloka, kur gyvena
pirmoji šios visatos asmenybė
— Viešpats Brahma. Kaip jau įsitikinome, mums labai sunku įsivaizduoti
nuostabias gyvenimo Brahmalokoje sąlygas, tačiau pats aukščiausias būties
būvis — dorybės guna — gali atverti mums kelią į jąAistros guna nevienalytė. Ji užima tarpinę padėtį tarp dorybės ir neišmanymo
gunų. Žmogus niekada nėra kokios nors vienos gunos įtakoje; net jei jį valdytų
grynai aistros guna, šioje žemėje jis tegalėtų būti karalius ar turtuolis. O kadangi
mus veikia įvairios gunos, galime ir degraduoti. Žemės gyventojai, kuriuos
valdo aistros ar neišmanymo gunos, negali jėga, technikos priemonėmis,
nukeliauti į aukštesnes planetas. Tas, kurį valdo aistros guna, turi visas
galimybes kitą gyvenimą gimti ir bepročiu.
Žemiausią kokybę — neišmanymo guną posmas vadina atstumiančia.
Neišmanymo didėjimo pasekmės nepaprastai pavojingos. Neišmanymo gunos
lygmuo pats žemiausias materialioje gamtoje. Žemiau žmogaus lygio yra dar
aštuoni milijonai gyvybės rūšių. Tai paukščiai, žvėrys, ropliai, medžiai, ete. Kuo
labiau žmonėse dominuoja neišmanymo guna, tuo į siaubingesnes sąlygas jie
pakliūva. Labai reikšmingas posmo žodis tamasah. Tamasah nurodo tuos, kurie
neištrūksta iš neišmanymo ir kurie nepakyla iki aukštesnės gunos. Jų ateitis
labai niūri.
Žmonės, kuriuos veikia aistros ir neišmanymo gunos, turi galimybę pakilti į
dorybės guną. Ta galimybė — Krsnos sąmonė. Bet nepasinaudojęs ja žmogus,
be abejonės, liks žemesniųjų gunų valdžioje.
■

19 TEKSTAS

ndnyam gunebhyah kartaram yadd drastdnupašyati gunebhyaš ca param
vetti mad-bhdvam so 'dhigacchati
na—ne; anyam—ką kitą; gunebhyah—nei kokybes; kartaram— vykdytoją;
yadd—kada;
drastd—matantis;
anupašyati—teisingai
mato;
gunebhyah—gamtos gunoms; ca—ir; param—transcendentinį; vetti—žino;
mat-bhdvam—Mano dvasinę būtį; sah—jis; adhigacchati—pasiekia.
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Kas teisingai mato, kad niekas kitas, o tik gamtos gunos lemia visą veiklą,
ir kas suvokia Aukščiausią Viešpatį, transcendentalų toms gurioms, tas
pasiekia dvasinę Mano būtį.
KOMENTARAS: Galima iškilti aukščiau materialios gamtos gunų veiklos, jei
teisingai jas suvokiame, mokydamiesi iš save suvokusių sielų. Tikras dvasinis
mokytojas yra Krsna, ir Jis perteikia Arjunai tą dvasinį žinojimą. Taip ir mes
turime studijuoti mokslą apie gunų sąlygojamą veiklą, padedant asmenybėms,
kurios yra visiškoje Krsnos sąmonėje. Kitaip gyvenimas pakryps neteisinga
vaga. Bona fide dvasinio mokytojo pamokymai atskleidžia gyvai esybei jos
dvasinę padėtį, papasakoja apie materialų kūną, jusles, apie tai, kaip ji
pakliuvo į spąstus ir kaip ją užburia materialios gamtos gunos. Gunų pinklėse
ji bejėgė, tačiau suvokusi savo tikrąją padėtį, turėdama erdvės dvasiniam
gyvenimui, ji gali pasiekti transcendentinį lygį. Iš tikrųjų pati gyva esybė
neveikia. Ji priversta veikti, nes turi tam tikro tipo kūną, kurį valdo tam tikra
materialios gamtos guna. Kol žmogui nepadės dvasinis autoritetas, jis
nesuvoks savo tikrosios padėties. Bendraudamas su bona fide dvasiniu
mokytoju, žmogus pamato tikrąją savo padėtį ir pasiekia Krsnos sąmonės
pastovumą. Žmogaus Krsnos sąmonėje neveikia materialios gamtos gunų
kerai. Septintas skyrius sako, kad atsidavęs Krsnai, jau nebeatlieka veiksmų,
kuriuos diktuoja materiali gamta. Todėl tas, kuris mato tikrąją dalykų esmę,
palengva išsivaduoja iš materialios gamtos įtakos.

20 TEKSTAS

gunan etan atltya trin dehl deha-samudbhavan
janma-mrtyu-jara-duhkhair vimukto 'mrtam ašnute
gunan—kokybes; etan—visas tas; atltya—įveikdamas; trin— tris;
dehl-—įkūnytasis; deha—iš kūno; samudbhavan—kilusias; janma—iš
gimimo; mrtyu—mirties; jara—ir senatvės; duhkhaih —kančių;
vimuktah—išsivadavęs; amrtam—nektarą; ašnute—ragauja.
Kai tik įkūnyta būtybė iškils aukščiau trijų gunų, susijusių su materialiu
kūnu, ji išsivaduos iš gimimo, mirties, senatvės ir jų keliamų kančių ir dar
šiame gyvenime paragaus nektaro.
KOMENTARAS: Posmas aiškina, kaip gyva esybė, būdama visiškoje Krsnos
sąmonėje, dar šiame kūne gali pasiekti transcendentinę padėtį. Sanskrito žodis
dehi reiškia „įkūnytas". Nors gyva esybė glūdi materialiame kūne, gilindama
dvasinį žinojimą, ji gali išsivaduoti iš gamtos gunų įtakos. Ji patiria dvasinio
gyvenimo džiaugsmą dar šiame kūne, kadangi atsiskyrusi nuo kūno ji tikrai eis
į dvasinį dangų. Tačiau žmogus dar šiame kūne gali patirti dvasinį džiaugsmą.
Kitaip sakant, pasiaukojimo tarnyba Krsnos sąmonėje pranašauja išsivadavimą
iš materijos pančių. Tai bus paaiškinta aštuonioliktame skyriuje. Kai žmogus
išsivaduoja iš materialios gamtos gunų įtakos, jis pradeda pasiaukojimo
tarnybą.

21 TEKSTAS
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arjuna uvdca
kair lihgais trin gundn etdn atito bhavati prabho kim dcdrah katham
caitdms trin gundn ativartate
arjunah uvdca—Arjuna tarė; kaih—kokiais; lihgaih—požymiais; trin—tris;
gundn—kokybes; etdn—visas tas; atitah—įveikęs; bhavati—yra; prabho—o
mano Viešpatie; kim—koks; dcdrah— elgesys; katham—kaip; ca—taip pat;
etdn—tas; trin—tris; gundn—kokybes; ativartate—peržengia.
Arjuna paklausė: O mano brangus Viešpatie, iš ko pažinti tą, kuris yra
transcendentalus trijų gunų atžvilgiu? Kaip jis elgiasi ir kaip nugali
gamtos gunas?
KOMENTARAS: Siame posme pateikti Arjunos klausimai labai esmingi. Jis
nori žinoti išskirtinius bruožus asmenybės, jau iškilusios aukščiau materijos
gunų. Pirmiausia jis klausia, kokie trans-cendentalisto požymiai. Iš ko galima
sprąsti, kad jis ištrūko iš materialios gamtos gunų įtakos? Antras klausimas —
kaip jis gyvena ir kaip elgiasi. Ar savo poelgiuose jis vadovaujasi
reguliuojamais principais, ar ne? Po to Arjuna teiraujasi, kaip jam pasiekti
transcendentinę gamtą. Tai labai svarbus momentas. Kol žmogus nežino
tiesioginio būdo, kaip visada būti transcendentiškam, transcendentiniai
požymiai neišryškėja. Todėl visi Arjunos klausimai labai svarbūs, ir Viešpats į
juos atsako.
22-25 TEKSTAI
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šri-bhagavan uvaca
prakasam ca pravrttim ca moham eva ca pdndava na dvėsti
sampravrttdni na nivrttdni kahksati
uddslna-vad dsino
'vatisthati nehgate

gunair yo na vicdlyate guna vartanta ity evam

sama-duhkha-sukhah sva-sthah sama-lostdšma-kdhcanah
tulya-priydpriyo dhlras tuiya-ninddtma-samstutih

yo
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tulyo mitrdri-paksayoh sarvarambha-paritydgl

šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė;
—prašviesėjimo; ca—ir; pravrttim—prisirišimo; ca—ir; moham

prakasam

—iliuzijos; eva ca—taip pat; pdndava—o Pandų sūnau; na dvėsti —nei
neapkenčia; sampravrttdni—nors išsivysčiusių; na nivrttdni —nei
pranykstančių;
kdnksati—trokšta;
uddsina-vat—tarsi
neutralus;
dsinah—esantis; gunaih—savybių; yah—tas, kuris; na— niekada;
vicdlyate—sujaudinamas; gundh—savybės; vartante— veikia; iti evam—tai
žinodamas;
yah—tas,
kuris;
avatisthati—lieka;
na—niekada;
ihgate—blaškosi; sama—vienodas; duhkha— kančioje; sukhah—ir laimėje;
sva-sthah—susitelkęs savyje; sama —vienodas; lošta—žemės grumstui;
ašma—akmeniui; kdhcanah —auksui; tulya—vienodas; priya—brangiam;
apriyah—ir
nepageidautinam;
dhlrah—tvirtas;
tulya—vienodas;
nindd—pajuokiamas;
dtma-samstutih—giriamas;
mana—šlovėje;
apamdnayoh—
ir
nešlovėje;
tulyah—vienodas;
tulyah—vienodas;
mitra—draugų; ari—ir priešų; paksayoh—grupėms; sarva—visų; drambha
—pastangų; paritydgi—atsižadėjęs; guna-atitah—transcendentalus materialios
gamtos gunoms\ sah—jis; ucyate—sakoma, yra.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: O Pandų sūnau, kas nejaučia
neapykantos prašviesėjimui, prisirišimui ar iliuzijai, kai jie pasireiškia, ir
kas nesiilgi jų, kai jie išnyksta, kas nepalūžta ir nesutrinka veikiamas
materialių kokybių, kas išlieka neutralus ir transcendentiškas, žinodamas,
kad iš tiesų veikia tik gunos, kas susitelkęs savajame „aš" ir vienodai
vertina tiek laimę, tiek kančią, kas vienodai žvelgia į žemės grumstą,
akmenį ir auksą, vienodai vertina tai, kas pageidautina ir kas
nepageidautina, kas yra tvirtas, vienodai pakelia pagyrimus bei patyčias,
šlovę ir nešlovę, kas vienodai elgiasi su draugu ir priešu, kas yra atsižadėjęs materialios veiklos — tas laikomas iškilusiu aukščiau materialios
gamtos gunų.
KOMENTARAS: Arjuna pateikė tris klausimus, ir Viešpats iš eilės į juos
atsako. Šiuose posmuose Krsna visų pirma nurodo, kad transcendentinį
lygmenį pasiekęs žmogus niekam nepavydi ir nieko netrokšta. Materialiame
pasaulyje materialų kūną įgijusią gyvą esybę valdo viena iš trijų materialios
gamtos gunų. Kai gyva esybė atsiskiria nuo kūno, ji ištrūksta iš materialios
gamtos gunų gniaužtų. Tačiau kol ji dar čia, materialiame kūne, ji turi būti
neutrali. Gyva esybė turi atsidėti pasiaukojimo tarnybai Viešpačiui, kad tuojau
pat liautųsi tapatinusi save su materialiu kūnu. Kol ji suvokia save kaip
materialų kūną, ji siekia tik juslinio pasitenkinimo, o kai tik nukreipia sąmonę į
Krsną, juslių tenkinimas savaime nutrūksta. Materialus kūnas nereikalingas, ir
nėra jokio reikalo paklusti jo diktatui. Materialios gunos kūne veiks kaip
veikusios, tačiau savasis „aš", kaip dvasinė siela, liks nuošaly. Kaip gyva esybė atsiriboja nuo gunų veiklos? Ji nenori iš kūno semtis džiaugsmo ir nenori
kūno atsikratyti. Todėl pasiekęs tokią transcendentinę būseną, bhakta savaime
išsivaduoja. Jam nereikia stengtis išsivaduoti iš materialios gamtos gunų
įtakos.
Kitas klausimas liečia transcendentinį lygmenį pasiekusiojo elgseną.
Materialistas neabejingas vadinamai šlovei ir nešlovei, kuri rodoma jo kūnui,
tuo tarpu transcendentinį lygį pasiekusio žmogaus netikra šlovė ir nešlovė
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nejaudina. Jis atlieka savo pareigą Krsnos sąmonėje, nekreipdamas dėmesio į
žmonių pagyras ar patyčias. Jis naudojasi tuo, kas padeda atlikti pareigą
Krsnos sąmonėje, o Šiaip jam nereikia jokių materialių dalykų — nesvarbu, ar
tai akmuo, ar auksas. Kiekvieną, kuris padeda jam veikti Krsnos sąmonėje, jis
laiko brangiu savo draugu, o vadinamiesiems priešams jis nejaučia jokios
neapykantos. Jo požiūriu, viskas vienoda ir viską jis vienodai vertina, nes
puikiai žino, kad jis ir materiali egzistencija neturi nieko bendra.
Transcendentalisto nejaudina socialiniai ir politiniai ginčai, nes jis suvokia
laikinų perversmų ir suiručių esmę. Sau jis nieko netrokšta. Jis viską padarys
dėl Krsno">, bet asmeniškai sau nesieks nieko. Taip elgdamasis žmogus
pasiekia tikrą transcendentinę padėtį.
26 TEKSTAS

■
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marh ca yo ' vyabhicarena bhakti-yogena sevate sa gundn
samatityaitan brahma-bhūydya kalpate
mam—Man; ca—taip pat; yah—tas, kuris; avyabhicdrena—ištikimai;
bhakti-yogena—pasiaukojimo veiksmais; sevate—tarnauja; sah—jis;
gundn—materialios gamtos gunas; samatitya—peržengdamas; etan—visas
šias; brahma-bhūyaya—Brahmano lygmenį pasiekusiu; kalpate—tampa.
Kas visiškai atsideda pasiaukojimo tarnybai nesutrikdamas jokiomis
aplinkybėmis, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos gunų ir
pasiekia Brahmano lygmenį.
KOMENTARAS: Posmas atsako į trečiąjį Arjunos klausimą, kaip galima
pasiekti transcendentinę padėtį. Jau buvo aiškinta, kad materialus pasaulis
juda apkerėtas materialios gamtos gunų. Žmogaus neturi trikdyti gamtos gunų
veikla. Užuot kreipęs savo sąmonę į materialią veiklą, jis gali kreipti ją į
veiklą, susijusią su Krsna. Veikla, susijusi su Krsna, vadinama bhakti-yoga.
Bhakti-yoga — tai nuolatinė veikla Krsnos labui. Ji gali būti skirta ne tik
Krsnai, bet ir įvairioms pilnutinėms Jo ekspansijoms: Ramai, Narayanai ir t.t.
Jo ekspansijų nesuskaičiuojama daugybė. Žmogus, tarnaujantis bet kuriam
Krsnos pavidalui ar pilnutinei Jo ekspansijai, laikomas pasiekusiu
transcendentinę padėtį. Be to, būtina pažymėti, kad visi Krsnos pavidalai —
absoliučiai transcendentalūs, sklidini palaimos bei žinojimo ir amžini. Dievo
Asmenybės ekspansijos — visagalės, visa žinančios ir turi visas
transcendentines savybes. Taigi, jei žmogus su neišsenkamu iyžtu tarnauja
Krsnai ar pilnutinėms Jo ekspansijoms, jis lengvai iškyla aukščiau materialios
gamtos gunų, nors pakilti virš jų labai sunku. Tai jau aiškinta septintame skyriuje. Tas, kas atsiduoda Krsnai, išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos
gunų poveikio. Būti Krsnos sąmonėje, arba pasiaukojamai tarnauti — tai
prilygti Krsnai. Viešpats sako, kad Jo prigimtis — amžina, palaiminga ir
kupina žinojimo, o gyva esybė — sudėtinė Aukščiausiojo dalelė, lygiai kaip
gabalėlis aukso — aukso rūdyno dalis. Todėl gyva esybė pagal savo dvasinę
padėtį yra gryna kaip auksas, kokybiškai tapatinga Krsnai. Aukščiausias
Dievo Asmuo ir gyva esybė visada yra skirtingos individualybės, kitaip
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negalėtų būti nė kalbos apie bhakti-yogą. Bhakti-yoga reiškia, kad egzistuoja
Viešpats, egzistuoja Jo bhakta ir kad tarp jų vyksta abipusiai meilės mainai.
Taigi išlieka ir Aukščiausio Asmens, ir bhaktos individualumas, antraip
bhakti-yoga neturėtų prasmės. Jei žmogaus transcendentinė padėtis ne tokia
pat, kaip Viešpaties, tarnauti Aukščiausiajam jis negali. Norint tapti karaliaus
asmens tarnu, reikia įgyti tam tikrą kvalifikaciją. Šiuo atveju, įgyti
kvalifikaciją
— tai tapti Brahmanu, nusiplauti materijos nešvarybės. Vedų raštai sako:
brahmaiva san brahmdpy eti. Aukščiausias Brahmanas pasiekiamas tapus
Brahmanu. Tai reiškia, kad kokybės prasme reikia susivienyti su Brahmanu.
Pasiekę Brahmano lygį, mes neprarandame savo amžino Brahmano
identiškumo, visada esame individualios sielos.
27 TEKSTAS

brahmano hi pratisthdham amrtasydvyayasya ca šašvatasya ca
dharmasya sukhasyaikdntikasya ca
brahmanah—beasmenio brahmajyoti; hi—tikrai; pratisthd—buveinė;
aham—Aš esu; amrtasya—nemirtingo; avyayasya—nenykstančio; ca—taip
pat; šašvatasya—amžino; ca—ir; dharmasya—konstitucinės padėties;
sukhasya—laimės; aikdntikasya— aukščiausios; ca—taip pat.
Aš esu pagrindas beasmenio Brahmano, kuris yra nemirtingas,
nenykstantis ir amžinas, ir kuris yra konstitucinė aukščiausios laimės
padėtis.
KOMENTARAS: Brahmano konstitucija — nemirtingumas, nenyk-stamumas,
amžinumas ir laimė. Brahmanas — tai transcendentinės realizacijos pradžia.
Paramatmą, Supersiela — tarpinis, antrasis pažinimo etapas, o Aukščiausias
Dievo Asmuo — galutinis Absoliučios Tiesos pažinimas. Todėl Aukščiausias
Asmuo — tai ir Paramatmą, ir beasmenis Brahmanas. Septintame skyriuje
buvo aiškinta, kad materiali gamta — žemesnės Aukščiausiojo Viešpaties
energijos manifestacija. Viešpats apvaisina žemesnę materialią gamtą
aukštesnės gamtos dalelėmis — taip dvasia susiliečia su materialia gamta. Kai
materialios gamtos sąlygota gyva esybė pradeda gilinti dvasinį žinojimą, ji
iškyla aukščiau materialaus egzistavimo lygmens ir palengva priartėja prie
Aukščiausiojo, kaip Brahmano, sampratos. Brahmano suvokimas — pirmasis
savęs pažinimo etapas. Šiame etape Brahmaną suvokusi asmenybė yra
transcendentali materialios padėties atžvilgiu, tačiau iš tiesų ji dar netobulai suvokia
Brahmaną. Jeigu ji nori, gali palikti Brahmano lygyje, o vėliau palengva
pažinti Paramatmą ir galų gale — Aukščiausią Dievo Asmenį. Vedų raštai
pateikia daug tai patvirtinančių pavyzdžių. Iš pradžių keturi Kumaros tiesą
suvokė kaip beasmenį Brahmaną, o ilgainiui pakilo iki pasiaukojimo tarnybos
lygmens. Tas, kuris negali žengti toliau beasmenio Brahmano sampratos,
rizikuoja patirti nuopolį. Srimad-Bhdgavatam teigia: jei žmogus, pasiekęs
beasmenio Brahmano lygį, netobulėja ir nepažįsta Aukščiausio Asmens, tai jo
intelektas dar nėra visiškai grynas. Todėl net ir pasiekus Brahmano lygmenį
dar galima pulti, jei neatliekama pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui. Vedos
nurodo: raso vai sah, rašam hy evdyarh labdhvdnandi bhavati — „Suvokus
Dievo Asmenį — visų malonumų šaltinį, Krsną — pajuntama tikra
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transcendentinė palaima" (Taittiriya Upanisada 2.7.1). Aukščiausias Viešpats
valdo visas šešias vertenybes, ir kai bhakta kreipiasi į Jį, Viešpats keičiasi
jomis su bhakta. Tarnas patiria beveik tiek pat malonumų, kiek ir jo valdovas.
Todėl pasiaukojimo tarnybą lydi amžina laimė, nesibaigiąs džiaugsmas ir
amžinasis gyvenimas. Taigi pasiaukojimo tarnyba turi savyje ir Brahmano,
arba amžinybės, nenykstamumo suvokimą. Visa tai jau turi žmogus,
atliekantis pasiaukojimo tarnybą.
Nors gyva esybė iš prigimties — Brahmanas, ji trokšta užvaldyti materialų
pasaulį ir todėl patiria nuopolį. Savo konstitucinėje padėtyje gyva esybė yra
virš trijų materialios gamtos gunų, tačiau kontaktai su materialia gamta
susaisto ją dorybės, aistros ir neišmanymo gunomis, būdingomis materialiai
gamtai. Dėl šių trijų gunų įtakos atsiranda noras valdyti materialų pasaulį. Su
pasiaukojimu tarnaudama visiškoje Krsnos sąmonėje, gyva esybė tuojau pat
atsiduria transcendentinėje būklėje, ir neteisėtas jos noras valdyti materialią
gamtą išnyksta. Todėl pasiaukojimo tarnybą, kuri prasideda nuo klausymosi,
kartojimo, prisiminimo (devyni nurodyti būdai pasiaukojimo tarnybos
praktikai įgyvendinti) reikia atlikti bendraujant su bhaktomis. Bendravimas su
bhaktomis ir dvasinio mokytojo įtaka tolydžio naikina materialų troškimą
valdyti ir žmogus pradeda su transcendentine meile ryžtingai tarnauti
Viešpačiui. Sį metodą siūlo keturioliktas skyrius nuo dvidešimt antro iki
paskutinio skyriaus posmo. Pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui labai paprasta:
Jam reikia visą laiką tarnauti, valgyti Dievybei pasiūlyto
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maisto likučius, uostyti Viešpaties lotoso pėdoms paaukotas gėles, lankyti
transcendentinių Viešpaties pramogų vietas, skaityti knygas apie įvairiausius
Viešpaties žygius, apie Jo ir Jo bhaktų abipusę meilę ir visada kartoti
transcendentinius garsus: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare /
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare; pasninkauti dienomis,
žyminčiomis Viešpaties ir Jo bhaktų atėjimą bei išėjimą. Praktikuojant šį
metodą, visiškai atsižadama materialios veiklos. Kas taip pasiekia brahmajyoti,
arba pažįsta Brahmaną įvairiais Jo aspektais, tas kokybiškai prilygsta
Aukščiausiam Dievo Asmeniui.
Taip baigiasi Bhaktivedantos keturioliktojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Trys materialios gamtos gunos", komentarai.

PENKIOLIKTAS SKYRIUS

Aukščiausio Asmens yoga
1 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
ūrdhva-mūlam adhah-šdkham ašvattham prdhur avyayam chanddrhsi
yasya parndni yas tam veda sa veda-vit
šri-bhagavan
uvdca—Aukščiausias
Dievo
Asmuo
tarė;
ūrdhva-mūlam—šaknimis į viršų; adhah—žemyn; šdkham—šakos; ašvattham—banyano medis; prdhuh—yra sakoma; avyayam—amžinas;
chanddmsi—Vedų himnai; yasya—kurio; parndni—lapai; yah—bet kuris;
tam—tą; veda—žino; sah—jis; veda-vit—Vedų žinovas.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Pasakyta, kad yra toks nemirtingas
banyano medis, kurio šaknys viršuje, o šakos — apačio-
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je. Jo lapai — tai Vedų himnai. Kas pažįsta tą medį, yra Vedų žinovas.
KOMENTARAS: Aptarus bhakti-yogos svarbą, gali kilti klausimas: „O kuo
vertingos Vedos?" Siame skyriuje aiškinama, kad Vedų studijavimo tikslas —
suprasti Krsną. Todėl tas, kuris yra Krsnos sąmonėje ir atlieka pasiaukojimo
tarnybą, jau suvokia Vedas.
Materialaus pasaulio pančiai lyginami su banyano medžiu. Žmogui,
įsitraukusiam į karminę veiklą, banyano medis neturi pabaigos. Žmogus klajoja
nuo vienos šakos ant kitos, nuo antros — ant trečios, nuo trečios — ant ketvirtos
ir t.t. Materialaus pasaulio medis neturi pabaigos, ir kas prie jo prisirišęs, tas
negali išsivaduoti. Vedų himnai, skirti žmogaus tobulėjimui — tai banyano
medžio lapai. Šio medžio šaknys auga į viršų, nes jų pradžia — aukščiausioje
visatos planetoje, kur gyvena Brahma. Suvokęs šio nemirtingo iliuzijos medžio
esmę, žmogus galės ištrūkti iš jo nelaisvės.
Būtina perprasti išsivadavimo iš iliuzijos procesą. Ankstesniuose skyriuose
aiškinta, kad yra daugybė būdų, kurie leidžia išsivaduoti iš materijos pančių.
Visuose skyriuose iki tryliktojo buvo teigiama, kad pasiaukojamai tarnauti
Aukščiausiam Viešpačiui — pats geriausias būdas. Pagrindinis pasiaukojimo
tarnybos principas — materialios veiklos atsižadėjimas ir noro transcendentaliai
tarnauti Viešpačiui ugdymas. Šio skyriaus pradžioje aiškinama, kaip atsikratyti
potraukio materialiam pasauliui. Materialios egzistencijos šaknys auga į viršų.
Tai reiškia, kad jos gauna pradžią visuminėje materijos substancijoje,
aukščiausioje visatos planetoje. Iš čia ir skleidžia visata daugybę savo šakų,
kurios simbolizuoja įvairiausias planetų sistemas. Medžio vaisiai simbolizuoja
gyvos esybės veiklos rezultatus: religiją, ekonomikos vystymą, juslinį pasitenkinimą ir išsivadavimą.
Nėra tiesioginės patirties, kad šiame pasaulyje egzistuotų toks medis, kurio
šakos augurį apačią, o šaknys į viršų, ir vis dėlto toks medis egzistuoja. Jį galima
pamatyti prie vandens telkinio. Vandenyje atsispindinčių medžių šakos —
apačioje, o šaknys — viršuje. Kitaip sakant, medis, simbolizuojantis materialųjį
pasaulį, tėra tikro medžio — dvasinio, pasaulio — atspindys. Medis atsispindi
vandenyje, dvasinis pasaulis — noruose. Noras — tai priežastis, dėl kurios
daiktus matome materialioje šviesoje, dvasinio pasaulio atspindyje. Žmogui,
norinčiam išsivaduoti iš materialios egzistencijos, būtina šį medį gerai pažinti,
analitiškai jį išstudijavus. Tada bus galima nutraukti ryšį su materialiu pasauliu,
kurį simbolizuoja tas medis.
Materialaus pasaulio medis, būdamas tikrojo medžio atspindys, yra tiksli jo
kopija. Ten — dvasiniame pasaulyje yra viskas. Impersonalistai laiko Brahmaną
materialaus medžio šaknimis, o pasak sankhyos filosofijos, nuo šaknų prasideda
prakrti, purusa, trys gunos, penki grubūs pradmenys (pahca-mahd-bhūta), dešimt
jutimo ir vykdomųjų organų (dašendriya), protas, ete. Sankhya filosofija dalija
visą materialųjį pasaulį į dvidešimt keturis pradmenis. Jeigu visų manifestacijų
centras — Brahmanas, tai materialus pasaulis sudaro 180 laipsnių pusapskritimį,
kuris Jį juosia, o kiti 180 laipsnių
— dvasinis pasaulis. Materialus pasaulis — tai iškreiptas atspindys, todėl
dvasinis pasaulis turėtų būti toks pat įvairus, kaip ir materialus, tik to pasaulio
įvairovė — reali. Prakrti — Aukščiausio Viešpaties išorinė energija, o purusa —
Pats Aukščiausias Viešpats, — taip aiškinama Bhagavad-gltoje. Reiškinija aplink
mus yra materiali, todėl laikina. Atspindys — laikinas, nes kartais jis matomas, o
kartais ne. Tačiau pirmavaizdis, nuo kurio atsispindi vaizdas — amžinas. Tikro
medžio materialų atspindį reikia nukirsti. Kai sakoma, kad žmogus išmano Vedas,
turima galvoje, jog jis žino, kaip nutraukti saitus su materialiu pasauliu. Kas tą
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būdą žino, tas išties suprato Vedas. Tas, kuris susižavėjo Vedų ritualinėmis
formulėmis
— žavisi gražiais žaliuojančiais medžio lapais. Jis nežino Vedų tikslo. Vedų
tikslas, kaip sako Pats Aukščiausias Viešpats — nukirsti atspindėtąjį medį ir
pasiekti dvasinį pasaulį — tikrąjį medį.
2 TEKSTAS

^fi^pfift Mį^<£|% || R 11
adhaš cordhvarh prasrtds tasya šdkhd
guna-pravrddhd visaya-pravdldh adhaš ca mūldny
anusantatdni
karmdnubandhlni manusya-loke
adhah—žemyn; ca—ir; ūrdhvam—aukštyn; prasrtdh—nusidriekusios;
tasya—jo;
šdkhdh—šakos;
guna—iš
materialios
gamtos
gunų.
pravrddhdh—išaugusios; visada—juslių objektai; pravdldh —šakelės;
adhah—žemyn; ca—ir; mūldni—šaknys; anusantatd-ni—nusidriekusios;
karma—su
darbu;
anubandhTni—susijusios;
manusya-loke—žmonių
pasaulyje.
Medžio šakos tiesiasi žemyn ir aukštyn —jas maitina trys materialios
gamtos gunos. Medžio šakelės — tai juslių objektai. Turi tas medis ir
žemyn augančias šaknis, kurios siejasi su žmonių visuomenės karmine
veikia.
KOMENTARAS: Posmas toliau apibūdina banyano medį. Jo šakos driekiasi
visomis kryptimis. Medžio apačioje — įvairiausios gyvų esybių manifestacijos:
žmonės, gyvūnai, arkliai, karvės, šunys, katės, etc. Jie — apatinėse medžio
šakose, tuo tarpu viršutinėse — aukštesnės gyvų esybių formos: pusdieviai,
gandharvos ir daug kitų aukštesnių gyvybės rūšių. Kaip paprastą medį maitina
vanduo, taip materialaus pasaulio medį maitina trys materialios gamtos gunos.
Vienas žemės sklypas yra nederlingas, nes jame trūksta vandens, o kitas vešliai
žaliuoja. Taip ir stipriau dominuojant tam tikroms gunoms, atitinkamai daugiau
atsiranda tam tikrų gyvybės rūšių.
Medžio šakelės laikomos juslių objektais. Gamtos gunoms vystantis, vystosi
ir įvairios mūsų juslės, o per jas mes patiriame pasitenkinimą įvairiais juslių
objektais. Sakų viršūnėlės yra juslės — ausys, nosis, akys, etc. Jos junta
potraukį malonumams, kuriuos teikia įvairūs juslių objektai. Sakelės — garsas,
forma, lytėjimas, etc. — yra juslių objektai. Šalutinės šaknys — tai simpatijos
ir antipatijos, įvairiausių kančių ir jutiminių džiaugsmų šalutiniai produktai.
Manoma, kad polinkis į dorą ir nedorybę išsivysto iš šių antrinių, visomis
kryptimis išsidriekusių šaknų. Tikrosios medžio šaknies pradžia —
Brahmalokoje, o kitos yra žmonių gyvenamose planetų sistemose.
Pasitenkinusi savo dorų darbų rezultatais aukštesnėse planetų sistemose, gyva
esybė leidžiasi į žemę ir atnaujina savo karmą, ar karminę veiklą, kad vėl
pakiltų į aukštesnes planetų sistemas. Žmonių gyvenama planeta laikoma
veiklos lauku.
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na rūpam asyeha tathopalabhyate nanto na cddir na ca
sampratisfha
ašvattham enam su-virūa'ha-mūlam asanga-šastrena
drdhena chittva
tatah padam tat parimargitavyam yasmin gatd na
nivartanti bhūyah
tam eva cddyam purusam prapadye yataįt pravrttih
prasft& puranl
na—ne; rūpam—forma; asya—šio medžio; iha—Šiame pasaulyje;
tatha—taip pat; upalabhyate—gali būti suvokta; na—niekada;
antah—pabaiga; na—niekada; ca—taip pat; ddiįi—pradžia;
na—niekada; ca—taip pat; sampratistha—pagrindas; ašvattham
—banyano medį; enam—šį; su-virūa'ha—stipriai; mulam—įsišaknijusį; asanga-šastrena—atsižadėjimo ginklu; drdhena—tvirto;
chittva—nukirtus;
tatah—paskui;
padam—situaciją;
tat—tą;
parimargitavyam—reikia surasti; yasmin—kur; gatdh—nuėjus;
na—niekada; nivartanti—grįžtama atgal; bhūyah—vėl; tam— Jam;
eva—tikrai; ca—taip pat; adyam—pirmapradžiui; purusam —Dievo
Asmeniui; prapadye—atsiduoda; yatah—iš kurio; pravrttih—pradžia;
prasrtd—išsidriekusi; purdnt—labai senai.
Tikrosios šio medžio formos materialiame pasaulyje patirti neįmanoma. Niekas nesupranta, kur jis baigiasi ir kur prasideda, ir kur
yra jo pagrindas. Tačiau reikia ryžtingai, atsižadėjimo ginklu
nukirsti šį giliai įsišaknijusi medį, o po to surasti šalį, į kurią patekus
niekada negrįžtama, ir ten atsiduoti Aukščiausiam Dievo Asmeniui —
tam, iš kurio viskas kilo ir iš kurio visa kas plinta nuo neatmenamų
laikų.
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KOMENTARAS: Čia aiškiai nurodyta, kad neįmanoma materialiame pasaulyje
suprasti, kaip iš tikrųjų atrodo tas banyano medis. Jo šaknys yra viršuje,
vadinasi, tikrasis medis keroja priešingame gale. Susipainiojęs materialaus
medžio Šakų tankmėje, žmogus nemato, kaip plačiai jis išsišakojęs ir iš kur
auga. Ir vis dėlto reikia rasti pirminę priežastį: „Aš esu savo tėvo sūnus, o
mano tėvas ano žmogaus sūnus, ete." Taip besiaiškinant, prieinama iki
Brahmos, kurį sukūrė GarbhodakašayT Višnu. Kai tokiu būdu prieinamas
Aukščiausias Dievo Asmuo, ieškojimai baigiasi. Reikia surasti medžio,
simbolizuojančio materialųjį pasaulį, pradžią — Aukščiausią Dievo Asmenį,
bendraujant su tais, kurie Jį pažino. Pažinimo procese žmogus palengva
atsižada netikro realybės atspindžio, o ilgainiui ir visiškai nutraukia visus
ryšius su juo ir atsiduria tikrajame medyje.
Šiuo atveju labai svarbus žodis asahga, nes polinkis tenkinti savo jusles ir
viešpatauti materialioje gamtoje labai stiprus. Todėl reikia mokytis atsižadėti
diskutuojant dvasinio mokslo, pagrįsto autoritetingais šventraščiais,
klausimais ir klausytis, ką sako išties išmanantys. Diskusijos bhaktų draugijoje
leis prisiartinti prie Aukščiausio Dievo Asmens. Priartėjus prie Jo, pirmiausia
reikia atsiduoti. Posme kalbama apie tą šalį, kur patekęs žmogus niekad
nebegrįžta atgal, prie netikro, atspindėto medžio. Aukščiausias Dievo Asmuo,
Krsna — pirmoji šaknis, iš kurios viskas išaugo. Kad pelnytume Dievo
Asmens malonę, tereikia Jam atsiduoti, o tai galima padaryti tiktai atliekant
pasiaukojimo tarnybą: klausantis apie Viešpatį, kartojant Jo vardą, ete. Jis yra
materialaus pasaulio ekspansijos priežastis. Tai jau aiškino Pats Viešpats.
Aham sarvasya prabhavah: „Aš esu visa ko pradžia". Taigi tam, kad
išsigautume iš to banyano medžio, simbolizuojančio materialų gyvenimą,
tankynės, reikia atsiduoti Krsnai. Kai žmogus atsiduoda Krsnai, jis automatiškai atsižada ir materialaus pasaulio.

5 TEKSTAS
...... ; „r,,,,, c,r

________ ,

nirmdna-mohd jita-sahga-dosd
adhydtma-nityd vinivrtta-kamah dvandvair vimuktdh
sukha-duhkha-samjhair
gacchanty amūdhdh padam avyayam tat
nih—be; mana—netikro prestižo; mohdh—ir iliuzijos; jita—nugalėję;
sahga—draugiją;
dosdh—ydų;
adhydtma—turi
dvasinį
žinojimą;
nityah—amžinybėje; vinivrtta—atsiskyrę; kamah—iš geismų; dvandvaih—iš
priešybių;
vimuktdh—išsivadavę;
sukha-duhkha—laimė
ir
kančia;
samjhaih—vardu;
gacchanti—pasiekia;
amūdhdh—nesuklaidinti;
padam—padėtį; avyayam—amžiną;, tat —tą.
Kas atsisakė netikro prestižo, iliuzijos ir netikros draugijos, kas perprato
amžinybę ir sutramdė materialius geismus, kam nedaro įtakos laimės ir
kančios priešybės, ir kas neklystamai žino, kaip atsiduoti Aukščiausiam
Asmeniui, tas pasiekia tą amžinąją karalystę.
KOMENTARAS: Šiame posme labai gerai paaiškintas atsidavimo Viešpačiui
procesas. Svarbiausia norint atsiduoti — nesileisti apgaunamam išdidumo.
Kadangi sąlygota siela puikuojasi manydama, jog yra materialios gamtos
valdovė, jai labai sunku atsiduoti Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Gilindamas
tikrąjį žinojimą, žmogus turi suprasti, kad ne jis yra materialios gamtos
valdovas—ją valdo Aukščiausias Dievo Asmuo. Atsikratęs iliuzijos, kurią sukelia puikybė, žmogus gali žengti pirmuosius atsidavimo žingsnius. Tas, kuris
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materialiame pasaulyje visada laukia šlovės, negali atsiduoti Aukščiausiam
Asmeniui. Išdidumas — iliuzijos pasekmė, nes nors žmogus ateina į šią žemę,
o trumpai pabuvęs vėl išeina — jis paikai mano esąs pasaulio valdovas. Taip
jis viską tik komplikuoja ir visada yra prislėgtas rūpesčių. Noras valdyti išjudina visą pasaulį. Žmonės mano, jog Žemė, visa planeta, priklauso žmonių
visuomenei. Jie pasidalijo pasaulį, klaidingai laikydami save jo šeimininkais.
Reikia atsikratyti klaidingos minties, esą pasaulis priklauso žmonių
visuomenei. Jos atsikratę išvengsime ir netikrų ryšių, kuriuos lemia šeiminės,
socialinės ir tautinės sampratos. Tie ryšiai susaisto žmogų su materialiu
pasauliu. Praėjus šį etapą, būtina plėtoti dvasinį žinojimą. Reikia išsiaiškinti,
kas išties mums priklauso ir kas yra ne mūsų. Žmogus, supratęs tikrąją dalykų
padėtį, išsivaduoja iš priešybių — laimės ir kančios, malonumo ir skausmo. Jis
pasiekia visišką žinojimą ir tuomet gali atsiduoti Aukščiausiam Dievo
Asmeniui.

6 TEKSTAS

TK^TT
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na tad bhdsayate sūryo na šašdhko na pdvakah yad gatvd na
nivartante tad dhdma paramam mama
na—ne;
tat—tą;
bhdsayate—apšviečia;
sūryah—saulė;
na—nei;
šašdnkah—mėnulis;
na—nei;
pdvakah—ugnis,
elektra;
yat—kur;
gatvd—nuėjus; na—niekada; nivartante—jie grįžta atgal; tat dhdma—ta
buveinė; paramam—aukščiausia; mama—Mano.
Aukščiausios Mano buveinės neapšviečia nei saulė, nei mėnuo, nei ugnis
ar elektra. Kas ją pasiekia, tas niekada nebegrįžta į materialų pasaulį.
KOMENTARAS: Posmas aprašo dvasinį pasaulį — Aukščiausio Dievo
Asmens, Krsnos, buveinę, kuri vadinasi Krsnaloka, Goloka Vrndavana.
Dvasiniame danguje nereikia saulės, mėnulio, ugnies ar elektros šviesos, nes
visos planetos švyti pačios. Šioje visatoje yra tik viena planeta, kuri šviečia
pati — tai Saulė, o dvasiniame danguje taip šviečia visos planetos. Iš tų
planetų (vadinamų Vaikunthomis) sklindančio spindėjimo susidaro švytintis
dangus — brahmajyoti. Faktiškai spindėjimą skleidžia Krsnos planeta —
Goloka Vrndavana. Dalį spindėjimo užgožia mahat-tattva — materialus
pasaulis. Kita, didesnė švytinčio dangaus dalis sklidina dvasinių planetų,
vadinamų Vaikunthomis, kurių svarbiausia — Goloka Vrndavana.
Kol gyva esybė yra tamsiame'materialiame pasaulyje, jos gyvenimas
sąlygotas, tačiau, kai prasiskverbusi pro netikrą, iškreiptą realybę —
materialaus pasaulio medį—ji pasiekia dvasinį dangų, išsyk išsivaduoja. Tada
jai nebegresia pavojus grįžti atgal. Sąlygotame gyvenime gyvoji esybė laiko
save materialaus pasaulio valdove, tačiau išsivadavusi ji įžengia į dvasinę
karalystę ir tampa Aukščiausio Viešpaties palydove. Ten ji patiria amžiną
palaimą, amžiną gyvenimą ir išsamų žinojimą.
■

Šios žinios turėtų įkvėpti žmogų. Jis turėtų užsimanyti persikelti į amžinąjį
pasaulį ir ištrūkti iš netikro realybės atspindžio valdžios. Labai stipriai
prisirišusiam prie materialaus pasaulio žmogui be galo sunku nutraukti saitus
su juo, tačiau jei jis įsijungia į Krsnos sąmone, turi galimybe palengva iš jo
išsivaduoti. Būtina bendrauti su bhaktomis, su tais, kurie yra Krsnos sąmonėje.
Reikta rasti bendriją, pasišventusią Krsnos sąmonei, ir mokytis pasiaukojamai
tarnauti. Taip galima sutraukyti saitus, rišančius su materialiu pasauliu.
Neįmanoma atsikratyti potraukio materialiam pasauliui, vien tik vilkint
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šafrano spalvos rūbais. Būtina išsiugdyti norą pasiaukojamai tarnauti
Viešpačiui. Todėl reikia labai rimtai žiūrėti į tai, apie ką kalba dvyliktas
skyrius: pasiaukojimo tarnyba — tai vienintelis būdas išsipainioti iš
materialaus pasaulio, kuris yra nelyginant apgaulingas tikro medžio atspindys.
Keturioliktame skyriuje aprašytas materialios gamtos įvairių rūšių teršiamas
poveikis. Tik pasiaukojimo tarnyba vadinama grynai transcendentalia.
Žodžiai paramam mama labai svarbūs šiame posme. Kiekvienas, net ir
tolimiausias pasaulio kampelis yra Aukščiausio Viešpaties nuosavybė, bet
dvasinis pasaulis — tai paramam —jis sklidinas šešių vertenybių. Kafha
Upanisada (2.2.15) irgi liudija, kad dvasiniam pasauliui nereikia saulės,
mėnulio ar žvaigždžių šviesos (na tatra sūryo bhati na candra-tarakam),
kadangi visą dvasinį dangų apšviečia vidinė Aukščiausio Viešpaties galia.
Aukščiausia buveinė pasiekiama tik atsiduodant Viešpačiui, ir niekaip kitaip.

7 TEKSTAS
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mamaivamšo
jiva-loke
jiva-bhūtah
manah-sasthanindriyani prakrti-sthani karsati

ll
sanatanah

mama—Mano; eva—tikrai; arhšah—fragmentinė dalelė; jiva-loke —sąlygoto
gyvenimo pasaulyje; jiva-bhūtah—sąlygota gyva esybė; sanatanah—amžina;
manah—su protu; sasthani—šešiom; indriyani—juslėm; prakrti—materialioje
gamtoje; sthani—esanti; karsati—sunkiai grumiasi.
Sąlygoto pasaulio gyvos esybės yra amžinos fragmentinės Mano dalelės.
Sąlygotas gyvenimas verčia jas nuožmiai grumtis su šešiomis juslėmis,
kurių viena — protas.
KOMENTARAS: Posmas aiškiai nusako gyvos būtybės identiškumą. Gyva
esybė amžinai yra fragmentinė Aukščiausio Viešpaties dalelė. Tai nereiškia,
jog savo sąlygotame būvyje ji yra individuali, o išsivadavusi susivienija su
Aukščiausiu Viešpačiu. Ji amžinai yra tik dalis. Juk aiškiai pasakyta:
sanatanah. Pagal Vedų traktuotę, Aukščiausias Viešpats suteikia Sau išraišką
ir sukuria begales Savo ekspansijų, kurių pirminės vadinamos visnu-tattvomis,
o antrinės — gyvomis esybėmis. Kitaip sakant, visnu-tattva yra asmeniška Jo
ekspansija, o gyvos esybės — atsietos ekspansijos. Savo asmeniškos
ekspansijos būdu Jis įgauna įvairius pavidalus: Viešpaties Ramos,
Nrsirhhadevos, Visnumūrti ir visų kitų dievybių, kurios viešpatauja Vaikunthų
planetose. Atsietos ekspansijos — gyvos esybės yra amžini tarnai.
Asmeniškos Aukščiausio Dievo Asmens ekspansijos amžinai egzistuoja, kaip
identiškos Dievo Asmeniui individualybės. Atsietoms ekspansijoms, gyvoms
esybėms, taip pat būdingas individualumas. Gyvos esybės, kurios yra
fragmentinės Aukščiausio Viešpaties dalelės, taip pat turi dalį Jo savybių, viena iš kurių — nepriklausomybė. Kiekviena gyva esybė — tai individuali siela,
pasižyminti savitomis, individualiomis savybėmis ir turinti ribotą
nepriklausomybę. Piktnaudžiaudama ta nepriklausomybe, gyva esybė tampa
sąlygota siela, o teisingai ja naudodamasi ji yra visada išsivadavusi. Ir šiuo, ir
kitu atveju savo savybėmis gyva esybė yra amžina, kaip ir Aukščiausias
Viešpats. Išvaduotame būvyje materialios aplinkybės jos nevaržo ir ji atlieka
transcendentinę tarnybą Viešpačiui. Sąlygotame gyvenime ją valdo materialios
gamtos gunos, ir ji užmiršta apie transcendentinę meilės tarnybą Viešpačiui.
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Todėl gyva esybė, norėdama egzistuoti materialiame pasaulyje, turi nuožmiai
grumtis.
Gyvos esybės — ne tik žmonės, katės ir šunys, bet ir aukštesniosios
būtybės, materialaus pasaulio valdytojai — Brahma, Viešpats Siva ir Pats
Višnu — yra sudėtinės Aukščiausio Viešpaties dalys. Jos ne laikinos, o
amžinos manifestacijos. Žodis karsati („kovoti" arba „grumtis") labai svarbus.
Sąlygota siela suvaržyta, tarsi ją būtų surakinusios geležinės grandinės. Ją
kausto netikras ego, o protas — tai pagrindinė jėga, kuri rodo kelią
materialioje būtyje. Kai protą valdo dorybės guna, gyvos esybės darbai dori,
kai protą užval
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do aistros guna, jos veikla kelia vien rūpesčius, o protui patekus neišmanymo
gunos valdžion, siela eina į žemesnes gyvybės rūšis. Taigi posmas aiškina, kad
sąlygotą sielą gaubia materialus kūnas, kurį sudaro protas ir juslės, o kai ji
išsivaduoja, tas materialus apvalkalas žūva ir tada išryškėja jos dvasinis kūnas su
jam būdingais individualiais sugebėjimais. Mddhyandindyana-šruti pateikia
mums tokią informaciją: sa va esa brahma-nistha idam šariram martyam atisrjya
brahmdbhisampadya brahmano pašyati brahmano šrnoti brahmanaivedarh
šarvam anubhavati. Čia sakoma, kad nusimetus materialų kūną ir įžengus į
dvasinį pasaulį, gyva esybė atgauna savo dvasinį kūną ir būdama jame tiesiogiai
mato Aukščiausią Dievo Asmenį. Gali Jį girdėti, kalbėtis akis į akį, suvokti
Aukščiausią Asmenį tokį, koks Jis yra. Iš smrti sužinome ir tai, kad vasanti yatra
purusah šarve vaikuntha-mūrtayah: dvasinėse planetose visi turi kūnus, kuriems
būdingi tokie pat bruožai, kaip ir Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Kūno sandara
sudėtinės dalelės, gyvos esybės, ir visnu-mūrti ekspansijos niekuo nesiskiria.
Kitaip sakant, išsivadavusi gyva esybė Aukščiausio Dievo Asmens malone gauna
dvasinį kūną.
Labai svarbus žodis mamaivdrhšah („fragmentinės Aukščiausio Viešpaties
dalelės"). Aukščiausio Viešpaties fragmentinė dalis — tai ne atskilusi kokio nors
materialaus daikto dalis. Kaip jau išsiaiškinome antrame skyriuje, dvasia nedali.
Materialiai jos suvokti neįmanoma. Dvasia — ne materija, kurią galima
suskaidyti į dalis ir vėl surinkti. Toks įsivaizdavimas šiuo atveju netinka, nes
posme pavartotas sanskrito kalbos žodis sandtana („amžinas"). Fragmentinė
dalis — amžina. Antro skyriaus pradžia irgi sako, kad kiekviename atskirame
kūne yra fragmentinė Aukščiausio Viešpaties dalis (dehino smin yatha dehe).
Išsivadavusi iš kūno pančių, fragmentinė dalis atkuria savo pirminį dvasinį kūną
dvasiniame danguje, dvasinėje planetoje, ir semiasi džiaugsmo bendraudama su
Aukščiausiu Viešpačiu. Tačiau posmas nurodo, kad gyva esybė, būdama
fragmentinė Aukščiausio Viešpaties dalelė, yra kokybiškai tapati Viešpačiui,
lygiai kaip aukso smiltys — tas pats auksas.
šariram yad avapnoti yac capy utkramatišvarah grhitvaitdni
samyati vdyur gandhdn ivdšaydt
šariram—kūną; yat—kaip; avapnoti—gauna; yat—kaip; ca api —taip pat;
utkrdmati—palieka; išvarah—kūno valdovas; grhitvd —gaudamas; etdni—visus
juos; samyati—palieka; vdyuh—oras; gandhdn—kvapus; iva—kaip; dšaydt—iš
jų šaltinio.
Kaip vėjas nešioja kvapus, taip gyva esybė, būdama materialiame pasaulyje,
perneša iš vieno kūno į kitą įvairias savo gyvenimo sampratas. Taip ji gauna
vienos rūšies kūną ir jį palieka, kad vėl įgytų kitą.
KOMENTARAS: Šiame posme gyva esybė apibūdinama kaip išvara — savo
kūno valdovė. Jeigu nori, ji gali pakeisti savo kūną į tobulesnį arba pereiti į
mažiau tobulą. Šiuo atveju jos nepriklausomybė labai ribota. Kitimas, kurį patiria
jos kūnas, priklauso nuo jos pačios. Mirties metu jos susikurta sąmonė perneša ją
į kito tipo kūną. Jeigu gyvos esybės sąmonė tesiekia katės ar šuns lygį, ji būtinai
gaus katės ar šuns kūną. O jeigu sąmonė sutelkta į dieviškas savybes, tada ji
pakeis savo pavidalą ir taps pusdieviu. Jeigu ji yra Krsnos sąmonėje, tada
persikels į dvasinį pasaulį — Krsnaloką, ir bendraus su Krsna. Neteisinga
tvirtinti, kad žuvus materialiam kūnui, viskam ateina galas. Individuali siela
persikelia iš vieno kūno į kitą, o jos kitą kūną nulemia dabartinis jos kūnas bei
dabartinė veikla. Kūną gauname pagal karmą ir po kurio laiko jį paliekame.
Posmas pabrėžia, kad subtilus kūnas, kuriame glūdi būsimo kūno samprata, kitą
gyvenimą formuoja kitą kūną. Persikėlimo iš kūno į kūną procesas ir gyvos
esybės jungas, kurį ji velka, būdama kūne, vadinasi karsati, arba kova už būvį.
9 TEKSTAS
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šrotram caksuh sparšanam ca rasanam ghrdnam eva ca adhisthdya
manas cdyarh visayan upasevate
šrotram—ausys; caksuh—akys; sparšanam—lytėjimas;
rasanam—liežuvis; ghrdnam—uoslė; eva—taip pat; ca—ir;

ca—taip

pat;

adhisthdya—esantys; manah—prote; ca—taip pat; ayam—jis; visayan—juslių
objektais; upasevate—mėgaujasi.
Gavusi kitą grubų kūną, gyva esybė įgyja ir atitinkamo tipo ausis, akis,
liežuvį, nosį ir lytėjimo organus, kurie telkiasi aplink protą. Taip ji
mėgaujasi tam tikra juslių objektų grupe.
KOMENTARAS: Kitaip sakant, jei gyva esybė savo sąmone, užteršia tokiomis
savybėmis, kurios būdingos katėms ar šunims, kitą gyvenimą ji gauna šuns ar
katės kūną ir mėgaujasi jo teikiamais malonumais. Pirminiame būvyje sąmonė
yra tyra kaip vanduo. Tačiau į vandenį įmaišius dažų, jo spalva pakinta.
Analogiškai, sąmonė yra tyra, nes tyra siela. Tačiau jos sąmonė kinta priklausomai nuo to, su kokiomis materialiomis savybėmis ji sąveikauja. Tikroji
sąmonė yra Krsnos sąmonė. Todėl, kai žmogus yra Krsnos sąmonėje, jo
gyvenimas tyras. Tačiau užsiteršus sąmonei tam tikro tipo materialia mąstysena,
kitą gyvenimą žmogaus siela gaus kūną, atitinkantį tą sąmonę. Nebūtinai tai bus
vėl žmogaus kūnas; siela gali gauti katės, šuns, kiaulės, pusdievio kūną ar vieną
iš daugybės kitų formų, juk gyvybės rūšių yra 8 400 000.
10 TEKSTAS

utkramantam sthitam vapi bhuhjanam va gundnvitam vimūdhd
ndnupašyanti pasyanti jhana-caksusah
utkramantam—atsiskiriantį nuo kūno; sthitam—esantį kūne; vapi —arba;
bhuhjanam—besimėgaujantį; va—arba; guna-anvitam— materialios gamtos
gunų apkerėtą; vimūdhdh—kvailiai; na—niekada; anupašyanti—gali matyti;
pasyanti—gali regėti; jhana-caksusah—kas turi žinojimo apšviestas akis.
Kvailiai nesupranta, kaip gyva esybė gali atsiskirti nuo kūno, ir nesuvokia,
kokio tipo kūnu ji mėgaujasi, veikiama gamtos gunų. Tačiau visa tai išmano
tas, kuris turi žinojimo apšviestas akis.
KOMENTARAS: Labai svarbus posmo žodis jhana-caksusah. Neturint žinių,
neįmanoma suprasti, kaip gyva esybė palieka savo kūną, kokio pavidalo kūną ji gaus kitą gyvenimą ir netgi kodėl dabar jos kūnas
toks, o ne kitoks. Tam reikia giliai išmanyti Bhagavad-gltą bei analogišką
literatūrą, išgirstą iš bona fide dvasinio mokytojo. Laimingas tas, kuris išmoko
tuos dalykus suvokti. Kiekviena gyva esybė palieka savo kūną tam tikromis
sąlygomis, tam tikromis sąlygomis ji gyvena ir, materialios gamtos užburta,
tam tikromis sąlygomis patiria pasitenkinimą. Juslinio pasitenkinimo iliuzijos
paveikta, ji patiria įvairius džiaugsmus ir kančias. Žmonės, kuriuos nuolat
apgaudinėja jų geismai ir norai, praranda bet kokią galimybe, suprasti, kaip
kinta jų kūnas ir kodėl jiev gyvena šiame, o ne kitame kūne. Tai jiems
nesuvokiama. Tačiau žmogus, išvystas dvasinį žinojimą, supranta, kad siela
skiriasi nuo kūno, kad ji keičia kūnus ir įvairiais būdais gauna pasitenkinimą.
Žmogus, turintis tokių žinių, supranta, kaip sąlygotos gyvos esybės kenčia
materialioje egzistencijoje. Todėl turintys aukštai išvystytą Krsnos sąmonę
ieško visų įmanomų būdų, kaip šias žinias perteikti platiems žmonių
sluoksniams, nes sąlygotas gyvenimas kupinas rūpesčių. Žmonės turi padaryti
galą tokiam gyvenimui, įsisąmoninti Krsną ir išsivadavę pereiti į dvasinį
pasaulį.
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yatanto yoginaš cainarft pašyanty dtmany avasthitam yatanto 'py
akrtatmano nainarh pašyanty acetasah
yatantah—stengdamiesi;
yoginah—transcendentalistai;
ca—taip
pat;
enam—tą; pašyanti—gali matyti; dtmani—savajame „aš"; avasthitam—esantį;
yatantah—stengdamiesi; api—net jei; akrta-dtmdnah—nepažinę savęs;
na—-ne; enam—tą; pašyanti—mato; acetasah—turintys neišlavintą protą.
Atsidėję savo reikalui ir suvokę save transcendentalistai visa tai aiškiai
mato. Tačiau neišlavėjusio proto ir savęs nepažinę žmonės nesupras to,
kas vyksta, nors ir labai stengsis.
KOMENTARAS: Dvasinio savęs pažinimo keliu žengia daug transcendentalistų, tačiau tie, kas savęs nesuvokė, negali suprasti, kaip gyvos
esybės kūne vyksta pokyčiai. Šiuo atveju labai svarbus žodis yoginah.
Pastaruoju metu atsirado daug tariamų yogų ir nemažai tokių pat yogos
draugijų, tačiau savęs pažinimo dalykuose jie faktiškai akli. Jie tiesiog turi
patraukimą tam tikriem gimnastikos pratimams ir visiškai pasitenkina tuo, kad
jų kūnas gerai sudėtas ir sveikas. Kitokių žinių jie neturi. Jie vadinami yatanto
'py akrtat-manah. Nors jie ir siekia vadinamosios yogos aukštumų, tačiau nėra
pažinę savęs. Tokie žmonės nepajėgia perprasti sielos persikėlimo proceso.
Tik tie, kurie praktikuoja tikrą yogą ir suvokė savąjį „aš", pasaulį ir
Aukščiausią Viešpatį, kitaip sakant, hhakti-yogai, atliekamieji tyrą
pasiaukojimo tarnybą Krsnos sąmonėje — tik jie gali suprasti, kaip viskas
vyksta.

12 TEKSTAS
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yad aditya-gatam tejo jagad bhasayate 'khilam
yac candramasi yac cdgnau tat tejo viddhi mdmakam
yat—tas, kuris; aditya-gatam—saulės šviesos; tejah—spindesys; jagat—visą
pasaulį;
bhasayate—apšviečia;
akhilam—visiškai;
yat—tas,
kuris;
candramasi—mėnulyje; yat—tas, kuris; ca—taip pat; agnau—ugnyje;
tat—tas; tejah—spindesys; viddhi—žinok; mdmakam—iš Manęs.
Saulės spindesys, išsklaidantis pasaulio tamsybę, kyla iš Manęs. Iš Manęs
sklinda ir mėnesiena bei ugnies šviesa.
KOMENTARAS: Nedidelio proto žmogus nesupranta, kaip viskas vyksta,
tačiau jis gali daug sužinoti, mėgindamas suvokti tai, apie ką čia aiškina
Viešpats. Visi matome saulę, mėnulį, ugnį ir elektros šviesą. Reikia pasistengti
suprasti, kad saulės, mėnulio, elektros ar ugnies šviesa sklinda iš Aukščiausio
Dievo Asmens. Tokia būties samprata, kuri yra Krsnos sąmonės pradžia, jau
yra didžiulis žingsnis į priekį sąlygotai sielai, gyvenančiai materialiame pasaulyje. Gyvos esybės iš esmės yra sudėtinės Aukščiausio Viešpaties dalelės, ir
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šiame posme Viešpats duoda suprasti, kaip joms sugrįžti namo, atgal pas
Dievą.
Posmas nurodo, kad Saulė apšviečia visą Saulės sistemą. Egzistuoja skirtingos
visatos ir Saulės sistemos, o jose šviečia skirtingos Saulės, Mėnuliai ir planetos,
tačiau kiekviena visata turi tiktai vieną Saulę. Pasak Bhagavad-gitos (10.21),
Mėnulis — tėra viena iš žvaigždžių (naksatrdndm aham šast). Saulės šviesos
šaltinis — tai Aukščiausio Viešpaties dvasinis spindėjimas dvasiniame danguje.
Saulei patekėjus, žmonės pradeda darbą — užkuria ugnį, kad pasigamintų maisto,
paleistų fabrikus, ete. Labai daug kam reikia ugnies. Dėl to saulės patekėjimas,
ugnies šviesa ir mėnesiena tokia maloni gyvoms esybėms. Be jų nė viena gyva
esybė negalėtų gyventi. Žodžiu, kai žmogus supranta, jog saulės, mėnulio ir ugnies šviesos šaltinis yra Aukščiausias Dievo Asmuo, Krsna, tai yra jo Krsnos
sąmonės pradžia. Mėnesiena maitina visas daržoves. Ji tokia maloni, kad žmonės
gali lengvai suprasti, jog gyvena Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos, malone. Be
Jo malonės negali būti saulės, be Jo malonės negali būti mėnulio, be Jo malonės
negali būti ugnies, o be saulės, mėnulio ir ugnies nebūtų gyvybės. Štai keletas
minčių, kurios gali pažadinti sąlygotos sielos Krsnos sąmonę.

13 TEKSTAS

gdm dvišya ca bhūtdni dhdraydmy aham ojasd pusndmi causadhih
sarvah somo bhūtva rasdtmakah
gdm—į planetas; dvišya—įeidamas; ca—taip pat; bhūtdni—gyvas esybes;
dhdraydmi—palaikau; aham—Aš; ojasd—Savo energija; pusndmi—maitinu;
ca—ir;
ausadhih—daržoves;
sarvah—
visas;
somah—mėnuliu;
bhūtva—tapdamas; rasa-dtmakah—duodančiu syvus.
Aš įeinu į kiekvieną planetą ir Mano energijos dėka jos neiš-krypsta iš
orbitos. Aš tampu mėnuliu ir gyvybės syvais maitinu visas daržoves.
KOMENTARAS: Visos planetos plauko erdvėje tiktai Viešpaties energijos dėka.
Viešpats įeina į kiekvieną atomą, kiekvieną planetą ir kiekvieną gyvą būtybe. Tai
aptaria Brahmasamhitd. Brahmasamhitd sako, kad viena Aukščiausio Dievo
Asmens plenarinių dalių— Paramatmą įeina į planetas, į visatą, į gyvas esybes ir
net į atomus. Ir dėl Jos buvimo viskas stoja į savo vietas. Kai kūne yra dvasinė
siela, žmogus laikosi vandens paviršiuje, tačiau pakanka gyvybės kibirkščiai išeiti
iŠ kūno — kūnas miršta ir skęsta. Žinoma, kai kūnas suiręs, jis plauko vandens
paviršiuje, kaip plauko šiaudas ar kiti panašūs daiktai, tačiau ką tik mirusio
žmogaus lavonas tuoj pat skęsta. Taip ir planetos Aukščiausio Dievo Asmens
aukščiausios energijos dėka plauko erdvėje. Jo energija laiko visas planetas tarsi
saują dulkių. Jeigu dulkes laikysime saujoj, jos neišbyrės, tačiau švieskime jas į
orą, ir jos ims byrėti žemėn. Taip ir erdvėje plaukančios planetos laikosi
Aukščiausio Viešpaties visatos pavidalo delne. Jo galios ir energijos dėka visi
judantys ir nejudantys daiktai yra savo vietose. Vedų himnai skelbia: Aukščiausio
Dievo Asmens dėka šviečia saulė ir nenutrūksta planetų judėjimas. Jeigu ne Jis,
visos planetos išsisklaidytų ore kaip dulkės ir išnyktų. Taip ir mėnulis
Aukščiausio Dievo Asmens valia maitina daržoves. Mėnulio veikiamos daržovės
įgauna nuostabų skonį. Jei nebūtų mėnesienos, daržovės nei augtų, nei būtų
sultingos. Žmonių visuomenė dirba, patogiai gyvena ir skaniai valgo todėl, kad
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viskuo ją aprūpina Aukščiausias Viešpats. Be Jo globos žmonija negalėtų išlikti.
Žodis rasdtmakah labai reikšmingas. Visa, kas žalia, įgauna malonų skonį
Aukščiausio Viešpaties dėka, veikiant mėnuliui.
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aham vaišvdnaro bhūtva praninam deham ašritah
prdndpdna-samdyuktah pacdmy annam catur-vidham
aham—Aš;
vaišvdnarah—plenarine
virškinimo
ugnies
dalimi;
bhūtva—būdamas;
praninam—visų
gyvų
esybių;
deham—kūnuose;
ašritah—glūdintis; prdna—išeinančio oro; apdna—žemyn einančio oro;
samdyuktah—išlaikydamas pusiausvyrą; pacdmi—Aš virškinu; annam—maistą;
catuh-vidham—keturių rūšių.
Aš — virškinimo ugnis visų gyvų esybių kūnuose, Aš — įkvėpiamas bei
iškvepiamas gyvybės oras, kuris padeda virškinti keturių rūšių maistą.
KOMENTARAS: Ayur-vedos šdstra pasakoja apie skrandžio ugnį, kuri virškina
skrandin patekusį maistą. Kol ji nedega, alkio nejuntame, o kai dega — norime
valgyti. Kartais, kai ugnis vos rusena, reikalingas gydymas. Bet kuriuo atveju
ši ugnis yra Aukščiausio Dievo Asmens atstovas. Vedų mantros
(Brhad-dranyaka Upanisada 5.9. 1 ) taip pat liudija, kad Aukščiausias
Viešpats, arba Brahmanas, ugnies pavidalu yra skrandyje ir virškina visų rūšių
maistą (ayam agnir vaišvdnaro yo 'yam antah puruse yenedam annam
pacyate). O kadangi Jis padeda virškinti įvairų maistą, gyva esybė mitybos
procese nėra nepriklausoma. Jeigu Aukščiausias Viešpats nepadėtų virškinti,
gyva esybė negalėtų valgyti. Tad Jis parūpina ir virškina maistą, ir Jo malone
mes galime džiaugtis gyvenimu. Vedanta-sūtra ( 1 .2.27) irgi apie tai liudija.
Sabdadibhyo 'ntah pratisthdndc ca: Viešpats glūdi garse ir kūne, ore ir netgi
skrandyje, virškinimo jėgos pavidalu. Maistas yra keturių rūšių: ryjamas,
kramtomas, laižomas ir čiulpiamas. O Viešpats — tai jėga, kuri virškina visų
rūšių maistą.

15 TEKSTAS

sarvasya cdham hrdi sannivisto
mattah smrtir jnanam apohanarh ca
vedaiš ca sarvair aham eva vedyo veddnta-krd veda-vid eva
cęham
sarvasya—visų gyvų būtybių; ca—ir; aham—Aš; hrdi—širdyje;
sannivistah—glūdintis;
mattah—iš
Manęs;
smrtih—atmintis;
jnanam—žinojimas; apohanam—užmarštis; ca—ir; vedaih—Vedų dėka;
ca—taip pat; sarvaih—visų; aham—Aš esu; eva—tikrai; vedyah—pažinimo
objektas; vedanta-krt—Vedantos sudarytojas; veda-vit—Vedų žinovas;
eva—tikrai; ca—ir; aham—Aš.
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Aš esu visų širdyse, ir iš Manąs ateina atmintis, žinojimas bei užmarštis.
Aš esu visų Vedų pažinimo objektas, nes iš tikrųjų Aš — Vedantos
sudarytojas ir Vedų žinovas.
KOMENTARAS: Aukščiausias Viešpats Paramatmos pavidalu glūdi visų
širdyse ir būtent Jis yra visos veiklos iniciatorius. Gyva esybė užmiršta savo
praeitą gyvenimą, ir jai tenka veikti pagal Aukščiausio Viešpaties — visos jos
veiklos liudininko — nurodymą. Todėl priklausomai nuo praeities darbų, ji ir
pradeda savo veiklą. Jai suteikiamos reikalingos žinios, duodama atmintis, bet
ji užmiršta apie savo praėjusį gyvenimą. Taigi Viešpats ne tik visa
persmelkiantis, bet ir lokalizuotas kiekvieno individo širdy. Jis atlygina gyvai
būtybei karminės veiklos rezultatais. Jis garbintinas ne tik kaip beasmenis
Brahmanas, Aukščiausias Dievo Asmuo ir lokalizuota Paramatmą, bet ir kaip
inkarnacija Vedų forma. Vedos nurodo žmonėms teisingą kryptį, kad jie galėtų
teisingai sutvarkyti savo gyvenimą ir sugrįžti namo, atgal pas Dievą. Vedos
teikia žinių apie Aukščiausią Dievo Asmenį, Krsną, o Krsna Vyasadevos
inkarnacijos pavidalu yra Veddnta-sūtros sudarytojas. Vyasadevos
Veddnta-sūtros komentarai, pateikti Srimad-Bhdgavatam, leidžia teisingai
suvokti Vedantą-sutrą. Aukščiausias Viešpats toks visapusiškas, kad
siekdamas išvaduoti sąlygotą sielą, jai tiekia maistą ir jį virškina, stebi jos
veiklą, suteikia žinojimą Vedų pavidalu, o kaip Aukščiausias Dievo Asmuo,
Sri Krsna, yra dar ir Bhagavad-gitos mokytojas. Sąlygotai sielai Jis yra
garbinimo objektas. Taigi Dievas — visų geriausias ir visų gailestingiausias.
Antah-pravistah šdstd jandndm. Kai tik gyva esybė atsiskiria nuo savo
kūno, ji užmiršta praeitį, tačiau Aukščiausio Viešpaties paskatinta, vėl pradeda
veikti. Nors siela užmarši, Viešpats jai duoda intelektą, kad ji atnaujintų veiklą
nuo ten, kur toji veikla nutrūko praeitą gyvenimą. Taip Aukščiausio
Viešpaties, esančio jos širdyje, valia, gyva esybė šiame pasaulyje gauna
galimybę suvokti Vedas, o ne tik džiaugtis ar kentėti. Jei žmogus rimtai ketina
suprasti Vedų žinojimą, Krsna suteikia jam reikiamą intelektą. Kodėl Jis
perteikia Vedų žinojimą? Todėl, kad kiekvienai individualiai gyvai esybei
reikalinga suvokti Krsną. Vedų raštai liudija: yo
'sau sarvair vedair giyate. Visi Vedų raštai, o pirmiausia keturios Vedos,
Vedanta-sūtra, Upanišados ir Purdnos, gieda šlovę Aukščiausiam Viešpačiui.
Viešpats pasiekiamas atliekant Vedų ritiialus, aptariant Vedų filosofiją ir
garbinant Jį pasiaukojimo tarnyba. Taigi Vedų tikslas — pažinti Krsną. Vedos
nurodo, kaip Jį pažinti, ir aprašo Jo pažinimo procesą. Aukščiausias Dievo
Asmuo — galutinis tikslas. Veddnta-sūtroje ( 1 . 1 .4) ta mintis patvirtinama
šiais žodžiais: tat tu samanvayat. Tobulumas pasiekiamas trimis etapais:
studijuojant Vedų raštus, suvokiamas ryšys su Aukščiausiu Dievo Asmeniu;
praktikuojant įvairius procesus, prie Jo priartėjama; ir galų gale pasiekiamas
aukščiausias tikslas — Aukščiausias Dievo Asmuo. Sis posmas aiškiai nusako
Vedų tikslą ir prasmę.
16 TEKSTAS
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dvdv imau purusau loke ksaraš cdksara eva ca ksarah sarvdni
bhūtdni kūta-stho 'ksara ucyate
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dvau—dvi; imau—šios; purusau—gyvos
esybės; loke—pasaulyje;
ksarah—puolančios; ca—ir; aksarah—nepuolančios; eva —tikrai; ca—ir;
ksarah—puolančios;
sarvdni—visos;
bhūtdni
—gyvos
esybės;
kūta-sthah—vienovėje; aksarah—nepuolančios; ucyate—yra sakoma.
Yra dvi būtybių kategorijos: puolančios ir nepuolančios. Materialiame
pasaulyje kiekviena gyva esybė puola, o dvasiniame pasaulyje visos yra
nepuolančios.
KOMENTARAS: Kaip jau aiškinta, Viešpaties inkarnacija — Vya-sadeva
sudarė Vedantą-sutrą. Siame posme Viešpats glaustai išdėsto Veddnta-sūtros
turinį. Jis sako, kad gyvos esybės, o jų yra nesuskaičiuojama daugybė, gali
būti suskirstytos į dvi kategorijas: puolančias ir nepuolančias. Gyvos esybės
yra amžinos atsietos sudėtinės Aukščiausio Dievo Asmens dalelės. Kai jos
sąveikauja su materialiu pasauliu, vadinasi jlva-bhūta. Šiame posme pavartoti
sanskrito žodžiai ksarah sarvdni bhūtdni reiškia, kad jos yra puolančios.
Tačiau tos, kurios sudaro vienovę su Aukščiausiu Dievo Asmeniu, vadinamos
nepuolančiomis. Vienovė nereiškia individualybės nebuvimą, o reiškia tikslų
bendrumą. Jų visų egzistavimas atitinka kūrimo tikslus. Žinoma, dvasiniame
pasaulyje kūrimas nevyksta, tačiau Aukščiausias Dievo Asmuo, kaip teigia
Veddnta-sūtra, yra visų emanacijų šaltinis, todėl kūrimo sąvoka ir yra
aptariama.
Kaip teigia Aukščiausias Dievo Asmuo Viešpats Krsna, yra dvi gyvų
esybių kategorijos. Apie tai liudija Vedos, tad abejoti čia netenka. Gyvosios
esybės, kurios grumiasi šiame pasaulyje su protu ir penkiomis juslėmis, turi
materialius kūnus, kurie kinta tol, kol gyva esybė yra sąlygota. Kūnas kinta dėl
sąlyčio su materija. Iš tikrųjų kinta materija, tad atrodo, kad kinta ir pati gyva
esybė. Tačiau dvasiniame pasaulyje kūną sudaro ne materija, todėl jis nekinta.
Materialiame pasaulyje gyva esybė patiria šešis pokyčius: gimsta, auga, kurį
laiką egzistuoja, dauginasi, vysta ir išnyksta. Tokie yra materialaus kūno
pokyčiai. O dvasiniame pasaulyje kūnas nekinta: nėra ten nei senatvės, nei
gimimo, nei mirties. Ten viskas egzistuoja vienovėje. Ksarah sarvdni bhūtani:
kiekviena gyva esybė, nuo pirmosios sukurtos gyvos būtybės — Brahmos, iki
mažiausios skruzdės, susilietusi su materija keičia kūną, todėl visos jos —
kintančios (puolančios). Tačiau dvasiniame pasaulyje jos visuomet yra
išsivadavusios ir egzistuoja vienovėje.
17 TEKSTAS
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uttamah purusas tv anyah paramdtmety uddhrtah yo loka-trayam
dvišya bibharty avyaya Išvarah
uttamah—geriausia; purusah—asmenybė; tu—tačiau; anyah— kita;
parama—aukščiausia; dtmd—savasis „aš"; iti—r-taip; uddhrtah—yra sakoma;
yah—kuris; loka—į visatos; trayam—tris dalis; dvišya—patekdamas;
bibharti—palaiko; avyayah—neišsenkamas; Išvarah—Viešpats.
Be šių dviejų kategorijų būtybių egzistuoja dar ir didžiausia gyvoji
asmenybė, Aukščiausia Siela, Patsai amžinasis Viešpats, kuris įeina į tris
pasaulius ir juos palaiko.
KOMENTARAS: Posmo idėja labai gerai išreikšta Katha Upanisadoje (2.2.13)
\x Svetdšvatara Upanisadoje (6.13). Ten aiškiai pasakyta, kad už gyvąsias
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esybes, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė (vienos jų sąlygotos, o kitos
išsivadavusios), aukštesnė yra Aukščiausia Asmenybė — Paramatmą.
Upanišadų posmas'skelbia: ni-tyo nitydndm cetanaš cetandndm. Jo prasmė ta,
kad tarp visų gyvų esybių, sąlygotų ir išsivadavusių, yra viena aukščiausia
gyvoji asmenybė — Aukščiausias Dievo Asmuo, kuris jas palaiko ir sudaro
joms galimybę gauti pasitenkinimą priklausomai nuo jų veiklos. Aukščiausias
Dievo Asmuo glūdi kiekvieno širdy Paramatmos pavidalu. Niekas kitas, tik
išminčius, galintis Jį suvokti, vertas visiškos ramybės.

18 TEKSTAS

yasmdt ksaram atito 'ham aksardd api cottamah ato smi loke vede
ca prathitah purusottamah
yasmdt—kadangi;
ksaram—puolantiems;
atitah—transcendentalus;
aham—Aš esu; aksardt—aukščiau nepuolančių; api—taip pat; ca—ir;
uttamah—geriausias; atah—todėl; asmi—Aš esu; loke—pasaulyje;
vede—Vedų raštuose; ca—ir; prathitah—šlovinamas; purusa-uttamah—kaip
Aukščiausias Asmuo.
Aš — transcendentalus, esu aukščiau puolančių ir nepuolančių. Aš —
didžiausias, todėl pasaulis ir Vedos šlovina Mane, kaip tą Aukščiausiąjį
Asmenį.
KOMENTARAS: Niekas — nei sąlygota, nei išsivadavusi siela — negali
pranokti Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos. Todėl Jis didžiausias iš visų
asmenybių. Posmas aiškiai rodo, kad ir gyvos esybės, ir Aukščiausias Dievo
Asmuo yra individualios esybės. Skirtumas tik tas, kad ir sąlygotos, ir
išsivadavusios gyvos esybės kiekybės požiūriu negali pranokti nesuvokiamos
Aukščiausio Viešpaties galybės. Neteisinga būtų manyti, kad Aukščiausias
Viešpats ir gyvos esybės yra to paties lygio arba visais atžvilgiais vienodos.
Negali būti lygių asmenybių — vienos jų visada aukštesnės, o kitos žemesnės.
Žodis uttama labai reikšmingas. Niekas negali pranokti Aukščiausio Dievo
Asmens.
Žodis loke reiškia „paurusa dgamoje (smrti raštuose)". Kaip liudija Nirukti
žodynas, lokyate veddrtho 'nena: „Vedų tikslas paaiškintas smrti raštuose".
Aukščiausią Viešpatį lokalizuotu Paramatmos aspektu aprašo ir pačios
Vedos (Chdndogya Upanisada 8.12.3): tdvad esa samprasd-do 'smdc charlrdt
samutthdya param jyoti-rūparh sampadya svena rūpendbhinispadyate sa
uttamah purusah. „Išėjusi iš kūno, Supersiela patenka į beasmenį brahmajyoti,
kur išlieka Savo pavidalu ir išlaiko Savo dvasinį identiškumą. Tas
Aukščiausiasis vadinasi Aukščiausias Asmuo". Tai reiškia, kad Aukščiausias
Asmuo apreiškia ir skleidžia Savo dvasinį spindesį, kuris yra pirminė šviesa.
Tas Aukščiausias Asmuo turi ir lokalizuotą aspektą — Paramatmą. Nužengęs
SatyavatT ir Parašaros sūnumi, kaip Vyasadeva, Jis aiškina Vedų žinojimą.

19 TEKSTAS
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yo mdm evam asammūdho jdndti purusottamam sa sarva-vid
bhajati mdrh sarva-bhdvena bhdrata
yah—tas, kas; mdm—Mane; evam—taip; asammūdhah—be abejonės;
jdndti—pažįsta; purusa-uttamam—Aukščiausią Dievo Asmenį; sah—jis;
sarva-vit—visa žinantis; bhajati—atlieka pasiaukojimo tarnybą; mdm—Man;
sarva-bhdvena—visais atžvilgiais; bhdrata—o Bharatos sūnau.
Kas žino, kad esu Aukščiausias Dievo Asmuo, ir tuo neabejoja, tas išmano
viską. Todėl, o Bharatos sūnau, jis visiškai pasiaukojęs Man tarnauja.
KOMENTARAS: Daug filosofuojama dėl gyvųjų esybių ir Aukščiausios
Absoliučios Tiesos konstitucinės padėties. Siame posme Aukščiausias
Viešpats aiškiai sako, kad kiekvienas, kas žino, kad
Viešpats Krsna yra Aukščiausias Asmuo, iš tikrųjų išmano viską. Neturintis
išsamaus žinojimo tuščiai filosofuoja apie Absoliučią Tiesą, o tas, kuris gerai
pažįsta Aukščiausią Viešpatį, negaišdamas brangaus laiko tiesiogiai įsijungia į
Krsnos sąmonę ir su pasiaukojimu Jam tarnauja. Bhagavad-gltoje visur
pabrėžiama ši mintis. Tačiau yra dar daug kietasprandžių Bhagavad-gitos
komentatorių, kurie mano, kad Aukščiausia Absoliuti Tiesa ir gyvos esybės
yra viena ir tas pat.
Vedų žinojimas vadinasi šruti — mokymasis garso recepcijos būdu. Vedų
žinią reikia perimti iš tokių autoritetų, kaip Krsna ir Jo atstovai. Siame posme
Krsna viską sudėsto į savo vietas, todėl reikia klausyti, ką sako šis šaltinis.
Tačiau nepakanka bukai klausytis, tarsi kiaulei. Vedų žinojimą būtina suprasti
padedant autoritetams ir nesivelti į akademinius samprotavimus. Būtina
nuolankiai išklausyti Bhagavad-gitos mokymą, kuris sako, kad gyvos esybės
visada pavaldžios Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Kas supranta, kad gyvos
esybės visada Jam pavaldžios, tas pasak Aukščiausio Dievo Asmens, Šri
Krsnos, žino Vedų paskirtį. Niekam kitam Vedų paskirtis nežinoma.
Labai reikšmingas posmo žodis bhajati. Jis vartojamas daugelyje
Bhagavad-gitos vietų ir siejamas su tarnavimu Aukščiausiam Viešpačiui. Jei
žmogus yra visiškoje Krsnos sąmonėje ir pasiaukojęs tarnauja Viešpačiui,
aišku, kad jis suvokė visą Vedų žinojimą. Vaisnavų paramparoje sakoma:
jeigu žmogus atlieka pasiaukojimo tarnybą Krsnai, tai šio dvasinio proceso
pakanka, kad jis suvoktų Aukščiausią Absoliučią Tiesą. Toks žmogus jau
pasiekė tikslą, nes jis pasiaukojęs tarnauja Viešpačiui. Jis jau išėjo visus parengiamuosius pažinimo procesus. Tačiau jei po šimtų tūkstančių gyvenimų
neįsitikiname, kad Krsna yra Aukščiausias Dievo Asmuo, kuriam reikia
atsiduoti — visi apmąstymai, trukę tiek daug metų ir gyvenimų, tėra tuščias
laiko švaistymas.
20 TEKSTAS
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iti guhyatamarh šdstram idam ūktam maydnagha etad buddhvd
buddhimdn sydt krta-krtyaš ca bhdrata
iti—taip; guhya-tamam—slaptingiausias; šastram—apreikštasis šventraštis;
idam—tas; ūktam—atvertas; maya—Mano; anagha —o nesusitepęs nuodėme;
etat—tą; buddhva—suprasdamas; bud-dhi-mdn—protingu; syat—žmogus
tampa; krta-krtyah—tobuliausių siekių; ca—ir; bharata—o Bharatos sūnau.
Tos tiesos — slaptingiausioj i Vedų raštų dalis, o nesusitepęs nuodėme, ir
Aš atvėriau jas tau. Kas jas suvoks — taps išmintingas, ir jo pastangas
apvainikuos tobulumas.
KOMENTARAS: Posmas aiškiai sako, kad atskleistos tiesos — tai visų
apreikštųjų raštų esmė. Jas reikia suprasti taip, kaip perteikė Aukščiausias
Dievo Asmuo. Taip žmogus taps išmintingas ir tobulas transcendentinio
žinojimo srities žinovas. Kitaip sakant, kiekvienas, kuris suvokė šią
Aukščiausio Dievo Asmens filosofiją ir transcendentaliai tarnauja Jam,
nusiplauna visas materialios gamtos gunų nešvarybės. Pasiaukojimo tarnyba
— tai dvasinio pažinimo procesas. Kai atliekama pasiaukojimo tarnyba,
nelieka materijos nešvarybių. Pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui ir Pats
Viešpats — tai viena ir tas pat, nes jų prigimtis dvasinė. Pasiaukojimo tarnyba
vyksta vidinės Aukščiausio Viešpaties energijos lygiu. Sakoma, kad Viešpats
— saulė, o neišmanymas — tamsa. Ten, kur saulė, nėra tamsos. Todėl, kai
atliekama pasiaukojimo tarnyba, tinkamai vadovaujant bona fide dvasiniam
mokytojui — apie neišmanymą negali būti ir kalbos.
Žmogus, norėdamas būti protingas ir tyras, turi įsįjungti į Krsnos sąmonę ir
atsidėti pasiaukojimo tarnybai. Kol jis nepasieks tokio Krsnos suvokimo
lygmens ir neatsidės pasiaukojimo tarnybai, kad ir koks jis būtų protingas
eilinio žmogaus vertinimu, jis vis dėlto nėra iki galo protingas.
Žodis anagha, kuriuo kreiptasi į Arjuna, šiame posme labai reikšmingas.
Anagha, „o nesusitepęs nuodėme", reiškia, kad kol neišsivaduojama iš
atoveikio už nuodėmes, labai sunku suvokti Krsną. Reikia apsivalyti nuo visų
nešvarybių ir nutraukti bet kokią nuodėmingą veiklą, tik tada galima pažinti
Viešpatį. Tačiau pasiaukojimo tarnyba tokia tyra ir galinga, kad ėmus ją
praktikuoti automatiškai pasiekiamas toks lygis, kai jau nebenusidedama.
Pasiaukojamai tarnaujant ir bendraujant su tyrais bhaktomis, kurie yra
visiškoje Krsnos sąmonėje, turime pasistengti atsikratyti kai kurių bruožų.
Svarbiausia nugalėti dvasios silpnumą. Pirmojo nuo-
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polio priežastis — noras viešpatauti materialioje gamtoje. Įsigeidę viešpatauti
materialioje gamtoje, apleidžiame transcendentinę meilės tarnybą
Aukščiausiam Viešpačiui. Kitas dvasios silpnumo požymis yra tai, kad
stiprėjant polinkiui viešpatauti materialioje gamtoje, stipriau prisirišame prie
materijos ir materialios nuosavybės. Materialios egzistencijos problemas
lemia dvasios silpnumas. Pirmieji penki šio skyriaus posmai aprašo, kaip to
silpnumo atsikratoma, o kiti, nuo šešto iki paskutinio, aptaria
purusottama-yogą.
Taip baigiasi Bhaktivedantos penkioliktojo Šrimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Aukščiausio Asmens yoga", komentarai.

ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS

Dieviškos ir demoniškos
prigimtys
1-3 TEKSTAI

C*N «nįW
3TT^ II * II
sn^n H^mV^rm: snfcrc^I^ I
CTT ^M^įVąJtT^ įHN^ 11^ II
w sfas ^n^H^^t •uftmPidi I
šrl-bhagavan uvaca
abhayarh sattva-samšuddhir jhdna-yoga-vyavasthitih danam
damas ca yajhaš ca svddhydyas tapa drjavam
ahirhsd satyam akrodhas tydgah šantir apaišunam dayd
bhūtesv aloluptvarh mdrdavarh hrlr acdpalam

tejah ksamd dhrtih šaucam adroho nati-manitd bhavanti
sampadam daivim abhijdtasya bhdrata
šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; abhayam
—bebaimiškumas;
sattva-samšuddhih—savo
būties
apvalymas;
jndna—žinojimo;
yoga—apie
ryšį;
vyavasthitih—padėtis;
danam
—Iabdaringumas; damah—proto suvaldymas; ca—ir; yajnah— aukų
atnašavimas;
ca—ir;
svddhydyah—Vedų
raštų
studijavimas;
tapah—asketiškumas;
drjavam—paprastumas;
ahirhsd—neprievarta;
satyam—teisingumas;
akrodhah—pykčio
neturėjimas;
tyd-gah—atsižadėjimas; šdntih—ramumas; apaišunam—nenoras ieškoti kito
ydų;
dayd—gailestingumas;
bhūtesu—visoms
gyvoms
esybėms;
aloluptvam—godumo
nebuvimas;
mdrdavam—geraširdiškumas;
hrih—kuklumas;
acdpalam—ryžtas;
tejah—energingumas;
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ksamd—atlaidumas;
dhrtih—dvasios
stiprybė;
šaucam—
švara;
adrohah—nepavydumas;
na—ne;
ati-mdnitd—šlovės
siekimas;
bhavanti—yra; sampadam—savybės; daivim—transcendentinės prigimties;
abhijdtasya—gimusio; bhdrata—o Bharatos sūnau.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Bebaimiškumas, būties apvalymas,
dvasinio žinojimo gilinimas, Iabdaringumas, savitvarda, aukų
atnašavimas, Vedų studijavimas, asketiškumas, paprastumas, prievartos
nenaudojimas, teisingumas, pykčio neturėjimas, atsižadėjimas,
ramumas, nenoras ieškoti kito ydų, užuojauta visoms gyvoms esybėms,
godumo nebuvimas, geraširdiškumas, kuklumas, nepalaužiamas ryžtas,
energingumas, atlaidumas, dvasios stiprybė, švara, pavydo bei šlovės
siekimo neturėjimas— Šios transcendentinės savybės, o Bharatos sūnau,
būdingos dievotam, dieviška prigimtimi apdovanotam žmogui.
KOMENTARAS: Penkiolikto skyriaus pradžioje buvo apibūdintas banyano
medis, simbolizuojantis materialųjį pasaulį. Šalutinės jo šaknys lygintos su
gyvų esybių veikla, tiek palankia, tiek nepalankia. Devintame skyriuje buvo
kalbėta apie dievotas asmenybes (devas) bei apie bedievius, arba demonus
(asuras). Pagal Vedų apeigas, dorybės gunos veikla padeda gyvai esybei
žengti į priekį išsivadavimo keliu. Tokia veikla vadinasi daivi prakrti —
transcendentinės prigimties. Transcendentinės prigimties žmonės žengia
pirmyn išsivadavimo keliu. Kita vertus, tie, kurie veikia valdomi aistros ir
neišmanymo gunų, neturi jokios galimybės išsivaduoti. Jie arba liks
materialiame pasaulyje žmonėmis, arba eis į gyvūnų rūšis ar dar žemesnes
gyvybės formas. Siame šešioliktame skyriuje Viešpats apibūdina
transcendentinę ir demonišką prigimtį, nusako jų būdingas savybes, nurodo
šių savybių pranašumus ir trūkumus.
Labai svarbus posmo žodis abhijdtasya. Jis nurodo tą, kuris gimė
turėdamas transcendentinių savybių ar dieviškų polinkių. Vaiko pradėjimą
dievotoje aplinkoje Vedų raštai vadina „Garbhadha-na-samskara". Tėvai,
norėdami susilaukti vaiko, apdovanoto dieviškomis savybėmis, privalo
laikytis dešimties žmonių visuomenės gyvenimo principų. Iš Bhagavad-gitos
mes jau sužinojome, kad lytinis gyvenimas, skirtas doriems vaikams pradėti,
yra Patsai Krsna. Lytinis gyvenimas pateisinamas, jei jis grindžiamas Krsnos
sąmonės principais. Bent tie, kurie yra Krsnos sąmonėje, neturėtų pradėti
vaikų kaip katės ar šunys. Jiems dera vaikus pradėti taip, kad gimę vaikai
galėtų išsiugdyti Krsnos sąmonę. Gimti panirusių į Krsnos sąmonę tėvų
šeimoje — ypatingas privalumas.
Socialinė institucija, vadinama varndšrama-dharma, kuri dalina
visuomenę į keturis socialinio gyvenimo skyrius ir keturis skyrius pagal
veiklos pobūdį, ar kastas — nesiekia suskirstyti žmonių visuomenę pagal
gimimą. Toks suskirstymas turi atspindėti išsilavinimo lygį ir užtikrinti
visuomenei taiką bei gerovę. Siame posme suminėtos savybės pavadintos
transcendentinėmis. Jos padeda žmogui žengti į priekį dvasinio pažinimo
keliu į išsivadavimą iš materialaus pasaulio.
Varndšramos institucijoje sannyasis — žmogus, atsižadėjęs pasaulio,
laikomas visų socialinių grupių ir skyrių vadovu arba dvasiniu mokytoju.
Brahmaną laikomas likusių trijų socialinių grupių
— ksatriyų, vaišyų ir sūdrų — dvasiniu mokytoju, bet sannyasis
— viršiausias šios sistemos narys — yra taip pat ir brahmanų dvasinis
mokytojas. Svarbiausia sannydsio savybė — bebaimiškumas. Jis turi gyventi
visiškai vienas, be jokios paramos, ar garantijų ją gauti. Jis turi pasikliauti tik
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Aukščiausio Dievo Asmens malone. O tas, kuriam kyla mintis: „Kas man
padės, jei nutrauksiu visus ryšius su pasauliu" — geriau teneatsižada pasaulio.
Nereikia abejoti, kad Krsna, Aukščiausias Dievo Asmuo, lokalizuotos
Paramatmos pavidalu visada yra mūsų širdyje, kad jis viską mato ir žino, kas
ir ką rengiasi daryti. Todėl reikia tvirtai tikėti, kad Krsna, būdamas
Paramatmą, pasirūpins Jam atsidavusia siela, ir galvoti: „Aš niekąda nebūsiu
vienišas. Net gūdžiausioje miško tankymėje su manimi bus Krsna ir Jis visada
saugos mane". Toks tikėjimas vadinasi abhayam — bebaimiškumas. Si
dvasios būsena būtina žmogui, atsižadėjusiam pasaulio.
Kitas žingsnis — apvalyti savo būtį. Žmogus, atsižadėjęs pasaulio, turi
laikytis daugybės taisyklių. Svarbiausia jų — griežtas draudimas artimai
bendrauti su moterimi. Nuošalioje vietoje su moterimi sannydsiui net kalbėti
draudžiama. Idealus sannydsis buvo Viešpats Caitanya. Kai Jis gyveno
Puryje, bhaktės moterys negalėjo prie Jo net prisiartinti, kad išreikštų savo
pagarbą. Jos turėjo lenktis iš tolo. Toks elgesys nėra moterų niekinimas — tai
tik griežtas priesakas, įpareigojantis sannydsl neturėti artimų ryšių su
moterimis. Norint apvalyti savo būtį, reikia laikytis taisyklių, atitinkančių tam
tikrą gyvenimo statusą. Antai sannydsiui griežtai draudžiama artimai
bendrauti su moterimis ir kaupti turtą juslėms patenkinti. Idealus sannydsis
buvo Pats Viešpats Caitanya. Jo gyvenimas rodo, kad Jis griežtai laikėsi
įsipareigojimų dėl moterų. Nors Jis laikomas kilniaširdiškiausia Dievo
inkarnacija, kuri neatstumia net žemiausiai puolusių sąlygotų sielų, sannydsio
įžadų dėl bendravimo su moterimis Jis laikėsi griežtai. Viešpaties Caitanyos
asmens palydovas Chota Haridasa buvo vienas artimiausių Jo draugų bei
pasekėjų, tačiau kartą jis aistringai pažvelgė į jauną moterį, ir Viešpats
Caitanya tuoj pat parodė savo griežtumą ir nedelsdamas pašalino jį iš Savo
asmens palydovų tarpo. Viešpats Caitanya pasakė: „Sannydsiui ar bet kuriam
kitam, kuris bando ištrūkti iš materialios gamtos gniaužtų ir stengiasi pasikelti
į dvasiną būtį, t.y. grįžti namo, atgal pas Dievą, dairymasis į materialias
vertybes ar moteris geidžiant juslinio pasitenkinimo—jau vien žvilgtelėjimas
jų pusėn turint tokių užmačių — toks smerktinas, jog geriau nusižudyti, negu
leisti įsiliepsnoti savy nedoram troškimui". Toksai apsivalymo kelias. ;Kita pozicija — jndna-yoga-vyavasthitiy žinojimo gilinimas. Sannydsio
gyvenimas skirtas skleisti žinojimą šeimos žmonėms ir visiems tiems, kurie
užmiršo savo tikrąjį gyvenimą — dvasinį tobulėjimą. Sannydsis turėtų
gyventi iš išmaldos, belsdamas į kiekvienas duris, tačiau tai nereiškia, kad jis
— elgeta. Nuolankumas — taip pat viena transcendentinį lygmenį pasiekusio
asmens savybių. Nuolankumas, ir tik nuolankumas, verčia sannydsi belsti į
kiekvienas duris ne tiek dėl išmaldos, kiek dėl to, kad susitiktų su šeimos
žmonėmis ir pabudintų jų Krsnos sąmonę. Tokia sannyasio pareiga. Jei
sannyasis išties yra padaręs pažangą ir gavęs dvasinio mokytojo paliepimą,
vadovaudamasis logika ir išmanymu, jis turi skleisti Krsnos sąmonės mokslą.
O jeigu jis nėra labai pažengęs, duoti sannyasio įžadų neturėtų. Sannyasio
įžadus davęs, bet dar stokojantis reikiamų žinių žmogus privalo atsidėjęs
klausytis, ką sako bona fide dvasinis mokytojas, ir gilinti žinojimą. Sannyasis
ar bet kuris kitas pasaulio atsižadėjęs žmogus turi būti bebaimis, pasižymėti
tyrumu (sattva-samšuddhi) ir išmanymu (jhdna-yoga).
Kita savybė — Iabdaringumas. Labdaringa veikla skirta šeimos žmonėms.
Jie privalo dorai užsidirbti pragyvenimui ir pusę uždarbio skirti Krsnos
sąmonei propaguoti visame pasaulyje. Kitaip sakant, šeimos žmogus turi
šelpti šioje srityje besidarbuojančias organizacijas. Labdarą reikia teikti tiems,
kurie jos verti. Toliau bus aiškinama, kad labdara yra kelių rūšių: labdara iš
dorybės, labdara iš aistros ir labdara iš neišmanymo. Šventraščiai
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rekomenduoja dorybės gunos labdarą, aistros ir neišmanymo gunų labdara nerekomenduotina, kadangi tai tėra tuščias lėšų švaistymas. Labdara teiktina
tiktai Krsnos sąmonės propagavimui visame pasaulyje. Tokia labdara
priklauso dorybės gunai.
O dama (savitvarda) būtina visiems sluoksniams visuomenės, kuri gyvena
religijos principais, tačiau ji ypač svarbi šeimos žmonėms. Nors šeimos
žmogus ir turi žmoną, tačiau lytinį gyvenimą jis turėtų riboti. Lytinio
gyvenimo, kurio paskirtis — gimdyti vaikus, apribojimai būtini ir šeimos
žmogui. Kas nenori turėti vaikų, kartu su žmona privalo susilaikyti nuo
lytinių santykių. Šiuolaikinė visuomenė be saiko mėgaujasi lytiniu gyvenimu,
saugodamasi nuo pastojimo kontraceptinėmis priemonėmis ar dar
bjauresniais būdais — norėdama išvengti atsakomybės už vaikų auklėjimą. Ši
savybė ne transcendentinė, o grynai demoniška. Jei žmogus, ir netgi turintis
šeimą, nori dvasiškai tobulėti, jis turėtų riboti lytinį gyvenimą ir nepradėti
vaikų, jei tuo nebus pasitarnauta Krsnai. Jei sugebėsi pradėti vaiką ir išauklėti
jį Krsnos sąmonėje, gali turėti kad ir šimtus vaikų, bet jei to padaryti
nepajėgi, tai lytiškai santykiauti, teieškant juslinio pasitenkinimo, nevalia.
Aukojimas — dar vienas principas, kurio privalo laikytis šeimos žmogus,
nes aukom reikia daug lėšų. Kitų gyvenimo skyrių atstovai — brahmacdriai,
vanaprasthos ir sannyasiai — pinigų neturi. Jie gyvena išmalda. Taigi aukų
atnašavimas — šeimos žmogaus priedermė. Šeimos žmogus privalo aukoti
agni-hotros aukas — tai daryti įpareigoja Vedų raštai, tačiau dabar jos
atsieina labai brangiai ir vargu ar šeimos žmogui įgyvendinamos. Pati
geriausia auka rekomenduojama šiam amžiui yra sahkirtana-yajna — kartoti
Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Tai geriausia ir pigiausia auka. Bet kuris gali ją
atlikti ir gauti didelę naudą. Taigi tie trys dalykai: labdaringa veikla, juslių
suvaldymas ir aukų atnašavimas — skirti šeimos žmonėms.
Studijuoti Vedas, svddhydya — tai brahmacdrių, t.y. mokinių, uždavinys.
Brahmacdriams draudžiami bet kokie ryšiai su moterimis. Jie turi laikytis
celibato ir mintis nukreipti tik į Vedų raštų studijas, gilinti dvasinį žinojimą.
Tatai vadinasi svddhydya.
Tapąs, asketiškumas, ypač rekomenduojamas tiems, kurie pasitraukė iš
šeimos. Neturėtume visą gyvenimą būti šeimos žmonės, reikia nepamiršti, jog
yra keturi gyvenimo skyriai: brahmacarya, grhastha, vdnaprastha ir
sannydsa. Pasibaigus grhasthos — šeimos žmogaus gyvenimo etapui, reikėtų
nutraukti šeiminius ryšius. Jei gyvename šimtą metų, tai dvidešimt penkis
metus reikia paskirti studijoms, dvidešimt penkis — šeimos žmogaus
gyvenimui, dvidešimt penkis metus gyventi, atsisakius šeiminių ryšių, ir
dvidešimt penkis — gyventi, atsižadėjus pasaulio. Tokias regulas numato Vedų religinė disciplina. Šeiminio gyvenimo atsisakęs žmogus turi praktikuoti
kūno, proto ir liežuvio askezę. Tai yra tapasya. Visa varndšrama-dharmos
visuomenė sumanyta atlikti tapasyą. Nė vienas žmogus neišsivaduos,
neatlikdamas askezės, ar tapasyos. Teorija, teigianti, kad askezė gyvenime
nebūtina, kad pakanka vien filosofuoti ir viskas bus puiku,
nerekomenduojama nei Vedų raštų, nei Bhagavad-gitos. Šias teorijas kuria
apsimetėliai spiritualistai, norintys pavilioti kuo daugiau pasekėjų.
Apribojimai ir taisyklės žmonių nepatraukia. Todėl tie, kurie dangstydamiesi
religija mėgina prisivilioti pasekėjų, sužavėti aplinkinius, nekelia griežtų
reikalavimų nei mokiniams, nei sau patiems. Vedos nepritaria tokiems
metodams.
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O paprastumo principo, kuris laikomas brahmaniška savybe, turi laikytis
ne viena kuri, bet visos dšramos: brahmacdriai, grhasthos, vdnaprasthos,
sannyasiai. Reikia būti paprastam ir tiesiam.
Ahirhsd reiškia, kad nevalia atimti gyvybės nė vienai gyvai esybei. Nors
dvasinė kibirkštis neužgęsta net sunaikinus kūną, nemanykime, kad juslinio
pasitenkinimo tikslu užmušti gyvulį nėra nieko bloga. Mūsų laikais žmonės
priprato valgyti gyvulių mėsą, nors turi pakankamai vaisių, grūdų ir pieno.
Taigi nėra jokio reikalo žudyti gyvulius. Sis nurodymas skirtas visiems.
Žmogus turi teisę užmušti gyvulį tada, kai nelieka kitos išeities, tačiau
pirmiausia gyvulys paaukojamas. Ten, kur žmonija turi pakankamai maisto,
siekiantieji padaryti pažangą dvasinės realizacijos srityje neturėtų naudoti
smurto gyvulių atžvilgiu. Tikroji ahirhsd reiškia „nesutrukdyti nė vienai
gyvai būtybei gyvenimo evoliucijos". Gyvūnai taip pat evoliucionuoja, sielai
pereinant iš vienos gyvybės rūšies į kitą. Užmušus gyvūną, jo evoliucija
sustabdoma. Prieš laiką nužudytas gyvūnas — gyva būtybė, daug dienų ar
metų ištūnojusi kuriame nors kūne, vėl turės sugrįžti į tą pačią gyvybės
formą, kad nugyvenusi visas skirtas jai dienas pereitų į kitą gyvybės rūšį.
Todėl nevalia stabdyti gyvybės evoliuciją, siekiant patenkinti savo liežuvį.
Tai ir vadinasi ahirhsd.
Satyam reiškia, kad negalima iškreipti tiesos dėl asmeninių interesų. Vedų
raštuose yra sudėtingų vietų, ir jų prasmę reikia sužinoti iš bonafide dvasinio
mokytojo. Taip suprantamos Vedos. Srūti reiškia „klausytis, ką sako
autoritetas". Nevalia dėl asmeninių interesų kurti savas interpretacijas.
Sukurta labai daug Bhagavad-gitos komentarų, kurie neteisingai interpretuoja
jos autentiškus tekstus. Būtina perteikti tikrąją jos žodžių prasmę, o tą prasmę
reikia sužinoti iš bona fide dvasinio mokytojo.
Akrodha — tai pykčio sutramdymas. Mes turime išlikti kantrūs net tada,
kai mus provokuoja, nes kai mus užvaldo pyktis, jis tuoj pat užteršia visą
kūną. Pyktį gimdo aistros guna ar geismas, todėl žmogus, esantis
transcendentinėje būklėje, privalo sutramdyti savyje pyktį. Apaišunam
reiškia, kad nedera ieškoti kituose žmonėse ydų ar be jokio reikalo mėginti
taisyti žmones. Be abejo, jei vagį pavadinsime vagimi, tai nebus trūkumų
ieškojimas, tačiau apšaukti vagimi dorą žmogų — didelis nusižengimas tam,
kuris siekia dvasinio tobulumo. Hri reiškia, kad žmogus turi būti labai kuklus
ir bjauriai nesielgti. Acdpalam — ryžtas. Tai reiškia, kad siekiant tikslo,
negalima prarasti savitvardos ar pulti į neviltį. Jei pastangos nuėjo perniek —
nesigailėk, priešingai, kantriai ir ryžtingai siek tikslo.
Žodis tejas Šiuose posmuose nurodo ksatriyas. Ksatriya visada turi būti
stiprus, kad pajėgtų apginti silpnuosius. Jis neturi dėtis nenaudojąs prievartos.
Jei prievarta reikalinga, jis privalo ją panaudoti. Tačiau žmogus, pajėgiantis
įveikti priešą, kartais atsižvelgdamas į aplinkybes gali parodyti
kilniaširdiškumą ir atleisti nereikšmingus įžeidimus.
Šaucam — tai švara. Svarūs turėtų būti ne tik protas ir kūnas, bet ir
poelgiai. Ypač ši savybė būtina verslo žmonėms, kurie neturėtų įsivelti į
juodosios rinkos machinacijas. Ndti-mdnitd — nereikala-vimas garbės,
taikytinas šudroms, darbininkų klasei, kuri, kaip nurodo Vedos, iš visų keturių
klasių yra žemiausia. Jiems nepridera pūstis ar siekti šlovės, jų pareiga — būti
savo vietoje, gerbti aukštesniąsias klases vardan tvarkos visuomenėje.
Visos išvardintos dvidešimt šešios savybės yra transcendentinės. Ir
žmogus, atsižvelgiant į savo visuomeninę padėtį ir veiklos pobūdį, privalo
šias savybes puoselėti, nes jų ugdymas net ir sunkiomis materialios būties
sąlygomis padės visų klasių žmonėms pasiekti aukščiausią transcendentinės
realizacijos lygmenį. Štai tokia jų puoselėjimo prasmė.
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4 TEKSTAS

dambho darpo 'bhimdnaš ca krodhah pdrusyam eva ca ajndnam
cdbhijdtasya pdrtha sampadam dsurim
dambhah—išdidumas; darpah—pasipūtimas; abhimdnah—garbės troškimas;
ca—ir; krodhah—pyktis; pdrusyam—šiurkštumas; eva—tikrai; ca—ir;
ajndnam—neišmanymas; ca—ir; abhijdtas-ya—gimusio; pdrtha—o Prthos
sūnau; sampadam—savybės; dsurim—demoniškos prigimties.
Išdidumas, pasipūtimas, garbės troškimas, pyktis, šiurkštumas ir
tamsumas — tai savybės, kurios būdingos demoniškos prigimties
žmonėms, o Prthos sūnau.
KOMENTARAS: Posmas aprašo tiesų kelią į pragarą. Demonai nori pasirodyti
religingi ir pažengę dvasinio mokslo srityje, tačiau jokių principų jie
nesilaiko. Jie visada įžūlūs ir puikuojasi savo išsimokslinimu bei turtais. Jie
trokšta būti garbstomi aplinkinių ir reikalauja sau pagarbos, kurios visai
neverti. Jie niršta dėl menkniekių ir kalba šiurkščiai, nemandagiai. Demonai
nežino kaip dera ir kaip nedera elgtis. Jie paiso tik savo norų ir pataikauja
savo užgaidoms, nepripažindami jokių autoritetų. Demoniškas savybes jie
įgyja vos pradėjus vystytis jų kūnui — dar motinos įsčiose, ir jiems augant,
visos šios blogosios savybės išryškėja.

5 TEKSTAS

m

wt t##rwitfcsfl wzų \\ \ \\

daivi sampad vimoksaya nibandhdydsuri mata ma šucah
sampadam daivim abhijdto 'si pdndava
daivi—transcendentinės; sampat—vertingos savybės; vimoksaya —skirtos
išsivadavimui;
nibandhdya—vergijai;
dsuri—demoniškos
savybės;
mata—yra manoma; md—ne; šucah—rūpinkis; sampadam—su vertingom
savybėm; daivim—transcendentinėm; abhi-jdtah—gimęs; asi—tu esi;
pdndava—o Pandų sūnau.
Transcendentinės savybės veda į išsivadavimą, o demoniškosios pavergia.
Tačiau nesirūpink, o Pandų sūnau, nes tu gimei su dieviškomis savybėmis.
KOMENTARAS: Viešpats Krsna padrąsina Arjuna, pranešdamas, kad jis gimė
neturėdamas demoniškų savybių. Arjunos dalyvavimas mūšyje nebuvo
demoniškas poelgis, nes jis pasvėrė visus „už" ir „prieš". Jis svarstė, ar turįs
teisę žudyti tokius pagarbos vertus žmones, kaip Bhisma ir Drona, todėl jis
veikė ne pykčio, netikro prestižo ar žiaurumo paskatintas. Jis nepasižymėjo
demoniškomis savybėmis. Laidydamas į priešą strėles, ksatriya (karžygys)
atlieka transcendentinį veiksmą, o vengdamas savo pareigos, jis elgtųsi
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demoniškai. Todėl Arjunai nebuvo dėl ko sielotis. Kas laikosi savo gyvenimo
skyriui nurodytų reguliuojamųjų principų, tas yra transcendentinėje padėtyje.
6 TEKSTAS

®mmt RtrF 3TT^
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Jvau bhūta-sargau loke 'smin daiva dsura eva ca daivo
vistarašah prokta

dsuram pdrtha me šrnu

dvau—dvi; bhūta-sargau—sukurtosios gyvos esybės; loke—pasaulyje;
asmin—šiame; daivah—dieviškos; dsurah—demoniškos; eva—tikrai; ca—ir;
daivah—dieviškos; vistarašah—plačiai; proktah—apsakytos; dsuram—apie
demoniškas; pdrtha—o Prthos sūnau; me—iš Manęs; šrnu—išgirsk.
O Prthos sūnau, šiame pasaulyje egzistuoja dviejų rūšių sukurtosios
būtybės — vienos jų dieviškos, o kitos demoniškos. Dieviškas savybes Aš
tau plačiai nušviečiau. Dabar paklausyk, ką Aš papasakosiu apie
demoniškąsias.
KOMENTARAS: Užtikrinęs Arjuna, kad jis gimė su dieviškomis savybėmis,
Viešpats Krsna prabyla apie demonišką būdą. Šio pasaulio sąlygotos gyvos
esybės skiriamos į dvi kategorijas. Gyvos esybės, gimusios su dieviškomis
savybėmis, gyvena reglamentuotą gyvenimą, laikosi šventraščių ir autoritetų
paliepimų. Reikia atlikti pareigas, vadovaujantis autoritetingais šventraščiais.
Tokia mąstysena vadinama dieviška. O nesilaikantieji šventraščiuose pateiktų
reguliuojamųjų principų ir pataikaujantys savo užgaidoms vadinami
demonais, arba asuromis. Vienintelis kriterijus, nusakantis žmogaus prigimtį
— ar jis laikosi reguliuojamų principų, nurodytų šventraščiuose. Vedų. raštai
sako, kad ir demonai, ir pusdieviai gimė iš Prajapačio: jie tesiskiria tuo, kad
vieni laikosi Vedų nurodymų, o kiti — ne.

7 TEKSTAS

JTff% ^ ftff% ^ SRT * Ariate I
pravrttim ca nivrttim ca jand na vidur dsurah na šaucam ndpi
cdcdro na satyarh tesu vidyate
pravrttim—deramą elgesį; ca—taip pat; nivrttitn—nederamą elgesį; ca—ir;
jandh—žmonės; na—niekada; viduh—supranta; dsu-rdh—demoniškų
savybių; na—niekada; šaucam—švara; na— nei; api—taip pat; ca—ir;
dcdrah—elgesys; na—niekada; satyam—tiesa; tesu—juose; vidyate—yra.
Demonai nežino, kas dera daryti ir kas nedera. Jiems nebūdingi nei
švara, nei deramas elgesys, nei teisingumas.
KOMENTARAS: Kiekviena civilizuota žmonių visuomenė turi tam tikrus
sąvadus šventraščių taisyklių, kuriomis buvo vadovaujamasi nuo amžių. Ypač
tai būdinga aryams — žmonėms, kurie laikosi Vedų civilizacijos normų ir
garsėja kaip pažangiausios civilizacijos atstovai. Tie, kurie nesilaiko
šventraščių nurodymų, vadinami demonais. Todėl šis posmas sako, kad
demonai nežino šventraščių taisyklių ir neturi nė mažiausio noro jų laikytis.
Dauguma demonų nežino šdstrų taisyklių, o jei kuris ir žino, tai jų nepaiso.
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Tokie žmonės neturi tikėjimo ir nenori elgtis taip, kaip nurodo Vedos.
Demonai nepasižymi nei išorės, nei vidaus švara. Kūno švara reikia nuolatos
rūpintis: maudytis, valyti dantis, skustis, keisti drabužius, ete. O kalbant apie
vidaus švarą, tai visados reikia atsiminti šventus Dievo vardus ir kartoti: Hare
Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare. Demonai nemėgsta ir nesilaiko nei išorės, nei vidaus
švaros taisyklių.
O dėl elgesio, tai yra daug jį reguliuojančių taisyklių. Jos pateikiamos,
pavyzdžiui, Manu-samhitoje — žmonijos įsatymų kodekse. Manu-sarhhitos
indai laikosi iki šiol. Iš šios knygos paimtas paveldėjimo įstatymas ir kitos
teisinės normos. Manu-samhitoje aiškiai pasakyta, kad moteriai negalima
duoti laisvės. Tai nereiškia, kad su ja reikia elgtis kaip su verge — tiesiog
moteris yra lyg vaikas. Vaikams nesuteikiama visa laisvė, tačiau tai nereiškia,
kad jie vergai. Šiais laikais demonai šių paliepimų nepaiso. Jie mano, kad
moterys turi būti tokios pat laisvos, kaip ir vyrai. Tačiau toks požiūris nė kiek
nepagerino pasaulio socialinės padėties. Iš teisybės, moterį reikia globoti
visuose gyvenimo etapuose. Vaikystėje ja turi rūpintis tėvas, jaunystėje —
vyras, o senatvėje — suaugą sūnūs. Tokios, pasak Manu-samhitos, teisingos
visuomeninio elgesio normos. Tačiau šiuolaikinis švietimas dirbtinai sukūrė
naują „išdidžios" moters įvaizdį, todėl santuoka žmonių visuomenėje iš esmės
teliko fikcija. O ir moterų moralė dabar ne itin aukšta. Taigi demonai
nepripažįsta jokių visuomenei naudingų pamokymų. Jie nesiremia didžiųjų
išminčių patirtimi bei jų pateiktomis taisyklėmis, todėl jų visuomenės padėtis
labai apgailėtina.

8 TEKSTAS

asatyam apratistham te jagad dhur anlšvaram
aparaspara-sambhūtath kim anyat kdma-haitukam
asatyam—nereali; apratistham—be pagrindo; te—jie; jagat— kosmoso
reiškinija; dhuh—sako; anlšvaram—be valdovo; apa-raspara—be
priežasties; sambhūtam—atsiradusi; kim anyat—nėra kitos priežasties;
kdma-haitukam—vien tik iš geismo.
Jie sako, kad šis pasaulis — nerealus, kad jis neturi jokio pagrindo, ir
joks Dievas jo nevaldo. Jie sako, kad pasaulį pagimdė lytinis troškimas ir
kad geismas — vienintelė šio pasaulio priežastis.
KOMENTARAS: Demonai mano, kad pasaulis tėra fantasmagorija. Nėra
jokios priežasties, jokios pasekmės, jokio valdovo, jokio tikslo — viskas
nerealu. Jie tvirtina, kad kosmoso reiškinija atsiranda atsitiktinai, kaip
materijos pradmenų sąveikos rezultatas, ir netiki, kad pasaulį sukūrė Dievas
tam tikram tikslui. Demonai turi savo teoriją: pasaulis atsirado pats savaime,
ir nėra jokio pagrindo manyti, kad už jo egzistuoja Dievas. Jie nemato
skirtumo tarp dvasios ir materijos ir nepripažįsta Aukščiausios Dvasios.
Viskas tėra materija, o kosmosas — tai tamsybės sankaupa. Anot jų, viskas
— tuštuma, ir bet koks daiktas — tai mūsų netobulo patyrimo padarinys. Jie
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laiko savaime suprantama, jog bet kokia įvairovė yra neišmanymo požymis.
Viskas yra tarsi sapnas. Miegodami susapnuojame visokiausių
neegzistuojančių dalykų, o kai nubundame, matome, kad visa tai tik sapnas. Ir
nors demonai sako, kad gyvenimas — sapnas, tačiau, kaip tyčia, iš to sapno
moka puikiausiai išgauti kuo daugiau malonumų. Todėl užuot bandė įgyti
žinių, jie tampa vis didesniais savo sapnų karalystės vergais. Jie daro tokią
išvadą: kaip vaikas yra vyro ir moters lytinių santykių pasekmė, taip pasaulis
atsirado nedalyvaujant jokiai dvasiai. Pasaulis jiems — tik materijos
pradmenų junginys, davęs pradžią gyvoms esybėms, todėl apie jokį sielos
buvimą negali būti ir kalbos. Kaip daugelis gyvų būtybių be jokios priežasties
atsiranda su prakaitu ar iš lavono, taip ir iš materialių kosmoso reiškinijos
struktūrų atsirado visas gyvasis pasaulis. Todėl materiali gamta yra vienintelė
šios reiškinijos priežastis ir esą jokios kitos priežasties nėra. Demonai netiki
Krsnos žodžiais, pasakytais Bhagavad-gitoje: mayddhyakse-na prakrtih
sūyate sa-cardcaram. „Visas materialus pasaulis juda Mano nurodymu".
Kitaip sakant, demonai tobulų žinių apie pasaulio sukūrimą neturi.
Kiekvienas jų vadovaujasi savo teorija. Pasak demonų, visos šventraščių
interpretacijos vienodai geros, mat jie netiki, kad yra vieninga ir autoritetinga
šventraščių samprata.

9 TEKSTAS

TOtjrokj w arn^ftsfiįro \\\\\ etam drstim avastabhya nastdtmdno ' ipa-buddhayah prabhavanty
ugra-karmanah ksaydya jagato 'hitdhetam—šį; drstim—požiūrį; avastabhya—pripažindami; našta— praradę;
atmanah—save; alpa-buddhayah—menkos nuovokos; prabhavanti—klesti;
ugra-karmdnah—atlikdami
skausmą
sukeliančią
veiklą;
ksaydya—sunaikinimui; jagatah—pasaulio; ahitah —neteikiančią naudos.
Vadovaudamiesi tokiomis išvadomis, praradę save ir neturintys
nuovokos, demonai atlieka piktybinius, siaubingus darbus, kurių tikslas
— sunaikinti pasaulį.
KOMENTARAS: Demonai atlieka veiklą, kuri pražudys pasaulį. Šiame posme
Viešpats pareiškia, kad jie yra menkos nuovokos. Materialistai, nieko
nenutuokiantys apie Dievą, mano, kad jie tobulėj a. Tačiau anot Bhagavad-gitos, jie yra sveiką protą praradę kvailiai.
Demonai pasišovę iki pamišimo mėgautis materialaus pasaulio malonumais ir vis
stengiasi išgalvoti ką nors nauja, kad gautų juslinį pasitenkinimą. Tokios
materialistinės naujovės laikomos žmonių civilizacijos pažangos rodikliu, tačiau
jos padaro žmogų vis agresyvesnį bei žiauresnį — žiauresnį gyvūnams, žiauresnį
žmonėms. Žmonės neišmano, kaip elgtis tarpusavyje. Labai paplito tarp demonų
gyvulių žudymas. Tokius žmones reikia laikyti pasaulio priešais, nes jie
neišvengiamai išras ką nors tokio, kas sunaikins viską. Šiame posme netiesiogiai
pranašaujamas branduolinių ginklų, kuriais šiandien labai didžiuojasi pasaulis,
išradimas. Bet kurią akimirką gali kilti karas, ir jų branduoliniai ginklai sunaikins
viską. Tokie dalykai išrandami vienu tikslu — sunaikinti pasaulį. Posmas apie tai
ir kalba. Tokių ginklų sukūrimas žmonių visuomenėje — bedievystės išdava, ir
jie nėra skirti pasaulio taikai ir gerovei.
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10 TEKSTAS

karnam ašritya duspūram dambha-mdna-maddnvitdh mohdd
grhitvdsad-grdhdn pravartante ' šuci-vratdh
karnam—aistroje; ašritya—rasdami prieglobstį; duspūram—nepasotinamoje;
dambha—puikybės; mana—ir netikro prestižo; ma-da-anvitdh—apimti
garbėtroškos; mohdt—dėl iliuzijos; grhitvd— imdami; asat—laikinus;
grdhdn—daiktus; pravartante—jie klesti; ašuci—nešvarai; vratdh—davę įžadus.
Atradusius paguodą nepasotinamuose geismuose, apimtus puikybės bei
netikro prestižo, demonus užvaldė iliuzija, todėl jie visuomet susigundo
nešvariais darbais, susižavi tuo, kas laikina.
KOMENTARAS: Posmas kalba apie demonų mąstyseną. Demonų aistra
nepasotinama. Nepasotinamas jų troškimas patirti materialius malonumus
nuolatos didėja. Nors besivaikant laikinų dalykų juos visad persekioja rūpesčiai,
iliuzijos užvaldyti jie vėl daro savo. Jie neturi žinių ir nepajėgia suprasti, kad eina
klaidingu keliu. Vaikydamiesi to, kas laikina, demoniški žmonės susikuria savo
Dievą, savo himnus ir savaip juos gieda. Tas vaikymasis pasibaigia tuo, kad juos
vis labiau ima traukti du dalykai: lytiniai džiaugsmai ir materialių turtų
kaupimas. Šiuo atveju labai reikšmingi posmo žodžiai ašuci-vratdh — „nešvarūs
įžadai". Demonus traukia tik vynas, moterys, azartiniai lošimai ir mėsa — tokie
jų nešvarūs įpročiai, ašuci. Skatinami puikybės ir netikro prestižo, jie sukuria
savo religijos principus, kurie prasilenkia su Vedų nurodymais. Ir nors demonai
yra patys žemiausi žmonės visame pasaulyje, pasaulis dirbtinai sukuria jiems
visai nepelnytą šlove. Demonai tiesiausiu keliu eina į pragarą, tačiau jie įsitikinę,
jog yra labai pažangūs.

11-12 TEKSTAI
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cintdm aparimeydrh ca pralayantdm upašritah kdmopabhoga-paramd
etdvad iti nišcitdh
dšd-pdša-šatair
kdma-bhogdrtham

baddhah
kdma-krodha-pardyandh
anydyendrtha-sahcaydn

ihante

cintdm—baimės
ir
rūpesčių;
aparimeydm—begalinių;
ca—ir;
pralaya-antdm—iki
mirties
momento;
upašritah—radą
prieglobstį;
kdma-upabhoga—juslinis pasitenkinimas; paramah—aukščiausias gyvenimo
tikslas; etdvat—taip; iti—taigi; nišcitdh—įsitikinę; dšd-pdša—vilties tinklų;
šataih—šimtų; baddhah—supančioti; karna—aistros; krodha—ir pykčio;
pardyandh—visada mintimis gyvenantys; ihante—jie trokšta; karna—aistros;
bhoga—juslinių malonumų; artham—vardan; anydyena—neteisėto; artha—
turtų; sahcaydn—kaupimo.
Jie įsitikinę, kad tenkinti jusles — pirmiausias žmonių civilizacijos
būtinumas, todėl iki pat gyvenimo pabaigos juos persekioja begaliniai
rūpesčiai. Šimtų tūkstančių troškimų supan-
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čioti, apimti aistros bei pykčio, jie neleistinais budais kaupia pinigus ir siekia
juslinio pasitenkinimo.
KOMENTARAS: Demonai mano, kad juslių tenkinimas — aukščiausias
gyvenimo tikslas, ir šį įsitikinimą jie išsaugo iki pat mirties. Demonai netiki
nei pomirtiniu gyvenimu, nei tuo, kad žmogus pagal karmą, t.y. veiklą šiame
pasaulyje, įgauna įvairius kūnus. Jie nenuilsdami kuria vis naujus gyvenimo
planus, kurių niekada taip ir neįgyvendina. Mes asmeniškai pažinojome
demoniškos mąstysenos žmogų, kuris net mirties patale meldė gydytoją jo
gyvenimą pratęsti dar ketveriems metams, nes turėjo nerealizuotų planų.
Kvailiai nesupranta, kad gydytojas negali net akimirksniui pratęsti gyvenimo.
Kai ateina laikas, žmogaus norų nepaisoma. Gamtos dėsniai neleidžia gyventi
nė sekundės ilgiau, negu skirta.
Demoniškas žmogus, netikintis nei Dievą, nei širdyje glūdinčią Supersiela,
atlieka įvairiausius nuodėmingus darbus vien dėl juslinių malonumų. Jis
nežino, kad jo širdyje yra liudininkas. Individualios sielos veiklą stebi
Supersiela. Upanišados teigia, kad viename medyje tupi du paukščiai: vienas
jų veikia — ragauja tai saldžius, tai karčius vaisius, kuriuos augina šakos, o
kitas stebi. Tačiau demoniškos prigimties žmogus yra nesusipažinęs su Vedų
raštais ir neturi jokio tikėjimo, todėl mano, jog juslėms patenkinti galįs daryti
ką tik užsigeidžia, nepaisydamas jokių pasekmių.

13-15 TEKSTAI

srcfi w 5*r: vgiftu) ^m'Mft l

idam adya maya labdham imam prdpsye manoratham idam asūdam api
me bhavisyati punar dhanam
asau maya hatah šatrur hanisye cdpardn api išvaro 'ham aham bhogi
siddho 'ham balavdn sukhi ddhyo ' bhijanavdn asmi ko 'nyo ' sti
sadršo mayd yaksye ddsydmi modisya ity ajhdna-vimohitdh
idam—šis; adya—šiandien; mayd—mano; labdham—gautas; imam—šitą;
prdpsye—aš gausiu; manah-ratham— pagal savo norus; idam—šis; asti—yra;
idam—šis; api—taip pat; me—mano; bhavisyati—išaugs ateityje; punah—vėl;
dhanam — turtas; asau —tas; mayd—mano; hatah—nužudytas;
šatruh—priešas; hani-sye—aš nužudysiu; ca—taip pat; apardn — kitus;
api—tikrai; Išvarah—viešpats; aham—aš esu; aham—aš esu; bhogi—besimėgaujantis subjektas; siddhah—tobulas; aham—aš esu; bala-vdn —galingas;
sukhi—laimingas; ddhyah—turtingas; abhijana-vdn —supamas kilmingų
giminaičių; asmi—aš esu; kah—kas; anyah —kitas; asti—yra;
sadršah—panašus; mayd—į mane; yaksye— aš aukosiu; ddsydmi—teiksiu
labdarą; modisye—patirsiu džiaugsmą; iti—šitaip; ajhdna—neišmanymo;
vimohitdh—apgautas.
Demonas galvoja: „Jau dabar esu labai turtingas, bet įgyvendinąs savo
sumanymus pralobsiu dar labiau. Kiek mano sukaupta! Tačiau ateity
savo turtus dar labiau padidinsiu. Jis buvo mano priešas ir aš jį
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nužudžiau. Susidorosiu ir su kitais savo priešais. Aš esu visa ko viešpats,
aš — besimėgaujantis subjektas. Aš esu tobulas, galingas ir laimingas. Aš
— turtingiausias žmogus, supamas kilmingų giminaičių. Nėra už mane
galingesnio ir laimingesnio. Aš atnašausiu aukas, teiksiu labdarą ir taip
patirsiu džiaugsmą". Šitaip neišmanymas suklaidina žmones.

16 TEKSTAS

aneka-citta-vibhrdntd moha-jdla-samdvrtdh prasaktah
kdma-bhogesu patanti narake 'šucau
aneka—daugybės; citta—rūpesčių; vibhrdntdh—kamuojami; moha—iliuzijų;
jdla—tinklais;
samdvrtdh—apsupti;
prasaktdh—
prisiriša;
kdma-bhogesu—prie juslinių malonumų; patanti—jie slysta žemyn; narake—į
pragarą; ašucau—nešvarūs.
įvairiausių rūpesčių kamuojami, įsipainioja iliuzijų tinkle, jie pernelyg
prisiriša prie juslinių malonumų ir garma į pragarą.
KOMENTARAS: Demoniško žmogaus noras kaupti pinigus neturi ribų.
Kaupimui nėra galo. Demonas temąsto apie sukauptus turtus ir kuria planus, kaip
dar labiau juos padidinti. Dėl turtų jis nedvejodamas nusideda ir norėdamas
paragauti uždrausto vaisiaus įsivelia į juodosios rinkos machinacijas. Jis dievina
jam priklausantį turtą: žemę, šeimą, namus, banko sąskaitą, ir visą laiką kuria
planus, kaip dar daugiau jo susikrauti. Demonas pasitiki savo jėgomis. Jis
nežino, kad sukauptieji turtai — tai dorų jo praeities darbų išdava. Dabar jam
suteikta galimybė juos kaupti, tačiau jis nesuvokia, kad taip lemia praeitis. Jis
mano, kad visi jo turtai — tik jo paties pastangų rezultatas. Demoniški žmonės
tiki savo darbų galia, o ne karmos dėsniu. Pagal karmos dėsnį, žmogaus gimimą
kilmingoje šeimoje, turtus, puikų išsilavinimą ar grožį nulemia dori ankstesnio
gyvenimo darbai. Tačiau demonas mano, kad visi tie dalykai yra atsitiktiniai, kad
jie — tik jo asmeninių sugebėjimų rezultatas. Jis nejunta tvarkdario rankos, kuri
lemia žmonių padermės įvairovę, grožį ir išprusimą. Bet kuris, išdrįsęs varžytis
su demonu, tampa jo priešu. Demoniškų žmonių yra daug, ir visi jie — vienas
kitam priešiški. Priešiškumo praraja nuolat gilėja. Jš pradžių priešiškumas
atsiranda tarp pavienių asmenų, po to persimeta į šeimas. į visuomenę ir galų
gale užvaldo tautas. Todėl pasaulyje nesibaigia rietenos, karai ir nesantaika.
Visi demonai mano, kad galima gyventi kitų sąskaita. Dažniausia tokios
demoniškos asmenybės laiko save Aukščiausiu Dievu. Demonai moko savo
pasekėjus: „Kam ieškoti kito Dievo? Jūs patys esate Dievas. Darykite kas
patinka. Netikėkite Dievu. Velniop Dievą. Dievas miręs". Tokios demonų
skelbiamos tiesos.
Nors demonas mato, kad kiti yra tiek pat įtakingi ar turtingi, arba net šiuo
požiūriu jį pranoksta, vis dėlto jis įsitikinęs, kad nėra už jį įtakingesnio ir
turtingesnio. Jis netiki, kad atliekant yajnas, t.y. atnašaujant aukas, galima
patekti į aukštesnę planetų sistemą. Demonai tikisi sukurti savąjį yajnos procesą
ir sukonstruoti mechanizmą, kuris leis pasiekti bet kurią aukštesnę planetą.
Geriausias demono pavyzdys — Ravana. Jis pasiūlė žmonėms planą: pastatyti
laiptus, kuriais kiekvienas galėtų patekti į dangaus planetas, neatlikdamas jokių
Vedų nurodomų aukų. Ir mūsų laikais demonai visaip stengiasi pasiekti
aukštesnes planetų sistemas, pasinaudodami mechaniniais įtaisais. Tokie yra
paklydimų pavyzdžiai. O viskas baigiasi tuo, kad patys to nesuprasdami, jie
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garma į pragarą. Siame posme labai didelė reikšmė tenka sanskrito žodžiui
moha-jalą. Jala — tat tinklas. Jie — tarsi žuvys, įkliuvusios į tinklą ir
neturinčios jokios išeities.
17 TEKSTAS

atma-sambhavitah stabdha dhana-mdna-maddnvitdh yajante
ndma-yajhais te dambhenavidhi-pūrvakam
dtma-sambhdvitdh—savimi
patenkinti;
stabdhdh—-begėdiški;
dhana-mdna—turtų ir netikro prestižo; mada—iliuzijos; anvitdh —užvaldyti;
yajante—atnašauja; narna—vien dėl vardo; yajhaih —aukas; te—jie;
dambhena—iš puikybės; avidhi-pūrvakam— nesilaikydami taisyklių.
Patenkinti savimi begėdžiai, apgauti turtų ir netikro prestižo, jie kartais iš puikybės vien
dėl akių aukoja aukas, nesilaikydami jokių taisyklių.

KOMENTARAS: Laikydami save pasaulio centru ir nepaisydami jokių autoritetų
bei šventraščių, demoniški žmonės kartais atlieka vadinamąsias religines arba
aukojimo apeigas. Nepripažindami jokių autoritetų, jie laikosi labai
iššaukiančiai. Dėl to kalta iliuzija, kurią gimdo turtų kaupimas ir netikras
prestižas. Kartais tokie demonai imasi pamokslautojų vaidmens, klaidina žmones
ir pagarsėja kaip religijos reformatoriai arba kaip Dievo inkarnacijos. Jie dėl akių
atnašauja aukas arba garbina pusdievius, ar net išgalvoja savo pačių Dievą.
Minia paskelbia tokį apsišaukėlį Dievu ir ima jį garbinti. Kvailiai jį laiko labai
religingu ir dideliu dvasinio mokslo žinovu. O jis, prisidengęs atsižadėjimo rūbu,
krečia visokiausias kvailystes. Tikrasis atsižadėjimas reikalauja laikytis
daugybės apribojimų, tačiau demonai nė nemano jų laikytis. Jie galvoja, kad
žmogus gali eiti bet kokiu savo paties išgalvotu keliu, ir kad bendro, visiems
nustatyto kelio nėra. Siame posme ypač pabrėžiamas žodis avidhi-pūrvakam,
reiškiantis taisyklių ignoravimą. Tokios neišvengiamos neišmanymo ir iliuzijos
pasekmės.
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18 TEKSTAS

ahahkūram balam darpam kūmam krodham ca samšritah mam
ūtma-para-dehesu pradvisanto 'bhyasūyakūh
ahahkūram—netikro ego; balam—jėgos; darpam—puikybės; kūmam—aistros;
krodham—pykčio; ca—taip pat; samšritah—radę prieglobstį; mūm—Mane;
ūtma—savo; para—ir kitų; dehesu— kūnuose; pradvisantah—piktžodžiaujantys
prieš; abhyasūyakūh— pavydūs.
Suklaidinti netikro ego, jėgos, puikybės, aistros ir pykčio, demonai
užsiplieskia pavydu Aukščiausiam Dievo Asmeniui, kuris glūdi ir jų pačių, ir
kitų kūnuose, piktžodžiauja prieš tikrąją religiją.
KOMENTARAS: Demoniškas žmogus, visada nusiteikęs prieš Dievo viršenybę,
nenori tikėti šventraščiais. Ir šventraščiai, ir pats Aukščiausio Dievo Asmens
buvimas kelia jam pavydą, o to pavydo priežastis — „prestižas", turtai ir jėga.
Demonas nežino, kad šis gyvenimas — tai pasirengimas kitam, todėl pavydi ir
kitiems, ir net pats sau. Jis prievartauja ir kitus, ir savo kūną. Jam nė motais
aukščiausia Dievo Asmens valdžia, nes jis neturi žinių. Iš pavydo šventraščiams
ir Aukščiausiam Dievo Asmeniui jis pateikia melagingus argumentus, neigiančius
Dievo buvimą, ir atmeta šventraščių autoritetą. Jis laiko save nepriklausomu ir
lemiančiu kiekvieną savo poelgį. Demonas įsitikinęs, kad niekas negali lygintis su
juo jėga, valdžia ir turtais, todėl mano, kad gali elgtis kaip užsigeidžia, ir niekas
jo nesustabdys. O jei atsiranda priešas, galintis sukliudyti jam siekti vis didesnių
juslinių malonumų, jis kuria planus, kaip jį pražudyti panaudojant savo jėgą.

19 TEKSTAS

tan aham dvisatah krūran samsdresu narddhamdn ksipdmy
ajasram ašuhhan dsurfsv eva yoni.su
tan—tuos; aham—Aš; dvisatah — pavyduolius; krūran — piktavalius;
samsdresu— į materialios egzistencijos vandenynų; nara-adhamdn—žemiausius
iš žmonių; ksipdmi—Aš nubloškiu: ajasram— visiems laikams; ašuhhan —
nepalankias; dsurtsu — demoniškas; eva—tikrai; yonisu—į įsčias.
Pavyduolius ir piktavalius, žemiausius iš žmonių, Aš kaskart nubloškiu į
materialios egzistencijos vandenyną, į įvairiausias demoniškas gyvybės rūšis.

KOMENTARAS: Posmas aiškiai sako, kad siųsti individualių sielą į vienokį ar
kitokį kūną — Aukščiausiojo valioje. Demonas gali ir nenorėti pripažinti Viešpaties
viršenybės ir pataikauti savo už-gąidomi, tačiau kitas jo gimimas priklauso nuo
Aukščiausio Dievo Asmens sprendimo, o ne nuo jo paties norų. Trečioje
Srlmad-Bhdgavatam giesmėje pasakyta, kad po mirties aukščiausių jėgų
potvarkiu individuali siela pakliūva į motinos įsčias ir gauna tam tikro tipo kūną.
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Todėl materialiame pasaulyje ir yra tiek daug gyvybės rūšių: gyvūnai, vabzdžiai,
žmonės ir 1.1. Ir taip yra ne atsitiktinai — toks aukščiausių jėgų potvarkis. O apie
demonus šiame posme aiškiai pasakyta: jie nuolat patenka į demonų įsčias, todėl
visada yra pavydūs ir žemiausi žmonės. Žmonės, priklausantys demoniškoms
gyvybės rūšims, visuomet apimti aistrų ir neapykantos, yra agresyvūs ir nešvarūs.
Džiunglėse sutiksi įvairių medžiotojų, ir jie priklauso demoniškoms gyvybės rūšims.

20 TEKSTAS

dsurtrh yonim dpannd mūdha janmani janmani
mdm aprdpyaiva kaunteya tato ydnty adhamdm gatim
ašutini—demoniškas; yonim—rūšis; dpanndh—gavę; mūdhdh — kvailiai;
janmani
janmani—gimimas
po
gimimo;
mam
—
Manęs;
aprdpya—nepasiekdami; eva—tikrai; kaunteya—o Kunti sūnau;
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tatah— pu to; yanti—eina; adhamam— į pasmerkta; gatim—tikslą. '
Šie žmonės nuolat gimsta tarp demoniškų gyvybės rūšių atstovų, o
Kunti sūnau, todėl jie negali priartėti prie Manąs. Palengva jie ritasi į
bjauriausias egzistencijos rūšis.
KOMENTARAS: Visiems žinoma, kad Dievas yra visų gailestingiausias, tačiau posmas nurodo, kad demonai niekada nepatiria Jo
malonės. Jis aiškiai sako, kad demoniški žmonės gyvenimas po'
gyvenimo patenka į tokių pačių demonų, kaip ir jie patys, įsčias ir
nepatyrė Aukščiausio Viešpaties malonės, ritasi vis žemiau, kol galų
gale patenka į šunų, kačių ar kiaulių kūnus. Čia aiškiai pasakyta, kad
demonai neturės galimybių pelnyti Dievo malonę jokiame tolesnės
būties etape. Vedos irgi pažymi, kad tokie žmonės palengva nusirita
iki to, kad tampa šunimis ir kiaulėmis. Galima būtų paprieštarauti: ar
teisinga skelbti begalinį Dievo gailestingumą, jei jis apeina
demonus. Vedanta-sūtra taip atsako į šį klausimą: Aukščiausias
Viešpats niekam nejaučia neapykantos. O tai, kad asuras — demonus
Jis siunčia į žemiausius gyvybės lygius, parodo Jo gailestingumą
kitu požiūriu. Kartais Aukščiausias Viešpats Pats nužudo kokį nors
ašarą, tačiau asurai tai išeina tik į naudą, nes, kaip tvirtina Vedų
raštai, tasai, kurį užmuša Aukščiausias Viešpats, gauna
išsivadavimą. Istorija žino nemaža atvejų, kai ašaroms (Ravanai,
Kamšai, Hiranyakašipu) — Viešpats apsireiškė įvairiomis
inkarnacijomis vien tik tam. kad juos užmuštų. Taigi gailestingumą
Viešpats parodo ir asūroms, jei jiems nusišypso tokia laimė žūti nuo
Jo rankos.

21 TEKSTAS

tri-vidhatn narokasyedam dvaram naša na m d t mana h kamah
krodhas tatha lohhas tdsmdd etat trayam tyajet
tri-vidham—trijų rūšių; narakasya—pragaro; idam—šio; dvaram
— vartai; ndšanam—pražūtingi: atmanah—savajam „aš"; kamah
— aistra: krodhah — pyktis; tatha—o taip pat ir: lohhah—godu

16.22

Dieviškos ir demoniškos prigimtys

521

mas; tasmat—todėl; etat—šiuos; trayam — tris: tyajet — turi atmesti.
Trys vartai atveria kelią į pragarą. Tai geismas, pyktis ir godulys. Kiekvienas
sveikai mąstantis žmogus turi juos apeiti, nes jie veda sielą į pražūtį.
KOMENTARAS: Posmas apibūdina demoniško gyvenimo užuomazgas. Žmogus
stengiasi patenkinti geismą, o kai tai nepavyksta, jam sukyla pyktis ir godulys.
Sveikai mąstantis žmogus, nenorintis nusiristi į demoniškas gyvybės rūšis, turėtų
stengtis atsikratyti šių trijų priešų, nes jie gali suluošinti savąjį „aš" taip. kad
išsilaisvinti iš materijos pinklių bus neįmanoma.

22 TEKSTAS

etair vimuktah kaunteya tamo-dvarais tribhir narah acaraty dtmanah
šreyas tat o yati param gatim
etai h — iš šių; vimuktah — išsivadavęs; kaunteya — o Kunti sūnau;
tamah-dvdraih—iš neišmanymo vartų; trihhih — trijų rūšių; narah — žmogus:
dcarati—veikia; dtmanah—savojo „aš"; šreyah — labui; tatah—po to; yati—jis
eina: patam — į aukščiausią; gatim —tikslą.
Žmogus, aplenkęs tuos tris pragaro vartus, o Kunti sūnau, atlieka veiksmus,
kurie skatina savęs pažinimą. Taip jis palengva pasiekia aukščiausią tikslą.
KOMENTARAS: Reikia labai saugotis trijų žmogaus gyvenimo priešų — geismo,
pykčio ir godulio. Juo mažiau žmogų valdo geismas, pyktis ir godulys, juo tyresnė
tampa jo būtis. Apsivalęs jis jau gali laikytis Vedų raštuose nurodytų taisyklių.
Laikydamasis žmogaus gyvenimą reguliuojančių principų, jis palengva pasiekia
dvasinės realizacijos lygį. Ir kam nusišypsos laimė taikant tą praktiką pakilti iki
Krsnos sąmonės, tam sėkmė garantuota. Vedų raštai aprašo veiklos būdus ir
metodus, padedančius pasiekti apsivalymo būvį. O apsivalymo metodo esmė —
atsikratyti pykčio, geismo ir godumo. Gilinantis į šį metodą, pakylama į
aukščiausią savęs pažinimo pakopą. O savęs pažinimą apvainikuoja pasiaukojimo
tarnyba Viešpačiui. Ji garantuoja sąlygotai sielai išsivadavimą. Pagal Vedų
sistemą, visuomenė dalijama \ keturis visuomeninio gyvenimo skyrius ir keturias
dvasinio gyvenimo pakopas, ir tai vadinasi kastų ir dvasinių skyrių sistema.
Skirtingoms kastoms, ar visuomeniniams skyriams, nurodomos skirtingos
taisyklės, ir jei žmogus jų laikosi, pakyla į aukščiausią dvasinės realizacijos
pakopą. Tada, be abejonės, jis gauna išvadavimą.
23 TEKSTAS

T* tylatelWJH** i sHffi ^t*t^r<t: I
^ f ¥s^m^^g^*^m%^ IR

3II

yah šastra-vidhim utsrjya vartate kama-karatah na sa siddhim
avapnoti na sukham na param gatim
yah—tas, kuris; šastra-vidhim—šventraščių nurodymus; utsrjya — atmesdamas;
vartate—lieka; kama-karatah—veikdamas iš aistros pagal užgaidas;
na—niekada; sah—jis; siddhim — tobulumą; avapnoti—pasiekia; no—niekada;
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sukham — laimę; na—niekada; param — aukščiausią; gatim — tobulybės
pakopą.
Kas atmeta šventraščių nurodymus ir elgiasi vadovaudamasis savo
užgaidomis, tas nepasiekia nei tobulumo, nei laimės, nei aukščiausio tikslo.
KOMENTARAS: Kaip jau buvo minėta, skirtingų kastų ir gyvenimo skyrių
žmonėms šdstrų nurodymai—šdstra-vidhi — nevienodi. Šventraščių taisyklių turi
laikytis kiekvienas žmogus, o jų nesilaikantis ir pataikaujantis savo užgaidoms,
paklūstantis geismui, godumui ir troškimams, gyvenimo tobulumo niekada
nepasieks. Kitaip sakant, žmogus, kuris teoriškai susipažinęs su šventraščių
teiginiais, tačiau gyvenime jais nesivadovauja, laikomas žemiausiu iš žmonių.
Žmogaus gyvybės formoje gyva esybė turi sveikai protauti ir laikytis regulų,
padedančių pasikelti į aukščiausią būties lygmenį, nes kitaip ji pasmerkia save
degradacijai. Tačiau jei žmogus, laikydamasis regulų bei moralės principų,
Aukščiausio Viešpaties pažinimo pakopos taip ir nepasiekia, visos jo žinios
praranda bet kokią vertę. Jei jis ir pripažįsta egzistuojant Dievą, tačiau
J a m n e t a r n a u j a , jo p a s t a n g o s t a i p p a t n i e k e ; v e r t o s . T a i g i b ū t i n a
p a l a i p s n i u i s i e k t i K r s n o s s ą m o n ė s i r p a s i a u k o j i m o t a r n yb o s
lygio, nes kitaip neįmanoma pasiekti auk ščiausia tobulumą.
L a b a i s v a r b u s p o s m o ž o d i s kdma-kdratah. Ž m o g ų , k u r i s
sąmoningai pažeidinėja taisykles, vald o geismas. Jis žin o, kad
poelgis

n eleistinas,

tačiau

jį

atlieka.

Tai

reiškia

veikti

tenkinant savo užgai das. Jis žino, ką reikėtų daryti, bet to
n e d a r o . T a i s a v i v a l i a v i m a s . T o k i o ž m o g a u s l a u k i a Au k š č i a u s i o
Viešpaties bausmė. Jis negali pasiekti tobulumo — žmogaus
gyvenimo tikslo. Žmogaus gyveni mas visų pirma skirtas
apvalyti

būtį,

tačiau

kas

nesilaiko

šdstrų t a i s yk l i ų ,

tas

neapsivalys ir n epasiek s tikros laimės būvio.

24 TEKSTAS

ąrr^n ^^f^T^^^m^ i ^ IRVII
tasmac chastram pramanam te
šdstra-vidhdnoktam

kdrydkdrya-vyavasthitau jhdtvd

karma kartum iharhasi

tasmat — t o d ė l ; šastram — š v e n t r a š č i a i ; pramanam — l i u d i j i m a i ; te
— t a v o : kdrya— p a r e i g ą ; akdrya — i r u ž d r a u s t ą v e i k l ą ; vyavasthitau— s k i r d a m a s : jndtvd— ž i n o d a m a s ; šdstra — š v e n t r a š č i ų ; vidhd-na
— t a i s yk l e s ; ūktam — p a s k e l b t a s ; karma— d a r b ą ; kartum— a t l i k t i ;
iha — š i a m e p a s a u l yj e ; arhasi— t u t u r i .
Todėl iš šventraščių žmogus privalo sužinoti, kas sudaro jo pareigą ir kas
nėra jo pareiga. Išmanydamas švetraščių taisykles, jis turi elgtis taip, kad
laipsniškai tobulėtų.
KOMENTARAS: P e n k i o l i k t a m e s k yr i u j e t v i r t i n a m a , k a d v i s o s Vedų
t a i s yk l ė s — t a i p r i e m o n ė p a ž i n t i K r s n ą . J e i ž m o g u s s u v o k i a
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K r s n ą i š Bhagavad-gitos i r s u p a s i a u k o j i m u t a r n a u d a m a s p a s i e k i a
Krsnos

sąmon ę,

tai

reiškia,

kad

jis

pasiekė

aukščiausią

ž i n o j i m ą , k u r į p e r t e i k i a Vedų r a š t a i . V i e š p a t s C a i t a n ya
Mahaprabhu gerokai palengvino tą procesą. Jis tep rašė žmonių
gied oti: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare /
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pasiaukojamai
tarnauti

Viešpačiui

ir

v a l g yt i

Dievyb ei

paaukoto

maisto

likučius. Tą. kuris tiesi ogiai atlieka vi sus šiuos pasiaukojimo
t a r n yb o s v e i k s m u s , r e i k i a l a i k yt i i š s t u d i j a v u s i u v i s u s Vedų
raštus. Jis jau padarė t eisingas išvadas. Žinoma.

paprasti
žmonės,
neįsisąmoninę
Krsnos
ir
neatsidėję
pasiaukojimo tarnybai, ką daryti ir ko nedaryti turėtų spręsti
vadovaudamiesi Vedų nurodymais. Reikia vykdyti šiuos
nurodymus nepriešgyniaujant — tai vadinasi laikytis šdstrų, t.y.
šventraščių, principų. Sdstros neturi keturių svarbiausių trūkumų,
kurie būdingi sąlygotai sielai: netobulų juslių, polinkio
apgaudinėti, neišvengiamai klysti ir neišvengiamai pasiduoti
iliuzijai. Šie keturi svarbiausi sąlygoto gyvenimo trūkumai atima
iš žmogaus teisę nustatinėti taisykles. Todėl visi didieji išminčiai,
dcdryos ir didžiosios sielos be jokių pataisymų pripažįsta šdstrų
nurodytas taisykles, nes sdstros yra aukščiau minėtų trūkumų.
Indijoje daug grupių siekia dvasinio pažinimo, jos dažniausiai
skiriamos į dvi kryptis: impersonalistinę ir personalistinę. Tačiau
ir vienos, ir kitos krypties atstovai gyvena vadovaudamiesi Vedų
principais. Nesilaikant šventraščių nustatytų principų, tobulumo
pakopa nepasiekiama. Todėl laimingas tas, kuris iš tikrųjų
suvokia šdstrų prasmę.
Visų nuopolių. kuriuos patiria žmonių visuomenė, priežastis —
atsimetimas nuo principų, leidžiančių pažinti Aukščiausią Dievo
Asmenį. Tai yra didžiausia žmogaus nuodėmė. Todėl materiali
Aukščiausio Dievo Asmens energija, mayd, visą laiką verčia mus
kentėti trijų rūšių kančias. Materialią energiją sudaro trys
materialios gamtos gunos. Kad atsivertų kelias į Aukščiausio
Viešpaties pažinimą, reikia pasiekti bent dorybės gunų. Šios gunos
nepasiekę, liekame aistros ir neišmanymo valdžioje, o aistra ir
neišmanymas — demoniško gyvenimo priežastis. Tie, kuriuos
valdo aistros ir neišmanymo gunos, išjuokia šventraščius,
šventuosius ir teisingą Aukščiausio Dievo Asmens pažinimą. Jie
nepaklūsta dvasinio mokytojo nurodymams ir nepaiso šventraščių
regulų. Ir net išgirdę apie pasiaukojimo tarnybos didingumą, jie
išlieka abejingi jai. Tokie žmonės susikuria savus tobulėjimo
būdus. Štai keletas žmonių visuomenės trūkumų, kurie veda ją į
demoniško gyvenimo būklę. Tačiau jei žmogus paklūsta tikram
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bona fide dvasiniam mokytojui, sugebančiam vesti tobulėjimo
keliu, jo gyvenimas bus sėkmingas.
Taip baigiasi Bhaktiveddntos šešioliktojo Srlmad Bhagavad-gitos
skyriaus, pavadinto „Dieviškos ir demoniškos prigimtys", komentarai.

S E P T Y N IO L I K T A S S K Y R IU S

Tikėjimo atmainos
1 TEKSTAS

arjuna uvaca
ye šastra-vidhim utsrjya yajante šraddhaydhvitdh tesam nistha tu kd
krsna sattvam aho rajas tamah
arjunah uvdca—Arjuna tarė; ye—tie, kurie; šastra-vidhim — šventraščių taisykles;
utsrjya—atmetė; yajante — garbina; sraddhaya—visiškų tikėjimą; anvitdh —
turėdami; tesam — jų; nistha —tikėjimas; tu — tačiau; kd — koks; krsna — o
Krsna; sattvam — dorybės; aho—ar; rajah — aistros; tamah — neišmanymo.
Arjuna paklausė: O Krsna, kokia padėtis tų, kurie nesilaiko šventraščių
principų, o garbina pagal savo įsivaizdavimą? Dorybė, aistra ar neišmanymas
juos valdo?
KOMENTARAS: Ketvirto skyriaus trisdešimt devintas posmas sako, kad žmogus,
ištikimas kokiam nors garbinimo būdui, palengva įgyja žinojimą ir pasiekia
aukščiausiąją tobulumo pakopą — ramybę ir gerovę. Šešioliktas skyrius prieina
išvadą, kad nesilaikantis šventraščių teikiamų principų yra asura, demonas, o tas,
kuris griežtai jų laikosi—deva, arba pusdievis. O jei kas su tikėjimu laikosi
taisyklių, apie kurias šventraščiai neužsimena, tai kokia jo padėtis? Dabar Krsna
išsklaidys Arjunos abejones. Kas — dorybė, aistra ar neišmanymas lemia
garbinimą tų, kurie patys susikuria Dievą, išsirinkę kokį žmogų ir sutelkę į jį savo
tikėjimą? Ar tokie žmonės priartėja prie tobulybės? Ar gali jie įgyti tikrąjį žinojimą
ir pakilti į aukščiausią tobulumo pakopą? Ar sėkmingos pastangos tų, kurie

nesilaiko šventraščių taisyklių, tačiau kažkuo tiki ir garbina dievus, pusdievius bei
žmones? Apie visa tai Arjuna klausia Krsnos.
2 TEKSTAS

šri-bhagavan uvdca
tri-vidhd bhavati šraddhd
tdmasi ceti tam šrnu

dehindrh sa svabhdva-jd sdttviki rdjasi caiva

šri-bahagavdn uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; tri-vidhd —trijų rūšių;
bhavati—tampa;
šraddhd—tikėjimas;
dehindm—
įkūnyto;
sd—tas;
sva-bhdva-jd—pagal jo materialios gamtos guną; sdttviki—dorybės gunos;
rdjasi—aistros gunos; ca—taip pat; eva—tikrai; tdmasi—neišmanymo gunos;
ca—ir; iti—taip; tam —tą; šrnu—išgirsk iš Manęs.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Pagal tai, kokia gamtos guna užvaldo įkūnytą
sielą, tikėjimas gali būti trejopas: dorybės, aistros ir neišmanymo. Išgirski dabar
apie tai.
KOMENTARAS: Susipažinusius su šventraščių taisyklėmis, tačiau iš tingumo ar
ištižimo jų nevykdančius valdo materialios gamtos gunos. Jiems būdingas
prigimties savybes nulemia ankstesnė veikla, atlikta pagal dorybės, aistros ar
neišmanymo guną. Gyva esybė yra amžinai susijusi su skirtingomis gamtos
gunomis. Kadangi gyva esybė kontaktuoja su materialia gamta, priklausomai nuo
jos sąsajų su materialiomis gunomis, susiformuoja tam tikra mąstysena. Tačiau jei
žmogus bendrauja su bona fide dvasiniu mokytoju ir gyvena vadovaudamasis jo bei
šventraščių nurodymais, jo prigimties savybės gali kisti. Palengva jo būklė pakinta,
ir iš neišmanymo arba iš aistros jis pakyla į dorybę. Taigi aklas tikėjimas, kurį
sąlygoja tam tikra gamtos guna, negali padėti pasiekti tobulumo būvio. Reikia
nuodugniai išnagrinėti dalyko esmę, pasitelkus intelektą ir bendraujant su bona fide
dvasiniu mokytoju. Šitaip galime pakeisti savo padėtį ir pakilti į aukštesnę gamtos
guną.

3 TEKSTAS
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sattvanurūpa sarvasya šraddha bhavati bharata šraddhd-mayo 'yam puruso
yo yac-chraddhah sa eva sah
sattva-anurūpd—pagal egzistenciją; sarvasya—kiekvieno; šraddha—tikėjimas;
bhavati—tampa; bharata—o Bharatos sūnau; šraddha—tikėjimo; mayah—kupina;

ayam—šio;
purusah—gyva
esybė;
yah—kuri;
šraddhah—tikėjimą; sah —taip; eva—tikrai; sah—ji.

yat—turinti,

kurį;

O Bharatos sūnau, priklausomai nuo įvairių gamtos gunų poveikio, išsiugdomas
vienoks ar kitoks tikėjimas. Sakoma, kad gyva būtybė išpažįsta tokį tikėjimą,
kokios gunos ją užvaldo.
KOMENTARAS: Kiekvienas žmogus, kad ir kas jis būtų, išpažįsta vienokį ar kitokį
tikėjimą. O jo prigimties savybės nulemia tikėjimo priklausymą dorybės, aistros ar
neišmanymo gunai. Taigi nuo tikėjimo priklauso tas ratas žmonių, su kuriais jis
bendrauja. Iš tiesų, kiekviena gyva būtybė, kaip nurodoma penkioliktame skyriuje,
pagal kilmę yra fragmentinė sudėtinė Aukščiausio Viešpaties dalelė. Todėl
pradinėje būklėje ji yra transcendentali visoms materialios gamtos gunoms. Tačiau
kai gyva esybė užmiršta apie savo ryšį su Aukščiausiu Dievo Asmeniu, ji sueina į
kontaktą su materialia gamta ir pradeda gyventi sąlygotą gyvenimą. Dėl ryšių su
įvairiais materialios gamtos aspektais ji pati nulemia savo padėtį. Iš to kilusi
egzistencija ir netikras tikėjimas yra visiškai, materialūs. Nors gyva būtybė gali
būti paveikta tam tikro įspūdžio ar būties sampratos, savo pirminiame būvyje ji —
nirguna, transcendentali. Taigi, siekdami atkurti savitarpio santykius su Aukščiausiu Viešpačiu, turime apsivalyti nuo materijos nešvarybių. Vienintelis kelias atgal
pas Dievą, kuriuo galima nieko nebijant eiti — Krsnos sąmonė. Krsnos sąmonės
kelias garantuoja, jog tobulumo būvis bus pasiektas. Jei žmogus nestoja į savęs
pažinimo kelią, jį, be jokios abejonės, valdys gamtos gunos.
Labai reikšmingas posmo žodis šraddhd, arba „tikėjimas". Srad-dhos, tikėjimo,
pirmapradis šaltinis — dorybės guna. Galima tikėti pusdievį, kokį nors išsigalvotą
Dievą ar savo proto kūrinį. Manoma, kad tvirtas tikėjimas skatina dorybės gunos
darbus. Tačiau materijos sąlygotame gyvenime joks, darbas negali būti visiškai tyras, jis visada turi kitų gunų priemaišų, nėra gryna dorybė. Grynoji dorybė —
transcendentali. Pasiekus grynos dorybės būvį suvokiama tikroji Aukščiausio
Dievo prigimtis. Kol tikėjimas nėra grynos dorybės, jį gali suteršti bet kuri
materialios gamtos guna. Nešvarios materialios gamtos gunos paliečia ir širdį,
todėl kokia širdis, koks jos ryšys su tam tikra gamtos guna, toks ir tikėjimas. Doros
širdies žmogaus tikėjimą sąlygoja dorybės guna, o kai širdį užvaldo aistros guna,
tikėjimas irgi yra aistros gunos. Jei širdis apimta tamsos, iliuzijos, tai ir tikėjimą
teršia tamsa ir iliuzija. Taigi pasaulyje mes sutinkame skirtingus tikėjimus,
įvairiausias religines sroves, kurios atitinka tam tikros rūšies tikėjimą. Tikrąjį religinio tikėjimo pagrindą sudaro gryna dorybė, tačiau mūsų širdys netyros, todėl ir
sutinkame įvairiausių tipų religinius principus. O tikėjimų įvairovė nulemia įvairius
garbinimo būdus.

4 TEKSTAS

yajante sdttvikd devdn yaksa-raksdmsi rdjasdh pretdn hhūta-gandmš
cdnye yajante tdmasd jandh

yajante—garbina; sdttvikdh—tie, kas dorybės gunos; devdn— pusdievius;
yaksa-raksdmsi—demonus; rdjasdh—tie, kas aistros gunos; pretdn—vėles;
bhūta-gandn—vaiduoklius;
ca—ir;
anye
—kiti;
yajante—garbina;
tamasah—neišmanymo gunos; janah— žmonės.
Žmonės, kuriuos valdo dorybės guna, lenkiasi pusdieviams, tie, kuriuos valdo
aistros guna — demonams, o paveiktieji neišmanymo gunos garbina
vaiduoklius bei dvasias.
KOMENTARAS: Šiame posme Aukščiausias Dievo Asmuo apibū dina įvairius
garbintojus pagal jų įšorinę veiklą. Šventraščiai nuro do, kad garbinti reikia tik
Aukščiausią Dievo Asmenį, tačiau menkai išmanantys šventraščius ar jų
nurodymais netikintys žmonės, priklausomai nuo to, kokia materialios gamtos guna
juos valdo, garbina įvairius objektus. Tie, kuriuos sąlygoja dorybė, paprastai
garbina pusdievius. Pusdieviams priklauso Brahma, Šiva, o taip pat Indra, Candra,
Saulės dievas ir kt. Pusdievių yra įvairių. Do rybingieji tam tikru tikslu garbina tam
tikrą pusdievį. Aistros gunos užvaldyti lenkiasi demonams. Antrojo pasaulinio karo
metais vienas Kalkutos gyventojas garbino Hitlerį, nes per karą operaci jomis
juodojoje rinkoje jis susikrovė didžiulius turtus. Aistros ir neišmanymo gunų
paveiktieji paprastai Dievu išsirenka kokį nors galingą žmogų. Jie mano, kad bet ką
galima garbinti kaip Dievą, ir rezultatas bus tas pat.
Posmas nurodo, kad tokius dievus sukuria ir garbina aistros gunos paveikti
žmonės, o valdomi neišmanymo gunos tamsuoliai lenkia si vėlėms. Kai kurie
žmonės meldžiasi prie mirusiojo kapo. Seksualine pakraipą turinčios garbinimo
apeigos taip pat priskirtinos tamsos gunai. Nuošaliuose Indijos kaimeliuose yra
žmonių, kurie garbina dvasias. Indijoje žemesniųjų klasių žmonės kartais eina į
mišką prie medžio, kuriame, jų žiniomis gyvena dvasia, lenkiasi jai ir atnašauja
aukas. Šie įvairūs garbinimo būdai iš tikrųjų nėra Dievo garbinimas. Dievą garbina
tie, kurie pasiekė transcendentinį grynos dorybės būvį. Srimad-Bhdgavatam
(4.3.23) sako: sattvam višuddharh vasudeva-šabditam — „Gryną dorybę pasiekęs
žmogus garbina Vasudevą". Šio teiginio prasmė ta, kad Aukščiausią Dievo Asmenį
garbina tik tie, kurie visiškai apsivalė nuo materialios gamtos gunų įtakos ir
pasikėlė į transcendentinę padėtį.
Teoriškai impersonalistus turėtų valdyti dorybės guna. Jie garbina penkių tipų
pusdievius. Jie lenkiasi beasmeniam Višnu, t.y. Višnu formai materialiame
pasaulyje, kuri žinoma, kaip teoriškai įsivaizduojamas Višnu. Višnu —
Aukščiausio Dievo Asmens ekspansija, bet impersonalistai iš esmės netiki
Aukščiausią Dievo Asmenį. Jie mano Višnu formą esant vienu iš beasmenio
Brahmano aspektų. O štai, Viešpatį Brahmą jie laiko beasmene aistros gunos
forma. Todėl kartais impersonalistai kalba apie penkių tipų dievų garbinimą, tačiau
tikrąja tiesa laikydami beasmenį Brahmaną, jie galų gale visų garbinimo objektų
atsisako. Apibendrinant, galima pasakyti, kad bendravimas su transcendentinės
prigimties žmonėmis padeda apsivalyti nuo kokybių, būdingų materialios gamtos
gunoms.

5-6 TEKSTAI

ašdstra-vihitam ghoram
kdma-rdga-baldnvitdh

tapyante ye tapo janah dambhdhahkdra-samyuktdh

karsayantah šarira-stharii bhūta-grdmam acetasah mdm caivdntah
šarira-stham tan viddhy dsura-nišcaydn
ašdstra—ne šventraščiuose; vihitam—nurodytas; ghoram—kenksmingas kitiems;
tapyante—atlieka;
ye—tie,
kurie;
tapah—askezes;
jandh—žmonės;
dambha—pasipūtimo;
ahahkdra—ir
egoizmo;
samyuktdh—įtraukti;
karna—.geismo; rdga—ir prisirišimo; bala—jėgos; anvitdh—pastūmėti;
karsayantah—kankinantys;
šarira-stham—glūdintį
kūne;
bhūta-grdmam—materijos pradmenų junginį; acetasah—paklydusio proto;
mdm—Mane; ca—taip pat; eva—tikrai; antah—viduje; šarira-stham—glūdintį
kūne; tan— jie; viddhi—supraski; dsura-nišcaydn—demonai.
Tie, kurie atlieka rūsčią askezę, nerekomenduojamą šventraščių, ir visa tai
daro iš pasipūtimo bei egoizmo, skatinami geismo bei potraukių, kurie yra
kvailiai ir kankina kūną, sudarytą iš materijos pradmenų, taigi ir Supersiela
jame, tie yra demonai.
KOMENTARAS: Yra žmonių, kurie susigalvoja įvairias šventraščių nenurodytas
askezes. Pavyzdžiui, badavimas kokiu nors slaptu tikslu, tarkim grynai politiniu,
šventraščių neminimas. Šventraščiai pataria badauti dėl dvasinio tobulėjimo, o ne
politiniais ar socialiniais tikslais. Žmonės, atliekantys tokias askezes, pasak Bhagavad-gitos, yra tikri demonai. Jų darbai prieštarauja šventraščių nurodymams ir
netarnauja plačiųjų žmonijos sluoksnių labui. Iš esmės veikti juos skatina
pasipūtimas, netikras ego, geismas ir kūniškų malonumų siekimas. Toks elgesys ne
tik sutrikdo kūno, sudaryto iš materijos pradmenų, harmoniją, bet ir priverčia
nerimauti Patį Aukščiausią Dievo Asmenį, kuris glūdi tame kūne. Autoritetų
nepalaikomas badavimas ar askezė politiniais tikslais dargi drumsčia aplinkinių
ramybę. Vedų raštai apie tokius askezės būdus neužsimena. Demonai mano, kad
šitaip jie galės priversti savo priešus arba priešiškas grupuotes nusileisti jų norams,
ir kartais badaudami miršta. Tokiam elgesiui nepritaria Aukščiausias Dievo
Asmuo. Jis sako, kad atliekamieji askezę dėl politinių ar kitokių tikslų — demonai.
Tokios demonstracijos įžeidžia Aukščiausią Dievo Asmenį, nes jos prieštarauja
Vedų raštų nurodymams. Šiuo atveju reikšmingas žodis acetasah. Sveikai
mąstantys žmonės turėtų laikytis šventraščių nurodymų. Tie, kurių mąstysena
iškreipta, nepaiso šventraščių ir patys išsigalvoja asketizmo būdus. Nereikia
pamiršti, kas laukia demonų — tai aprašyta ankstesniame skyriuje. Viešpats
priverčia juos gimti demonų įsčiose. Todėl gyvenimas po gyvenimo jie gyvena
pagal demoniškus principus, nežinodami apie savo ryšį su Aukščiausiu Dievo
Asmeniu. Tačiau, jei demonams pasiseks ir jie sutiks dvasinį mokytoją, sugebantį
nukreipti juos Vedų išminties keliu, jie išsilaisvins iš demoniško gyvenimo pančių
ir galų gale pasieks aukščiausiąjį tikslą.
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aharas tv api sarvasya tri-vidho bhavati priyah yajhas tapąs tatha
danam tesdm bhedam imam šrnu
dhdrah—maistas;
tu—tikrai;
api—taip
pat;
sarvasya—kiekvieno;
tri-vidhah—trijų rūšių; bhavati—yra; priyah—mielas; yajhah —auka;
tapah—askezė; tatha—taip pat; danam—labdara; tesdm —apie jų;
bhedam—skirtumus; imam—šiuos; šrnu—klausyk.
Maistas, kurį išsirenka žmogus — net ir tas yra trijų rūšių ir atitinka tris
materialios gamtos gunas. Tą patį galima pasakyti ir apie aukų
atnašavimą, askezes bei labdarą. Dabar paklausyk, kuo jie skiriasi.
KOMENTARAS: įvairios situacijos ir materialios gamtos gunos lemia žmogaus
maitinimosi, aukų atnašavimo, askezių ir labdaros skirtumus. Visa tai gali
vykti skirtingais lygiais. Kas analitiškai suvokia, kokia materialios gamtos
guna nulemia vieną ar kitą veiklą, tas iš tiesų išmintingas. O tie, kurie mano,
kad visų rūšių aukos, maistas bei labdara — lygiaverčiai, yra neįžvalgūs ir
kvaili. Kai kurie misionieriai moko: daryk ką nori ir pasieksi tobulumą. Tokių
kvailų vadovų elgesys prieštarauja šventraščių nurodymams. Jie patys
išsigalvoja tobulėjimo kelius ir klaidina plačiuosius žmonių sluoksnius.

8 TEKSTAS

dyuh-sattva-baldrogya- sukha-priti-vivardhandh rasydh snigdhdh
sthird hrdyd dhdrah sdttvika-priydh
dyuh—gyvenimo
trukmę;
sattva—egzistenciją;
bala—jėgą;
drog-ya—sveikatą;
sukha—laimę;
priti—ir
pasitenkinimą;
vivardha-ndh—didinantis; rasydh—sultingas; snigdhdh—riebus; sthirah—
ilginantis; hrdydh—mielas širdžiai; dhdrah—maistas; sdttvika— dorybingam;
priyah—skanus.
Maistas, patinkantis tiems, kuriuos valdo dorybės guna, ilgina gyvenimą,
apvalo būtį ir suteikia jėgų, sveikatos, laimės bei pasitenkinimo. Toks
valgis — sultingas, riebus, sveikas ir mielas širdžiai.
9 TEKSTAS

mtyn mn&m %m$\*mMw \\\\\
katv-amla-lavandty-usna- tiksna-rūksa-viddhinah dhdrd
rdjasasyestd duhkha-šokamaya-pradah
katu—kartus; amla—rūgštus; lavana—sūrus; ati-usna—aštrus: tiksna—aitrus;
faksą—sausas; viddhinah—karštas; dhdrdh— maistas; rdjasasya—aistruoliui;
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istdh—skanus;
duhkha—bėdas;
praddh—sukeliantis.

šoka—kančias;

dmaya—ligas;

Pernelyg kartus, rūgštus, sūrus, aštrus, aitrus, sausas bei karštas valgis
patinka tiems, kuriuos valdo aistros guna. Šitoks maistas sukelia kančias,
nelaimes ir ligas.
10 TEKSTAS

ydta-ydmam gata-rasam pūti paryusitam ca yat ucchistam api
cdmedhyam hhojanam tdmasa-priyam
ydta-ydmam—tris valandas prieš valgį paruoštas maistas; gata-rasam—beskonis; pūti—skleidžiantis nemalonų kvapą; paryusitam —sugedęs;
ca—taip pat; yat—tas, kuris; ucchistam—kitų valgyto maisto likučiai;
api—taip pat; ca—ir; amedhyam—neliečiamas; hhojanam—maistas;
tdmasa—neišmanėliui; priyam—mielas.
Maistas, paruoštas anksčiau kaip prieš tris valandas iki valgant, beskonis,
nešviežias ir sugedęs, susidedantis iš atliekų bet neliečiamų dalykų,
patinka tiems, kuriuos valdo tamsos guna.
KOMENTARAS: Maistas turi ilginti gyvenimą, valyti protą ir teikti fizinių
jėgų. Tai vienintelė jo paskirtis. Kitados didieji autoritetai išrinko tik tokį
maistą, kuris pagerina sveikatą ir prailgina gyvenimą — pieno produktus,
cukrų, ryžius, kviečius, vaisius ir daržoves. Tokį maistą mėgsta tie, kuriuos
valdo dorybės guna. Kai kurios kitos maisto rūšys, tarkim, kepti kukurūzai ar
melasa, patys nėra itin skanūs, tačiau juos galima pagardinti pienu ar kitais
produktais. Tada jie įgyja dorybės gunai būdingų savybių. Pienas, cukrus,
ryžiai ir pan. — tai iš esmės švarus maistas, jis labai skiriasi nuo tokių
nešvarių dalykų, kaip mėsa ir alkoholis. Aštuntame posme paminėtas riebus
maistas neturi nieko bendra su riebalais, gautais paskerdus gyvulį. Gyvulinių
riebalų yra piene — nuostabiausiame maiste. Pienas, sviestas, sūris ir kiti
produktai suteikia tiek gyvulinių riebalų, kad nėra jokio reikalo žudyti nekaltas
būtybes. Gyvuliai žudomi todėl, kad sugyvulėjusi yra žmonių sąmonė.
Civilizuotas būdas, reikalingiems riebalams gauti — pieno perdirbimas.
Skersti gyvulius — tai nužmogėjimas. Baltymų gausu žirniuose, dale,
grūduose, ete.
Aistros gunos maistas — kartus, persūdytas, pernelyg karštas, persotintas
raudonaisiais pipirais — mažina gleivių kiekį skrandyje ir sukelia ligas.
Neišmanymo, arba tamsybės, gunos maisto esminis bruožas tas, kad jis
nešviežias. Bet koks ilgiau kaip prieš tris valandas iki valgant paruoštas
maistas, išskyrus prasadam — Viešpačiui paaukotą maistą, yra tamsos gunos.
Gesdamas jis skleidžia nemalonų kvapą, kuris patinka tamsos gunos
valdomiems žmonėms, bet atstumia tuos, kuriuos valdo dorybės guna.
Valgyti maisto likučius tegalima tada, kai jie yra dalis aukos Aukščiausiam
Viešpačiui, arba jei jie — šventų žmonių, ypač dvasinio mokytojo, valgio
likučiai. Kitaip jie priskirtini tamsos gunai ir sudaro sąlygas infekcijai bei
ligoms plisti. Nors tokį maistą ir labai mėgsta tamsos gunos sąlygojami
žmonės, doringieji juo bjaurisi ir net neliečia. Geriausias maistas — paaukoto
Aukščiausiam Dievo Asmeniui valgio likučiai. Bhagavad-gitoje Aukščiausias
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Viešpats sako, kad priima valgius, paruoštus iš daržovių, miltų bei pieno ir su
atsidavimu Jam paaukotus. Patram puspam phalam toyam. Žinoma,
Aukščiausiam Dievo Asmeniui svarbiausia meilė ir pasiaukojimas. Tačiau
pasakyta: prasadam reikia gaminti ypatingu būdu. Bet kokį maistą, paruoštą
pagal šventraščių reikalavimus ir paaukotą Aukščiausiam Dievo Asmeniui,
galima valgyti net ir tuo atveju, kai jis pagamintas labai seniai, nes jis yra
transcendentinis. Jei norime, kad maistas būtų antiseptinis ir tinkamas valgyti,
kad
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jis visiems patiktų, reikia jį paaukoti Aukščiausiam Dievo Asmeniui.

11 TEKSTAS

aphaldkahksihhir yajno
samadhaya sa sdtnikah

vidhi-disto ya ijyate yastavyam eveti manah

aphala-dkdhksihhih—tų,
kurie
nesiekia
rezultatų;
yajnah—auka;
vidhi-distah—pagal šventraščių nurodymus; yah—kuri; ijyate— yra atliekama;
yastavyam—turi būti atlikta; eva—tikrai; iii—taip; manah—protą;
samadhaya—sutelkus; sah—ji; sattvikah—dorybės gunos.
Iš aukų — tos, kurios atnašaujamos vadovaujantis šventraščių nurodymais,
jaučiant pareigą ir nelaukiant jokio atpildo, yra dorybės gunos.
KOMENTARAS: Daugeliu atvejų aukojama turint tam tikrą tikslą, tačiau posmas
sako, kad aukoti reikia neturint slaptų norų. Aukoti reikia tik iš pareigos.
Pažvelkime į šventyklose ir bažnyčiose atliekamas apeigas. Paprastai jos
atliekamos, ieškant materialios naudos, tačiau tokio pobūdžio apeigos
nepriskirtinos dorybės gunai. \ šventyklą ar bažnyčią reikėtų eiti jaučiant pareigą
išreikšti pagarbą Aukščiausiam Dievo Asmeniui ir paaukoti Jam gėlių bei
maisto. Daugumas mano, kad beprasmiška lankyti šventyklą tam, kad tik
nusilenktum Dievui. Tačiau šventraščiai nerekomenduoja garbinti Viešpatį dėl
materialios naudos. Šventyklą reikia lankyti, kad iš-reikštume pagarbą Dievybei.
Pagarbos reiškimas Dievybei pakylės žmogų iki dorybės gunos. Kiekvieno
civilizuoto žmogaus pareiga — paklusti šventraščių nurodymams ir reikšti
pagarbą Aukščiausiam Dievo Asmeniui.
abhisandhaya tu phalam damhhartham api caiva yat ijyatc
bharata-šrestha tam yajham viddhi rajasam
abhisandhaya—trokštant; tu—tačiau; phalam — rezultato; dam-bha—puikybės;
artham—vardan; api—taip pat; ca—ir; eva— tikrai; yat—ta kuri; ijyate—yra
atliekama; bharata-šrestha—o Bharatų vade; tam — ta; yajham — auka;
viddhi—žinoki; rajasam —aistros gunos.
Tačiau žinoki, o Bharatų vade — aukos, atnašaujamos laukiant materialios
naudos arba iš puikybės, priklauso aistros gunai.
KOMENTARAS: Kai kada šiame pasaulyje aukos ir apeigos atliekamos, siekiant
patekti į dangaus karalystę arba dėl materialios naudos. Tokios aukos bei
apeigos yra aistros gunos.

13 TEKSTAS

vidhi-hlnam asrstannam mantra-hlnam adaksinam
šraddhd-virahitam yajham tamasam paricaksate
vidhi-hlnam—ne pagal šventraščių nurodymus; asrsta-annam— nedalijant
prasddam; mantra-hlnam — negiedant Vedų himnų; adaksinam— be
atlyginimo šventikams; šraddha—tikėjimo; virahitam — be; yajham—auka;
tamasam — neišmanymo gunos' paricaksate—turi būti laikoma.
O bet kokia auka, kurią atnašaujant nesilaikoma šventraščių nurodymų,
nedalijamas prasadam [dvasinis maistas], negiedami Vedų himnai ir

12 TEKSTAS
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neatlyginami .šventikai, ir kuri atnašaujama be tikėjimo — priklauso
neišmanymo gunai.
KOMENTARAS: Neišmanymo gunos tikėjimas iš tikro nėra joks tikėjimas.
Kartais žmonės lenkiasi kuriam nors pusdieviui tik dėl to, kad užsidirbtų pinigų
ir išleistų juos pramogoms, ignoruodami šventraščių nurodymus. Toks
parodomasis religingumas nėra tikras— jis priskiriamas tamsybės gunai, be to,
jis skatina demoniškų mąstyseną ir nesuteikia žmonių visuomenei jokios naudos.
14 TEKSTAS

deva-dvija-guru-prdjna- pūjanam šaucam arjavam brąhmacaryam
ahirhsd ca šariram tapa ucyate
deva—Aukščiausiojo Viešpaties; dvija—brahmanų; guru—dvasinio mokytojo;
prdjna—ir garbinimo vertų asmenybių; pūjanam —garbinimas; šaucam—švara;
arjavam—paprastumas; brąhmacaryam— skaista; ahirhsd—neprievarta; va —
taip pat; šariram— su kūnu susijusi; tapah—askezė; ucyate—sakoma, yra.
Kūno askezė — tai Aukščiausio Viešpaties, brahmanų, dvasinio mokytojo,
vyresniųjų — tėvo bei motinos garbinimas, švara, paprastumas, skaista ir
neprievarta.
KOMENTARAS: Šiuo posmu Aukščiausias Dievas paaiškina įvairius askezės
būdus. Iš pradžių Jis kalba apie kūno askezę. Reikia reikšti pagarbų ar mokytis
jų reikšti Dievui, pusdieviams, tobulumo pasiekusiems ir kompetetingiems
brahmanams, dvasiniam mokytojui bei vyresniesiems — tėvui, motinai ar
žmogui, kuris gerai išmano Vedų žinojimų. Jiems turi būti rodoma derama
pagarba. Reikia laikytis išorinės ir vidinės švaros ir mokytis elgesio paprastumo.
Nedera daryti to, kas neleidžiama šventraščiuse. Draudžiami nevedybiniai
lytiniai santykiai, nes šventraščiai teleidžia vedybinius. Tai ir vadinasi skaista.
Tokios yra kūno askezės rūšys.
15 TEKSTAS

anudvega-karam
vdkyarh
satyam
priya-hitam
svadhyaydbhyasanam caiva vdh-mayam tapa ucyate

ca

yat

anudvega-karam—nesujaudinantys; vdkyam— žodžiai; satyam — teisingi;
priya—mieli; hitam — teigiamai veikiantys; ca — taip pat; yat—kurie;
svddhydya— Vedų studijavimo; abhyasanarn — praktikos; ca—taip

pat; eva — tikrai; vak-mayam — balso; tapah— askezė;
ucyate — sakoma, yra.

Kalbos askezė pasireiškia tuo, kad sakomi teisingi,
malonūs, geri, kitų netrikdantys žodžiai ir reguliariai
skaitomi Vedų raštai.
KOMENTARAS: Mūsų

kalba neturi trikdyti kitų žmonių.
Žinoma, mokinių labui mokytojas sako tiesą, tačiau
ne savo mokiniams jis neturėtų jaudinti proto,
sakydamas visą tiesą. Tai jau kalbos askezė. Be to,
nederėtu šnekėti niekų. Dvasininkų sluoksniuose
priimta kalbėti remiantis šventraščiais. Savo žodžius
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kalbantysis
privalėtų
paremti
autoritetingo
šventraščio citata. Be to, tie pokalbiai turėtų būti
malonūs ausiai. Jie teikia daug naudos ir iškelia
žmonių visuomenę į aukštesnį lygį. Vedų raštai
nepaprastai plačios apimties ir juos reikia studijuoti.
Tokia yra kalbos askezė.
16 TEKSTAS

manah-prasddah saumyatvarh maunam dtma-viuigrahah
bhava-samšuddhir ity etat tapo manasam ucyate

— proto pasitenkinimas; saumyatvam —
nedvivei-diškumas kitų atžvilgiu; maunam — rimtis;
dtma — savojo ,.aš"; vi-nigrahah— suvaldymas;
bhava—savo
prigimties; samšuddhih— apvalymas:
iti-—taip; etat — ši; tapah — askezė; manasam — proto;
ucyate — sakoma, yra.
manah-prasddah

O pasitenkinimas, paprastumas,.rimtis, savitvarda ir
savo būties apvalymas yra proto askezė.
Disciplinuoti protą — tai atitraukti jį
nuo juslinio pasitenkinimo. Protą reikia išlavinti taip,
kad jis nuolat galvotų apie tai, ką gera padaryti
kitiems. Geriausias tokio lavinimo bū das — minčių
rimtis. Reikia nenukrypti nuo Krsnos sąmonės ir visada vengti juslinio pasitenkinimo. Apvalyti savąją
prigimtį — tai išsiugdyti Krsnos sąmonę. Protas
pajunta pasitenkinimą, kai ven g i a m a m i n č i ų a p i e
KOMENTARAS:

j u s l i n i u s m a l o n u m u s . Ku o d a u g i a u g a l v o s i m e a p i e j u s l i n i u s
malonumus, tuo labiau būsime n epatenkinti. Šiais lai kais mes
be jokio reikalo leid žiame protui nevaržomai ieškoti įvai riausių

juslinių

malonumų,

todėl

jis

negali

pajusti

pasitenkinimo. Geriausia išeitis šiuo atveju — užimti protą
Vedų r a š t ų s t u d i j o m i s , n e s j u o s e ( p a v y z d ž i u i . Purtinose b e i
Mahabharatoje). p a s a k o j a m a d a u g t e i k i a n č i ų d ž i a u g s m ą i s t o r i j ų .
P a s i n a u d o j u s ž i n i o m i s , k u r i a s j i e t e i k i a , g a l i m a a p s i v a l yt i .
M i n t ys e n e t u r i l i k t i v i e t o s d v i v e i d i š k u m u i , r e i k i a g a l v o t i a p i e
kitų gerove. Tylėti — tai nuolat mąstyti apie savas pažinimą.
Šia prasme, žmogus Krsn os sąmon ėje yra

visiškai tylus.

S u v a l d yt i p r o t ą — t a i a t i t r a u k t i m i n t i s n u o j u s l i n i u m a l o n u m ų .
T u r i m e b ū t i t i e s ū s s a v o p o e l g i a i s i r t u o b ū d u a p v a l yt i s a v o
būtį. Visos tos savyb ės ir sudaro proto veiklos ask eze.
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sraddhaya paraya taptarn

tapąs tat tri-vidham na ra i h

aphaldkdhksibhir yuktaih

sdftvikam paricaksate

sraddhaya — s u t i k ė j i m u ; paraya— t r a n s c e n d e n t i n i u ; taptarn — a t l i e k a m a ; tapah— a s k e z ė : tat — t a ; tri-vidham— t r i j ų r ū š i ų ; narai į —
žmonių;

aphala-dkdhksibhih— k u r i e n e t r o k š t a

vaisių;

yuktaih—

u ž s i ė m u s i ų ; sdttvikam— d o r yb ė s gunos: paricaksate— yr a v a d i n a m a .

Ši trijų rūšių askezė, kurią su transcendentiniu
tikėjimu atlieka žmonės, nelaukiantys materialios
naudos,
bet
siekiantys
patenkinti
Aukščiausiąjį—vadinasi dorybės gunos askezė.
18

TEKSTAS
f^r <T%; jrtrfr Trsnf wr^nj; \\\c\i
satkara-mana-pūjartham hriyate
tad iha proktam

tapo damhhena caiva yat rajasam
calam adhruvam

sat-kar'a—pagarbos; mana—šlovės; pūjd—ir garbinimo; artham — vardan;
tapah—askezė: damhhena—su pasipūtimu; ca—taip pat; eva—tikrai; yat—kuri;
kriyate—atliekama; tat—ta; iha— šiame pasaulyje; proktam—yra sakoma;
rajasam—aistros gunos; calam — nepastovi; adhruvam—laikina.
Askezė, atliekama iš puikybės, siekiant išsikovoti pagarbą, šlovę ir
garbinimą, sakoma, yra aistros gunos. Ji nėra nei tvirta, nei pastovi.
KOMENTARAS: Kai kada askezė atliekama norint atkreipti į save žmonių
dėmesį, susilaukti jų pagarbos, šlovės ir garbinimo. Aistros gunos pavergti
žmonės sudaro tokias situacijas, kad jų pavaldiniai juos garbintų, leidžia jiems
plauti savo kojas ir dovanoti vertingas dovanas. Tokios situacijos, dirbtinai
sukurtos atliekant askezes, skiriamos prie aistros gunos. Jos turi laikiną efektą —
jis jaučiamas kurį laiką, bet ne nuolatos.

19 TEKSTAS

\\\\\\
mūdha-grahenatmano yat pidaya kriyate tapah
parasyotsddandrtham va tat tdmasam uddhrtam
mūdha—kvaila; grdhena—su pastangomis; dtmanah—savo „aš"; yat—kuri;
pfdayd—kankinant; kriyate—yra atliekama; tapah — askezė; parasya—kitų;
utsddana-artham—vardan sunaikinimo; va—arba; tat—ta; tdmasam—tamsos
gunos; uddhrtam — sakoma, yra.
Askezė, atliekama iš kvailumo, kankinant save ar norint sunaikinti kitus ar
jiems pakenkti, sakoma, yra neišmanymo gunos.
KOMENTARAS: Kartais demonai atlieka kvailas askezes. Pavyzdžiui,
Hiranyakašipu atliko rūsčią askezę, kad taptų nemirtingas ir sunaikintų

12 TEKSTAS
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pusdievius. Šios malonės jis meldė Brahmą, bet galų gale Aukščiausias Dievo
Asmuo jį patį nudobė. Atlikti askezę.
siekiant to, kas neįmanoma
20 TEKSTAS
gunos.
— reiškia buti paveiktam neišmanymo

datavyam iti yad danam diyaie ' nupakdrine
deše kale ca pdtre ca tad danam sattvikam smrtam
datavyam—verta duoti; iti—taip; yat—ta, kuri; danam—labdara; diyate—yra
duodama; anupakdrine—nenorint atlygio; deše— tinkamoje vietoje;
kale—tinkamu laiku; ca—taip pat; pdtre—tinkamam žmogui; ca—ir; tat—ta;
'danam—labdara; sattvikam—. dorybės gunos; smrtam—yra laikoma.
Labdara, teikiama iš pareigos, nelaukiant atlygio, tinkamu laiku ir tinkamoje
vietoje bei jos vertam žmogui, yra dorybės gunos.
KOMENTARAS: Vedų raštai rekomenduoja šelpti dvasine veikia užsiimantį
žmogų, bet neskatina teikti labdara visiems iš eilės. Reikia visada turėti galvoje,
ar labdara padės dvasiškai tobulėti. Todėi labdarų rekomenduojama teikti
šventoje vietoje arba šventyklose, mėnulio ar saulės užtemimų metu bei
mėnesio pabaigoje kompe-tetingam brahmanai ar vaisnavai (bhaktai). Iš tokios
labdaros nereikia tikėtis jokio atpildo. Kartais iš užuojautos išmalda duodama
vargšams, tačiau jei žmogus jos nevertas, toks poelgis nepaskatins dvasinio
tobulėjimo. Kitaip sakant, Vedų raštai neapgalvotos labdaros nerekomenduoja.
21 TEKSTAS

^ virfki <T*TH twė

IRSII

yat tu pratyupakdrdrtham phalam uddišya va punah diyate ca
pariklistam tad danam rdjasam smrtam
yat— ta, kuri; tu—tačiau; prati-upakara-artham—vardan atlygio;
phalam—rezultato; uddišya—trokštant; va—arba; punah—vėl; dlyate—yra
duodama; ca—taip pat; pariklistam—nenorom; tat— ta; danam—labdara;
rajasam—aistros gunos; smrtam—suprantama, yra.
Tuo tarpu labdara, teikiama tikintis atlygio ar dėl karminių rezultatų, o
taip pat, jei ji atliekama nenoromis, yra aistros gunos.
KOMENTARAS: Kartais labdara teikiama siekiant pasikelti į dangaus karalystę
ar nenoromis, ir vėliau dėl to apgailestaujama: „Kam aš tiek išleidau tam
reikalui?" Kai kada labdara teikiama įsipareigojus ar vyresniems reikalaujant.
Tokia labdara priklauso aistros gunai. Daug labdaros organizacijų teikia paramą
įstaigoms, kurių tikslas—juslinis pasitenkinimas. Tokio pobūdžio labdaros Vedų raštai nerekomenduoja. Rekomenduojama tiktai dorybės gunos labdara.
22 TEKSTAS
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adeša-kdle yad danam updtrehhyaš ca dlyate asat-krtam avajhatam
tat tamasam udahrtam
adeša—nešvarioje
vietoje;
kale—nešvariu
laiku;
yat—ta,
kuri;
danam—labdara; apatrebhyah—nevertiems žmonėms; ca—taip pat;
dlyate—yra duodama; asat-krtam—be pagarbos; avajhatam —be deramo
dėmesio; tat—ta; tamasam—tamsos gunos; udahrtam—sakoma, yra.
O nešvarioje vietoje, netinkamu laiku, nevertam asmeniui ir atsainiai, be
pagarbos suteikta labdara yra neišmanymo gunos.
KOMENTARAS: Veiklą, kai aukojamos lėšos skatina alkoholizmą, narkomaniją
bei azartinius lošimus, posmas smerkia. Tokia parama yra neišmanymo gunos.
Ji nežada nieko gera — veikiau pataikauja blogiui. Taip lygiai, jei labdara
suteikiama vertam žmogui, bet be reikiamos pagarbos ir dėmesio, tokios rūšies
labdara irgi yra tamsybės gunos.
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23 TEKSTAS

om tat sad iti nirdešo brahmanas tri-vidhah smrtah brahmanus tena
vedas ca yajhdš ca vihitdh puta
om—nuoroda į Aukščiausiąjį; tat—tas; sat—amžinas; iti—taip;
nirdešah—ženklas; brahmanah—Aukščiausiojo; tri-vidhah — iri gubas;
smrtah—yra laikomas; brahmanah—brahmanų, tena -jis; veddh—Vedų
raštuose; ca—taip pat; yajhdh—aukose; ca-taip pat; vihitdh—vartotas;
purd—anksčiau.
Nuo tada, kai sukurtas pasaulis, Aukščiausiai Absoliučiai Tie-sai pažymėti
vartojami trys žodžiai — om tat sat. Šiais trimis simboliniais įvaizdžiais
naudojosi b r ah manos, kai giedodavo Vedų himnus ir atnašaudavo aukas
Aukščiausiojo patenkini mui.
KOMENTARAS: Jau buvo aiškinta, kad askezės, aukos, labdara ir maistas
skirstomi į tris kategorijas pagal tai, kokiai gunai — dorybės, aistros ar
neišmanymo—jie priklauso. Tačiau kiekvieną šių kategorijų: pirmą, antrą,
trečią — sąlygoja ir teršiamą įtaką daro materialios gamtos gunos. Kai askezė,
aukos, labdara ir maistas skiriami Aukščiausiajam — om tat sat,
Aukščiausiam Dievo Asmeniui, amžinajam —jie yra dvasinio tobulėjimo
priemonė. Šį ūksią ir nurodo šventraščiai. Trys žodžiai om tat sat pažymi
Absoliučią Tiesą, Aukščiausią Dievo Asmenį. Žodį om visada sutiksi Vedų
himnuose.
Kas nesilaiko šventraščių nurodymų, Absoliučios Tiesos nepasieks. Jis
tegali pasiekti laikiną rezultatą, bet ne galutinį gyvenimo tikslą. Išvada:
labdara, aukos ir askezė turi būti atliekamos dorybės gunos lygiu. Kai labdara,
aukos ir askezė yra aistros ar ne išmanymo gunų, jų kokybė, be abejo,
žemesnė. Trys žodžiai om tat sat tariami siejant juos su šventu Aukščiausio
Viešpaties vaidu, pvz. om tad visnoh. Kai giedamas Vedų himnas, ar
ištariamas šventas Aukščiausio Viešpaties vardas, visada pridedamas skiemuo
om. Taip nurodo Vedų raštai, o tie trys žodžiai — iš Vedų himnų. Formulė om
ity etad brahmano nedistham narna (Rg Veda) nusako pirmąjį tikslą. Tat tvam
asi (Chdndogya Upanisada 6.8.7) nurodo
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antrąjį tikslą. O formulė sad eva saumya (Chandogya Upanisada 6.2.1)
nurodo trečiąjį tikslą. Drauge jie sudaro orh tat sat. Kitados, kai Brahma —
pirmoji sukurta gyva esybė — atnašavo aukas, jis šiais trimis žodžiais
įvardindavo Aukščiausią Dievo Asmenį. Todėl tuo pačiu principu visada
vadovavosi mokinių seka. Žodžiu, šis himnas yra labai svarbus. Todėl
Bhagavad-gita bet kurią veiklą pataiia skirti om tat sat, Aukščiausiam Dievo
Asmeniui. Tas, kuris atlieka askeze, auką, ir teikia labdarą su šiais trimis
žodžiais lūpose, veikia Krsnos sąmonėje. Krsnos sąmonė — moksliškai
pagrįsta transcendentinė veikla, kuri įgalina grįžti namo, atgal pas Dievą.
Atliekant tokią transcendentinę veiklą, jėgos veltui neeikvojamos.
24 TEKSTAS

tasmdd om ity udahrtya yajha-ddna-tapah-kriyah pravariante
vidhanoktah satatam brahma-vadinam
tasmat—todėi; om—prasidedančiu om; iti—taip; udahrtya—nurodančiu;
yajha—aukų; dana—labdaros; tapah—ir askezės;-kriyah—atlikimą;
pravartante—pradeda; vidhdna-uktah—pagal šventraščių nurodymą;
satatam—visada; brahma-vadinam—transcendentalistai.
Todėi transcendentalistai, atnašaudami aukas, teikdami labdarą bei atlikdami
askezę pagal šventraščių taisykles, veiklą visada pradeda skiemeniu „om",
kad pasiektų Aukščiausiąjį.
KOMENTARAS: Om tad visnoh paramam padam (Rg Veda 1.22.20).
Tarnavimas Višnu lotoso pėdoms — aukščiausias pasiaukojimo tikslas. Kai
viskas daroma, vardan Aukščiausio Dievo Asmens, yra garantijų pasiekti
veiklos tobulumą.
25 TEKSTAS

tad ity anabhisandhdya phalam yajha-tapah-kriydh
dana-kriydš ca vividhah kriyante moksa-kanksibhih
tat—ta;
iti—taip;
anabhisandhdya—netrokštam;
phalam—karminių
rezultatų; yajna—aukos; tapah—ir askezės; kriydh—veikla; dana—labdaros;
kriydh—veikla; ca—taip pat; vividhdh— įvairi; kriyante—yra atliekama;
moksa-kdhksibhih—tų, kurie tikrai trokšta išsivaduoti.
Įvairių rūšių aukas, askezes ir labdarą reikia atlikti nesitikint karminių
rezultatų ir su žodžiu „tat". Šių transcendentinių veiksmų tikslas —
išsivaduoti iš materijos pančių.
KOMENTARAS: Jei norime pasiekti dvasinį lygį, turime veikti nesitikėdami
jokios materialios naudos. Savo veiksmais būtina siekti galutinio tikslo —
patekti į dvasinę karalystę, t.y. sugrįžti namo, atgal pas Dievą.
26-27 TEKSTAI
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sad-bhdve sddhu-bhdve ca sad ity etat prayujyate prašaste karmani
tatha sac-chabdah pdrtha yujyate
yajne tapasi dane ca sthitih sad iti cocyate karma caiva
tad-arthiyam sad ity evdbhidhiyate
sad-bhdve—Aukščiausiojo prigimties prasme; sddhu-bhdve— bhaktos
prigimties prasme; ca—taip pat; sat—žodis sat; iti—taip; etat—šis;
prayujyate—yra vartojamas; prašaste—bonafide; karmani—veikloje;
tatha—taip pat; sat-šabdah—garsas sat; pdrtha —o Prthos sūnau;
yujyate—yra
vartojamas;
yajne—aukoje;
tapasi
—
askezėje;
dane—labdaroje; ca—taip pat; sthitih—padėtis; sat —Aukščiausias;
iti—taip; ca—ir; ucyate—yra tariamas; karma —darbas; ca—taip pat;
eva—tikrai; tat—tam; arthiyam—skirtas; sat—Aukščiausiasis; iti—taip;
eva—tikrai; abhidhiyate—yra pažymėtas.
Absoliuti Tiesa yra atsidavimo aukos tikslas. Ji žymima žodžiu „sat".
Atnašaujantis šią auką irgi vadinasi „sat", kaip ir visi aukojimo, askezės
ir labdaros darbai, kurie atitinka absoliučią prigimtį ir skirti
Aukščiausiam Asmeniui patenkinti, o Prthos sūnau.
KOMENTARAS: Žodžiai prašaste karmani, arba „nurodytosios pareigos",
kalba apie Vedų raštų rekomenduojamą labai plačią veiklą, kurią sudaro
apsivalymo procesai ir kurią privalu atlikti nuo apvaisinimo momento iki pat
mirties. Tų apsivalymo procesų tikslas — galutinis gyvos esybės
išsivadavimas. Juos atliekant, siūloma tarti om tat sat. Žodžiai sad-bhdve bei
sddhu-bhdve nurodo transcendentine situaciją. Krsnos sąmonės veikla
vadinama sattva, o visiškai Krsnos sąmonės veiklą įsisavinęs žmogus
vadinamas sadhu. Srimad-Bhdgavatam (3.25.25) sako, kad transcendentiniai
dalykai tampa aiškūs, bendraujant su bhaktomis. Tai pažymi žodžiai satdrh
prasahgdt. Be bendravimo su bhaktomis neįmanomas transcendentinis
žinojimas. Žodžiai om tat sat tariami inicijuojant mokinį ir suteikiant šventą
brahmanos virvelę. Lygiai taip, atliekant bet kurią yajną, objektu visada yra
Aukščiausiasis, orh tat sat. Posmo žodis tad-arthiyam reiškia daryti viską,
kas susiję su Aukš čiausiuoju, tarnauti Jam, taip pat gaminti maistą ir padėti
ruoštis Viešpaties šventykloje ar atlikti kitokį darbą, skelbiant Viešpaties
šlovę. Aukščiausieji žodžiai om tat sat tariami pačiais įvairiausiais atvejais,
kai norima, kad veiksmai būtų iki galo sėkmingi.
28 TEKSTAS
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ašraddhayd hutam dattam tapąs taptarn krtam ca yat asad ity ucyate
pdrtha na ca tat pretya no iha
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ašraddhayd—be tikėjimo; hutam—atnašaujama kaip auka; dattam—duota;
tapah—askezė; taptarn—atlikta; krtam—padaryta; ca—taip pat; yat—tai,
kas; asat—netikra; iti—taip; ucyate—sakoma, yra; pdrtha—o Prthos sūnau;
na—niekada; ca—taip pat; tat—tai; pretya—po mirties; na u—nei;
iha—šiame gyvenime.
O Prthos sūnau, viskas, kas bus atliekama kaip auka, labdara ar askezė,
netikint Aukščiausiąjį, yra neamžina ir vadinasi „asat". Tokia veikla
niekam tikus, iš jos nebus naudos nei šį, nei kitą gyvenimą.
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KOMENTARAS: Bet kokia veikla — auka, labdara ar askezė — nesuteiks jokios
naudos, jei jos tikslas nėra transcendentinis. Todėl posmas skelbia, kad ji nieko
verta. Viską reikia atlikti Krsnos sąmonėje ir skirti Aukščiausiajam. Jei tokio
tikėjimo ir deramo vadovo nėra, neverta laukti jokių rezultatų. Visi Vedų raštai
skatina tikėti Aukščiausiąjį. Visi Vedų mokymai kreipia į aukščiausiąjį tikslą —
Krsnos pažinimą. Neįmanoma susilaukti sėkmės, nesivadovaujant šiuo principu.
Todėl geriausias kelias — iš pat pradžių veikti Krsnos sąmonėje, vadovaujant
bona fide dvasiniam mokytojui. Toks kelias veda į visokeriopą sėkmę.
Sąlygotame būvyje žmonės linkę garbinti pusdievius, dvasias, ar Yaksas, pvz:
Kuverą. Dorybės guna geresnė už aistros ir neišmanymo gunas, tačiau tas, kuris
tiesiogiai kreipiasi į Krsnos sąmonę, yra transcendentalus trims materialios
gamtos gunoms. Galimas ir tobulėjimo etapais kelias, tačiau geriausias metodas,
kai su tyrais bhaktomis bendraujantis žmogus kreipiasi tiesiog į Krsnos sąmonę.
Tokį metodą rekomenduoja šis skyrius. Norėdami, kad mus šiame kelyje lydėtų
sėkmė, visų pirma turime surasti tinkamą dvasinį mokytoją ir jo vadovaujami
išeiti tam tikrą mokymo kursą. Tada išsiugdysime tikėjimą Aukščiausiuoju.
Ilgainiui tikėjimas subręs ir tuomet jis vadinsis meile Dievui. Meilė Dievui —
galutinis gyvų esybių tikslas. Taigi reikia tiesiogiai įsijungti į Krsnos sąmonę.
Tokią žinią skelbia septynioliktas skyrius.
Taip baigiasi Bhaktivedantos septynioliktojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Tikėjimo atmainos", komentarai.

AŠTUONIOLIKTAS
SKYRIUS

Atsižadėjimo tobulumas
1 TEKSTAS
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arjuna uvdca
sannydsasya maha-baho tattvam icchdmi veditum tydgasya ca
hrsikeša prthak keši-nisūdana
arjunah uvdca—Arjuna tarė; sannydsasya—atsižadėjimo; maha-baho—o
tvirtaranki; tattvam—tiesą; icchdmi—aš trokštu; veditum—suprasti;
tydgasya—atsižadėjimo; ca—taip pat; hrsikeša— o juslių valdove;
prthak—skirtingai; keši-nisūdana—o demono Kešio nugalėtojau.
Arjuna tarė: O tvirtaranki, o demono Kešio nugalėtojau, juslių valdove, aš
noriu suvokti atsižadėjimo [tyagos] ir gyvenimo atsižadėjus [sannyasos]
tikslą.
KOMENTARAS: Iš esmės Bhagavad-gita baigiasi septynioliktu skyriumi.
Aštuonioliktas skyrius — tai papildoma visų aptartų temų apžvalga.
Kiekviename Bhagavad-gitos skyriuje Viešpats Krsna pabrėžia, kad
pasiaukojimo tarnyba Aukščiausiam Dievo Asmeniui yra galutinis gyvenimo
tikslas. Pasiaukojimo tarnyba, slaptingiausias pažinimo kelias, glaustai
aptariamas aštuonioliktame skyriuje. Pirmuose šešiuose (Jfios skyriuose
didžiausias dėmesys buvo skirtas pasiaukojimo tarnybai: yogindm api
sarvesdm... „Iš visų yogų ar transcendentalistų geriausias yra tas, kuris nuolat
galvoja apie Mane, glūdintį širdyje". Kituose šešiuose skyriuose aptariami
tyros pasiaukojimo tarnybos, jos esmės ir veiklos klausimai. Paskutiniuose
šešiuose skyriuose aprašytas žinojimas, atsižadėjimas, materialios ir
transcendentinės gamtos judėjimas bei pasiaukojimo tarnyba. Buvo padaryta
išvada, kad visa veikla sietina su Aukščiausiu Viešpačiu, kuriam atstovauja
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žodžiai om tat sat, nurodantys Višnu — Aukščiausią Asmenį. Trečioje
Bhagavad-gitos dalyje, pasiremiant senųjų dcdryų, o taip pat Brahma-sutros,
ar Veddnta-sūtros, citatomis, parodoma, kad tik pasiaukojimo tarnyba Aukščiausiam Viešpačiui yra galutinis gyvenimo tikslas. Kai kurie impersonalistai
mano turį Veddnta-sūtros supratimo monopolį, tačiau iš tikrųjų Veddnta-sūtra
skirta pasiaukojimo tarnybai suprasti, nes Veddnta-sūtrą sudarė Patsai
Viešpats ir Jis yra jos žinovas. Apie tai rašoma penkioliktame skyriuje. Visi
šventraščiai, visos Vedos rodo į pasiaukojimo tarnybą. Tai paaiškinta
Bhagavad-gitoje.
Bhagavad-gitos antras skyrius apžvelgia jos turinį, o aštuonioliktasis
pateikia jos mokymo santrauką. Jis nurodo, kad gyvenimo tikslas — atsižadėti
ir pasiekti transcendentinę padėtį viršum trijų materialios gamtos gunų. Arjuna
nori išsiaiškinti dvi svarbiausias Bhagavad-gitos temas: atsižadėjimą (tydgą) ir
gyvenimą atsižadėjus (sannydsą). Todėl jis klausia, ką reiškia šie du žodžiai.
Posme pavartoti du svarbūs žodžiai, kuriais kreipiamasi į Aukščiausią
Viešpatį: „Hrslkeša" ir „Keši-nisūdana". „HrsTkeša" — tai Krsna, juslių
valdovas, kuris visada gali padėti mums įgyti proto nesudrumsčiamumą.
Arjuna prašo Viešpaties visus Savo žodžius susumuoti taip, kad jis neprarastų
dvasios pusiausvyros. Tačiau jis dar abejoja, o abejonės — tarsi demonai.
Todėl jis kreipiasi į Krsną, pavadindamas jį Keši-nisūdana. Kešis buvo vienas
grėsmingiausių Viešpaties užmuštų demonų. Dabar Arjuna tikisi, kad Krsna
susidoros su jo dvejonių demonu.
2 TEKSTAS

*iHMt

wft f%$: l

šri-bhagavan uvdca
kamyandm karmanam nydsam sannydsam kavayo viduh
sarva-karma-phala-tydgam prdhus tydgam vicaksandh
šri-bhagavan uvdca—Aukščiausias Dievo Asmuo tarė; kamyandm —iš noro;
karmanam—veiklos;
nydsam—atsižadėjimą;
sannydsam—pasaulio
atsižadėjimą;
kavayah—mokytieji;
viduh—žino;
sarva—visos;
karma—veiklos; phala—rezultatų; tydgam—atsižadėjimą; prahuh—vadina;
tydgam—atsižadėjimu; vicaksandh— patyru šieji.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Atsisakyti veiklos, kurios pagrindas —
materialūs troškimai, didžiųjų mokslo vyrų nuomone yra gyvenimas
atsižadėjus pasaulio Įsannyasa]. O veiklos rezultatų atsisakymą
išmintingieji vadina atsižadėjimu [tyaga],
KOMENTARAS: Reikia atsisakyti veiklos dėl rezultatų. Toks Bhagavad-gitos
nurodymas. Tačiau nereikia atsisakyti tokios veiklos, kuri veda į dvasinį
žinojimą. Tai aiškiai parodys kiti posmai. Vedų raštai aprašo daug būdų kaip
aukoti, siekiant tam tikrų tikslų. Jie nurodo atlikti tam tikras aukas norintiems
gero sūnaus ar trokštantiems pakilti į aukštesnes planetas, nors apskritai aukų,
kurias skatina materialūs norai, reikėtų atsisakyti. Vis dėlto nereikia atsisakyti
aukų, kurios apvalo širdį ar padeda daryti pažangą dvasinio mokslo srityje.
3 TEKSTAS

tydjyam dosa-vad ity eke
yajha-ddna-tapah-karma

karma prdhur manisinah
na tydjyam iti cdpare
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tydjyam—turi būti atmestas; dosa-vat—kaip blogis; iti—šitaip; eke—vieni;
karma—darbas;
prahuh—sako;
manisinah—didieji
mąstytojai;
yajha—aukojimas;
dana—labdara;
tapah—askezė;
karma—darbas;
na—niekada; tydjyam—turi būti atmesti; iti— šitaip; ca—ir; aparė—kiti.
Kai kurie mokyti vyrai sako, kad reikia atsisakyti visų rūšių karminės
veiklos, nes ji ydinga, o kiti išminčiai tvirtina, kad aukų, labdaros ir
askezės atsisakyti niekad nedera.
KOMENTARAS: Vedų raštai aprašo įvairias veiklos rūšis, kurios dažnai yra
nesantaikos objektas. Antai pasakyta, kad žudyti gyvūną aukai galima, tačiau
kai kas tvirtina, kad gyvūnų žudymas visais atvejais smerktinas. Nors Vedų
raštai pasisako už gyvūnų aukojimą, paaukotas gyvūnas nelaikomas nužudytu.
Aukojama tam, kad duotume gyvūnui naują gyvenimą. Kartais paaukotas
gyvūnas įgyja naują gyvūno kūną, o kartais iš karto pasiekia žmogaus gyvybės
formą. Tačiau šiuo klausimu išminčių nuomonės išsiskiria. Vieni sako, kad
žudyti gyvūnus apskritai reikia vengti, kiti tvirtina, kad kai kurių aukų atveju
tai net naudinga. Skirtingas nuomones apie aukų atnašavimą dabar komentuos
Pats Viešpats.

4 TEKSTAS

čTTnt f| ų®&m faftsr: fcrcftfihr: imi
nišcayam šrnu me tatra tyage bharata-sattama tyago hi
purusa-vyaghra tri-vidhah sampraklrtitah
nišcayam—tikrai;
šrnu—išgirsk;
me—iš
Manęs;
tatra—dabar;
tyage—atsižadėjimo klausimu; bharata-sat-tama—o geriausias iš Bharatų;
tyagah—atsižadėjimas; hi—tikrai; purusa-vyaghra—o tigre tarp žmonių;
tri-vidhah—trijų rūšių; sampraklrtitah—yra skelbiamas.
O geriausias iš Bharatų, dabar išgirsk Mano nuomonę apie atsižadėjimą.
O tigre tarp žmonių, šventraščiai skelbia, jog atsižadėjimas yra trijų
rūšių.
KOMENTARAS: Apie atsižadėjimą yra įvairių nuomonių, tačiau Aukščiausias
Dievo Asmuo, Sri Krsna, dabar pateikia savo nuomonę, kurią reikėtų laikyti
galutine. Juk Vedos galų gale — tai įvairūs įstatymai, kuriuos davė Pats
Viešpats. Šiuo atveju Viešpats kalba asmeniškai, tad Jo žodis laikytinas
galutiniu. Viešpats sako, kad atsižadėjimo procesą reikia vertinti pagal tai,
kokių materialios gamtos gunų įtakoje jis yra atliekamas.

5 TEKSTAS

yajha-ddna-tapah-karma na tyajyarh karyam eva tat yajno danam
tapaš caiva pavandni manlsindm
yajha—aukos; ddna—labdaros; tapah—ir askezės; karma—veiksmai;
na—niekada; tydjyam-—turi būti atmesti; karyam—turi būti atlikta;
eva—tikrai; tat—ta; yajhah—auka; danam—labdara; tapah—askezė; ca—taip
pat; eva—tikrai; pavandni—valanti; manlsindm—net ir didžiąsias sielas.
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Nereikia atsisakyti aukos, labdaros ir askezės veiksmų—juos privalu
atlikti. Nes išties aukos, labdara ir askezė apvalo net ir didžiąsias sielas.
KOMENTARAS: Yogų darbai turi tarnauti žmonių visuomenės pažangai.
Egzistuoja daugybė apsivalymo procesų, kurie priartina žmogų prie dvasinio
gyvenimo. Viena tokių aukų — vedybų ceremonija, kuri vadinasi
vivdha-yajha. Ar tinka sannydsiui, atsižadėjusiam pasaulio ir atsisakiusiam
šeiminių ryšių, skatinti vedybų ceremoniją? Šiame posme Viešpats sako, kad
nereikia atsisakyti nė vienos aukos, kuri skirta žmonių gerovei. Vivdha-yajnos,
vedybų ceremonijos tikslas — padėti žmogui išlaikyti ramų protą ir taip
suteikti jam galimybę dvasiškai tobulėti. O didžiumą žmonių vivdha-yajhai
turėtų skatinti net ir atsižadėjusieji pasaulio. Sannyasis jokiu būdu neturi
bendrauti su moterimis, tačiau tai nereiškia, kad žemesnėje gyvenimo
pakopoje esantis jaunuolis negali vesti su visomis apeigomis. Visos nurodytos
aukos skirtos siekti Aukščiausio Viešpaties. Todėl žmonėms, kurie yra
žemesnėse gyvenimo pakopose, atsisakyti jų nederėtų. Labdara irgi skirta
širdies apvalymui. Jei labdara suteikiama vertai asmenybei, kaip buvo anksčiau sakyta, ji
padeda daryti pažangą dvasiniame gyvenime.

6 TEKSTAS

etdny api tu karmani sangam tyaktva phalani ca kartavydnlti me
pdrtha nišcitam matam uttamam
etdni—visa ši; api—tikrai; tu—tačiau; karmani—veikla; sangam —ryšio;
tyaktva—atsižadėjus; phalani—rezultatų; ca—taip pat; kartavydni—turi būti
atlikta, kaip pareiga; iti—taip; me—Mano; pdrtha—o Prthos sūnau;
nišcitam—aiški; matam—nuomonė; uttamam —geriausia.
Tą veiklą reikia atlikti be potraukio, nelaukiant jokių rezultatų. Tai, o
Prthos sūnau, reikia atlikti iš pareigos. Tokia galutinė Mano nuomonė.
KOMENTARAS: Nors visos aukos apvalo, jas atnašaujant nereikia tikėtis jokių
rezultatų. Žodžiu, reikėtų atsisakyti bet kokių aukų, kurių tikslas padaryti
pažangą materialaus gyvenimo srityje, tačiau nereikia atmesti aukų, kurios
apvalo egzistenciją ir padeda pakilti iki dvasinio lygio. Skatintina viskas, kas
priartina prie Krsnos sąmonės. Ir Srimad-Bhdgavatam sako, kad reikia atlikti
bet kokį veiksmą, artinantį prie pasiaukojimo tarnybos Viešpačiui. Toks
aukščiausias religijos kriterijus. Viešpaties bhakta turi imtis bet kokio darbo,
aukos ar labdaros, jei ji padeda pasiaukojamai tarnauti Viešpačiui.

7 TEKSTAS

niyatasya tu
mohdt tasya

sannydsah
paritydgas

karmano
nopapadyate
tamasah parikirtitah

niyatasya—nurodytos;
tu—bet;
sannyasah—atsižadėjimas;
karmanah—veiklos; na—niekada; upapadyate—vertas; mohat—iš iliuzijos;
tasya—jos; paritydgah—atsižadėjimas; tamasah—neišmanymo gunos;
parikirtitah—yra skelbiamas.
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Nevalia atsisakyti nurodytų pareigų. Kas iliuzijos paveiktas atsisako
vykdyti nurodytas pareigas, to atsižadėjimas, pasakyta, yra neišmanymo
gunos.
KOMENTARAS: Atsisakyti reikia veiklos, kuria ieškoma materialaus
pasitenkinimo. O veiklą, kuri skatina dvasinį aktyvumą, pavyzdžiui, valgių
Aukščiausiam Viešpačiui gaminimas, jų aukojimas Viešpačiui bei ragavimas
— tokią veiklą rekomenduojama atlikti. Pasakyta, kad žmogus, atsižadėjęs
pasaulio, neturi maisto gamintis sau. Maistą gaminti sau draudžiama, tačiau
nedraudžiama jį gaminti Aukščiausiam Viešpačiui. Taip ir sannyasis gali
atlikti vedybų apeigas, kad padėtų savo mokiniui tobulėti Krsnos sąmonėje.
Kas atsisako tokios veiklos, to veikla yra tamsos gunos.
•

8 TEKSTAS

duhkham ity eva yat karma kdya-kleša-bhaydt tyajet sa krtvd rdjasam
tydgam naiva tydga-phalam lahhet
duhkham—nelaimingas; iti—taip; eva—tikrai; yat—kuris; karma—darbą;
kdya—dėl kūno; kleša—vargo; bhaydt—iš baimės; tyajet—atmeta; sah—jis;
krtvd—atlikęs; rdjasam—aistros gunos; tydgam—atsižadėjimą; na—ne;
eva—tikrai; tydga—atsižadėjimo; phalam—rezultatus; labhet—gauna.
Kas apleidžia nurodytas pareigas, aiškindamas, esą jos vargina, ar
bijodamas kūniškų nepatogumų, tas, pasakyta, atsižada veikiamas aistros
gunos. Tokie veiksmai niekada neatveš į atsižadėjimo aukštumas.
KOMENTARAS: Žmogus, esantis Krsnos sąmonėje, neturėtų atsisakyti
užsidirbti pinigus iš baimės, jog atlieka karminį veiksmą.
Jei uždirbtos lėšos panaudojamos Krsnos sąmonei arba jei tobulėti
transcendentinėje Krsnos sąmonėje padeda kelintasis anksti rytą — tokios
veiklos atsižadėti iš baimės ar dėl to, kad ji vargina, nederėtų, nes toks
atsižadėjimas yra aistros gunos. Aistringos veiklos rezultatai visada
apgailėtini. Kas šitaip nusiteikęs atsisako darbo, tas niekada nepasieks
atsižadėjimo rezultato.
9 TEKSTAS

karyam ity eva yat karma niyatam kriyate 'rjuna sangam tyaktva
phalam caiva sa tydgah sattviko matah
karyam—turi būti atliktas; iti—taip; eva—tikrai; yat—kuris; karma—darbas;
niyatam—nurodytas;
kriyate—yra
atliekamas;
arjuna—o
Arjuna;
sangam—ryšį; tyaktva—atmetus; phalam—rezultatą; ca—taip pat;
eva—tikrai; sah—tas; tydgah—atsižadėjimas; sdttvikah—dorybės gunos;
matah—Mano nuomone.
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O Arjuna, kas atlieka nurodytas pareigas vien todėl, kad jas reikia atlikti,
kas visiškai atsisako materialaus bendravimo ir potraukio veiklos
rezultatams, to atsižadėjimas, pasakyta, yra dorybės gunos.
KOMENTARAS: Nurodytas pareigas reikia atlikti su tokiomis mintimis.
Reikėtų veikti neprisirišant prie savo darbo srities ir rezultatų. Krsnos
sąmonės žmogus, dirbantis gamykloje, nesieja savęs nei su gamyklos darbu,
nei su jos darbuotojais. Jis darbuojasi Krsnai — štai ir viskas. Ir aukodamas
darbo rezultatus Krsnai, jis veikia transcendentaliai.
10 TEKSTAS

na dvesty akušalam karma kusale ndnusajjate tydgl
sattva-samavisto rnedhdvl chinna-samšayah
na—niekada; dvėsti—neapkenčia; akušalam—nepalankaus; karma—darbo;
kušale—prie palankaus; na—ne; anusajjate—prisiriša; tyagi—atsižadėjęs;
sattva—dorybės;
samdvistah—apimtas;
medhavi—protingas;
chinna—nukirtęs; samšayah—visas abejones.
Protingas, atsižadėjęs ir valdomas dorybės gunos žmogus nei jaučia
neapykantą nepalankiam darbui, nei turi potraukį palankiam, o dėl
paties darbo, tai jam nekyla abejonių.
KOMENTARAS: Žmogus Krsnos sąmonėje arba tas, kurį valdo dorybės guna,
nejaučia neapykantos niekam, kas teikia rūpesčių jo kūnui. Jis atlieka darbą
tinkamoje vietoje tinkamu laiku, nesibaimindamas dėl nemalonių savo pareigų
vykdymo pasekmių. Toks -transcendencijoje egzistuojantis žmogus iš tikrųjų
išmintingas ir neturi abejonių dėl savo poelgių.

11 TEKSTAS

na hi deha-bhrta šakyarh tyaktum karmany ašesatah yas tu
karma-phala-tyagi sa tydgity abhidhiyate
na—niekada; hi—tikrai; deha-bhrta—įkūnytam; šakyam—įmanoma;
tyaktum—atsižadėti; karmani—veiklos; ašesatah—visiškai; yah—kuris;
tu—tačiau; karma—darbo; phala—rezultatų; tyagi—atsižadėjęs; sah—jis;
tyagi—atsižadėjęs; iti—taip; abhidhiyate—yra sakoma.
Juk išties, neįmanoma įkūnytai būtybei visiškai atsisakyti veiklos. Todėl
sakoma, jog tas, kuris atsižada savo veiklos vaisių, yra iš tiesų atsižadėjęs.
KOMENTARAS: Bhagavad-gita sako, kad niekada negalima atsisakyti darbo.
Todėl tas, kuris dirba dėl Krsnos ir nesinaudoja karminės veiklos rezultatais,
tas, kuris viską aukoja Krsnai, iš tiesų yra atsižadėjęs. Daugelis Tarptautinės
Krišnos Sąmonės Organizacijos narių įtemptai dirba įstaigose, gamyklose ir
kitur ir visą uždarbį aukoja Organizacijai. Tokios iškilnios sielos iš tikrųjų jau
yra sannyasiai, atsižadėję pasaulio. Posmas aiškiai nurodo, kaip atsižadėti
veiklos vaisių ir vardan ko tai reikia daryti.
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12 TEKSTAS
arftsfag flftf ^ f^f^T ^ifa:

I

artistam istarh mišrarh ca tri-vidham karmanah phalam bhavaty
atydgindrh pretya na tu sannydsindm fcvacit
anistam—vedantis į pragarą; istam—vedantis į dangų; mišram— mišrus;
ca—ir; tri-vidham—trijų rūšių; karmanah—darbo; phalam—rezultatas;
bhavati—ateina; atydgindm—neatsižadėjusiam; pretya—po mirties; na—ne;
tu—tačiau; sannydsindm—atsižadėjusiam pasaulio; kvacit—bet kuriuo laiku.
Kas neatsižada, tas po mirties ragauja trijų rūšių veiklos vaisius:
geidžiamus, negeidžiamus ir mišrius. O atsižadėjęs pasaulio nepatiria
savo veiklos pasekmių nei džiaugsmo, nei kančios forma.
KOMENTARAS: Žmogus Krsnos sąmonėje, kuris veikia suvokdamas savo
ryšį su Krsna, visada yra išsivadavęs. Todėl po mirties jis nepatiria savo
veiksmų pasekmių nei džiaugsmo, nei kančios forma.

13 TEKSTAS

vmrfa wim) mppfii foto ir i
pahcaitdni mahd-baho karanani nibodha me sankhye krtdnte
proktdni siddhaye sarva-karmanam
pahca—penkios;
etdni—visos
šios;
mahd-bdho—o
tvirtaranki;
karanani—priežastys;
nibodha—suprask;
me—iš
Manęs;
sankhye—Veddntoje;
krta-ante—kaip
išvada;
proktdni—pasakytos;
siddhaye—tobulumui; sarva—visos; karmanam—veiklos.
O tvirtaranki Arjuna, pasak Vedantos, yra penkios priežastys, kurios lemia bet
kokį veiksmą. Sužinoki dabar jas iš Manąs.
KOMENTARAS: Gali iškilti klausimas: jei bet koks veiksmas neišvengiamai
sukelia atoveikį, kaip tad yra, kad žmogus Krsnos sąmonėje nei kenčia nuo
savo veiklos pasekmių, nei patiria dėl jų džiaugsmą. Norėdamas tai paaiškinti,
Viešpats kreipiasi į Vedantas filosofiją. Jis sako, kad veikla turi penkias
priežastis, ir norint, kad ji būtų sėkminga, šias penkias priežastis būtina žinoti.
Sdn-khya reiškia „žinojimo esmė", o Vedantą — „žinojimo galutinė esmė",
kurią pripažino visi svarbiausieji, dcaryos ir net patsai Šari-kara. Todėl
atsakymo reikia kreiptis į tokį autoritetingą šaltinį.
Aukščiausią valdžią turi Supersiela. Bhagavad-gita sako: sarvasya cdharh
hrdi sannivistah. Supersiela paskatina mus veikti primindama kiekvienam jo
ankstesniąją veiklą. O veiksmai Krsnos sąmonėje, atliekami Jos nurodymais iš
vidaus, nesukuria jokio atoveikio nei šiame, nei pomirtiniame gyvenime.

14 TEKSTAS
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adhisthdnam tatha karta karanam ca prthag-vidham vividhdš ca
prthak cestd daivarh caivdtra pahcamam
adhisthdnam—vieta;
tatha—taip
pat;
karta—veikėja^
karanam
—instrumentai; ca—ir; prthak-vidham—skirtingų rūšių; vividhdh —įvairios;
ca—ir; prthak—atskiros; cestdh—pastangos; daivam —Aukščiausiasis;
ca—taip pat; eva—tikrai; atra—čia; pahcamam—penktas.
Veiksmo vieta [kūnas], atlikėjas, juslės, pastangos ir pagaliau Supersiela —
tokie yra penki veiksmo faktoriai.
KOMENTARAS: Žodis adhisthdnam nurodo kūną. Siela, esanti kūne, veikia
taip, kad sukurtų veiklos rezultatą ir todėl vadinasi karta — „veikiančioji".
Apie tai, kad siela yra pažįstantis subjektas ir veikiančioji, pasakyta šruti. Esa
hi drastd srastd (Prašna Upanisada 4.9). Šitai liudija ir Veddnta-sūtros
posmai: j no 'ta eva (2.3.18) ir karta šdstrdrthavattvdt (2.3.33). Veiklos
instrumentai yra juslės, ir siela veikia jų pagalba. Kiekvienam veiksmui atlikti
reikalingos tam tikros pastangos. Tačiau bet kokia veikla priklauso nuo Supersielos— draugo, kuris glūdi širdyje, valios. Aukščiausias Viešpats— tai
aukščiausioji priežastis. Tokiomis aplinkybėmis to, kuris veikia Krsnos
sąmonėje, kaip nurodo Supersiela esanti širdyje, žinoma, nesaisto jokia veikla.
Pasiekusieji visišką Krsnos sąmone faktiškai jau neatsako už savo veiksmus.
Viskas yra Supersielos, Aukščiausio Dievo Asmens, aukščiausioje valioje.

15 TEKSTAS

q(U*w^fofasft JTR^T TO i
šarlra-vdh-manobhir yat karma prdrabhate narah nydyyam vd
viparltam vd pahcaite tasya hetavah
šarira—kūnu; vdk—kalba; manobhih—ir protu; yat—kurią; karma—veiklą;
prdrabhate—pradeda; narah—žmogus; nydyyam— teisingą; vd—ar;
viparltam—priešingą; va—ar; pahca—penkios; ete—visos šios; tasya—jos;
hetavah—priežastys.
Nesvarbu ar veiksmas, kurį atlieka žmogus protu, kūnu ir kalba,
teisingas ar neteisingas—jo priežastis visada yra šie penki faktoriai.
KOMENTARAS: Labai svarbūs posmo žodžiai „teisingas" ir „neteisingas".
Teisingas darbas yra tas, kuris neprasilenkia su šventraščių nurodymais. O
neteisingas — tai darbas, priešingas šventraščių principams. Šie penki
faktoriai būtini norint, kad bet kuris veiksmas, kurį atliekame, būtų užbaigtas.
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tatraivarh sati kartaram dtmdnam kevalam tu yah pašyaty
akrta-buddhitvdn na sa pašyati durmatih
tatra—ten; evam—taip; sati—esantį; kartaram—veikėją; dtmdnam—save;
kevalam—tiktai;
tu—tačiau;
yah—tas
kuris;
pašyati—mato;
akrta-huddhitvdt—dėl menko proto; na—niekada; sah —jis; pašyati—mato;
durmatih—kvailys.
Todėl tas, kuris mano, jog veikia vienas pats, ir neatsižvelgia į tuos penkis
faktorius, be abejonės, nėra itin protingas ir nemato tikrosios dalykų
esmės.
KOMENTARAS: Kvailys negali suprasti, kad širdyje glūdi draugas —
Supersiela ir vadovauja jo veiklai. Jei vieta, veiksmo atlikėjas, pastangos ir
juslės — materialios priežastys, tai Aukščiausiasis, Dievo Asmuo — lemianti
priežastis. Todėl būtina matyti ne tik šias keturias materialias priežastis, bet
įžvelgti ir aukščiausią, esminę priežastį. Kas nemato Aukščiausiojo, tas mano,
kad viską atlieka pats.

17 TEKSTAS

yasya ndhankrto hhdvo huddhir yasya na lipyate hatvdpi sa imdl
lokan na hanti na nibadhyate
yasya—kurio; na—niekada; ahahkrtah—netikro ego; bhavah— prigimtis;
buddhih—intelektas; yasya—to, kurio; na—niekada; lipyate—prisirišęs;
hatvd—žudydamas; api—netgi; sah—jis; imdn —tą; lokan—pasaulį;
na—niekada; hanti—žudo; na—niekada; nibadhyate—susipainioja.
Kas nesivadovauja netikru ego, kieno intelektas laisvas, tas ir žudydamas
žmogų šiame pasaulyje nežudo. Jo veiksmai jo ne-supančioja.
KOMENTARAS: Šiame posme Viešpats praneša Arjunai. kad noras atsisakyti
kovos kyla iš netikro ego. Arjuna galvojo, kad jis pats atlieka veiksmą ir
nepaisė aukščiausio leidimo, kuris ateina tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Jei
žmogus apie aukščiausio leidimo egzistavimą net nenutuokia, kam jam
apskritai kažką daryti? Tačiau tasai, kuris žino, kokie yra veiklos instrumentai,
kad jis pats yra veikėjas, o Aukščiausias Viešpats — aukščiausias
Ieidžiantysis, tas tobulai atlieka bet kokį veiksmą. Toks žmogus niekad nepakliūva iliuzijos valdžion. Veiklą asmenine iniciatyva ir atsakomybe gimdo
netikras ego ir bedievystė, arba Krsnos sąmonės nebuvimas. Kas veikia
Krsnos sąmonėje vadovaujamas Supersielos, ar Aukščiausio Dievo Asmens,
net žudydamas nežudo, ir tokio žudymo pasekmės jo neliečia. Kareivis, kuris
žudo aukštesnio rango viršininko įsakymu, negali būti teisiamas, tačiau jei jis
žudytų savo iniciatyva, be abejonės, jį reikėtų atiduoti į teismą.
18 TEKSTAS
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jhdnam jneyam parijhdtd tri-vidhd karma-codand karanam karma
karteti tri-vidhah karma-sahgrahah
jhdnam—žinojimas; jneyam—pažinimo objektas; parijhdtd—pažįstantis
subjektas; tri-vidhd—trijų rūšių; karma—darbo; codand —varomoji jėga;
karanam—juslės;
karma—darbas;
karta—veikėjas;
iti—taip;
tri-vidhah—trijų rūšių; karma—darbo; sahgra-hah—sankaupa.
Žinojimas, pažinimo objektas ir pažįstantis subjektas — trys faktoriai,
skatinantys veiksmą, o juslės, pats veiksmas ir veikiantysis — trys
sudedamosios veiksmo dalys.
KOMENTARAS: Kasdienine veiklą skatina trys priežastys: žinojimas,
pažinimo objektas ir pažįstantis subjektas. Veiklos instrumentai, pats
veiksmas ir jo atlikėjas vadinami sudedamosiomis veiklos dalimis. Bet kuris
žmogaus veiksmas susideda iš šių elementų. Veiksmą skatina impulsas, kuris
vadinamas įkvėpimu. Bet koks sprendimas, padarytas prieš atliekant darbą,
jau yra darbas subtilia forma. Po to darbas gauna veiksmo išraišką. Pirmiausia
žmogus išgyvena psichinį mąstymo, jausmo ir troškimo procesą, vadinamą
impulsu. Įkvėpimas veikti nesiskiria pagal esmą, nepriklausomai nuo to, ar jį
sukelia Šventraščiai, ar dvasinio mokytojo nurodymai. Esant įkvėpimui ir
atlikėjui, juslių ir proto (juslių centro) pagalba įvyksta patsai veiksmas. Taigi
veiksmo sudedamųjų dalių suma vadinasi veiksmo visybe.
19 TEKSTAS

sit^r y«i<k^ M

TO^P ^rftn^n

jnanam karma ca karta ca tridhaiva guna-bhedatah procyate
guna-sankhyane yathdvac chrnu tany api
jnanam—žinojimas; karma—darbas; ca—taip pat; karta—veikėjas; ca—taip
pat; tridhd—trijų rūšių; eva—tikrai; guna-bhedatah —pagal skirtingas
materialios gamtos gunas\ procyate—yra sakoma; guna-sankhyane—pagal
skirtingas gunas; yathd-vat—tokie, kokie jie yra; šrnu—išgirsk; tani—apie
juos visus; api—taip pat.
Tris materialios gamtos gunas atitinka trijų rūšių žinojimas, veikla bei jos atlikėjai.
Paklausyk, Aš juos apibūdinsiu.

KOMENTARAS: Keturioliktas skyrius išsamiai apibūdino tris materialios
gamtos gunas. Jame buvo pasakyta, kad dorybės guna apšviečia, aistros guna
yra materialistinė, o neišmanymo guna sukelia tingumą ir ištižimą. Visos
materialios gamtos gunos saisto, jos neteikia išsivadavimo. Sąlygoja net
dorybės guna. Septynioliktas skyrius apibūdino įvairių kategorijų žmonių,
kuriuos veikia įvairios materialios gamtos gunos, garbinimo būdus. Siame
posme Viešpats sako norįs kalbėti apie įvairių tipų žinojimą, veikėjus ir patį
darbą pagal tris materialias gunas.
20 TEKSTAS
■
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sarva-bhūtesu yenaikam bhavam avyayam iksate avibhaktam
vibhaktesu taj jnanam viddhi sattvikam
sarva-bhutesu—visose gyvose būtybėse; yena—kurio dėka; ekam —vieną;
bhavam—padėtį; avyayam—amžiną; iksate—mato; avibhaktam—nedalomą;
vibhaktesu—padalintą į begalo daug dalių; tat—tas; jhdnam—žinojimas;
viddhi—žinok; sdttvikam—dorybės gunos.
Žinojimas, kurio dėka viena nedaloma dvasinė esmė matoma visose
gyvose esybėse, nors jos yra susiskaidžiusios į daugybą formų, žinok, yra
dorybės gunos.
KOMENTARAS: Žinojimas žmogaus, kuris visose gyvose būtybėse —
pusdieviuose, žmonėse, žvėryse, paukščiuose, gyvūnuose, vandens gyviuose
bei augaluose — mato vieną ir tą pačią dvasinę sielą, yra dorybės gunos.
Visose gyvose esybėse dvasinė siela ta pati, nors jų kūnai, pelnyti praeities
veikla, skirtingi. Septintame skyriuje buvo kalbėta, kad gyvybės jėgą
kiekvienam kūnui įkvepia aukštesnioji Aukščiausio Viešpaties prigimtis.
Taigi tą aukštesnę prigimtį, gyvybės jėgą, matyti kiekviename kūne — reiškia
matyti dorybės gunos lygiu. Toji gyvybės energija amžina, tuo tarpu kūnai
pasmerkti suirti. Skirtumus matome stebėdami kūnus: sąlygotam gyvenimui
būdinga materialios egzistencijos formų įvairovė, tad mums ir atrodo, kad
gyvybės jėga susiskaidžiusi. Toks imper-sonalus žinojimas yra vienas savęs
pažinimo aspektų.

21 TEKSTAS
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prthaktvena tu yaj jhdnam ndnd-bhdvdn prthag-vidhdn vetti
sarvesu bhūtesu taj jhdnam viddhi rajasam
prthakn'ena—dėl padalinimo; tu—tačiau; yat—kuris; jhdnam— žinojimas;
ndnd-bhdvdn—daugybę situacijų; prthak-vidhdn— skirtingų; vetti—žino;
sarvesu—visose; bhūtesu—gyvose esybėse; tat—tas; jhdnam—žinojimas;
viddhi—žinok; rajasam—aistros gunos.
Žinojimas, kuris verčia manyti, kad gyvos esybės tipą lemia kūnas, žinok,
yra aistros gunos
KOMENTARAS: Supratimas, kad gyva esybė — tai materialus kūnas, o suirus
kūnui nelieka ir sąmonės, vadinamas aistros gunos žinojimu. Pagal šį
supratimą, kūnų skirtumus nulemia skirtingi sąmonės išsivystymo lygiai, ir
nėra jokių atskirų sielų, kurioms būtų būdinga sąmonė. Pats kūnas yra siela, ir
be kūno neegzistuoja jokia kita siela. Remiantis šiuo mokymu, sąmonė yra
laikina. Arba yra dar ir tokia teorija: jokių individualių sielų nėra, egzistuoja
tiktai viena visa persmelkianti siela, kupina žinojimo, o materialus kūnas —
laikinas neišmanymo pasireiškimas. Arba tokia: be kūno neegzistuoja jokia
ypatinga individuali arba aukščiausia siela. Tokios sampratos yra aistros
gunos padarinys.
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22 TEKSTAS

yat tu krtsna-vad ekasmin karye saktam ahaitukam atattvdrtha-vad
alpam ca tat tdmasam uddhrtam
yat—tas, kuris; tu—bet; krtsna-vat—kaip vieną vienintelį; ekasmin—prie
vieno; karye—darbo; saktam—prisirišęs; ahaitukam— be priežasties;
atattva-artha-vat—be žinių apie tikrovę; alpam— labai ribotas; ca—ir;
tat—tas; tdmasam—tamsos gunos; uddhrtam—sakoma, yra.
Žinojimas, skatinantis polinkį vienai veiklos rūšiai kaip visų svarbiausiai
ir vienintelei, neatspindintis tiesos ir labai skurdus, pasakyta, yra tamsos
gunos.
KOMENTARAS: Paprasto žmogaus žinojimas visada priklauso tamsos, arba
neišmanymo gunai, nes sąlygotame gyvenime kiekvienos gyvos esybės
gimimas yra neišmanymo gunos. Kas negilina žinių, remdamasis autoritetais
ir šventraščių nurodymais, tas turi žinias, kurios ribojasi kūnu. Jis nė
nesistengia veikti pagal šventraščių nurodymus. Dievas jam reiškia pinigus, o
žinojimas — patenkinti kūno poreikius. Toks žinojimas niekaip nesusijęs su
Absoliučia Tiesa. Jis daugiau ar mažiau panašus į gyvūnų „mokslą" — kaip
valgyti, miegoti, poruotis ir gintis. Apibūdindamas tokį žinojimą, posmas jį
vadina tamsos gunos padariniu. Kitaip sakant, žinojimas, kad dvasinė siela yra
aukščiau kūno, yra dorybės gunos. Žinojimas, skatinantis daugybės teorijų ir
doktrinų kūrimą, pasitelkus žemišką logiką ir spekuliatyvius samprotavimus,
yra aistros gunos, o žinojimas, kurio objektas — kūno patogumai, yra neišmanymo gunos.
23 TEKSTAS

niyatam sahga-rahitam ardga-dvesatah krtam aphala-prepsund
karma yat tat sdttvikam ucyate
niyatam—reguliuojamas;
sanga-rahitam—be
prisirišimo;
araga-dvesatah—be
meilės
ar
neapykantos;
krtam—atliktas;
aphala-prepsund—netrokštančio karminio rezultato; karma—veiksmas;
yat—kuris; tat—tas; sdttvikam—dorybės gunos; ucyate—yra vadinamas.
O veiksmas, kuris yra reglamentuotas ir atliekamas he potraukio, meilės ar
neapykantos, ir netrokštant karminių rezultatų, pasakyta, yra dorybės gunos.
KOMENTARAS: Pareigos pagal veiklos pobūdį, atitinkančios šventraščių
nustatytus visuomenės skyrius, reglamentuotos, atliekamos be potraukio ir
nereiškiant nuosavybės teisių, taigi ir be jokios meilės ar neapykantos,
atliekamos Krsnos sąmonėje ir skirtos patenkinti Aukščiausią Viešpatį,
nesiekiant sau pasitenkinimo ar malonumo — vadinamos dorybės gunos
veikla.
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24 TEKSTAS

yat tu kdmepsund karma sdhahkdrena vd punah kriyate
hahuldydsarh tad rajasam uddhrtam

yat—tas, kuris; tu—bet; kama-lpsuna—trokštančio karminių rezultatų;
karma—veiksmas; sa-ahahkdrena—su ego; va—arba; punah—vėl;
kriyate—atliktas; hahula-dydsam—su dideliu vargu; tat—tas;
rdjasam—aistros gunos; uddhrtam—sakoma, yra.
Veiksmas, kuris atliekamas su didelėmis pastangomis patenkinti savo
troškimus, kuris kyla iš netikro ego, sakoma, yra aistros gunos.
25 TEKSTAS

anuhandham ksayam himsdm anapeksya ca paurusam
mohdd drahhyate karma yat tat tdmasam ucyate
anuhandham—ateityje pavergsiantis; toyam—naikinantis; himsdm—ir
kitiems sukeliantis skausmą; anapeksya—neatsižvelgiantis [pasekmes;
ca—taip pat;paurusam—savo iniciatyva; mohat— iš iliuzijos;
drahhyate—pradėtas;
karma—veiksmas;
yat—kuris;
tat—tas;
tdmasam—neišmanymo gunos; ucyate—sakoma, yra.
Veiksmas, atliekamas iš iliuzijos ir nepaisant šventraščių nurodymų,
negalvojant apie tai, kad ateityje jis žada nelaisvę ir prievartą, kad kelia
kitiems kančias, pasakyta, yra neišmanymo gunos.
KOMENTARAS: Už savo veiksmus reikia atsakyti prieš valstybę arba
Aukščiausio Viešpaties įgaliotinius, kuriuos vadina Yamadū-tomis.
Neatsakinga veikla — destruktyvi, kadangi laužo šventraščių nurodytus
reguliuojamuosius principus. Dažnai ši veikla pagrįsta smurtu, ir nuo jos
kenčia kitos gyvos esybės. Tokios neatsakingos veiklos pagrindas —
asmeninė patirtis. Tatai yra iliuzija, o bet kuri iliuzinė veikla — neišmanymo
gunos padarinys.

fa^ftrartft$*H: ^rr*ufw;

\\\\\\

mukta-sahgo ' naharh-vddi dhrty-utsdha-samanvitah
siddhy-asiddhyor nirvikarah karta sdttvika ucyate
mukta-sahgah—išsivadavęs
nuo
bet
kokio
materialaus
ryšio;
ana-ham-vddi—atsikratęs netikro ego; dhrti—ryžtu; utsdha—ir didžiu
įkvėpimu;
samanvitah—apdovanotas;
siddhi—tobulybėje;
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asid-dhyoh—nesėkmėje;
nirvikarah—nesikeičiantis;
sattvikah—dorybės gunos; ucyate—sakoma, yra.

karta—veikėjas;

Kas atlieka savo pareigą neturėdamas jokių ryšių su materialios gamtos
gunomis, užmiršęs netikrą ego, su didžiuliu ryžtu ir įkvėpimu, kas
vienodai sutinka ir sėkmę, ir nesėkmę, tas, pasakyta, yra veikėjas, kurį
valdo dorybės guna.
KOMENTARAS: Žmogus Krsnos sąmonėje visada transcendentalus
materialios gamtos gunoms. Jis nelaukia jokių jam patikėto darbo rezultatų,
nes jis yra aukščiau netikro ego ir didybės. Ir vis dėlto įkvėpimas jo
neapleidžia tol, kol jis nepabaigia darbo. Jo netrikdo užsikrauti sunkumai, jis
visą laiką trykšta entuziazmu. Jis abejingas ir sėkmei, ir nesėkmei, vienodas ir
kančioje, ir laimėje. Toks veikėjas egzistuoja dorybės gunos lygiu.

27 TEKSTAS

rūgi karma-phala-prepsur lubdho himsdtmako 'šucih
harsa-šokanvitah karta rajasah parikirtitah
rūgi—labai prisirišęs; karma-phala—darbo vaisių; prepsuh—geidžiantis;
lubdhah—godus; himsd-dtmakah—visada pavydus; ašu-cih—nešvarus;
harsa-šoka-anvitah—veikiamas džiaugsmo ir liūdesio; karta—toks veikėjas;
rajasah—aistros gunos; parikirtitah —yra skelbiamas.
Kas prisirišęs prie darbo ir darbo vaisių, kas trokšta jais naudotis, yra
godus, visada pavydus ir nešvarus, ką blaško džiaugsmas ir liūdesys, tas,
pasakyta, yra veikėjas, kurį valdo aistros guna.
KOMENTARAS; Žmogus labai prisiriša prie kurio nors darbo ar jo rezultatų,
kai jis turi perdėm didelį potraukį tam, kas materialu — namų židiniui,
žmonai ir vaikams. Toks žmogus netrokšta pasikelti į aukštesnę egzistencijos
situaciją. Jam terūpi kaip patobulinti pasaulį, kad jis būtų kuo patogesnis
materialiu požiūriu. Paprastai jis labai godus ir mano, kad visa, ką jis įsigijo
— amžina ir neprarandama. Toks žmogus pavydi kitiems ir pasiryžęs padaryti
bet ką, kad tik patenkintų savo jusles. Todėl toks žmogus nešvarus. Jam nė
motais, ar lėšų pragyvenimui užsidirbta dorais, ar nedorais būdais. Jei darbas
jam pavyksta, jis jaučiasi labai laimingas, ir labai kremtasi, kai ištinka
nesėkmė. Toks veikėjas yra valdomas aistros gunos.

28 TEKSTAS
■
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ayuktah—nesiremiantis šventraščių nurodymais; prdkrtah—materialistiškas;
stabdhah—užsispyręs; šathah—linkęs meluoti; nais-krtikah—greitas įžeisti
kitus; alasah—tingus; visddi—niūrus; dir-gha-sūtri—delsiantis; ca—taip pat;
karta—veikėjas; tamasah— neišmanymo gunos: ucyate—sakoma, yra.
Kieno visa veikla prieštarauja šventraščių nurodymams, kas yra
materialistiškas, užsispyręs, linkęs meluoti, greitas įžeisti kitą, kas yra
tingus, niūrus ir visada delsia, tas, pasakyta, yra veikėjas, kurį valdo
neišmanymo guna.
KOMENTARAS: Šventraščių nurodymai sako, kokia veikla derėtų užsiimti ir
kokia nederėtų. Žmonės, kurie nepaiso šių nurodymų, dirba darbus, kurių
dirbti nederėtų. Paprastai tokie žmonės yra Ihaterialistiški, gyvena paklusdami
gamtos gunoms, o ne šventraščių nurodymams. Materialistiškiems žmonėms
švelnumas nebūdingas, dažniausia jie klastingi ir greiti įžeisti kitus. Jie labai
tingūs. Nors ir turi pareigų, tačiau deramai jų neatlieka, vis atidėlioja ateičiai.
Todėl jie visad paniurę, visad delsia. Valandos darbą jie vilkina metų metus.
Tokie veikėjai yra valdomi neišmanymo gunos.
29 TEKSTAS

buddher bhedam dhrteš caiva gunatas tri-vidham šrnu procyamanam
ašesena prthaktvena dhananjaya
buddheh—intelekto; bhedam—skirtumus; dhrteh—pastovumo; ca—taip pat;
eva—tikrai; gunatah—pagal materialios gamtos gunas; tri-vidham—trijų
rūšių;
šrnu—išklausyk;
procyamanam—
kaip
Aš
apibūdinu;
ašesena—išsamiai; prthaktvena—skirtingai; dhananjaya—o turtų laimėtojau.
O turtų laimėtojau, dabar prašau paklausyk — Aš tau išsamiai
apibūdinsiu skirtingas išmanymo ir ryžto rūšis, kurios atitinka tris
materialios gamtos gunas.
KOMENTARAS: Paaiškinęs, kas yra žinojimas, pažinimo objektas ir
pažįstantis subjektas, suskirstęs juos pagal tris materialios gamtos gunas,
Viešpats tuo pačiu principu nusako veikėjo intelektą ir ryžtą.
30 TEKSTAS

pravrttim ca nivrttim ca kdrydkdrye bhaydbhaye bandharh moksam ca
ya vetti buddhih sa pdrtha sdttvikl
pravrttim—veiklumą; ca—taip pat; nivrttim—neveiklumą; ca— ir;
kdrya—kas dera daryti; akdrye—ir ko daryti nedera; bhaya —baimę;
abhaye—ir bebaimiškumą; bandham—saitus; moksam
—išsivadavimą; ca—ir; ya—tą, kuris; vetti—žino; buddhih— supratimas;
sa—tas; pdrtha—o Prthos sūnau; sdttviki—dorybės gurios.
O Prthos sūnau, išmanymas, kai žinai, ką daryti ir ko nedaryti, ko verta
bijoti ir ko bijoti neverta, kas saisto ir kas išvaduoja, yra dorybės gunos.
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KOMENTARAS: Veiksmai, atliekami vadovaujantis šventraščių nurodymais,
vadinami pravrtti arba veiksmais, kuriuos verta atlikti. O veiksmų, kurių
šventraščiai nenurodo, atlikti nedera. Šventraščių nurodymų nežinantieji
susipainioja veiksmuose ir jų atoveikiuose. Išmanymas, kai intelektu skiriami
tie dalykai, yra dorybės gunos.
31 TEKSTAS

yaya dharmam adharmam ca karyam cdkdryam eva ca ayathdvat
prajdndti buddhih sa pdrtha rdjasi
yaya—kuris; dharmam—religijos principus; adharmam—bedievystę; ca—ir;
karyam—kas dera daryti; ca—taip pat; akdryam —ko daryti nedera;
eva—tikrai; ca—taip pat; ayathd-vat—netobulai; prajdndti—žino;
buddhih—intelektas; sa—tas; pdrtha—o Prthos sūnau; rdjasi—aistros gunos.
O Prthos sūnau, išmanymas, kuris neskiria religijos nuo bedievystės,
deramo veiksmo nuo nederamo, yra aistros gunos.
32 TEKSTAS

adharmam dharmam iti ya manyate tamasdvrtd sarvdrthdn
viparltdrhš ca buddhih sd pdrtha tdmasi
adharmam—bedievystė;
dharmam—religija;
iti—šitaip;
ya—kuris;
manyate—mano; tamasd—iliuzijos; dvrtd—apimtas; sarvaarthdn—visus
daiktus; viparitdn—klaidinga linkme; ca—taip pat; buddhih—intelektas;
sa—tas; pdrtha—o Prthos sūnau; tdmasi— neišmanymo gunos.
Išmanymas, kuris bedievystę laiko religija, o religiją — bedievyste, kuris
pakerėtas iliuzijos ir apimtas tamsybės, kuris visada krypsta klaidinga
linkme, o Partha, yra neišmanymo gunos.
KOMENTARAS: Neišmanymo gunos sąlygojamas intelektas visada veikia
priešingai, nei turėtų. Jis pripažįsta religijas, kurios nėra religija, ir atmeta
tikrąją religiją. Tamsūs žmonės didžią sielą laiko paprastu žmogumi, o
paprastą žmogų —didžia siela. Tiesa jiems — melas, o melas — tiesa. Jie
visad pasirenka klaidingą veiklos kryptį, todėl jų intelektas yra neišmanymo
gunos.

33 TEKSTAS
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dhrtyd yaya dhdrayate manah-prdnendriya-kriydh
yogendvyabhicdrinyd dhrtih sa pdrtha sdttviki
dhrtyd—ryžtas;
yaya—kurio
dėka;
dhdrayate—žmogus
palaiko;
manah—proto; prdna—gyvybės; indriya—ir juslių; kriydh—veiklą;
yogena—yogos praktikos dėka; avyabhicarinyd—be jokio pertrūkio;
dhrtih—ryžtas; sa—tas; pdrtha—o Prthos sūnau; sdttviki—dorybės gunos.
O Prthos sūnau, nepalaužiamas ryžtas, kurį nuolat stiprina yogos
praktika ir kuris tos praktikos dėka valdo proto, gyvybės bei juslių
veiklą, yra dorybės gunos.
KOMENTARAS: Yoga — tai priemonė Aukščiausiai Sielai pažinti. Kas visada
ryžtingai susitelkęs į Aukščiausią Sielą, savo proto, gyvybės ir juslių veiklą
kreipia į Aukščiausiąjį, tas atsideda Krsnos sąmonei. Tokios rūšies ryžtas yra
dorybės gunos. Siame posme labai svarbus žodis avyabhicarinya, mat jis
pažymi, kad žmogus, gyvenantis Krsnos sąmonėje, nenukrypsta į jokią kitą
veiklą.
-

34 TEKSTAS

yayd tu dharma-kdmdrthdn dhrtyd dhdrayate 'rjuna prasahgena
phaldkdhksi dhrtih sd pdrtha rajasi
yayd—kurio dėka; tu—bet; dharma—religiją; karna—juslinį pasitenkinimą;
arthdn—ir ekonomikos vystymą; dhrtyd—ryžtu; dhdrayate—palaiko;
arjuna—o
Arjuna;
prasahgena—nes
yra
prisirišęs;
phala-dkdriksi—geidžiantis veiklos vaisių; dhrtih—ryžtas; sd—tas; pdrtha—o
Prthos sūnau; rajasi—aistros gunos.
O ryžtas, kuris skatina nuolat siekti karminių rezultatų religijos,
ekonomikos vystymo ar juslių tenkinimo srityse, yra aistringos
prigimties, o Arjuna.
KOMENTARAS: Kiekvienas, kuris visada geidžia karminių religinės ar
ekonominės veiklos rezultatų, kurio vienintelis troškimas — juslinis
pasitenkinimas, ir kurio protas, gyvenimas bei juslės nukreipti į tai, yra aistros
gunos valdžioje.

35 TEKSTAS
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yayd svapnam bhayam šokam visddam madam eva ca na vimuhcati
durmedhd dhrtih sd pdrtha tamasi
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yayd—kurio dėka; svapnam—sapnus; bhayam—baimę; šokam— sielvartą;
visddam—niūrumą; madam—iliuziją; eva—tikrai; ca —taip pat;
na—niekada; vimuhcati—atmeta; durmedhd—neprotingas; dhrtih—ryžtas;
—neišmanymo gunos.

sa—tas;

partha—o

Prthos

sūnau;

tamasi

Ryžtas, kuris nesiekia toliau sapnų, baimės, sielvarto, niūrumo ir iliuzijos —
toks kvailas ryžtas, o Prthos sūnau, yra neišmanymo gunos.
KOMENTARAS: Nereikia daryti išvados, kad žmogus, valdomas dorybės
gunos, nesapnuoja. Šiuo atveju „sapnai" reiškia nesaikingą miegą. Sapnuoja
kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo to, kokia guna — dorybės, aistros ar
neišmanymo—jį valdo. Tai natūralus reiškinys. Tačiau kas negali atsisakyti
besaikio miego ir didžiuojasi, kad mėgaujasi materialiais objektais, kas gyvena
svajonėmis viešpatauti materialiame pasaulyje, ir kieno gyvenimas, protas bei
juslės į tai nukreipti, to ryžtas yra neišmanymo gunos.

36 TEKSTAS

sukham tv idanirh tri-vidham šrnu me bharatarsabha abhyasad
ramate yatra duhkhantam ca nigacchati
sukham—apie laimę; tu—bet; idanim—dabar; tri-vidham—trijų rūšių;
šrnu—išgirsk; me—iš Manęs; bharata-rsabha—o geriausias iš Bharatų;
abhyasat—praktikuodamas;
ramate—mėgaujasi;
yatra—kur;
duhkha—kančių; ant am—pabaigą; ca—taip pat; nigacchati—gauna.
O geriausias iš Bharatų, dabar paklausyk, ką pasakysiu apie trijų rūšių laimę,
kurią patiria sąlygota siela ir dėl kurios kartais baigiasi visos jos kančios.
KOMENTARAS: Sąlygota siela nenuilsdama ieško materialios laimės ir tuo
pačiu ji kramto tai, kas jau sukramtyta. Tačiau kartais, perkramtydama tokius
džiaugsmus, ji išsivaduoja iš materijos pančių, nes bendrauja su didžiomis
sielomis. Kitaip sakant, sąlygota siela visada vienaip ar kitaip tenkina jusles,
tačiau kartais, kai palankaus bendravimo dėka ji supranta, kad kartoja vieną ir
tą patį, ir kai nubunda tikrajai Krsnos sąmonei, iš tokios besikartojančios
„laimės" ji išsivaduoja.
■

37 TEKSTAS

yat tad agre visam iva parindme 'mrtopamam
tat sukham sdttvikam proktam dtma-buddhi-prasdda-jam
yat—kas; tat—tas; agre—pradžioje; visam iva—lyg nuodai; poriname—pabaigoje; amrta—nektaras; upamam—palyginus; tat —ta;
sukham—laimė; sdttvikam—dorybės gunos; proktam—yra pasakyta;
dtma—savajame „aš"; buddhi—intelekto; prasdda-jam —gimęs iš
pasitenkinimo.
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Kas iš pradžių atrodo nuodai, o vėliau — tarytum nektaras, ir kas
pažadina žmogų savęs pažinimui, yra dorybės gunos laimė.
KOMENTARAS: Siekdami pažinti save, turime laikytis daugybės taisyklių,
kad valdytume protą bei jusles ir mintis sutelktume į savąjį „aš". Sis procesas
sudėtingas ir kartus tarsi nuodai, tačiau jei sėkmingai laikysimės regulų ir
pasieksime transcendentinį lygmenį, paragausime tikrojo nektaro ir patirsime
gyvenimo džiaugsmą.
■

38 TEKSTAS

visayendriya-samyogdd yat tad agre 'mrtopamam parindme visam
iva tat sukham rajasam smrtam
visaya—juslių objektų; indriya—ir juslių; samyogdt—iš jungties; yat—kuri;
tat—ta;
agre^—pradžioje;
amrta-upamam—lyg
nektaras;
parindme—pabaigoje; visam iva—tarsi nuodai; tat—ta; sukham—laimė;
rajasam—aistros gunos; smrtam—yra laikoma.
Laimė, kuri patiriama, kai susiliečia juslės su juslių objektais, ir kuri
pradžioje yra tarsi nektaras, bet ilgainiui virsta nuodais, pasakyta, yra
aistringos prigimties.
KOMENTARAS: Kai jaunuolis sutinka merginą, juslės kursto žvelgti į ją, liesti
ir lytiškai su ja santykiauti. Pradžioje tai gali teikti didelį juslinį pasitenkinimą,
tačiau ilgainiui ryšiai tarp jaunuolio ir merginos tampa tarsi nuodai. Jauni
žmonės išsiskiria arba išsituokia. Ir tai sukelia sielvartą, liūdesį, etc. Tokia
laimė visada yra aistros gunos. Laimė, patiriama dėl juslių ir jų objektų
sąlyčio, neišvengiamai gimdo kančią ir jos reikia žūt būt vengti.

39 TEKSTAS

yad agre cdnubandhe ca sukham mohanam atmanah
nidrdlasya-pramddottham tat tamasam uddhrtam
yat—ta, kuri; agre—pradžioje; ca—taip pat; anubandhe—pabaigoje; ca—taip
pat; sukham—laimė; mohanam—iliuzinė; atmanah —savojo „aš"; nidrd—iš
mieguistumo; dlasya—tingumo; pramd-da—ir iliuzijos; uttham—kilusi;
tat—ta; tamasam—neišmanymo gunos; uddhrtam—sakoma, kad yra.
Laimė, kuri akla savęs pažinimui, kuri nuo pradžios iki pabaigos yra
apgaulė, kuri kyla iš mieguistumo, tingumo ir iliuzijos, yra neišmanymo
prigimties.
KOMENTARAS: Kam maloni tinginystė ir miegas, kas neišmano, kaip dera
veikti ir kaip nedera, tas neabejotinai yra tamsos, neišmanymo, gunos
valdžioje. Žmogui, valdomam neišmanymo gunos, viskas yra iliuzija. Jis
nelaimingas nuo pradžios iki pabaigos. Žmogus, kurį užvaldo aistros guna,
pradžioje kažkokią efemerišką laimę gali patirti, tačiau galų gale jo laukia
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kančia, o tas, kuris yra neišmanymo gunos valdžioje, nelaimingas nuo pradžios
iki pabaigos.
40 TEKSTAS

«a tad asft prthivyam va divi devesu va punah
sattvam prakrti-jair muktam yad ebhih sydt tribhir gunaih
na—ne;
tat—ta;
asti—egzistuoja;
prthivyam—žemėje;
va—ai;
divi—aukštesnėse planetų sistemose; devesu—tarp pusdievių; va —arba;
punah—vėl; sattvam—būtis; prakrti-jaih—gimusi iš materialios gamtos;
muktam—išsivadavusi; yat—ta; ebhih—iš jų įtakos; sydt—yra; tribhih—trijų;
gunaih—materialios gamtos gunų.
Nei žemėje, nei tarp pusdievių aukštesnėse planetų sistemose nėra nė
vienos būtybės, laisvos nuo trijų gunų, kurias pagimdė materiali gamta.
KOMENTARAS: Siame posme Viešpats apibendrina sumarinę trijų materialios
gamtos gunų įtaką visatai.
41 TEKSTAS

brdhmana-ksatriya-višdm šudranam ca parantapa karmani
pravibhaktdni svabhdva-prabhavair gunaih
brdhmana—brahmanų;
ksatriya—ksatriyų;
visam—vaišyų;
šudranam—sūdrų; ca—ir; parantapa—priešų baudėjau; karmani —veikla;
pravibhaktdni—yra
padalinta;
svabhava—pagal
jų
prigimtį;
prabhavaih—gimusi; gunaih—iš materialios gamtos gunų.
Brahmanos, ksatriyos, vaišyos ir šudros skiriasi prigimties savybėmis,
kurias lemia materialios gunos, o priešų baudėjau.
šamo damas tapah šaucam ksdntir drjavam eva ca jndnam vijhdnam
dstikyam brahma-karma svabhdva-jam
šamah—ramumas;
damah—savitvarda;
tapah—asketiškumas;
šaucam—švarumas; ksdntih—pakantumas; drjavam—dorumas; eva—tikrai;
ca—ir; jhdnam—žinojimas; vijhdnam—išmintis; dstikyam —religingumas;
brahma—brahmanos;
karma—pareiga;
svabhdva-jam—jo
prigimties
pagimdyta.
Ramumas, savitvarda, asketiškumas, švarumas, pakantumas, dorumas,
žinojimas, išmintis ir religingumas — prigimties savybės lemiančios
brahmanų veiklą.

43 TEKSTAS

šauryarh tejo dhrtir ddksyam yuddhe cdpy apaldyanam danam
išvara-bhdvaš ca ksdtram karma svabhdva-jam
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šauryam—didvyriškumas;
tejah—jėga;
dhrtih—ryžtas;
ddksyam
—sumanumas; yuddhe—mūšyje; ca—ir; api—taip pat; apaldyanam—neatsitraukimas; danam—didžiadvasiškumas; išvara—sugebėjimas
vadovauti; bhdvah—prigimtis; ca—ir; ksdtram—ksatriyos; karma—pareiga;
svabhdva-jam—jo prigimties pagimdyta.
Didvyriškumas, jėga, ryžtas, sumanumas, narsa mūšyje, didžiadvasiškumas ir sugebėjimas vadovauti — štai prigimties savybės, kurios
lemia ksatriyų veiklą.

44 TEKSTAS

krsi-go-raksya-vdnijyam vaišya-karma svabhdva-jam
paricarydtmakam karma šūdrasydpi svabhdva-jam krsi—arti;
go—karves; raksya—globoti; vanijyam—prekiauti; vaišya—vaišyos;
karma—pareiga; svabhava-jam—jo prigimties pagimdyta;
paricarya—tarnavimas; atmakam—kurio; karma— pareiga;
šūdrasya—šudros; api—taip pat; svabhava-jam—jo prigimties
pagimdyta.
Žemdirbystė, karvių globojimas, prekyba — tai veikla, savy-binga vaišyų
prigimčiai, o sūdrų pašaukimas — tai fizinis darbas ir tarnavimas kitiems.

45 TEKSTAS

sve sve karmany abhiratah
sva-karma-niratah siddhim

samsiddhim labhate narah
yatha vindati tac chrnu

sve sve—kiekvienas savo; karmani—darbu; abhiratah—užsiimdamas;
samsiddhim—tobulumą;
labhate—pasiekia;
narah—žmogus;
sva-karma—savo pareigą; niratah—atlikdamas; siddhim— tobulumą;
yatha—kaip; vindati—pasiekia; tat—tai; šrnu—klausyk.
Pasirinkdamas darbą atsižvelgiant į jam būdingas savybes, kiekvienas
žmogus gali tapti tobulas. Dabar paklausyk, Aš pasakysiu, kaip tai
daroma.

46 TEKSTAS

&T*pĄ faft

*R*: livąn

yatah pravrttir bhūtanarh yena šarvam idam tatam sva-karmana tam
abhyarcya siddhim vindati mdnavah
yatah—iš kurio; pravrttih—emanacija; bhūtanam—visų gyvų būtybių;
yena—kurio;
šarvam—visas;
idam—šis;
tatam—yra
persmelktas;
sva-karmand—atlikdamas savo pareigą; tam—Jį; abhyarcya—garbindamas;
siddhim—tobulumą; vindati—pasiekia; manavah—žmogus.
Garbindamas Viešpatį, kuris yra visų būtybių pradžia ir persmelkia viską,
bei dirbdamas savo darbą, žmogus gali pasiekti tobulumą.

42 TEKSTAS

18.42

Atsižadėjimo tobulumas

KOMENTARAS: Kaip nurodo penkioliktas skyrius, visos gyvos būtybės yra
fragmentinės Aukščiausio Viešpaties dalelės. Taigi Aukščiausias Viešpats yra
visų gyvų esybių pradžia. Sitai liudija Ve-ddnta-sūtra: janmddy asya y atah.
Todėl Aukščiausias Viešpats — kiekvienos gyvos esybės gyvybės pradžia. Ir
kaip sako septintas Bhagavad-gitos skyrius, Aukščiausias Viešpats dviem Savo
energijomis (išorine bei vidine) persmelkia viską. Todėl Aukščiausią Viešpatį
reikia garbinti drauge su Jo energijomis. Paprastai bhaktos vaisnavos garbina
Aukščiausią Viešpatį drauge su Jo vidine energija. Išorinė Viešpaties energija
— tai iškreiptas Jo vidinės energijos atspindys. Išorinė energija yra fonas,
tačiau per Savo plenarinės dalies ekspansiją, Paramatmą, Aukščiausias
Viešpats glūdi visur. Jis yra visų pusdievių, žmonių ir gyvūnų Supersiela, visur
esantis. Todėl kiekvienas turime žinoti, kad mūsų pareiga — tarnauti
Aukščiausiajam, nes esame sudėtinės Aukščiausio Viešpaties dalelės. Visi
turime su pasiaukojimu tarnauti Viešpačiui visiškoje Krsnos sąmonėje — taip
pataria posmas.
Reikia galvoti, kad konkretų darbą mums skiria HrsTkeša, juslių valdovas.
Savo darbo rezultatais turime garbinti Aukščiausią Dievo Asmenį, Sri Krsną. Ir
jei žmogus visada taip mano, jis yra visiškoje Krsnos sąmonėje ir Viešpaties
malone viską suvokia. Tatai — gyvenimo tobulybė. Viešpats sako
Bhagavad-gitoje (12.7): tesam aham samuddharta. Aukščiausias Viešpats Pats
rūpinasi kaip išgelbėti tokį bhakta. Tai — gyvenimo tobulumo viršūnė. Kad ir
kokį darbą dirbtum —jei tarnauji Aukščiausiam Viešpačiui — pasieksi
aukščiausią tobulumą.
šreyan sva-dharmo vigunah para-dharmat sv-anusthitat
svabhava-niyatam karma kurvan napnoti kilbisam
šreyan—geriau; sva-dharmah—savo pareiga; viguriafy—■ netobulai atlikta;
para-dharmdt—nei
svetima pareiga;
su-anusthitdt—tobulai
atlikta;
svabhava-niyatam—savai
prigimčiai
nurodytą;
karma
.—darbą;
kurvan—atliekantis; na—niekada; apnoti—gauna; kilbisam—atoveikį už
nuodėmes.
Geriau netobulai atlikti savo pareigą, negu imtis svetimos, net jeigu ir
tobulai ją atliktumei. Pareigos, nurodytos atsižvelgiant į prigimtį, niekada
nesukelia atoveikio už nuodėmes.
KOMENTARAS: Bhagavad-gita nurodo pareigas pagal veiklos pobūdį. Kaip
jau kalbėta ankstesniuose posmuose, brahmanos, ksatriyos, vaišyos ir šudros
pareigos yra nurodomos pagal tą guną, kuri juos valdo. Nereikia imtis svetimų
pareigų. Žmogus, iš prigimties linkstąs prie šudros darbo, neturėtų dėtis
brahmano, net jeigu jis gimė brahmanos šeimoje. Reikia dirbti tą darbą, kuris
atitinka prigimtį. Nė vienas darbas nėra gėdingas, jeigu jį atliekame, stengdamiesi pasitarnauti Aukščiausiam Viešpačiui. Brahmanos pareigos pagal veiklos
pobūdį, be abejonės, yra dorybės gunos, tačiau jei žmogaus prigimtis nėra
dorybės gunos, jis neturėtų imituoti brahmanos ir atlikti jo pareigą. Ksatriyai,
ar valdytojui, tenka nemaža nemalonių pareigų: kad nukautų priešus, jis turi
griebtis smurto, o siekdamas diplomatinių tikslų kartais priverstas meluoti.
Prievarta ir dviveidiškumas neišvengiami politikoje, tačiau ksatriyai nedera
atsisakyti savo pareigų ir stengtis atlikti brahmanos pareigas.
Visada turime veikti taip, kad patenkintume Aukščiausią Viešpatį.
Pavyzdžiui, Arjuna buvo ksatriya. Jis svyravo — kautis su priešu, ar ne. Tačiau
jei kovojame dėl Krsnos, Aukščiausio Dievo Asmens, bijoti, kad
degraduosime, nėra pagrindo. Komercinės veiklos srityje pirkliui irgi kartais
tenka apgaudinėti, kad gautų pelno, nes neapgavęs pelno negausi. Kartais
pirklys sako: „Mano mielas pirkėjau, aš neketinu pasipelnyti jūsų sąskaita",
tačiau visi žinome, kad pirklys, nieko nepelnydamas iš prekybos,
nepragyventų. Taigi pirklio žodžius, kad jis neketina pasipelnyti mūsų sąskaita,
tereikia suprasti kaip paprasčiausią gudrybę. Tačiau pirklys neturėtų manyti,
kad privalo imtis brahmanos pareigų, atsisakydamas savo profesijos, esą jis dėl
savo veiklos pobūdžio priverstas me-
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luoti. Tai nerekomenduojama. Jei savo darbu tarnauji Aukščiausiam Dievo
Asmeniui, neturi reikšmės, kas tu — ksatriya, vaišya ar šudra. Netgi
brdhmanoms, atliekantiems įvairiausias aukas, kartais tenka žudyti gyvulius,
nes per ceremonijas aukojami ir gyvuliai. Taip ir savo pareigą atliekantis
ksatriya, kai jis nužudo priešą, neužsitraukia nuodėmės. Trečiame skyriuje
visa tai ryškiai ir išsamiai nušviesta. Reikia dirbti vardan Yajnos, ar Višnu,
Aukščiausio Dievo Asmens. Bet koks darbas dėl asmeninio malonumo yra
vergijos priežastis. Taigi kiekvienas žmogus turi imtis veiklos, kurią nulemia jį
užvaldžiusi gamtos guna, ir dirbti teturėdamas vienintelį tikslą — tarnauti
aukščiausiajam Aukščiausio Viešpaties reikalui.

48 TEKSTAS

saha-jam karma kaunteya sa-dosam api na tyajet sarvdrambhd hi
dosena dhūmendgnir ivdvrtdh
saha-jam—gimusio sykiu; karma—darbo; kaunteya—o Kunti sūnau;
sa-dosam—su trūkumais; api—nors; na—niekada; tyajet— derėtų atsisakyti;
sarva-drambhdh—bet koks rizikingas žygis; hi —tikrai; dosena—su
trūkumais; dhūmena—dūmais; agnih—ugnis; iva—lyg; dvrtdh—apgaubta.
Kaip nėra ugnies be dūmų, taip nėra pastangų be klaidų. Todėl, o Kunti
sūnau, nereikia atsisakyti darbo, kurį lemia prigimtis, net jeigu tas darbas
kupinas klaidų.
KOMENTARAS: Sąlygotame gyvenime bet koks darbas užterštas materialios
gamtos gunų. Brahmaną, ir tas, turi atnašauti aukas, kurios reikalauja žudyti
gyvulį. Ksatriya, kad ir koks dorovingas, privalo kautis su priešais. Tai
neišvengiama. Netgi doriausias pirklys kartais priverstas nuslėpti savo
pajamas ar prekiauti juodojoje rinkoje, kad nenukentėtų verslas. Tai būtina, ir
niekas to neišvengs. O šudra, net kai jo šeimininkas nedoras, privalo vykdyti
šeimininko paliepimus, nors šiaip jau to daryti ir nevertėtų. Nepaisant šių
negerovių, reikia toliau atlikti savo nurodytas pareigas, nes jos prigimtos.
Posmas pateikia puikų pavyzdį: ugnis gryna, bet ir ji su dūmais. Vis dėlto
dūmai ugnies nesuteršta. Ir nors ugnis leidžia dūmus, ji vis tiek laikoma pačiu
gryniausiu pradmeniu. Tarkim, ksatriya nutarė atsisakyti savo darbo ir imtis
brahmanos pareigų, tačiau jis negali būti tikras, kad ir šiuo atveju neturės
nemalonių pareigų. Taigi materialiame pasaulyje nėra nieko, ko visiškai
nebūtų palietusios materialios gamtos nešvarybes. Ugnies ir dūmų pavyzdys
šiuo atveju labai vykęs. Kartais, kai žiemą ištraukiame iš ugnies įkaitintą
akmenį, dūmai graužia akis ir dirgina šnerves, tačiau mes ištveriame tuos
nemalonius pojūčius, nes be ugnies negalime išsiversti. Taip ir žmogus
neturėtų kratytis prigimtinių pareigų dėl to, kad jos turi tam tikrų nemalonių
momentų. Priešingai, reikia būti kupinam ryžto tarnauti Aukščiausiam
Viešpačiui, atliekant savo pareigas pagal veiklos pobūdį Krsnos sąmonėje. Tai
tobulumas. Jei tam tikros rūšies veikla skiriama Aukščiausiam Viešpačiui
patenkinti, visi trūkumai, būdingi tai veiklai, išnyksta. Kai pasiaukojimo
tarnyba apvalo veiklos rezultatus, įgaunamas tobulas regėjimas — išvystamas
savasis „aš". O tai ir yra savęs pažinimas.
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V +4RiHi <rc*rt jMi3Hift«HJft
asakta-buddhih sarvatra jitatma vigata-sprhah naiskarmy a-siddhim
paramam sannydsenddhigacchati
asakta-buddhih—su intelektu, neturinčiu prisirišimo; sarvatra— visur;
jita-dtmd—valdantis protą; vigata-sprhah—be materialių troškimų;
naiskarmya-siddhim—tobulumą, kai nėra atoveikio; paramam—aukščiausią;
sannydsena—atsižadėjus pasaulio; adhigacchati—pasiekia. ;
Kas yra susitvardęs ir nesusaistytas, kas abejingas materialiems
malonumams, tas atsižadėjimu gali pasiekti aukščiausią tobulumą —
laisvę nuo atoveikio.
KOMENTARAS: Tikrasis atsižadėjimas — tai nuolat prisiminti, kad esi
sudėtinė Aukščiausio Viešpaties dalelė, taigi neturi teisės naudotis savo darbo
rezultatais. Jei jau esame sudėtinės Aukščiausio Viešpaties dalelės, mūsų
darbo rezultatais turėtų džiaugtis Aukščiausias Viešpats. Tokia tikroji Krsnos
sąmonė. Tas, kuris veikia Krsnos sąmonėje, yra tikras sannyasis —
atsižadėjęs pasaulio. Taip mąstydamas, žmogus jaučia pasitenkinimą, nes
faktiškai veikia vardan Aukščiausiojo. Todėl jis nelinksta prie to, kas materialu. Jam tampa įprasta negeisti jokios kitos laimės, išskyrus transcendentinę —
tą, kuri patiriama tarnaujant Viešpačiui. Yra manoma, kad sannyasis laisvas
nuo atoveikio už savo praeities veiklą, tačiau žmogus Krsnos sąmonėje tą patį
tobulumą pasiekia savaime, netgi neduodamas vadinamųjų atsižadėjimo
įžadų. Tokia dvasios būsena vadinasi yogdrūdha, arba tobulas yogos būvis.
Kaip liudija trečias Bhagavad-gitos skyrius: yas tv dtma-ratir eva sydt — kas
patenkintas vidujai, tas nebijo jokio atoveikio už savo veiklą.

50 TEKSTAS

siddhim prdpto yatha brahma tathdpnoti nibodha me samdsenaiva
kaunteya nisthd jhdnasya ya para
siddhim—tobulumą;
prdptah—pasiekęs;
yatha—kaip;
brahma—
aukščiausiąjį; tatha—taip; dpnoti—pasiekia; nibodha—pasistenk suprasti;
me—iš Manęs; samasena—glaustai; eva—tikrai; kaunteya—o Kunti sūnau;
nisthd—pakopą; jhdnasya—žinojimo; ya —kuris; para—transcendentinis.
O Kunti sūnau, išgirsk Mano glaustą žodį apie tai, kaip pasiekęs šį
tobulumą, elgdamasis taip, kaip nurodysiu, gali pakilti iki aukščiausio
tobulumo, aukščiausio žinojimo pakopos — Brahmano.
KOMENTARAS: Viešpats aiškina Arjunai, kad pakanka atlikti pareigas pagal
veiklos pobūdį, skiriant jas Aukščiausiam Dievo Asmeniui, ir bus pasiekta
aukščiausio tobulumo pakopa. Aukščiausias Brahmano būvis pasiekiamas
atsižadėjus savo darbo rezultatų vardan Aukščiausio Viešpaties patenkinimo.
Toks yra savęs pažinimo procesas. Tikrasis žinojimo tobulumas — pasiekti
gryną Krsnos sąmonę. Tai aprašyta tolesniuose posmuose.
51-53 TEKSTAI
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buddhyd višuddhayd yukto dhrtydtmdnarh niyamya ca šabdddln
visaydms tyaktva rdga-dvesau vyudasya ca
vivikta-sevl laghv-dšl yata-vdk-kdya-mdnasah dhydna-yoga-paro
nityam vairdgyam samupdšritah
ahahkdram balam darpam kdmam krodham parigraham vimucya
nirmamah šanto brahma-bhūydya kalpate
buddhyd—intelektu; višuddhayd—visiškai apvalytu; yuktah—užsiėmęs;
dhrtyd—ryžtu; atmanam—savo „aš"; niyamya—valdantis; ca—taip pat;
šabda-ddln—tokių kaip garsas; visayan—juslių objektus; tyaktva—atmetęs;
rdga—prisirišimą; dvesau—ir neapykantą; vyudasya—atidėjęs į šalį; ca—taip
pat; vivikta-sevl— gyvenantis nuošalioje vietoje; laghu-dšl—mažai valgantis;
yata— suvaldęs; vdk—kalbą;
kdya—kūną;
mdnasah—ir protą;
dhydna-yoga-parah—skendintis transe; nityam—dvidešimt keturias valandas
per parą; vairdgyam—atsižadėjime; samupdšritah—radęs prieglobstį;
ahahkdram—iš netikro ego; balam—netikros jėgos; darpam—netikro
išdidumo; kdmam—aistros; krodham—pykčio; parigraham—nuo materialių
daiktų; vimucya—išsivadavęs; nirmamah—neturintis nuosavybės jausmo;
šdntah—ramus; brahma-bhūydya—savęs pažinimui; kalpate—turi savybes.
Kas apsivalė intelektu ir ryžtingai valdydamas protą atsisakė juslinio
pasitenkinimo objektų, potraukio ir neapykantos, kas gyvena nuošalioje
vietoje, kas mažai valgo, valdo savo kūną, protą bei kalbą, visada skendi
transe ir yra nesusaistytas, kas laisvas nuo netikro ego, netikros jėgos,
netikro išdidumo, aistros, pykčio ir netikro nuosavybės jausmo, kas
atsisako materialių daiktų ir yra nurimęs, tas, be abejonės, pakilo iki
savęs pažinimo.
KOMENTARAS: Intelektu apsivalęs žmogus egzistuoja dorybės gunos lygiu.
Taip jis suvaldo protą ir visada skendi transe. Jis neturi potraukio juslių
tenkinimo objektams ir veikdamas nepasiduoda potraukiui ar neapykantai.
Suprantama, toks atsižadėjęs žmogus labiau linkęs gyventi nuošalioje vietoje.
Jis nevalgo daugiau negu reikia ir kontroliuoja kūną bei protą. Jis neturi
netikro ego, nes kūno nelaiko savimi. Jis netrokšta, kad kūnas būtų apkūnus ir
stiprus, ir tam nesiima jokių materialių priemonių. Atsižadėjęs žmogus neturi
kūniškos būties sampratos, todėl jam nesukyla netikras išdidumas. Jis
patenkintas viskuo, kas Viešpaties malone tenka jo daliai, ir niekada nebūna
suirzęs dėl to, kad neturi galimybės patirti juslinių malonumų. Nesivaiko jis ir
juslių objektų. Visiškai išsilaisvinęs nuo netikro ego, jis praranda potraukį
materialiems daiktams. Savęs pažinimo būklė, kai pažįstamas Brahmanas,
vadinasi brah-ma-bhūta. Atsikratęs materialios būties sampratos, jis nurimsta
ir tampa nesujaudinamas. Sitai aprašoma Bhagavad-gitoje (2.70):
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apūryamanam acala-pratistham samudram dpah pravišanti
yadvat
tadvat kūma yam pravišanti šarve sa šantim apnoti na
kama-kami
„Ramybę tepasieks tas, kurio nesujaudina nesiliaujantys troškimų srautai,
nelyginant upės, įtekančios į vandenyną — nuolat pildomą, bet visad ramų. Ir
neras ramybės tasai, kuris stengiasi patenkinti savo troškimus".
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brahma-bhūtah prasanndtmd na socati na kdnksati samah sarvesu
bhūtesu mad-bhaktirh labhate param
brahma-bhūtah—vienovėje
su
Absoliutu;
prasanna-dtmd—kupinas
džiaugsmo; na—niekada; socati—sielojasi; na—niekada; kdnksati—trokšta;
samah—vienodai nusiteikęs; sarvesu—visoms; bhūtesu—gyvoms esybėms;
mat-bhaktim—pasiaukojimo
tarnybą
Man;
labhate—pelni;
param—transcendentinę.
Kas pasiekia tokią transcendentinę padėtį, tas išsyk patiria Aukščiausią
Brahmaną ir jį užlieja džiaugsmas. Jis niekada nesisieloja, nieko
netrokšta, yra vienodas visoms gyvoms esybėms. Tokiame būvyje jis
gauna teisę pasiaukojus tyrai tarnauti Man.
KOMENTARAS: Impersonalistui pasiekti brahma-bhūtos būvį — susivienyti
su Absoliutu — galutinis tikslas. O personalistas, tyras bhakta, turi žengti dar
toliau — atsidėti tyrai pasiaukojimo tarnybai. Taigi žmogus, tyrai ir
pasiaukojamai tarnaujantis Aukščiausiam Viešpačiui, jau yra išsivadavimo
būvyje, kuris vadinasi brahma-bhūta, arba vienovė su Absoliutu.
Nesusivienijus su Aukščiausiuoju, arba Absoliutu, tarnauti Jam neįmanoma.
Absoliučiu požiūriu, tarp tarnaujančio ir to, kuriam tarnaujama, skirtumo
nėra, ir vis dėlto aukštesne, dvasine, prasme jis egzistuoja.
Materialios būties sampratos požiūriu, veikla dėl juslinio pasitenkinimo
sukelia kančias, tačiau absoliučiame pasaulyje tiems, kurie tyrai pasiaukoję
tarnauja, kančios nežinomos. Bhaktai Krsnos sąmonėje nėra dėl ko sielotis ir
ko trokšti. Kadangi Dievas yra užbaigtas, tai ir gyva esybė, tarnaujanti Dievui
Krsnos sąmonėje, tampa sau pakankama. Ji tarsi upė, apsivaliusi nuo nešvarių
vandenų. Tyras bhakta negalvoja apie nieką, išskyrus Krsną, todėl natūralu,
kad jis visada laimingas. Jis nesielvartauja netekęs kas materialu ir nesiekia
materialios naudos, nes tarnaudamas Viešpačiui jaučia pilnatvę. Tyram
bhaktai nereikia jokių materialių džiaugsmų, nes jis žino, kad kiekviena gyva
esybė — fragmentinė Aukščiausio Viešpaties dalelė, todėl jis yra amžinas Jo
tarnas. Materialiame pasaulyje jis nemato ką nors esant aukštesnį ar žemesnį.
Aukštesnė, žemesnė padėtis — tai kažkas efemeriška, o bhaktos nedomina
vienadieniai, tai atsirandantys, tai išnykstantys dalykai. Ir akmuo, ir auksas
jam turi lygią vertę. Toks yra brahma-bhūtos būvis, ir tyram bhaktai jis labai
lengvai pasiekiamas. Siame būties būvyje mintis apie susiliejimą su
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Aukščiausiu Brahmanu ar savo individualybės sunaikinimą atrodo
pragaištinga, pasikėlimo į dangaus karalystę idėja tampa fantasmagorija, o
juslės prilygsta išlaužtiems gyvatės dantims. Kaip nebaisi gyvatė su išlaužtais
dantimis, taip nebaisios suvaldytos juslės. Materializmu užsikrėtusiems
žmonėms pasaulis atrodo kupinas kančių, o bhaktoms pasaulis mielas, kaip ir
Vaikuntha — dvasinis dangus. Didžiausia asmenybė materialioje visatoje
bhaktai neatrodo svarbesnė už skruzdę. Pasiekti šį būvį galima Viešpaties
Caitanyos, šiame amžiuje mokiusio tyros pasiaukojimo tarnybos, malone.
55 TEKSTAS

^ft *t vTr^t ĘX^\ f^l% <KH*dUį IIHHII
bhaktyd mdm abhijdndti yavan yaš cdsmi tattvatah tato mdm
tattvato jhdtvd višate tad-anantaram
bhaktyd—per tyrą pasiaukojimo tarnybą; mdm—Mane; abhijdndti—gali
pažinti; yavan—tiek, kiek; yah ca asmi—toks, koks Aš esu; tattvatah—iš
tiesų; tatah—po to; mdm—Mane; tattvatah— iš tiesų; jhdtvd—pažinęs;
višate—jis įžengia; tat-anantaram—po to.
Pažinti Mane, Aukščiausią Dievo Asmenį, tokį, koks Aš esu, galima tik
per pasiaukojimo tarnybą. Ir kai per pasiaukojimą žmogus visiškai
įsisąmonina Mane, jis įžengia į Dievo karalystę.
KOMENTARAS: Abhaktos ir spekuliatyvūs mąstytojai negali pažinti
Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos, ir Jo plenarinių dalių. Norintis patirti
Aukščiausią Dievo Asmenį turi pradėti tyrai su pasiaukojimu tarnauti
Viešpačiui, vadovaujamas tyro bhaktos. Antraip tiesa apie Aukščiausią Dievo
Asmenį jam visada bus nematoma. Bhagavad-gitoje (7.25) jau buvo pasakyta:
ndham prakdšah sarvasya — Jis neapsireiškia kiekvienam. Dievui pažinti
nepakanka erudicijos. Jo negalima suvokti spekuliatyviais samprotavimais.
Kas yra Krsna, tesupras tas, kas iš tikrųjų yra Krsnos sąmonėje ir pasiaukojęs
Jam tarnauja. Mokslo laipsniai šiuo atveju niekuo nepadės.
Kas gerai išmano Krsnos mokslą, tas įgyja teisę įžengti į dvasinę karalystę
— Krsnos buveinę. Tapti Brahmanu — tai nereiškia prarasti savo
identiškumą. Pasiaukojimo tarnyba buvo atliekama visais laikais, ir kol ji
egzistuoja, tol egzistuoja Dievas, bhaktos ir pats pasiaukojimo tarnybos
procesas. Toks žinojimas niekada, net ir išsivadavus, neišblėsta. Išsivaduoti
— tai atsikratyti materialios būties sampratos. Tas pats formų skirtingumas ir
individualumas egzistuoja ir dvasiniame gyvenime, tačiau tyros Krsnos
sąmonės lygiu. Nereikia klaidingai manyti, kad žodis višate — „įžengia į
Mane" — patvirtina monistų teoriją apie susiliejimą su beasmeniu Brahmanu.
Jokiu būdu ne. Višate reiškia, kad gyva būtybė gali įžengti į Aukščiausio
Viešpaties buveinę, neprarasdama savos individualybės — kad bendrautų su
Juo ir Jam tarnautų. Juk žalias paukštis nutupia žaliame medyje ne susilieti su
juo, o paragauti jo vaisių. Impersonalistai paprastai pateikia upės, įtekančios į
vandenyną ir susiliejančios su juo, pavyzdį. Tas susiliejimas gali būti
didžiausia laimė impersonalistui, tačiau personalistas išsaugo savo
individualumą, kaip išsaugo ją vandenyno gyventojai. Panirę į vandenyno
gelmes, aptiksime didžiulę daugybę gyvų esybių. Nepakanka paviršutiniškai
susipažinti su vandenynu, reikia pažinti ir vandenyno gelmių gyventojus.
Tyros pasiaukojimo tarnybos dėka bhakta suvokia Aukščiausio Viešpaties
transcendentines savybes, Jo turtus ir galybę, — tokius, kokie jie yra.
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Vienuoliktame skyriuje nurodyta, kad tai įmanoma tiktai pasiaukojimo
tarnybos dėka. Tą patį liudija ir šis posmas. Pažinti Aukščiausią Dievo
Asmenį ir įžengti į Jo karalystę tegalima per pasiaukojimo tarnybą.
Pasiekęs brahma-bhūtos būvį, arba atsikratęs materialių sampratų, bhakta
pasiaukojimo tarnybą pradeda nuo klausymosi apie Viešpatį. Klausydamiesi
apie Aukščiausią Viešpatį, automatiškai pasiekiame brahma-bhūtos būvį, ir
materialios nešvarybės — godumas ir noras patenkinti jusles — išnyksta.
Nykstant geiduliams ir troškimams bhaktos širdyje, jis pajunta didėjantį
potraukį tarnauti Viešpačiui, ir tas potraukis padeda jam nusiplauti materijos
nešvarybės. Šiame gyvenimo būvyje jis pažįsta Aukščiausią Viešpatį. Taip
kalba ir Šrimad-Bhdgavatam. Išsivadavus bhakti, ar transcendentinė tarnyba,
tęsiasi toliau. Vedanta-sūtra (4.1.12) liudija:
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d-prdyandt tatrdpi hi drstam. Tai reiškia, kad išsivadavus pasiaukojimo
tarnybos procesas tęsiasi. Srlmad-Bhdgavatam tikrą išsivadavimą pasiaukojant
apibūdina ■ kaip gyvos esybės identiškumo atgavimą ir sugrįžimą į savo
konstitucinę padėtį. Apie konstitucinę gyvos esybės padėtį jau buvo kalbėta:
kiekviena gyva esybė — fragmentinė Aukščiausio Viešpaties dalelė, todėl jos
konstitucinė padėtis — tarnauti. Išsivadavus tarnavimas nenutrūksta nė akimirkai. Tikrasis išsivadavimas — atsikratyti klaidingų būties sampratų.

56 TEKSTAS

sarva-karmdny api sada kurvdno mad-vyapašrayah mat-prasdddd
avapnoti šdšvatam padam avyayam
sarva—visą;
karmani—veiklą;
api—nors;
sada—visada;
kur-vdnah—atlikdamas;
mat-vyapdšrayah—Mano
globojamas;
mat-prasdddt—Mano malone; avapnoti—pasiekia; šdšvatam—amžiną;
padam—buveinę; avyayam—nenykstamą.
Tyras Mano bhakta, nors ir atlieka įvairiausius veiksmus, Mano globos ir
malonės dėka pasiekia amžiną ir nenykstamą buveinę.
KOMENTARAS: Žodis mad-vyapašrayah reiškia Aukščiausio Viešpaties globą.
Kad visiškai nusiplautų materijos nešvarybės, tyras bhakta veikia vadovaujamas
Aukščiausio Viešpaties arba Jo atstovo — dvasinio mokytojo. Tyro bhaktos
laikas neriboja. Visą savo laiką, visas dvidešimt keturias paros valandas, jis
skiria veiklai, kurios iš jo laukia Aukščiausias Viešpats. Visa esybe panirusiam į
Krsnos sąmonę bhaktai Viešpats itin maloningas. Nepaisant visų sunkumų,
bhakta galų gale patenka į transcendentinę buveinę — Krsnaloką. Galimybė ten
patekti jam garantuojama — dėl to nėra abejonių. Aukščiausia buveinė
nekintanti, viskas ten amžina, nenykstamą, sklidina žinojimo.

57 TEKSTAS

cetasd sarva-karmdni mayi sannyasya mat-parah buddhi-yogam
updšritya mac-cittah satatam bhava
cetasd—intelektu; sarva-karmdni—visų rūšių veiklą; mayi— Man;
sannyasya—atmesdamas;
mat-parah—Mano
globojamas;
buddhi-yogam—pasiaukojimo veiklos; updšritya—rasdamas prieglobstį;
mat-cittah—įsisąmoninęs Mane; satatam—dvidešimt keturias valandas per
parą; bhava—tapk.
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Kad ir ką darytum, pasikliauk Manimi ir visada ieškok Mano globos. Taip
su pasiaukojimu tarnaudamas, visada atmink Mane.
KOMENTARAS: Veikiantis Krsnos sąmonėje, nesielgia taip, tarsi jis būtų
pasaulio šeimininkas. Jis turi elgtis kaip tarnas, vadovaudamasis Aukščiausio
Viešpaties nurodymais. Tarnas neturi asmens nepriklausomybės. Jis daro tai,
ką liepia šeimininkas. Tarnas, besidarbuojantis aukščiausiojo šeimininko labui,
abejingas ir laimėjimui, ir netekčiai. Jis tiesiog vykdo savo pareigas ištikimas
Viešpaties įsakymui. Gali kilti toks klausimas: Arjunai vadovavo Pats Krsna, o
ką daryti, kai Krsnos šalia nėra? Jeigu elgsimės taip, kaip moko šioje knygoje
Krsna, ir vykdysime Krsnos atstovo nurodymus, rezultatai bus tokie patys.
Šiame posme labai svarbus sanskrito žodis mat-parah. Jis pažymi, kad nėra
kito gyvenimo tikslo, kaip veikti Krsnos sąmonėje siekiant patenkinti Viešpatį.
Veikiant Krsnos sąmonėje reikia galvoti tik apie Krsną: „Šią konkrečią pareigą
man patikėjo Pats Krsna". Taip mes norom nenorom galvosime apie Krsną.
Toks Krsnos sąmonės tobulumas. Tačiau vertėtų įsidėmėti, kad tuo atveju, kai
pataikaujama savo užgaidoms, savo veiklos rezultatus aukoti Aukščiausiam
Viešpačiui nedera. Tokie veiksmai nėra pasiaukojimo tarnyba Krsnos
sąmonėje. Reikia vadovautis Krsnos įsakymu — tai labai svarbu. Krsnos
nurodymus gauname per mokinių seką iš bona fide dvasinio mokytojo, todėl
dvasinio mokytojo paliepimą reikia laikyti svarbiausia gyvenimo priederme. Jei
žmogus randa bona fide dvasinį mokytoją ir veikia taip, kaip jis nurodo,
gyvenimo Krsnos sąmonėje tobulumas jam garantuotas.
58 TEKSTAS

mac-cittah sarva-durgani mat-prasadat tarisyasi atha cet tvam
ahahkardn na šrosyasi vinahksyasi
mat—Mano; cittah—būdamas sąmonėje; sarva—visas; durgdni —kliūtis;
mat-prasadat—Mano malone; tarisyasi—įveiksi; atha —bet; cet—jeigu;
tvam—tu; ahahkarat—dėl netikro ego; na šrosyasi—nepaklausysi;
vinahksyasi—tu pražūsi.
Jei įsisąmoninsi Mane, Mano malone įveiksi visas sąlygoto gyvenimo
kliūtis. Tačiau jei su tokia sąmone neveiksi, o vado-vausiesi netikru ego,
negirdėdamas Manąs — pražūsi.
KOMENTARAS: Žmogus visiškoje Krsnos sąmonėje nesistengia be reikalo
tenkinti savo gyvenimiškus poreikius. Paikuoliai neįstengia suvokti, kokia tai
didžiulė laisvė — neturėti rūpesčių. Kas veikia Krsnos sąmonėje, tam Viešpats
Krsna tampa artimiausiu draugu. Jis nuolat rūpinasi draugo gerove ir paaukoja
Save draugui, kuris norėdamas patenkinti Viešpatį, atsidėjęs darbuojasi
dvidešimt keturias valandas per parą. Todėl neturėtume leisti, kad netikras ego,
kurį pagimdė kūniškos būties samprata, išvestų mus iš tikrojo kelio. Nereikia
klaidingai manyti, kad esame nepavaldūs materialios gamtos dėsniams ir
turime visišką veikimo laisvą. Žmogus yra griežtų materijos dėsnių valdžioje,
tačiau pakanka jam pradėti veikti Krsnos sąmonėje, kai jis išsivaduoja ir jo
nebekankina jokios materialios dilemos. Reikia visada atminti, kad tą, kuris
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nėra aktyvus Krsnos sąmonėje, įtraukia materijos sūkurys, ir jis nugrimzta į
gimimo ir mirties vandenyną. Nė viena sąlygota siela faktiškai nežino, kaip
dera elgtis ir kaip nedera, o štai žmogus, veikiantis Krsnos sąmonėje, įgyja
visišką veikimo laisvą, nes Krsna pataria iš vidaus, o dvasinis mokytojas Jo
patarimus patvirtina.
59 TEKSTAS

yad ahankaram ašritya

na yotsya iti manyase mithyaisa
vyavasdyas te prakrtis tvam niyoksyati
yat—jeigu; ahankaram—netikro ego; ašritya—atradęs prieglobstį; na
yotsye—aš nekovosiu; iti—šitaip; manyase—tu manai; mi-thyd esah—šis
netikras; vyavasdyah—ryžtas; te—tavo; prakrtih —materiali gamta;
tvam—tave; niyoksyati—užims.
Jei nesivadovausi Mano nurodymais ir nesikausi — pasirinksi klaidingą
kelią. Pati tavo prigimtis privers dalyvauti kare.

KOMENTARAS: Arjuna iš prigimties buvo karys — ksatriya. Todėl jo
priedermė — kova. Tačiau dėl netikro ego jis bijojo, kad nužudęs savo
mokytoją, senelį ir draugus, turės atkentėti atoveikį už nuodėmes. Iš esmės
Arjuna laikė save savo poelgių lėmėju — tarsi nuo jo priklausytų geri ar blogi
veiksmų rezultatai. Jis užmiršo, kad šalia buvo Aukščiausias Dievo Asmuo,
kuris liepė jam kautis. Tai sąlygotos sielos užmaršumo pavyzdys. Aukščiausias
Dievo Asmuo nurodo, kas yra gera ir kas — bloga. Kiekvienas turi tiesiog
veikti Krsnos sąmonėje, nes tik taip galima pasiekti gyvenimo tobulumą.
Niekas negali žinoti savo lemties geriau už Aukščiausią Viešpatį, todėl
geriausia — veikti taip, kaip nurodo Aukščiausiasis. Nevalia ignoruoti
Aukščiausio Dievo Asmens ar Jo atstovo — dvasinio mokytojo įsakymo.
Reikia nesvyruojant vykdyti Aukščiausio Dievo Asmens paliepimą — tai

svabhdva-jena kaunteya nihaddhah svena karmand
kartum necchasi yan mohdt karisyasy avašo 'pi tat

Atsižadėjimo tobulumas
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apsaugos žmogų bet kuriomis aplinkybėmis.

svabhava-jena—kilusią iš tavo prigimties; kaunteya—o Kunti sūnau;
nibaddhah—sąlygotą; svena—savo paties; karmana—veiklą; kartum—atlikti;
na—ne; icchasi—tu nori; yat—tą, kurią; mo-hat—dėl iliuzijos;
karisyasi—atliksi; avašah—ne savo noru; api —net; tat—tą.
Iliuzijos užvaldytas, dabar tu nenori paklusti Mano nurodymui. Bet vis
tiek tu veiksi kaip veikas — privers tavoji prigimtis, o Kunti sūnau.
KOMENTARAS: Jeigu žmogus atsisako veikti paklusdamas Aukščiausio
Viešpaties nurodymams, tada jis veikia verčiamas gunų, kurios jį valdo. Visi
esame tam tikro gamtos gunų junginio įtakoje ir priklausomai nuo to, koks tas
junginys, atliekame veiksmus. Tačiau tas, kuris laisva valia paklūsta
Aukščiausio Viešpaties vadovavimui, pelno Šlovę.
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išvarah sarva-bhūtanam hrd-deše 'rjuna tisthati bhramayan
sarva-bhūtani yantrarūdhani mayayd
išvarah—Aukščiausias Viešpats; sarva-bhūtanam—visų gyvųjų būtybių;
hrt-deše—širdyje;
arjuna—o
Arjuna;
tisthati—gyvena;
bhramayan—priversdamas keliauti; sarva-bhūtani—visas gyvas esybes;
yantra—į mašiną; arūdhani—patalpintas; mayaya—užkerėtas materialios
energijos.
Aukščiausias Viešpats yra visų širdyse, o Arjuna. Jis nurodo klajonių
kelius visoms gyvoms esybėms, kurios tūno kūne tarytum mašinoje,
pagamintoje iš materialios energijos.
KOMENTARAS: Arjuna neturėjo aukščiausio žinojimo, ir jo sprendimą kautis
ar ne pagimdė ribotas mąstymas. Viešpats Krsna nurodė, kad gyva būtybė nėra
pati sau šeimininkas. Aukščiausias Dievo Asmuo, Patsai Krsna, lokalizuotos
Supersielos pavidalu glūdi gyvos būtybės širdyje ir jai vadovauja. Keisdama
kūnus, gyva esybė užmiršta savo ankstesnius darbus, tačiau Supersiela, pažįstanti ir praeitį, ir dabartį, ir ateitį, yra visų jos veiksmų liudininkė. Todėl visai
gyvos esybės veiklai vadovauja Supersiela. Gyva esybė gauna tai, ko
nusipelno. Ją nešioja materialus kūnas, kuris yra sukurtas iš materialios
energijos, vadovaujant Supersielai. Kai tik gyva esybė patenka į kurį nors tam
tikro tipo kūną, jai tenka veikti tomis sąlygomis, kurias sukuria tas kūnas.
Žmogus, vairuojantis greitą automobilį, važiuoja greičiau už tą, kuris vairuoja
mažesnio galingumo mašiną, nors patys vairuotojai — gyvos esybės — yra
vienodi. Taip ir Aukščiausiai Sielai liepus, materiali gamta sukuria kiekvienai
gyvai esybei kūną, kad ši galėtų veikti, kaip norėjo praeityje. Gyva esybė nėra
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nepriklausoma. Nereikia manyti, jog esi nepriklausomas nuo Aukščiausio
Dievo Asmens. Mes visada Viešpaties valdžioje, todėl mūsų pareiga —
atsiduoti Viešpačiui. Kitas posmas tai ir ragina padaryti.
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tam eva šaranam gaccha sarva-bhdvena bharata tat-prasadat param
šantim sthdnam prdpsyasi šdšvatam
tam—Jam; eva—tikrai; šaranam gaccha—atsiduok; sarva-bhavena—visais
atžvilgiais; bhdrata—o Bharatos sūnau; tat-prasadat —Jo malone;
param—transcendentinę;
šantim—ramybę;
sthdnam
—buveinę;
prdpsyasi—pelnysi; šdšvatam—amžiną.
Atsiduok Jam visas, o Bharatos aini. Jo malone
transcendentinę ramybę ir aukščiausią amžiną buveinę.

tu

pasieksi

KOMENTARAS: Gyva esybė turi atsiduoti Aukščiausiam Dievo Asmeniui,
glūdinčiam kiekvieno širdyje. Tada ji išsigelbės nuo visų materialios
egzistencijos negandų. Atsidavusi Viešpačiui ji ne tik išsigelbės nuo visų šio
gyvenimo kančių, bet galų gale pasieks Aukščiausią Dievą. Transcendentinis
pasaulis Vedų raštuose (R g Veda 1.22.20) aprašomas, kaip tad visnoh paramam
padam. Visa kūrinija — Dievo karalystė, todėl visa, kas materialu, iš tiesų irgi
dvasiška, tačiau žodžiai paramam padam nurodo būtent amžiną buveinę,
vadinamą dvasiniu dangumi — Vaikuntha.
Penkioliktas Bhagavad-gitos skyrius sako: sarvasya cdharh hrdi sannivistah
— Viešpats glūdi visų mūsų širdyse. Patarimas atsiduoti Supersielai, glūdinčiai
širdyje, reiškia atsiduoti Aukščiausiam Dievo Asmeniui — Krsnai. Arjuna jau
pripažino Krsną Aukščiausiuoju. Dešimtame skyriuje jis vadina Dievą param
brahma param dhama. Arjuna pripažino Krsną Aukščiausiu Dievo Asmeniu ir
aukščiausia visų gyvų esybių buveine, remdamasis ne tik savo asmeniniu
patyrimu, bet ir liudijimais tokių didžių autoritetų, kaip Narada, Asita, Devala
ir Vyasa.
■
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iti te jhdnam dkhydtam guhydd guhyatararh mayd vimršyaitad
ašesena yathecchasi tatha kuru
iti—tuo būdu; te—tau; jhdnam—žinojimas; dkhydtam—išdėstytas; guhydt—už
slaptingą;
guhya-taram—dar
slaptingesnis;
mayd
—Mano;
vimršya—apsvarstęs; etat—jį; ašesena—visiškai; yatha —kaip; icchasi—tu
nori; tatha—taip; kuru—elkis.
Taigi Aš atvėriau tau dar slaptingesnį žinojimą. Gerai apgalvok Mano
žodžius, o paskui elkis kaip išmanai.
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KOMENTARAS: Viešpats jau paaiškino Arjunai brahma-bhūtos žinojimą.
Žmogus, pasiekęs brahma-bhūtos būvį, visada džiugus: jis niekad ne
sielvartauja ir nieko netrokšta, nes turi slaptingą žinojimą. Krsna atveria ir
žinias apie Supersiela, kurios taip pat yra Brahmano žinojimas — žinios apie
Brahmaną, tačiau aukštesnio lygio.
Šio posmo žodžiai yathecchasi tatha kuru — „Elkis kaip nori" — nurodo,
kad Dievas nevaržo tos nedidelės nepriklausomybės, kurią turi gyva esybė.
Bhagavad-gitoje Viešpats visapusiškai išaiškino, kaip pasiekti aukštesnį
egzistencijos būvį. Geriausias patarimas, kurį gavo Arjuna — atsiduoti
Supersielai, esančiai jo paties širdyje. Vadovaudamiesi sveika nuovoka, turime
sutikti veikti pagal
Supersielos nurodymą. Tai padės nuolatos būti Krsnos sąmonėje, o Krsnos
sąmonė — tai aukščiausia žmogaus gyvenimo tobulumo pakopa. Nurodymą
kautis Arjuna išgirsta tiesiogiai iš Dievo Asmens. Atsiduoti Aukščiausiam
Dievo Asmeniui labiausiai suinteresuotos turi būti gyvos esybės. Tai daroma
visiškai ne Aukščiausiojo interesais. Prieš atsiduodamas Viešpačiui, kiekvienas
gali savarankiškai, kiek leidžia jo intelektas, tą būtinybe, apsvarstyti. Tai
geriausias būdas Aukščiausio Dievo Asmens nurodymams perimti. Tuos
nurodymus taip pat perteikia ir dvasinis mokytojas—bona fide Krsnos atstovas.
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sarva-guhyatamarh bhūyah šrnu me paramam vacah isto 'ši me
drdham iti tato vaksydmi te hitam
sarva-guhya-tamam—visų slaptingiausią; bhūyah—vėl; šrnu—išklausyk;
me—iš Manęs; paramam—aukščiausią; vacah—pamokymą; istah asi—esi
brangus; me—Man; drdham—labai; iti— taip; tatah—todėl; vaksydmi—Aš
kalbu; te—tavo; hitam—labui.
Esi labai brangus Mano draugas, todėl skelbiu tau Mano aukščiausią
pamokymą, visų slaptingiausią žinojimą. Išklausyk Mane, nes kalbu tavo
labui. ■»
KOMENTARAS: Viešpats perteikė slaptingą žinojimą (žinias apie Brahmaną),
o po to dar slaptingesnį (žinias apie Supersiela, kuri yra kiekvieno mūsų
širdyje). Dabar Jis skelbia pačią slaptingiausią žinojimo dalį: atsiduok
Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Devinto skyriaus pabaigoje Viešpats pasakė:
man-mandh — „Visada galvok apie Mane". Tas pats nurodymas šiame posme
pakartojamas, norint pabrėžti Bhagavad-gitos mokymo esmę. Paprastas
žmogus jos esmės nesuvokia. Ji teatsiveria tiems, kurie iš tiesų yra labai
brangūs Krsnai — tyriems Krsnos bhaktoms. Tokia pati svarbiausia visų Vedų raštų pamoka. Tai, ką šiuo atveju sako Krsna, yra pati
esmingiausioji žinojimo dalis. Todėl Jo pamokymą turi įgyvendinti ne tiktai
Arjuna, bet ir visos gyvos esybės.
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man-mana bhava mad-bhakto mad-ydji mdm namaskuru mdm evaisyasi
satyam te pratijdne priyo 'si me
mat-mandh—mąstydamas apie Mane; bhava—tapk; mat-bhaktah —Mano
bhakta; mat-ydji—Mano garbintoju; mdm—Man; namaskuru—lenkis;
mdm—pas Mane; eva—tikrai; esyasi—tu ateisi; satyam—tikrai; te—tau;
pratijdne—Aš pažadu; priyah—brangus; asi—tu esi; me—Man.
Visada galvok apie Mane, tapk Mano bhakta, garbink Mane ir reišk Man
savo pagarbą. Aš pažadu — tu tikrai ateisi pas Mane, nes esi Mano labai
brangus draugas.
KOMENTARAS: Visų slaptingiausia žinojimo dalis — būtinumas tapti Krsnos
bhakta, visada galvoti apie Jį ir veikti Jo labui. Nedera būti medituotoju tik dėl
vardo. Gyvenimą reikia sutvarkyti taip, kad visada turėtum galimybe mąstyti
apie Krsną. Visą kasdienine veiklą reikėtų sieti su Krsna ir gyvenimą sutvarkyti
taip, kad visas dvidešimt keturias paros valandas tegalvotum apie nieką kitą, tik
apie Krsną. Viešpats pažada, kad kiekvienas tokios tyros Krsnos sąmonės
žmogus tikrai sugrįš į Krsnos buveinę, kurioje galės su Juo tiesiogiai bendrauti.
Ta visų slaptingiausia žinojimo dalis skelbiama Arjunai, nes jis — brangus
Krsnos draugas. Kiekvienas, kuris eina Arjunos keliu, gali tapti brangiu Krsnos
draugu ir pasiekti tą patį tobulumą, kaip ir Arjuna.
Posmo žodžiai pabrėžia, kad reikia sutelkti protą į Krsną, dvirankį Jo
pavidalą, nuostabaus veido melsvaspalvį jaunuolį su fleita rankose ir povo
plunksnomis plaukuose. Pasakojimų apie Krsną randame Brahma-samhitoje ir
kituose rastuose. Reikia sutelkti protą į pirminį Krsnos pavidalą ir neblaškyti
dėmesio į kitus Viešpaties pavidalus. Viešpats turi daugybę pavidalų: Višnu,
Narayana, Rama, Varaha, ete., tačiau bhakta turi sukoncentruoti protą į tą
Viešpaties pavidalą, kuriuo Jis apsireiškė Arjunai. Proto sutelkimas į Krsnos
pavidalą sudaro visų slaptingiausios žinojimo dalies esmę, ir tas žinojimas buvo
atskleistas Arjunai, nes Arjuna — brangiausias Krsnos draugas.
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sarva-dharman parityajya mam ekam šaranam vraja aham tvam
sarva-pdpebhyo moksayisyami ma šucah
sarva-dharman—visų atmainų religijas; parityajya—atmesdamas; mam—į
Mano; ekam—vieną; šaranam—į pasiaukojimą; vraja— eik; aham—Aš;
tvam—tave; sarva—nuo viso; papebhyah—atoveikio už nuodėmes;
moksayisyami—išvaduosiu; ma—ne; šucah —rūpinkis.
Atmesk visų atmainų religijas ir tiesiog atsiduok Man. Aš išgelbėsiu tave
nuo atoveikio už visas nuodėmes. Nesibaimink.
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KOMENTARAS: Viešpats apibūdino įvairius žinojimo ir religijos procesus:
žinias apie Aukščiausią Brahmaną, apie Supersiela, įvairius socialinio
gyvenimo skyrius ir statusus, papasakojo apie pasaulio atsižadėjimą, apie juslių
bei proto valdymą, apie meditaciją, ete. Jis visapusiškai apibūdino įvairių tipų
religijas. O dabar, reziumuodamas Bhagavad-gitos turinį, Viešpats sako, kad
Arjuna privalo atmesti visus jam išaiškintus procesus ir tiesiog atsiduoti Krsnai
— tai išgelbės jį nuo atoveikio už visas nuodėmes, nes Viešpats žada Pats jį
apsaugoti.
Aštuntas skyrius sako, kad garbinti Viešpatį Krsną gali tik tas, kuris
išsivadavo nuo atoveikio už visas nuodėmes. Gali atrodyti, kad tol, kol
neišsivaduoji nuo atoveikio už visas nuodėmes, negalima įsijungti į atsidavimo
procesą. Tačiau abejones išsklaido šis posmas: jei kol kas dar neišsivadavai nuo
atoveikio už visas nuodėmes, atsidavimo Sri Krsnai procese savaime
išsivaduosi. Norint išsivaduoti nuo atoveikio už nuodėmes, nebūtinos atkaklios
pastangos. Reikia tik neabejojant pripažinti Krsną aukščiausiu visų gyvų esybių
išganytoju, su tikėjimu ir meile Jam atsiduoti.
Atsidavimo Krsnai procesą aprašo Hari-bhakti-vildsa (11.676):
dnukūlyasya sahkalpah prdtikūlyasya varjanam raksisyatiti
višvdso goptrtve varanam tatha dtma-niksepa-kdrpariye
sad-vidhd sarandgatih
Pagal pasiaukojimo proceso reikalavimus reikia išpažinti tuos religinius
principus, kurie ilgainiui atves mus prie pasiaukojimo tarnybos Viešpačiui.
Galima vykdyti tam tikras pareigas pagal veiklos pobūdį, priklausomai nuo to,
kokiai socialinei grupei priklausai, tačiau veltui darbuojasi tas, kuris
vykdydamas pareigas nepriartėja prie Krsnos sąmonės. Reikia vengti visko, kas
neveda į tobulą Krsnos sąmonės būvį ir tikėti, kad bet kokiomis aplinkybėmis
Krsna apsaugos nuo visų sunkumų. Nėra jokio reikalo rūpintis, kaip palaikyti
gyvybę — tuo pasirūpins Krsna. Mes privalome suvokti savo bejėgiškumą ir
vieninteliu gyvenimo pažangos pagrindu laikyti Krsną. Kai tik žmogus rimtai
atsideda pasiaukojimo tarnybai visiškoje Krsnos sąmonėje, jis nedelsiant
nusiplauna materialios gamtos nešvarybės. Egzistuoja įvairūs religijos keliai ir
apsivalymo būdai, pagrįsti žinojimo gilinimu, meditacija pagal mistinės yogos
sistemą, ete, tačiau kas atsiduoda Krsnai, tam praktikuoti tiek daug metodų
nereikia. Pakanka atsiduoti Krsnai, ir bus išvengta beprasmio laiko švaistymo.
Taip greitai pažengiama į priekį ir išsivaduojama nuo atoveikio už visas
nuodėmes.
Mus turi žavėti nuostabus Krsnos paveikslas. Aukščiausią Dievo Asmenį
vadina „Krsna", nes Jis yra visų patraukliausias. Laimingas tas, kuris susižavėjo
kupinu grožio, visų galingiausiu ir visagaliu Krsna. Yra įvairių rūšių
transcendentalistų: vieni jų ypač žavisi beasmeniu Brahmanu, kitus labiau
traukia Supersielos aspektas, ete, tačiau tas, kurį traukia asmeniškas
Aukščiausio Dievo Asmens aspektas ir, visų pirma, Aukščiausias Dievo
Asmuo, Patsai Krsna, yra visų tobuliausias transcendentalistas. Kitaip sakant,
sąmoninga pasiaukojimo tarnyba Krsnai — tai visų slaptingiausia žinojimo
dalis, — tokia visos Bhagavad-gitos esmė. Transcenden-talistais vadinami tiek
karma-yogai ir filosofai empirikai, tiek mistikai ir bhaktos, tačiau visų
geriausias — tyras bhakta. Siame kontekste labai svarbią reikšmę turi žodžiai
md šucah: „Nebijok, nesvyruok, nesirūpink". Žmogų gali sugluminti tai, kad
reikia atmesti visų formų religijas ir tiesiog atsiduoti Krsnai, tačiau nerimauti
nėra pagrindo.
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idam te ndtapaskdya ndbhaktdya kaddeana
na cdšušrūsave vdcyam na ca mdm yo 'bhyasūyati
idam—tas;
te—tavo;
na—niekada;
atapaskdya—nesusilaikiusiam;
na—niekada; abhaktdya—abhaktai; kaddeana—bet kuriuo metu; na—niekada;
ca—taip pat; ašušrūsave—tam, kuris neatlieka pasiaukojimo tarnybos;
vdcyam—turi būti pasakytas; na— niekada; ca—taip pat; mdm—Man;
yah—tas, kuris; abhyasūyati —yra pavydus.
Šio slaptingo žinojimo nereikia atskleisti tam, kuris nėra susilaikęs, nėra
Man pasišventęs ir su pasiaukojimu Man netarnauja, o taip pat tam, kuris
pavydi Man.
KOMENTARAS: Ši visų slaptingiausio žinojimo dalis neturi būti atskleista
tiems, kurie neatliko religinio-proceso askezių, kurie niekada nemėgino atlikti
pasiaukojimo tarnybos Krsnos sąmonėje, nepatarnavo tyram bhaktai, ir ypač
tiems, kurie Krsną laiko paprasčiausia istorine asmenybe ar pavydi Jam
didybės. Kartais net demoniški asmenys, pavydintys Krsnai ir visiškai kitaip Jį
garbinantys, imasi savaip aiškinti Bhagavad-gitą, siekdami iš to naudos, tačiau
tas, kuris iš tiesų nori suvokti Krsną, turi vengti tokių komentarų. Tikroji
Bhagavad-gitos prasmė jusliškiems žmonėms nesuvokiama. Net ir tas, kuris
suvaldė savo jusles ir griežtai laikosi Vedų raštų nurodymų, bet nėra Viešpaties
bhakta, negali suprasti Krsnos. Negali Krsnos pažinti ir tie, kurie dedasi
bhaktomis, bet neatlieka Krsnos sąmonės veiklos. Daugelis žmonių pavydi Krsnai, nes Bhagavad-gTtoje Jis paaiškino, kad Jis — Aukščiausiasis ir kad nieko
nėra aukščiau Jo ir niekas Jam neprilygsta. Daug kas to pavydi Krsnai.
Pavyduoliams nereikia persakinėti Bhagavad-gitos, nes jie nieko nesupras. Kas
netiki, tas negali suprasti Bhagavad-gitos ir Krsnos. Nesuvokus Krsnos taip,
kaip Jį aiškina autoritetas, tyras bhakta, nereikėtų net ir mėginti komentuoti
Bhagavad-gitos.
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ya idam paramam guhyam mad-bhaktesv abhidhasyati bhaktim
mayi param krtvd

mdm evaisyaty asamšayah

yah—tas, kas; idam—šią; paramam—pačią; guhyam—didžiausią paslaptį;
mat—Mano;
bhaktesu—tarp
bhaktų;
abhidhasyati—
aiškina;
bhaktim—pasiaukojimo tarnybą; mayi—Man; param— transcendentinę;
krtvd—atlikdamas;
mdm—pas
Mane;
eva—tikrai;
esyati—ateina;
asamšayah—be abejonės.
Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktoms,
pasiaukojimo tarnyba užtikrinta, ir po mirties jis grįš pas Mane.

tyra

KOMENTARAS: Paprastai patariama aptarti Bhagavad-gltą tiktai su bhaktom,
nes abhaktos nesupras nei Krsnos, nei Bhagavad-gitos. Nepripažįstantieji
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Krsnos ir Bhagavad-gitos tokių, kokie jie yra, neturėtų kaip jiems patinka
aiškinti Bhagavad-gitos ir taip daryti įžeidimus. Bhagavad-gltą reikia aiškinti
tiktai tiems žmonėms, kurie pasiruošę pripažinti Krsną Aukščiausiu Dievo
Asmeniu. Si knyga gali būti diskusijų objektas tiktai bhaktoms, o ne spekuliatyviems filosofams. Tačiau kiekvienas, kuris nuoširdžiai mėgina pateikti
Bhagavad-gltą tokią, kokia ji yra, padarys pažangą pasiaukojimo veiklos srityje
ir pasieks tyro pasiaukojimo būvį. Tokio tyro pasiaukojimo dėka jis būtinai grįš
namo, atgal pas Dievą.
na ca tasmdn manusyesu kašcin me priya-krttamah bhavitd na ca me
tasmdd anyah priyataro bhuvi
na—niekada; ca—ir; tasmdt—už jį; manusyesu—tarp žmonių; kašeit—kas
nors; me—Man; priya-krt-tamah—dar brangesnis; bhavitd—bus; na—nei;
ca—ir; me—Man; tasmdt—už jį; anyah—kitas; priya-tarah—brangesnis;
bhuvi—šiame pasaulyje.
Nėra Man šiame pasaulyje brangesnio tarno už jį ir niekada nebus.

70 TEKSTAS
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adhyesyate ca ya imam dharmyam samvddam dvayoh jhdna-yajhena
tendham istah sydm iti me matih
adhyesyate—išstudijuos; ca—taip pat; yah—tas, kuris; imam— tą;
dharmyam—šventą; samvddam—pokalbį; dvayoh—mūsų; jhdna—žinojimo;
yajhena—auka; tena—jo; aham—Aš; istah— garbinamas; sydm—būsiu;
iti—tokia; me—Mano; matih—nuomonė.
Ir Aš skelbiu, kad tas, kuris studijuoja šį šventą mudviejų pokalbį, garbina
Mane intelektu.
71 TEKSTAS

šraddhdvdn anasūyaš ca šrnuydd api yo narah
so 'pi muktah šubhdl lokdn prdpnuydt punya-karmandm
šraddhd-vdn—tikintis; anasūyah—nepavydus; ca—ir; šrnuydt— klausosi;
api—tikrai; yah—kuris; narah—žmogus; sah—jis; api -^taip pat;
muktah—išsivadavęs; šubhdn—palankias; lokdn— planetas; prdpnuydt—jis
pasiekia; punya-karmandm—dorovingųjųKas klausosi su tikėjimu ir be pavydo, tas išsivaduoja nuo atoveikio už
nuodėmes ir pasiekia šviesias planetas, kuriose gyvena dorovingieji.
KOMENTARAS: Šešiasdešimt septintame šio skyriaus posme Viešpats
nedviprasmiškai draudžia persakinėti Gitą tiems, kurie pavydi Krsnai. Kitaip
sakant, Bhagavad-gita teskirta bhaktoms. Tačiau kartais, kai Viešpaties bhakta
skaito viešą paskaitą, auditorijoje ne visi yra bhaktos. Kodėl rengiamos viešos
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paskaitos? Šis posmas aiškina, kad nors ir ne visi susirinkusieji klausytis
paskaitos yra bhaktos, tačiau daug žmonių Krsnai nepavydi. Dauguma tiki, jog
Jis yra Aukščiausias Dievo Asmuo. Jei šie žmonės išgirsta pasakojant apie Jį
bona fide bhakta, tuoj pat išsivaduoja nuo atoveikio už visas nuodėmes ir po
mirties pasiekia planetų sistemą, kurioje gyvena teisieji. Taigi žmogui, net jei
jis ir nesistengia tapti tyru bhakta, pakanka klausytis Bhagavad-gitos, ir jis gaus
tą patį rezultatą, kokį gautų, jei būtų didelis teisuolis. Taip tyras Viešpaties
bhakta visiems suteikia galimybę išsivaduoti nuo atoveikio už visas nuodėmes
ir tapti Viešpats bhakta.
Paprastai teisieji, kurių neslegia atoveikis už nuodėmes, labai lengvai
įsijungia į Krsnos sąmonę. Šiame posme labai svarbus žodis punya-karmanam.
Jis nurodo Vedų raštuose aprašytas didžias aukas, tokias, kaip
ašvamedha-yajha. Kas dorai atlieka pasiaukojimo tarnybą, tačiau nėra tyras,
gali pasiekti Šiaurinės žvaigždės, arba Dhruvalokos, kurioje viešpatauja Dhruva
Maharaja, planetų sistemą. Dhruva Maharaja yra didis Viešpaties bhakta, ir
Jam patikėta valdyti ypatinga planeta, vadinama Šiaurine žvaigžde.

72 TEKSTAS
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kaccid etac chrutarh pdrtha tvayaikdgrena cetasd kaccid
ajhdna-sammohah pranašias te dhanahjaya
kaccit—ar; etat—tas; šratam—išklausytas; pdrtha—o
tvayd—tavo; eka-agrena—su didžiausiu dėmesiu; cetasd

Prthos

sūnau;

—proto;
kaccit—ar;
ajhdna—neišmanymo;
sammohah—iliuzija;
pranastah—išsklaidyta; te—tavo; dhananjaya—o turtų užkariautojau (Arjuna).
O Prthos sūnau, o turtų užkariautojau, ar dėmesingai išklausei Mane? Ar
išsisklaidė tavo neišmanymas ir iliuzijos?
KOMENTARAS: Viešpats atliko Arjunos dvasinio mokytojo vaidmenį, tad Jo
pareiga buvo pasiteirauti, ar Arjuna teisingai suvokė Bhagavad-gitos esmę. Jei
būtų paaiškėję, jog Arjuna jos nesuvokė, Viešpats buvo pasiryžęs dar kartą
paaiškinti bet kurį teiginį ar net visą Bhagavad-gitą. Iš tikrųjų kiekvienas, kas
išgirsta Bhagavad-gitą iŠ bona fide dvasinio mokytojo, tokio, kaip Krsna, ar iš
Jo atstovo, pastebi išsisklaidant savo neišmanymą. Bhagavad-gita nėra paprasta
knyga, jos autorius ne poetas ar beletristas. Ją papasakojo Patsai Aukščiausias
Dievo Asmuo. Kiekvienas, kuriam nusišypso laimė išgirsti Bhagavad-gitos
pamokymus iš Krsnos ar iš Jo bona fide dvasinio atstovo lūpų, be abejonės,
išsivaduos ir išsiverš iš neišmanymo tamsybių.

73 TEKSTAS
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arjuna uvdca
nasto mohah smrtir labdhd tvat-prasdddn maydcyuta sthito 'smi
gata-sandehah karisye vacanam tava
arjunah uvdca—Arjuna tarė; nastah—išsklaidyta; mohah—iliuzija;
smrtih—atmintis;
labdhd—atgauta;
tvat-prasdddt—Tavo
malone;
mayd—mano; acyuta—o Nepuolantysis Krsna; sthitah— tvirtas; asmi—aš esu;
gata—išsklaidytos;
sandehah—visos
abejonės;
karisye—atliksiu;
vacanam—įsakymą; tava—Tavo.
Arjuna tarė: Mano brangus Krsna, o Nepuolantysis, iliuzija, apėmusi
mane, išsisklaidė. Tavo malone man grįžo atmintis.
Dabar esu tvirtas ir nedraskomas abejonių. Aš pasiruošęs daryti taip, kaip
Tu nurodysi.
KOMENTARAS: Konstitucinė gyvos esybės, šiuo atveju — Arjunos, padėtis —
veikti vadovaujantis Aukščiausio Viešpaties įsakymais. Žmogaus uždavinys —
disciplinuoti save. Sri Caitanya Ma-haprabhu sako, kad gyva esybė yra amžinas
Aukščiausio Viešpaties tarnas — tokia jos tikroji padėtis. Kai gyva esybė tai
užmiršta, ją sąlygoja materiali gamta, o tarnaudama Aukščiausiam Viešpačiui,
ji tampa išvaduotu Viešpaties tarnu. Konstitucinė gyvos esybės padėtis — būti
tarnu. Ji tarnauja arba iliuzijai—mayai, arba Aukščiausiam Viešpačiui. Jei gyva
esybė tarnauja Aukščiausiam Viešpačiui, ji yra savo normalioje būklėje, o jei
pasirenka tarnauti iliuzinei, išorinei energijai, be abejonės, patenka nelaisvėn.
Apimta iliuzijos gyva esybė vergauja materialiame pasaulyje. Ją kausto aistra ir
troškimai, ir vis dėlto ji galvoja esanti pasaulio valdovė. Sitai vadinasi iliuzija.
Kai žmogus išsivaduoja, iliuzija pradingsta, ir jis savo noru atsiduoda
Aukščiausiajam, veikia, vadovaudamasis Jo troškimais. Paskutinė iliuzija,
paskutiniai mayos spąstai, paspęsti gyvai esybei — tvirtinimas, kad ji esanti
Dievas. Gyva esybė laiko save nebe sąlygota siela, o Dievu. Ji tokia
neišmintinga, jog nesuvokia paprasčiausio dalyko: jei ji būtų Dievas, ar ją galėtų apnikti abejonės. Apie tai ji nepagalvoja. Žodžiu, tokie paskutiniai iliuzijos
spąstai. Iš tikrųjų išsivaduoti iš iliuzinės energijos — tai pažinti Krsną,
Aukščiausią Dievo Asmenį, ir sutikti veikti pagal Jo įsakymus.
Šiame posme svarbi reikšmė tenka žodžiui moha. Moha nurodo tai, kas
priešinga žinojimui. Tikrasis žinojimas — tai supratimas, jog kiekviena gyva
būtybė yra amžinas Viešpaties tarnas, tačiau užuot susitaikiusi su Šia savo
padėtimi, gyva būtybė mano esanti ne tarnas, o materialaus pasaulio valdovas,
nes geidžia viešpatauti materialioje gamtoje. Tokia jos'iliuzija. Tačiau
Viešpaties ar Jo tyro bhaktos malone tą iliuziją galima nugalėti, ir kai ji
išsisklaido, gyva esybė sutinka veikti Krsnos sąmonėje.
Būti Krsnos sąmonėje — tai veikti, kaip įsako Krsna. Apgauta išorinės
materialios energijos, sąlygota siela nesupranta, kad Aukščiausias Viešpats yra
valdovas, kupinas žinojimo ir visa ko savininkas. Jis gali dovanoti Savo
bhaktoms ką tik panori. Jis yra visų draugas, tačiau bhaktai Jis ypač prielankus.
Jis valdo materialią gamtą ir gyvas esybes, yra neišsenkamo laiko valdovas,
kupinas visų turtų ir galybės. Aukščiausias Dievo Asmuo gali dovanoti bhaktai
net Save. Jo nepažįsta tas, kurį yra užkerėjusi iliuzija. Toks žmogus netampa
bhakta ir toliau vergauja mdyai. Tačiau Arjuna, išgirdąs Bhagavad-gltą iš
Aukščiausio Dievo Asmens lūpų, iš karto atsikratė visų iliuzijų. Jis suprato, kad
Krsna — ne vien Jo draugas, bet ir Aukščiausias Dievo Asmuo. Jis išties su-
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vokė Krsną. Taigi studijuoti Bhagavad-gltą — tai suvokti Krsną. Kai žmogus
išmano visiškai viską, jis savaime atsiduoda Krsnai. Todėl Arjuna, supratęs, jog
Krsna sumanė pristabdyti nereikalingą gyventojų gausėjimą, paklusdamas
Krsnos troškimui sutiko kautis. Vėl jis paėmė į rankas ginklą — strėles ir lanką
— ir Aukščiausio Dievo Asmens įsakymu pasirengė mūšiui.
74 TEKSTAS

sanjaya uvdca
ity aham vasudevasya pdrthasya ca mahdtmanah samvddam imam
ašrausam adbhutam roma-harsanam
sahjayah uvdca—Sanjaya tarė; iti—tuo būdu; aham—Aš; vasudevasya—Krsnos;
pdrthasya—ir
Arjunos;
ca—taip
pat;
mahd-dtmanah—didžių sielų; samvddam—pokalbį; imam—šį; ašrausam—
išgirdau; adbhutam—nuostabų; roma-harsanam—verčiantį šiauštis plaukus.
Sanjaya tarė: Tokį girdėjau dviejų didžių sielų — Krsnos ir Arjunos
pokalbį. Ir tai, ką išgirdau, buvo taip Įstabu, kad šiaušiasi man plaukai.
KOMENTARAS: Bhagavad-gitos pradžioje Dhrtarastra klausė savo patarėją
Sanjaya: „Kas vyksta Kuruksetros mūšio lauke?" Visa, kas ten vyko, buvo
apreikšta Sanjayos širdžiai dvasinio mokytojo, Vyasos, malone, ir jis galėjo
ištisai atpasakoti mūšio eigą. Tai buvo įstabiausias pokalbis, nes tokio svarbaus
pokalbio tarp dviejų didžių sielų dar niekada nėra buvę ir niekada nebus.
įstabus jis buvo tuo, kad Aukščiausias Dievo Asmuo pasakojo apie Save ir
Savo energijas gyvai esybei, Arjunai, didžiam Viešpaties bhaktai.
Jei mėgindami pažinti Krsną seksime Arjunos pėdomis, gyvenime mus lydės
laimė ir sėkmė. Sanjaya tai numanė, o kai ėmė suprasti, perpasakojo pokalbį
Dhrtarastrai. Išvada turėtų būti tokia: kur Krsna ir Arjuna — ten pergalė.

75 TEKSTAS

vyasa-prasdddc chrutavdn etad guhyam aham param yogam
yogešvardt krsndt sdksdt kathayatah svayam
vydsa-prasdddt—Vyasadevos malone; šrutavdn—išgirdau; etat— šį;
guhyam—slaptingą; aham—aš; param—aukščiausią; yogam —misticizmą;
yoga-išvardt—iš misticizmo meistro; krsndt—iš Krsnos; sdksdt—tiesiogiai;
kathayatah—kalbančio; svayam—asmeniškai.
Vyasos malone Aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš Paties
Krsnos — misticizmo meistro, kuris asmeniškai kalbėjo su Arjuna.
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KOMENTARAS: Vyasa buvo Sanjayos dvasinis mokytojas, ir Sanjaya
pripažįsta, jog būtent Vyasos malone jis suprato Aukščiausią Dievo Asmenį.
Tai reiškia, kad Krsną reikėtų suvokti ne tiesiogiai, o tarpininkaujant dvasiniam
mokytojui. Dvasinis mokytojas — skaidrus tarpininkas, tas tiesa, tačiau
patyrimas vis tiek yra tiesioginis. Tokia mokinių sekos paslaptis. Kai dvasinis
mokytojas yra bona fide, Bhagavad-gitą galima išgirsti tiesiogiai — kaip ją
išgirdo Arjuna. Pasaulyje yra daug mistikų ir yogų, tačiau Krsna — visų yogos
sistemų meistras. Bhagavad-gitoje aiškiai suformuluotas Krsnos nurodymas —
atsiduoti Krsnai. Kas atsiduoda Krsnai, tas yra pats didžiausias yogas. Šią mintį
patvirtina ir paskutinis šešto skyriaus posmas. Yogindm api sarvesdm.
Narada yra tiesioginis Krsnos mokinys ir Vyasos dvasinis mokytojas. Todėl
Vyasa yra toks pat bona fide dvasinis mokytojas, kaip ir Arjuna, nes jis
priklauso mokinių sekai, o štai Sanjaya — yra jau tiesioginis Vyasos mokinys.
Todėl Vyasos malone Sanja-yos juslės buvo apvalytos, ir jis galėjo tiesiogiai
matyti bei girdėti Krsną. Kas tiesiogiai girdi Krsną, tas supranta šį slaptingą
žinojimą. Tačiau tas, kuris neįsijungia į mokinių seką, negali girdėti Krsnos,
todėl jo žinojimas visada netobulas, bent jau kalbant apie Bhagavad-gitos
suvokimą.
Bhagavad-gltoje aiškinamos visos yogos sistemos: karma-yoga, jhdna-yoga,
bhakti-yoga. Krsna — vyriausias šių misticizmo sistemų meistras. Arjunai
nusišypsojo didžiulė laimė patirti Krsną tiesiogiai. Taip pat Vyasos malone
pasisekė ir Sanjayai—jis pats girdėjo Krsną. Iš tikrųjų nėra skirtumo, ar žmogus
tiesiogiai girdi Krsną, ar tiesiogiai girdi, ką sako Krsna per bona fide dvasinį
mokytoją, tokį, kaip Vyasa. Dvasinis mokytojas yra Vyasadevos atstovas.
Todėl pagal Vedų sistemą, dvasinio mokytojo gimimo dieną Jo mokiniai atlieka
ceremoniją, vadinamą Vyasa-pūja.

76 TEKSTAS

rajan sarhsmrtya sarhsmrtya samvddam imam adbhutam
kešavdrjunayoh punyam hrsydmi ca muhur muhuh
rajan—o valdove; samsmrtya—prisimindamas; sarhsmrtya—prisimindamas;
samvddam—žinią; imam—tą; adbhutam—nuostabią; kešava—Viešpaties
Krsnos; arjunayoh—ir Arjunos; punyam —dorovingą; hrsydmi—aš patiriu
malonumą; ca—taip pat; muhuh muhuh—kaskart iš naujo.
O valdove, koks džiaugsmas užlieja mane kaskart, kai atsimenu įstabų
šventą Krsnos ir Arjunos pokalbį, — aš visas imu virpėti.
KOMENTARAS: Bhagavad-gitos suvokimo procesas yra toks transcendentalus,
kad kiekvienas, susipažinęs su Krsnos ir Arjunos pokalbio turiniu, tampa
teisuoliu ir nebegali to pokalbio užmiršti. Tokia yra dvasinio gyvenimo
transcendentinė situacija. Kitaip sakant, tasai, kuris girdi Gitą iš teisingo
šaltinio, tiesiogiai iš Krsnos, įgyja visišką Krsnos sąmonę. Įsisąmoninęs Krsną
žmogus kuo toliau, tuo labiau prašviesėja ir gyvena su džiugiu virpuliu, kurį
patiria ne kartkartėmis, bet kiekvieną akimirksnį.
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77 TEKSTAS

tac ca samsmrtya samsmrtya rupam aty-adbhutarh hareh vismayo me
mahdn rdjan hrsydmi ca punah punah
tat—tą; ca—taip pat; samsmrtya—prisimenant; samsmrtya—prisimenant;
rūpam—pavidalą; ati—didžiai; adbhutam—įstabų; hareh—Viešpaties Krsnos;
vismayoh—nuostaba; me—mano; ma-hdn/—didi; rdjan—o valdove;
hrsydmi—aš džiūgauju; ca—taip pat; punah punah—kaskart iš naujo.
O valdove, kai prisimenu įstabų Viešpaties Krsnos pavidalą, mane
pagauna kaskart vis didesnis susižavėjimas, ir džiaugsmui mano nėra galo.
KOMENTARAS: Pasirodo, Sanjaya Vyasos malone taip pat regėjo Krsnos
visatos pavidalą, kuris buvo apreikštas Arjunai. Buvo aiškiai pasakyta, kad
Viešpats Krsna šio pavidalo niekada anksčiau neapreiškė. Jis buvo apreikštas
tik Arjunai. Ir vis dėlto, kai Krsna Savo visatos pavidalą apreiškė Arjunai, jį
išvydo ir dar keli didieji bhaktos, Vyasa buvo vienas jų. Vyasa — vienas
didžiausių Viešpaties bhaktų ir jis laikomas galinga Krsnos inkarnacija. Visatos
pavidalą Vyasa atvėrė savo mokiniui Sanjayai. Kaskart, kai Sanjaya
prisimindavo įstabų Krsnos pavidalą, apreikštą Arjunai, jį užliedavo nauja
džiaugsmo banga.

yatra yogešvarah krsna yatra pdrtho dhanur-dharah tatra šrir vijayo
bhūtir dhruva nltir matir mama
yatra—kur; yoga-ls'varah—misticizmo meistras; krsnah—Viešpats Krsna;
yatra—kur; pdrthah—Prthos sūnus; dhanur-dharah —nešantis lanką ir strėles;
tatra—ten;
šrih—turtai;
vijayah—pergalė;
bhūtih—ypatinga
galia;
dhruva—tikrai; nltih—dora; matih mama—mano nuomonė.
Kur pasirodo Krsna, visų mistikų meistras, ir kur didysis lankininkas
Arjuna — ten, be abejonės, bus turtai, pergalė, nepaprasta galia ir dora.
Tokia Mano nuomonė.
KOMENTARAS: Bhagavad-gita prasideda Dhrtarastros klausimu. Dhrtarastra
tikėjosi, kad pergalę pasieks jo sūnūs, kurių pusėje kovėsi didieji karžygiai —
BhTsma, Drona ir Karna. Jis vylėsi saviškių pergalės. Tačiau nupasakojęs
įvykius mūšio lauke, Sanjaya taip prabilo į karalių: „Tu galvoji apie pergalę, o
aš manau, kad sėkmė ten, kur yra Krsna ir Arjuna". Jis tiesiai pareiškė
Dhrtarastrai, kad pergalės tikėtis neverta. Pergalė neabejotinai laukė Arjunos,
nes jo pusėje — Krsna. Tai, kad Krsna tapo Arjunos vežėju, byloja apie dar
vieną dievišką Jo savybę. Krsna kupinas turtų ir dieviškų savybių, ir viena jų —
atsižadėjimas. Žinoma daugybė tokio atsižadėjimo pavyzdžių, nes Krsna yra
atsižadėjimo meistras.
Iš tikrųjų kova vyko tarp Duryodhanos ir Yudhisthiros. Arjuna kovėsi savo
vyresniojo brolio Yudhisthiros pusėje. Yudhisthiros pergalė buvo neabejotina,
nes jo pusėje kovėsi ir Krsna, ir Arjuna. Kautynės turėjo nulemti, kas valdys
pasaulį, ir Sanjaya išpranašavo, kad valdžia atiteks Yudhisthirai. Siame posme
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išpranašauta ir tai, kad Yudhisthirą, pelniusį mūšyje pergalę, lydės nepaprasta
sėkmė, nes jis ne tik teisus ir dievotas, bet ir griežtų dorovinių principų žmogus,
niekada gyvenime nekalbėjęs melo.
Daugelis menkos nuovokos žmonių Bhagavad-gltą laiko dviejų draugų
pokalbiu mūšio lauke, tačiau tokia knyga negalėtų būti šventraštis. Kai kas
paprieštaraus, esą Krsna skatino Arjuna kautis, o tai nemoralu, tačiau realią
padėtį atskleidžia teiginys: Bhagavad-gita— tai aukščiausios dorovės kodeksas.
Aukščiausią dorovės pamoką išgirstame trisdešimt ketvirtame devinto skyriaus
posme: man-mana bhava mad-bhaktah. Reikia tapti Krsnos bhakta. Visų
religijų esmė — atsiduoti Krsnai (sarva-dharman parityajya mdm ekam
šaranam vraja). Bhagavad-gitos pamokos — tai tobulas religijos ir dorovės
procesas. Galimas daiktas, kiti procesai irgi apvalo ir veda į šį procesą, tačiau
galutinis Bhagavad-gitos nurodymas — atsiduoti Krsnai — yra bet kokios
dorovės ir religijos aukščiausia viršūnė. Tokia aštuoniolikto skyriaus išvada.
Bhagavad-gita rodo, kad savęs pažinimas filosofinių samprotavimų ir
meditacijos pagalba — tai tik vienas kelių, tačiau aukščiausias tobulumas —
visiškas atsidavimas Krsnai. Tokia Bhagavad-gitos mokymo esmė.
Reguliuojamų principų pagal socialinio gyvenimo skyrius ir įvairias religines
kryptis laikymasis galbūt ir yra slaptingas pažinimo kelias. Nors religiniai
ritualai kupini slaptingumo, meditacija ir žinojimo gilinimas — dar
slaptingesni. O atsiduoti Krsnai, pasiaukojamai Jam tarnaujant visiškoje Krsnos
sąmonėje— pats slaptingiausias paliepimas, kuris sudaro aštuoniolikto skyriaus
esmę.
Dar vienas dalykas apie kurį kalbama Bhagavad-gitoje: tikroji tiesa — tai
Aukščiausias Dievo Asmuo, Krsna. Absoliuti Tiesa patiriama 4rim aspektais:
kaip beasmenis Brahmanas, kaip lokalizuota Paramatmą ir pagaliau kaip
Aukščiausias Dievo Asmuo, Krsna. Tobulai pažinti Absoliučią Tiesą —
vadinasi, tobulai pažinti Krsną. Pažinus Krsną, visos žinojimo sritys tampa
sudėtinėmis to pažinimo dalimis. Krsna yra transcendentinis, nes Jis visada
egzistuoja Savo amžinoje vidaus galioje. Gyvos esybės (Jo energija, gavusi
išraišką) skirstomos į dvi kategorijas: amžinai sąlygotas ir amžinai išvaduotas.
Gyvų esybių nesuskaitoma daugybė, ir jos yra laikomos fundamentaliomis
Krsnos dalimis. Materiali energija reiškiasi dvidešimt keturiomis kategorijomis.
Kūrinija yra amžino laiko įtakoje—ją kuria bei naikina išorinė energija.
Kosminis pasaulis, priklausomai nuo to, ar jis gavęs išraišką, ar ne, yra tai
matomas, tai vėl nematomas.
Bhagavad-gitoje nagrinėtos penkios svarbiausios temos: Aukščiausias Dievo
Asmuo, materiali gamta, gyvos esybės, amžinas laikas ir įvairios veiklos rūšys.
Visa tai yra Aukščiausio Dievo Asmens, Krsnos, valdžioje. Visi Absoliučios
Tiesos aspektai — būtent beasmenis Brahmanas, lokalizuota Paramatmą ar bet
kuris kitas transcendentinis aspektas, priklauso Aukščiausio Dievo Asmens
pažinimo kategorijai. Nors iš pirmo žvilgsnio Aukščiausias Dievo Asmuo,
gyvos esybės, materiali gamta ir laikas gali atrodyti skirtingi, nuo
Aukščiausiojo jie iš tikrųjų niekuo nesiskiria. Kita ver
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tus, Aukščiausiasis yra skirtingas nuo visa ko. Viešpaties Caitanyos filosofija —
tai „nesuvokiamos vienovės ir skirtybės vienu metu" filosofija. Si filosofinė
sistema — tai tobulas Absoliučios Tiesos žinojimas.
Gyva esybė savo pirminiame būvyje yra gryna dvasia. Ji — tarytum
Aukščiausios Dvasios atomo dydžio dalelė. Todėl Viešpatį Krsną galėtume
palyginti su saule, o gyvas esybes — su šviesa, kurią ji skleidžia. Gyvos esybės
— ribinė energija, todėl jos turi tendenciją sueiti į sąlytį arba su materialia, arba
su dvasine energija. Kitaip sakant, gyva esybė yra tarp dviejų Viešpaties energijų. Ji priklauso Aukščiausio Viešpaties aukštesniajai energijai, todėl turi dalinę
nepriklausomybę. Teisingai pasinaudojusi savo nepriklausomybe, gyva esybė
paklūsta tiesioginiam Krsnos vadovavimui. Taip ji pasiekia savo normalų būvį
— atsiduria energijoje, kuri teikia džiaugsmą.
Taip baigiasi Bhaktivedantos aštuonioliktojo Srimad Bhagavad-gitos skyriaus,
pavadinto „Atsižadėjimo tobulumas", komentarai.

Prieda
s

Apie autorių
Jo Dieviškoji Malonė A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada į Šį pasaulį
atėjo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu mokytoju,
Srila Bhaktisiddhanta SarasvatT Gosvaml, pirmą kartą susitiko Kalkutoje
1922 metais. Bhaktisiddhantai SarasvatT, garsiam teologui ir šešiasdešimt
keturių GaudTyos Mathų (Vedų institutų) įsteigėjui, patiko išsilavinęs
jaunuolis, ir jis įtikino pastarąjį skirti savo gyvenimą Vedų žinojimui
skleisti. Srila Prabhupada tampa Bhaktisiddhantos SarasvatT pasekėju, o po
vienuolikos metų (1933 m. Alachabade) — oficialiai inicijuotu mokiniu.
Pirmojo susitikimo metu Srila Bhaktisiddhanta SarasvatT Thaku-ra
paprašė Srilos Prabhupados skelbti Vedų žinojimą anglų kalba. Vėlesniais
metais Srila Prabhupada parašo komentarus Bhagavad-gitai, prisideda prie
GaudTyos Mathos veiklos, o 1944 metais pradeda leisti dvisavaitinį žurnalą
anglų kalba—Back to Godhead („Atgal pas Dievą"), kurį dabar Vakaruose
toliau leidžia Jo mokiniai daugiau negu trisdešimčia kalbų.
1947 metais, pripažindama retą Srilos Prabhupados išprusimą ir
pasiaukojimą Viešpačiui, GaudTyos Vaisnavų Organizacija suteikia jam
„Bhaktivedantos" titulą. 1950 metais, būdamas penkiasdešimt ketverių metų
amžiaus, Srila Prabhupada atsisako šeimyninio gyvenimo ir tampa
vdnaprastha — duoda atsiskyrėlio įžadus, daugiau laiko paskirdamas
studijoms ir knygų rašymui. Jis išvyksta^ šventą Vrndavanos miestą ir
apsigyvena istorinėje viduramžių Radha-Damodaros šventykloje. Čia,
kuklioje aplinkoje, jis keletą metų atsidėjęs studijuoja ir rašo. 1959 metais
Srila Prabhupada duoda sannyasio įžadus.
Radha-Damodaros šventykloje Srila Prabhupada pradeda kurti savo
gyvenimo šedevrą — daugiatomį 18 000 posmų Srimad-Bhdgavatam
(Bhdgavata Purdnos) vertimą su komentarais. Parašo Easy Journey to Other
Planets (lietuviškai „Anapus laiko ir erdvės").
1965 metais, išleidęs tris Bhdgavatam tomus, Srila Prabhupada atvyksta į
Jungtines Valstijas įgyvendinti misiją, kurią jam uždėjo dvasinis mokytojas.
Vėliau jis išleidžia daugiau kaip šešiasdešimt tomų autoritetingų vertimų su
komentarais bei studijų, kuriose apžvelgia Indijos religijos ir filosofijos
klasikinius kūrinius.

1965 metais krovininiu laivu atvykęs į Niujorką, ŠrTla Prabhupada
praktiškai neturėjo jokių lėšų. Tik kitų metų liepos mėnesį, patyręs didelius
sunkumus, jis įkuria Tarptautinę Krišnos Sąmonės Organizaciją. Kai 1977
metais ŠrTla Prabhupada apleido šį pasaulį (lapkričio 14 dieną), jo
vadovaujama Organizacija jau buvo išaugusi į pasaulinio masto konfederaciją,
kurią sudarė daugiau kaip šimtas dšramų, mokyklų, šventyklų, institutų bei
žemės ūkio bendruomenių.
1968 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose SrTla Prabhupada įkuria
pirmąją Krsnos sąmonės žemės ūkio bendruomenę. Be to, Vakarų šalyse jis
įvedė Vedų švietimo sistemą — gurukulą.
SrTla Prabhupada — taip pat ir keleto stambių tarptautinių kultūros centrų
Indijoje įkūrimo iniciatorius. Numatyta, kad aplink Sri-dhama Mayapuros
centrą Vakarų Bengalijoje iškils dvasinis miestas. Šiam grandioziniam užmojui
įgyvendinti prireiks virš dešimties metų. Vrndavanoje (Indija) pastatyta didinga
Krsna-Balaramos šventykla ir viešbutis svečiams iš viso pasaulio. Stambus
kultūros bei švietimo centras yra ir Bombėjuje. Daugelyje svarbių Indijos vietų
taip pat bus sukurti centrai.
Vis dėlto vertingiausias Šrllos Prabhupados indėlis — tai jo knygos.
Mokslininkų nepaprastai vertinamos už autoritetingumą, minties gilumą ir
aiškumą, jos naudojamos kaip akademiniai vadovėliai daugelyje koledžų. Srllos
Prabhupados raštai išversti daugiau kaip į 40 kalbų. Leidykla „The
Bhaktivedanta Book Trust", įsteigta 1972 metais publikuoti Šrllos Prabhupados
knygas, šiuo metu yra stambiausia Indijos religijos bei filosofijos literatūros
leidėja pasaulyje.
Jau būdamas garbingo amžiaus, per dvylika metų, ŠrTla Prabhupada su
paskaitomis keturiolika kartų apkeliavo planetą, pabuvojo šešiuose
kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai užimtas, ŠrTla Prabhupada visą
laiką daug rašė. Jo raštai sudaro ištisą Vedų filosofijos, religijos, literatūros bei
kultūros biblioteką.
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Kaip kartoti Hare Krsna
maha-mantrą
Nėra griežtai nustatytų taisyklių Hare Krsna mahd-mantrai kartoti. Kalbant
apie mantros meditaciją, nuostabiausia yra tai, kad ją praktikuoti galima visada
ir visur — namie, darbe, važiuojant autobusu ir t.t.
Mantra yra kartojama arba giedama. Asmeninė meditacija, maha-mantrą
kartojant maldos karoliais, vadinasi japa. Kai mantra giedama drauge su kitais,
atsiliepiant vedančiajam, — tas būdas vadinamas klrtana. Paprastai klrtanai
akompanuojama muzikos instrumentais ir rankų plojimu. Abu būdai yra
naudingi ir rekomenduotini.
Norint kartoti mantrą pirmuoju būdu, tereikia turėti uždaro rato japos
karolių vėrinį. Jei nežinote kur jį gauti, pasidarykite patys. Pasidaryti maldos
karolių vėrinį jums padės šios taisyklės:
(1) Įsigykite 109 vidutinio dydžio (maždaug 1 cm. diametro) medinius
rutuliukus su skylutėmis, per kurias būtų galima perverti varstį. Nusipirkite
stiprią ir ne per ploną nailoninę virvelę (3-5 metrų ilgio).
(2) 15 cm. nuo virvelės galo užriškite stiprų mazgą, ir nuo kito galo
pradėkite verti karoliukus, tarp jų užmegzdami vieną ar du mazgus
(priklausomai nuo to, kokio storio jūsų varstis).
(3) Suvėrę 108 rutuliukus, perverkite abu virvelės galus per paskutinįjį
karoliuką.
(4) Sis karoliukas vadinasi „Krsna" ir turėtų būti didesnis už kitus. Pervėrę
per jį abu varsčio galus, suriškite mazgą ir nukirpkite likusią virvelę. Štai jūs ir
turite japos karolių vėrinį. Meditacijai su maldos karoliais, dešine ranka
paimkite pirmąjį karoliuką po „Krsnos" karolio, ir, laikydami jį tarp nykščio ir
viduriniojo piršto, ištarkite visą maha-mantrą. Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna
Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Po to
pereikite prie kito karoliuko. Laikydami jį tais pačiais pirštais, vėl pasakykite
maha-mantrą. Taip ties kiekvienu karoliukų ištardami visą mantrą tęskite, kol
vėl prieisite „Krsnos" karolį. Štai jūs ir sukartojote vieną japos ratą.
Nekartokite ties
„Krsnos" karolių, bet, apsuką vėrinį, tęskite priešinga kryptimi. Kartojimas su
maldos karoliais ypač naudingas, nes į meditacijos procesą įtraukiama ir
lytėjimo juslė, o tai padeda geriau susikoncentruoti į mantrą.
Jei norite sekti, kiek ratų pakartojote (kai kas duoda sau įžadą per dieną
sukartoti tam tikrą jų skaičių), siūlome pasidaryti skaičiuoklę iš kietai suvertų
ant trumpos virvelės karoliukų. Jų turi būti tiek, kiek jūs pasižadate per dieną
sukartoti mantros ratų. Mazgų tarp karoliukų rišti nereikia — užmegzkite
skaičiuoklės virvelės galus, kad jie neišbyrėtų. Pakartoję vieną mantros ratą,
nustumkite karaliuką į virvelės galą; taip jūs žinosite sukartotų mantros ratų
skaičių.
Mantrą galima kartoti ir patalpoje, ir gryname ore, garsiai ir tyliai. Tačiau
svarbu tarti ją aiškiai ir tokiu garsumu, kad girdėtumėte ką sakote. Kartojimo
metu mintys visada bus linkusios nuklysti kitur, nes protas yra neramus,
blaškosi ir visada ieško ko nors apmąstymams. Stenkitės kuo geriau
susikoncentruoti į Hare Krsna mantrą ir girdėti kiekvieną jos žodį.

Japa gali būti kartojama bet kuriuo laiku, tačiau Vedų raštija pastebi, kad
tam tikros dienos valandos yra palankiausios atlikti dvasinę veiklą. Geriausias
laikas dvasiniam tobulėjimui — ankstyvas rytas. Daugelis žmonių įsitikino, kad
ypač pravartu kiekvieną dieną mantros kartojimui paskirti tas pačias valandas.
Pradėkite nuo vieno ar dviejų ratų per dieną, ir pamažu didinkite jų skaičių, kol
pasieksite šešiolika. Šešiolika ratų yra minimumas rimtiems karto-tojams ir
tiems, kurie nori būti Krsnos sąmonės bhaktos.
Japa yra individuali meditacija, o klrtana— kolektyvinė. Jos metu mantra
giedama, pritariant muzikos instrumentams. Klrtana galima atlikti namie su
šeima ar draugais, svečiuose ar gamtoje. Iš pradžių maha-mantrą dainuoja
vienas žmogus, „vedantysis", o paskui visi atkartoja pagal tą pačią melodiją.
Vėl vedantysis gieda vienas, o po to vėl visi atsiliepia. Klrtanos metu mantra
giedama nuolatos, ir tai padidina dalyvių dvasinį džiaugsmą. Klrtana duoda tą
naudą, kad klausomasi ne vien savo, bet ir kitų giedojimo. Mantrai dainuoti
tinka bet kokia melodija. Puiku, jei yra muzikos instrumentai, tačiau jie
nebūtini. Klrtanai pritariama tradiciniais indų muzikos instrumentais,
pavyzdžiui, būgnu ir cimbolais. Jei jų neturite, pakeiskite paprastais daiktais,
kuriuos rasite savo namuose. Galima panaudoti bet kokią paprastą ar skardinę
dėžutę, kuri skamba kaip būgnas, ir bet kurį metalinį daiktą, skambesiu primenantį cimbolus. Galima groti ir kitais muzikos instrumentais: pianinu,
vargonais, fleita, gitara. Puiku, jei kas ploja delnais. Dainuoti ir dvasiškai
tobulėti taip pat gali ir vaikai. Būtų gražu, jei visa šeima susirinktų giedojimui
kiekvieną vakarą.
Kartojant Hare Krsna, patiriamas kaskart naujas gaivinantis jausmas.
Pabandykite patys. Pamėginkite kartoti kokį kitą žodį ar frazę mažiausiai
penkias minutes. Jei kartosite žodžius „pepsi-kola", po kelių minučių ši veikla
jums mirtinai įgris; čia nerasite nei laimės, nei pasitenkinimo. Tačiau Krsnos
vardo garsas yra transcendentiš-kas, ir kuo daugiau jis kartojamas, tuo labiau
norima tai daryti.
Maha-mantra teikia didelę dvasinę naudą, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis
ji būtų kartojama. Didieji išminčiai ir šventieji, ma-ha-mantros kartojimo
autoritetai, pateikia mums keletą praktinių patarimų, kurie pagerins kartojimą ir
leis greičiau pasiekti norimų rezultatų.
Kuo daugiau Hare Krsna mantra kartojama, tuo lengviau laikytis žemiau
išvardintų reguliuojamųjų principų, nes kartojant gaunama dvasinės jėgos ir
išsiugdomas tobulesnio džiaugsmo supratimas. Pajutus dvasinę palaimą,
nesunkiai atsisakoma blogų įpročių, kurie kliudo dvasiniam tobulėjimui.
(1) Tiems, kurie turi tvirtą norą padaryti dvasinę pažangą, rekomenduojama laikytis šių reguliuojamųjų principų.
A. Nevalgyti mėsos, žuvies ir kiaušinių.
B. Nevartoti intoksikatų (narkotikų, alkoholio, cigarečių, o
taip pat kavos ir arbatos).
C. Nežaisti azartinių lošimų.
D. Neturėti neteisėtų lytinių santykių (nevedybiniai lytiniai
santykiai neleidžiami, o vedusiems jie leidžiami tik Dievo
sąmonės vaikams pradėti).
Išvardintų reguliuojamųjų principų laikymasis padės sparčiai žengti į priekį
dvasiniame gyvenime. Priešingu atveju, dvasinis progresas, dėl didelio
prisirišimo prie materialių dalykų, bus labai sunkus. Tačiau maha-mantra
pasižymi tokia galia, kad kartoti ją galima pradėti bet kuriame gyvenimo etape,
ir tai padės padaryti pažangą.
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(2) Reikia reguliariai skaityti Vedą raštus, ypač Bhagavad-gltą
ir Srlmad-Bhdgavatam. Vien tik klausant apie Krsną, jo nepaprastą
veiklą ir transcendentines pramogas, širdis apsivalys nuo nešvarybių, kurios susikaupė dėl ilgai trukusių ryšių su materialiu pasauliu. Reguliariai
klausydamiesi apie Krsną ir dvasinį pasaulį, kuriame Viešpats pramogauja su
Savo bhaktomis, visiškai suprasime sielos prigimtį, tikrąją dvasine veiklą ir
metodą išsivaduoti iš materialaus pasaulio.
(3) Norint geriau apsisaugoti nuo materialios nešvaros, reikia valgyti tik
vegetarinį maistą, kuris sudvasinamas aukojant jį Aukščiausiam Viešpačiui,
Krsnai. Bet kurios gyvos būtybės nužudymas (įskaitant ir augalus) užtraukia
karmos atoveikį. Tačiau Bhagavad-gitoje Krsna sako, kad Šį atoveikį Jis
panaikina, jei Jam aukojamas vegetarinis maistas (ir. „Mitybos yoga").
(4) Savo darbo rezultatus irgi turime aukoti Aukščiausiam Viešpačiui
Krsnai. Kas dirba dėl asmeninio džiaugsmo, ar pasitenkinimo, būt nai patirs
karminės veiklos pasekmes. Tačiau jos nepalies to, kuris savo veiklą skiria
Krsnai ir stengiasi Jį patenkinti. Darbas, atliekamas tarnaujant Krsnai, ne tik
išvaduoja iŠ karmos, bet ir pažadina mumyse snaudžiančią meilę Dievui. Ir
toliau galima dirbti savo profesijos darbą, tačiau tam tikra veikla yra neleistina.
Darbo, kuris pažeidžia aukščiau minėtus keturis reguliuojamus principus ar
netiesiogiai yra susijęs su jų pažeidimu, reikia vengti.
Žmogus, rimtai nusprendęs kartoti Hare Krsna maha-mantrą, turėtų kiek
įmanoma dažniau būti kartu su bendraminčiais. Taip jis gaus dvasinės jėgos.
Draugaudami su kokiu nors žmogumi, mes natūraliai perimame jo savybes. Jei
nori tapti gydytoju ar teisėju, turi bendrauti su tų specialybių žmonėmis. Todėl
reikia būti atsargiam ir vengti materialistų ar nesidominčių dvasiniais
klausimais žmonių draugijos, kuri tampa kliūtimi dvasiniame gyvenime. Greičiausias ir tiesiausias kelias namo, atgal pas Dievą*— draugavimas su
žmonėmis, kurie, kartodami Hare Krsna maha-mantrą ir laikydamiesi
reguliuojamųjų principų, siekia padaryti pažangą dvasiniame gyvenime.
■

Mitybos yoga
Apibendrindamas pasiaukojimo tarnybą, bhakti-yogą, Viešpats sako: „O
Kunti sūnau, kad ir ką tu darytum, valgytum, aukotum ar atiduotum, kokias
askezes tu atliktum — daryk tai kaip auką Man" (B.g. 9.27). Taigi, maisto
aukojimas Krsnai yra sudėtinė bhakti-yogos sistemos dalis.
Viešpats taip pat mini, kokios rūšies aukas Jis priima. „Jeigu kas su meile
ir pasiaukojimu pasiūlys Man lapelį, gėle., vaisių ar vandens, Aš priimsiu
auką" (B.g. 9.26). Tačiau į šį sąrašą Krsna neįtraukia mėsos, žuvies ar
kiaušinių, todėl Krsnos bhakta šių dalykų Jam neaukoja. Iš meilės Krsnai
bhakta siūlo Jam tik geriausią ir Švariausią maistą, kuriame tikrai nėra
gendančios paskerstų gyvulių mėsos ar potencialių viščiukų embrionų.
Bhakta Krsnos sąmonėje aukoja maistą Krsnai išreikšdamas meilę Jam.
Net kasdieninėje ruošoje vieni kitiems gaminame maistą rodydami savo
meilę ir simpatijas. Vertinamas ne tiek pats maistas, kiek meilė ir
pasiaukojimas, kurie įdedami į jį. Analogiškai ir maisto siūlymas Krsnai yra
skirtas padėti mums išsiugdyti meilę ir pasiaukojimą Jam. Žinoma pamilti tą,
kurio niekada nematei, nėra labai lengva.
Dievo samprata, kaip ją traktuoja Vedos, nėra miglota. Unikalūs visame
pasaulyje Vedų šventraščiai smulkiai aprašo asmeniškas Dievo savybes. Kitų
religijų šventraščiai apie Dievą užsimena kaip apie Aukščiausią Tėvą, bet
pateikia stebėtinai mažai informacijos apie Jo asmenybę. Kristus vadina save
Dievo sūnumi, o Mahometas yra Jo pasiuntinys. Tačiau kas yra pats Dievas?
Jis apsireiškia tik netiesiogiai — kaip balsas iš dangaus, liepsnojantis krūmas,
ete.
Jei mes pripažįstame, kad mus sukūrė Dievas, tai nėra loginio pagrindo
teigti, kad Jis Pats neturi jokių asmenybės atributų — individualaus pavidalo
ir išvaizdos bei įvairių galių, kurios slypi jo juslėse ir organuose. Būtų
nelogiška teigti, kad Dievo kūrinys vienaip ar kitaip gali pranokti patį Kūrėją.
Jei mes, skirtingi individai, turime skirtingus pavidalus, o Dievas jų neturi,
tuomet Šiuo atžvilgiu mes būtume pranašesni už Jį. Todėl kaip ir mes, Dievas
yra asmenybė — Aukščiausia Asmenybė, turinti neribotai galingą
dvasinį pavidalą, bet vis dėlto asmenybė. Galų gale, juk sakoma, kad mes
sukurti pagal Dievo pavyzdį ir panašumą.
Įsivaizduodami Dievą, Vakarų dailininkai dažniausia piešia kresną barzdotą
prosenį. Tačiau Indijos Vedų šventraščiai pateikia aiškų Dievo išvaizdos ir
asmenybės aprašymą — informaciją, kurios niekur kitur nerasime. Visų pirma,
Dievas yra amžinai jaunas, pasižymi nuostabiom dvasinėm savybėm, kurios
užvaldo net išsivadavusių asmenybių širdis. Jis yra gabiausias dailininkas ir
muzikantas. Jis nepaprastai iškalbus ir be galo protingas, linksmo būdo ir visa
ko atsižadėjęs. Be to, kartu su savo amžinaisiais palydovais Jis atskleidžia su
nieku nepalyginamas transcendentines pramogas. Nėra galo patraukliems
Aukščiausio Dievo Asmens bruožams, kuriuos aprašo Vedos. Todėl Jis
vadinamas Krsna — „visų patraukliausiu". Taigi, pažinus Dievo asmeniškus
bruožus, bus lengviau medituoti Jį, ypač aukojant Jam maistą. Krsna yra labai
galingas ir absoliučiai dvasiškas, todėl visa, ką Jis paliečia, taip pat tampa
visiškai tyra ir dvasiška. Net fizinėje gamtoje kai kurie daiktai turi valomąją
galią. Stai, pavyzdžiui, saulė savo galingais spinduliais išgarina iš užteršto ežero
švarų, gėlą vandenį. Jei toks kaip saulė materialus objektas gali tai padaryti,
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reikia tik įsivaizduoti skaistinančiąja galią Aukščiausio Dievo Asmens, kuris be
jokių pastangų sukūrė milijonus saulių.
Savo neribotomis transcendentinėmis energijomis Krsna tikrai gali materiją
paversti dvasia. Įneškime į ugnį geležinį strypą. Neužilgo jis įkais iki
raudonumo ir įgaus visas ugnies savybes. Taip ir su maistu — visa kas
materialu jame, paaukojus Krsnai, tampa absoliučiai dvasiška. Toks maistas
vadinasi prasddam. Sanskrito kalba prasddam reiškia „Dievo malonė".
Prasddam valgymas — tai bhakti-yogos praktikos pagrindas. Kitos yogos
reikalauja dirbtinai pažaboti jusles, tačiau bhakti-yogas nevaržo juslių,
užimdamas jas malonia transcendentine veikla. Liežuvį, pavyzdžiui, jis naudoja
ragauti gardų, Viešpačiui Krsnai paaukotą maistą. Tokia veikla sudvasina jo
jusles ir jį savaime pavilioja dieviški malonumai, kurie žymiai pranoksta mums
žinomus materialius.
Vedų šventraščiuose gausu pasakojimų apie prasddam ir jo poveikį. Viešpats
Caitanya, Aukščiausio Dievo Asmens inkarnacija, apsireiškęs Indijoje prieš
penkis Šimtus metų, taip kalbėjo apie prasddam: „Anksčiau visiems teko
ragauti materialius dalykus. Tačiau šis maistas pasižymi ypatingu skoniu ir
skleidžia nuostabų kvapą. Vien kvapas, nekalbant jau apie skonį, užvaldo protą
ir priverčia pamiršti visus malonumus, išskyrus tą vieną. Todėl aišku, kad prie
šių paprastų dalykų buvo prisilietusios transcendentinės Krsnos lūpos ir paliko
nektarą, kuris suteikė maistui transcendentines savybes".
Jau vien tik valgyti Krsnai pasiūlytą maistą yra aukščiausias vegetarinės
dietos tobulumas. Daugelis gyvūnų — balandžiai ir beždžionės — net ir tie yra
vegetarai, todėl vegetarinė mityba nėra toks jau didelis pasiekimas. Vedos
praneša mums, kad žmogaus gyvenimas kelia tikslą atgaivinti pradinį sielos ryšį
su Dievu, ir prasadam dieta labai padės šio tikslo siekti.
Tobulas tikro vegetarizmo suvokimas nulemia visų pirma tai, kokius
produktus ruošiamės aukoti Krsnai. Bhagavad-gltoje Viešpats Krsna sako, kad
visą maistą galima suskirstyti pagal tris materialios gamtos gunas — dorybę,
aistrą ir neišmanymą. Pieno produktai, grūdai, cukrus, daržovės, vaisiai ir
riešutai yra dorybės gunos maistas ir gali būti aukojami Krsnai. Pagrindinė
taisyklė — aistros ir neišmanymo gunų maistas Krsnai neaukojamas. Gitoje
(17.9) Jis teigia, kad toks maistas „sukelia kančias, nelaimes ir ligas", yra
„nešviežias, sugedęs ir nešvarus". Nesunku nuspėti, kad mėsa, žuvis ir
kiaušiniai priskiriami žemesniosioms materialios gamtos gunoms. Joms taip pat
priklauso česnakai, svogūnai ir grybai. Tų produktų Krsnai aukoti negalima.
Kofeino turinti kava ir arbata yra intoksikatai, ir dėl to šie gėrimai Krsnai
nesiūlomi. Jie pakeičiami pačių surinkta ar pirkta žolelių arbata.
Pirkdami produktus atminkite, kad juose gali būti mėsos, žuvies ir kiaušinių
priedų, todėl įdėmiai perskaitykite etiketes. Pavyzdžiui, kai kurios jogurto ir
grietinės rūšys turi želatinos, kuri gaminama iš paskerstų gyvulių kaulų, ragų ir
kanopų. Įsitikinkite, ar sūryje, kurį jūs perkate, nėra renino — fermento,
gaminamo iš veršelių skrandžio gleivinės.
Venkite taip pat maisto (ypač grūdinio), kurį gamino ne Krsnos bhaktos.
Pagal subtilius gamtos dėsnius, virėjo sąmonė maistą keičia ne tik fiziškai, bet
ir subtiliai. Taip maistas virsta tarpininku, per kurį daroma įtaka mūsų sąmonei.
Šio dėsnio veikimas gali būti pailiustruotas tokiu pavyzdžiu. Paveikslas nėra
vien tik potepių derinys ant drobės —jis taip pat ir dailininko dvasios būsenos
išraiška, kurią perima paveikslą stebintis žmogus. Analogiškai, jei vaigysime
maistą, kurį paruošė dvasinės sąmonės neturintys žmonės, pavyzdžiui, kokio
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nors fabriko darbininko, tuomet tikrai perimsime dalį materialistinės nešvaros.
Kiek įmanoma, vartokite tiktai šviežius ir natūralius produktus.
Gaminant maistą, svarbiausia laikytis švaros, nes nuo jos iki Dievo — tik
vienas žingsnis. Krsnai negalima aukoti nieko nešvaraus, todėl palaikykite
virtuvėje idealią tvarką. Visada prieš gamindami maistą gerai nusiplaukite
rankas. Ruošdami maistą, jo neragaukite. Tai sudėtinė meditacijos dalis —
maistą jūs gaminate ne savo, o Krsnos malonumui, kuris pirmasis turi paragauti
ir pasimėgauti juo. Jei gaminsite pagal autoritetingus ir patikrintus receptus —
nesuklysite. Kai maistas paruoštas, jį galima aukoti Krsnai.
Pageidautina turėti padėklą ir indelius, skirtus siūlyti maistą Krsnai. Idealu,
kad jie būtų nauji ir niekas kitas jų nenaudotų. Kai maistas paruoštas, išdėliokite
visus patiekalus nedidelėmis porcijomis į atskirus indelius. Pats paprasčiausias
aukojimo būdas — padėti padėklą su patiekalais prieš Krsnos atvaizdą ir
paprašyti: „Brangus mano Viešpatie Krsna, prašau priimk Šią kuklią auką".
Atminkite, kad pagrindinis aukojimo tikslas — išreikšti savo meilę ir
dėkingumą Viešpačiui; pats maistas, kurį jūs siūlote, atlieka antrinį vaidmenį.
Todėl ruošdami Krsnai įdėkite visą savo širdį, ir Jis priims jūsų auką. Dievas
yra Pats Sau pakankamas; Jam nieko nereikia. Mūsų auka tėra tik būdas
išreikšti savo meilę ir dėkingumą Jam. Kol vyksta aukojimas, keletą minučių
kartojama Hare Krsna mantra: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare
Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Po to paaukotas
maistas, prasddam („Viešpaties malonė"), gali būti patiektas į stalą. Visas
maistas, kuris buvo paruoštas, dabar laikomas pasiūlytu Krsnai, tačiau
prasadam iš Viešpaties Krsnos padėklo yra ypatingas ir vadinasi
mahd-prasddam. Kartu su prasddam visi turi gauti bent truputį mahd-prasddam
paragauti. Pabandykite pajusti dvasines prasddam savybes atmindami, kad jis
išvaduoja iš karmos pasekmių. Tačiau visų pirma — mėgaukitės juo.
Galbūt ilgainiui jūs panorėsite aukoti maistą pagal standartines taisykles,
kurias nustatė Hare Krsna judėjimas žmonėms, praktikuojantiems Krsnos
sąmonę namuose. Tam reikia įrengti paprastą altorių su Viešpaties Krsnos,
Viešpaties Caitanyos ir Srilos Prabhupados, Krsnos sąmonės judėjimo dvasinio
mokytojo, atvaizdais. Juos rasite šioje knygoje. Atvaizdus galima išimti ir
naudoti
kaip altorinius paveikslus. Kitas skirtumas tarp paprasto aukojimo ir aukojimo
pagal taisykles — tai maldos, sakomos siūlant maistą. Siūlant maistą pagal
taisykles, padėklas su maistu padedamas ant altoriaus. Altoriui nusilenkiama
ir tris kartus pakartojama kiekviena žemiau užrašytų sanskrito maldų.
Pasakius maldas, maistas paliekamas ant altoriaus dešimt ar penkiolika
minučių Viešpačiui paragauti. Tuo metu bhakta gali atlikti kirtaną (žr. „Kaip
kartoti Hare Krsna maha-mantrą").
narna om visnu-paddya krsna presthdya bhū-tale šrimate
bhaktiveddnta- svdmin iti namine
namas te sdrasvate deve gaura-vdnl pracdrine
nirvišesa-šūnyavddi- pašcdtya-deša-tdrine
„Pagarbiai lenkiuosi Šri Šrfmad A.C. Bhaktivedanta Swami Pra-bhupadai,
kuris labai brangus Viešpačiui Krsnai, nes rado prieglobstį prie Jo lotoso
pėdų. Pagarbūs nusilenkimai tau, o dvasinis mokytojau, — SarasvatI Gosvami
tame. Tu gailestingai skleidi Viešpaties Caitanyadevos mokymą ir gelbsti
Vakarų pasaulį, apimtą impersonalizmo ir voidizmo".
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namo mahd-vadanydya krsna-prema praddya te krsnaya
krsna-caitanya- ndmne gaurą tvise namah
„O gailestingiausia Dievo inkarnacija! Tu esi Pats Viešpats Krsna,
nužengęs kaip Šri Caitanya Mahaprabhu. Tavo oda aukso spalvos kaip Šrimati
RadharanT, ir Tu dosniai dalini tyrą meilę Krsnai. Pagarbiai Tau lenkiuosi".
namo brahmanya-devdya go-brdhmana-hitdya ca jagad-dhitdya
krsnaya govinddya namo namah
„Reiškiu savo pagarbą Viešpačiui Krsnai, kuris yra visų brahmanų
garbinama Dievybė. Jis linki gera karvėms ir brdhmanoms, o taip pat visoms
gyvoms esybėms. Dar kartą lenkiuosi Govindai, visų juslių džiaugsmo
šaltiniui".

Žodynėlis
Acarya — tas, kuris moko savo pavyzdžiu; dvasinis mokytojas.
Acintya-bhedabheda-tattva — Dievo ir Jo energijų „nesuvokiamos
vienovės ir skirtybės" doktrina, kurią skelbia Viešpats Caitanya.

Acyuta — nepatiriantis nuopolio. Agnis
— ugnies pusdievis.

Agnihotra-yajna — iškilminga deginamoji auka, atnašaujama pagal Vedų
ritualus.

Ahankara — netikras ego, dėl kurio siela klaidingai tapatina save su
materialiu kūnu.

Ahimsa — prievartos nenaudojimas.
Akarma — „neveikimas"; pasiaukojimo veikla, nesukelianti jokio
atoveikio. Ananda — dvasinė
palaima.
Apara-prakrti — Viešpaties žemesnioji, materiali energija (materija).
Arcana — arcd-vigrahos garbinimo metodika.
Arca-vigraha — Dievo forma, apreikšta per materijos pradmenis, pvz.
Krsnos piešinys ar skulptūra, garbinama namuose arba šventykloje.
Būdamas tokios formos, Viešpats asmeniškai priima Savo bhaktos
garbinimą.
Aryas — civilizuotas Vedų kultūros pasekėjas; tas, kurio tikslas — dvasinė
pažanga.
Asura — asmenybė, priešiškai nusistačiusi tarnybos Viešpačiui atžvilgiu.
Ašramos — keturi dvasinio gyvenimo skyriai pagal Vedų socialine sistemą:
brahmacarya (studijų metai), grhastha (šeiminis gyvenimas),
vdnaprastha (atsiskyrimas), sannydsa (atsižadėjimas).
Astanga-yoga — „aštuonių pakopų kelias", kurį sudaro yama, ni-yama
(dorovinė praktika), dsana (kūno pozos), prdndydma (kvėpavimo
kontroliavimas), pratydhdra (juslių atitraukimas), dhdrana (proto nuraminimas), dhyana (meditacija) ir samadhi (gili širdyje glūdinčio
Višnu kontempliacija). Atma — savasis „aš". Atma gali nurodyti kūną, protą,
intelektą arba Aukščiausiąjį „Aš". Tačiau įprastinė žodžio atma prasmė —
individuali siela.
Avatara — „nužengiantis"; visiškus ar dalinius įgaliojimus turinti Dievo
inkarnacija, kuri su tam tikra misija nužengia iš dvasinės karalystės.
Avidya — neišmanymas.
Bhagavanas — „tas, kuris valdo visus turtus ir galybę"; Aukščiausias Viešpats —
grožio, galios, šlovės, turtų, žinojimo ir atsižadėjimo šaltinis.
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Bhakta — pasiaukojęs Viešpaties pasekėjas.
Bhakti — pasiaukojimo tarnyba Aukščiausiam Viešpačiui.
Bhakti-yoga — jungtis su Aukščiausiu Viešpačiu per pasiaukojimo tarnybą.
Bhakti-rasamrta-sindhu — pasiaukojimo tarnybos vadovėlis, kurį šešioliktame
amžiuje sanskrito kalba parašė Srlla Rūpa Gosvamis.
Bharata — senovės Indijos valdovas, kurio palikuonys — Pandavos.
Bhava — ekstazė; bhakti pakopa, tuoj po kurios pasireiškia tyra meilė Dievui.
Bhlsma — kilnusis karvedys, garbinamas kaip Kuru dinastijos senolis.
Brahma — pirma visatos būtybė; Viešpaties Višnu nurodymu Brahma kuria visas
visatos gyvybės formas ir valdo aistros guną.
Brahmacaris — Vedą socialinėje sistemoje (žr. Ašramos) mokinys, besilaikantis
celibato.
Brahma-jijnasa— klausimai iš dvasinio žinojimo srities.
Brahmajyoti — dvasinis spindėjimas, skleidžiamas transcendentinio Viešpaties
Krsnos kūno ir apšviečiantis dvasinį pasaulį.
Brahmaloka — Viešpaties Brahmos buveinė, aukščiausia šio pasaulio planeta.
Brahmaną — išmintingiausios žmonių klasės atstovas Vedą visuomenės sistemoje,
kuri dalijama į keturis skyrius pagal veiklos pobūdį.
Brahmanas — (1) individuali siela; (2) beasmenis visa persmelkiantis
Aukščiausiojo aspektas; (3) Aukščiausias Dievo Asmuo;

(4) mahat-tattva, visuminė materijos substancija. Brahma-samhita — Viešpaties
Brahmos maldų Viešpačiui Krsnai tekstas, Viešpaties Caitanyos Mahaprabhu
atrastas Pietų Indijoje.
Buddhi-yoga — termino bhakti-yoga (pasiaukojimo tarnyba Krsnai) variantas,
kuris rodo, kad ji daugiausia remiasi intelektu (buddhi).
Caitanya-caritamrta — Šri Caitanyos Mahaprabhu eiliuota biografija, kurią
šešiolikto amžiaus pabaigoje bengalų kalba sudėjo Krsnadasa Kaviraja.
Caitanya Mahaprabhu — Viešpaties Krsnos inkarnacija Kali amžiuje.
Penkiolikto amžiaus pabaigoje Jis atėjo į NavadvTpą (Vakarų Bengalija) ir
įvedė yuga-dharmą (pirmapradį religijos įstatymą, skirtą mūsų amžiui) —
kolektyvinį šventų Dievo vardų giedojimą.
Candala— šunėdis, neliečiamasis.
Candra — pusdievis, viešpataujantis Mėnulyje (Candralokoje). Caturmasya —
askezės, atliekamos liūčių sezono metu Indijoje.
Deva — pusdievis ar dieviška asmenybė.
Dharma — (1) religijos principai; (2) amžina prigimties pareiga
(t.y. pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui). Din ana —
meditacija. Dvapara-yuga — žr. Yuga.
Gandharvos — dangaus pusdieviai dainiai ir muzikantai. Garbhodakasayi Višnu
— žr. Purusa-avataros. Garuda — žmogus-paukštis, Viešpaties Višnu nešėjas.
Goloka — Krsnaloka, amžinoji Viešpaties Krsnos buveinė. Gosvamis — svamis,
tas, kas pajėgia visiškai suvaldyti savo jusles.
Grhastha — vedęs vyras, gyvenantis pagal Vedų socialinės sistemos normas.
Gunos — trys „modusai", materialaus pasaulio savybės; dorybė,
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aistra ir neišmanymas. Guru —
dvasinis mokytojas.
Indra — aukščiausias dangaus valdovas ir lietų valdanti dievybė. Yajna — auka.
Yamarąja— pusdievis, baudžiantis nusidėjėlius po mirties. Yoga — dvasinė
disciplina kaip susijungti su Aukščiausiuoju.
Yoga-maya — vidinė, dvasinė Viešpaties energija.
Yuga — „amžius". Yra keturios cikliškai pasikartojančios yugos: Satya-yuga,
Treta-yuga, Dvapara-yuga ir Kali-yuga. Slenkant amžiams nuo Satyos iki Kali,
religija ir gerosios žmogaus savybės palengva sunyksta.
JTva (jivatma) — amžina individuali siela. Jnana—
transcendentinis žinojimas.
Jiiana-yoga — dvasinės realizacijos kelias, kai tiesa ieškoma spekuliatyvios
filosofijos pagalba. Jnanis — tas, kas eina jhana-yogos keliu.
Kala — laikas.
Kaii-yuga — ,,kivirčų ir veidmainystės amžius". Prasidėjo prieš penkis
tūkstančius metų, trunka 432 000 metų. Žr. Yuga.
Karma — materiali veikla, užtraukianti atoveikį.
Karma-yoga — Dievo pažinimo kelias, paskiriant Jam savo darbo vaisius.
Karmis — tas, kas užsiėmęs karma (karmine veikla); materialistas.
Krsnaloka — aukščiausia Viešpaties Krsnos buveinė. Ksirodakašayi Višnu —
žr. Purusa-avataros. Kuru — Kuru palikuonys, arba Dhrtarastros sūnūs,
priešiški Pan-davoms.
Lila — transcendentinė pramoga, Aukščiausio Viešpaties žygiai. Loka — planeta.
Maha-mantra — „didžioji mantra"": Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna,
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Mahatma — „didi siela"; išsivadavusi asmenybė, visiškai įsisąmoninusi Krsną.
Mahat-tattva — visuminė materijos energija.
Maya — iliuzija; Aukščiausio Viešpaties energija, klaidinanti gyvąsias esybes,
verčianti užmiršti savo dvasinę prigimtį ir Die-vą.
Mayavadis — impersonalistas.
Mantra — transcendentinis Vedų himno garsas.
Manu — pusdievis, žmonijos tėvas.
Mukti — išsivadavimas iš materialios būties.
Muni — išminčius.
Naiskarma — termino akarma variantas.
Narayana — keturrankis Viešpaties Krsnos pavidalas, viešpataujantis Vaikunthos
planetose; Viešpats Višnu.
Nirguna — be atributų ar savybių; kalbant apie Aukščiausią Viešpatį, terminas
pažymi, kad Viešpats neturi materialių savybių.
Nirvana — laisvė nuo materialios būties.
Orh (orhkara) — šventas skiemuo, atstovaujantis Absoliučiai Tiesai.
Pandavos — penki karaliaus Pandų sūnūs: Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula ir
Sahadeva.
Pandų — Dhrtarastros brolis ir brolių Pandavų tėvas.
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Paramatmą — Supersiela, lokalizuotas Aukščiausio Viešpaties aspektas; vidujis
liudininkas ir vadovas, lydintis kiekvieną sąlygotą sielą.
Parampara — mokinių seka.
Prakrti — energija arba gamta.
Pranayama — kvėpavimo kontrolė kaip yogos tobulėjimo priemonė.
Prasadam — pašventintas maistas; maistas su pasiaukojimu pasiūlytas Viešpačiui
Krsnai.
Pratyahara—juslių atitraukimas kaip yogos tobulėjimo priemonė.
Prema — tyra, spontaniška pasiaukojama meilė Dievui.
Prtha — Kunti; karaliaus Pandų žmona ir Pandavų motina.
Puranos — aštuoniolika istorinių priedų Vedoms.
Purusa — „besimėgaujantis subjektas"; individuali siela arba Aukščiausias
Viešpats.
Purusa-avataros — pirminės Viešpaties Višnu ekspansijos, kuriančios,
saugojančios ir naikinančios materialias visatas. Karano-dakašayl Višnu
(Maha-Višnu) guli Priežasčių Vandenyne ir iškvepia nesuskaičiuojamą
daugybą visatų; Garbhodakasayi Višnu įeina į kiekvieną visatą ir kuria
įvairovę; Kslrodakašayl Višnu (Supersiela) įeina į visų sukurtų būtybių širdis ir
kiekvieną atomą.
Rajo-guna — aistros guna. Raksasos — demonų
žmogėdrų rasė.
Rama — (1) Viešpaties Krsnos vardas, reiškiantis „visų malonumų šaltinis"; (2)
Viešpats Ramacandra, Krsnos inkarnacija — idealus teisusis karalius.
Rūpa Gosvamis — vienas iš šešių Vrndavanos gosvamių, svarbiausių Šri
Caitanyos Mahaprabhu pasekėjų, jų vadovas.
Sac-cid-ananda— amžinybė, palaima ir visiškas žinojimas.
Sadhu — šventasis, arba Krsną įsisąmoninusi asmenybė.
Saguna — „turintis atributus arba savybes"; kai kalbama apie Aukščiausią
Viešpatį, terminas pažymi, kad Jis turi dvasines, transcendentines savybes.
Samadhi — transas, visiškas panirimas į Dievo sąmonę.
Samsara — materialaus pasaulio gimimo ir mirties ratas.
Sanatana-dharma — amžinoji religija, pasiaukojimo tarnyba.
Sankara (Sankaracarya)— įžymus filosofas, įtvirtinęs advaitos (nedualizmo)
doktriną, akcentuojančią neasmenišką Dievo prigimtį ir visų sielų tapatybę
su nediferencijuotu Brahmanu.
Sankhya — ( 1 ) analitinis materijos ir dvasios skyrimas; (2) pasiaukojimo
tarnybos kelias, kurį aprašė Viešpats Kapila, Devahūti sūnus.
Sanklrtana — kolektyvinis Dievo šlovinimas, ypač giedant šventą Jo vardą.
Sannyasa — pasaulio atsižadėjimas, skirtas dvasinei kultūrai vystyti.
Sannyasis — žmogus, atsižadėjęs pasaulio.
Sastra— apreikštieji raštai; Vedų raštai.
Satya-yuga — žr. Yuga. Sattva-guna — dorybės
guna.
Siva — pusdievis, kontroliuojantis materialią neišmanymo guną (tamo-guną) ir
naikinantis materialų kosmosą.
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Smaranam — pasiaukojamas (Viešpaties Krsnos) atminimo procesas, viena iš
devynių pagrindinių bhakti-yogos formų.
Smrti — apreikštieji raštai, Vedų priedai, p'vz. Purdnos.
Sravanam — klausymasis apie Viešpatį, viena iš devynių pagrindinių
pasiaukojimo tarnybos Viešpačiui formų.
Srlmad-Bhagavatam — Purana, arba istorija, kurią Vyasadeva specialiai
užrašė tam, kad būtų galima giliai suvokti Viešpatį Šri Krsną.
Šruti — Vedos.
Sūdra — darbininkų klasės atstovas Vedų visuomenėje, kuri dalijama į keturis
skyrius pagal veiklos pobūdį.
Svainis — tas, kuris pajėgia visiškai suvaldyti savo jusles; žmogus, atsižadėjęs
pasaulio.
Svargaloka — materialios dangaus planetos, pusdievių buveinės. Svarūpa —
pirminė dvasinė forma arba konstitucinė sielos padėtis.
Tamo-guna — neišmanymo guna.
Treta-yuga — žr. Yuga.
Upanišados — 108 filosofiniai traktatai, įeinantys į Vedas.
Vaikunthos — amžinos dvasinio pasaulio planetos.
Vaišya — prekijų ir žemdirbių klasės atstovas Vedų visuomenėje, kuri
dalijama į keturis skyrius pagal veiklos pobūdį.
Vaisnava — Aukščiausio Viešpaties bhakta.
Vanaprastha — žmogus, atsisakęs šeiminio gyvenimo, kad galėtų praktikuoti
didesnį atsižadėjimą pagal Vedų visuomenės sistemos normas.
Varnašrama-dharma — Vedų socialinė sistema, organizuojanti visuomenę į
keturis skyrius pagal veiklos pobūdį ir keturis dvasinius skyrius (varnas ir
dšramas)
Vasudeva — Viešpaties Krsnos tėvas.
Vasudeva— Krsna, Vasudevos sūnus.
Vedanta-sūtra — Vyasadevos parašytas filosofinis traktatas, susidedantis iš
trumpų aforizmų ir išreiškiantis Upanišadų esmę.
Vedos — keturi pirminiai šventraščiai (Rg, Sdma, Atharva ir Yajur).
Vidya — žinojimas.
Vikarma — darbas, prieštaraujantis šventraščių nurodymams; nuodėmingas
veiksmas.
Virat-rūpa, arba Višva-rūpa — Aukščiausio Viešpaties visatos pavidalas.
Višnu — Dievo Asmuo.
Visnu-tattva — Dievo statusas, arba kategorija.
Vyasadeva — Vedų sudarytojas ir Purdnų, Mahdbhdratos bei Veddnta-sūtros
autorius.
Vrndavana — transcendentinė Viešpaties Krsnos buveinė, dar vadinama
Goloka Vrndavana arba Krsnaloka. Vrndavanos miestas Mathuros
apygardoje (Uttar Pradešas, Indija), kur prieš penkis tūkstančius metų
nužengė Krsna, yra dvasinio pasaulio buveinės manifestacija žemėje.

Sanskrito rašyba ir tarimas
Transliteracijos sistema, kurios laikomasi šioje knygoje, remiasi
paskutiniuosius penkis dešimtmečius mokslininkų vartojama sistema, skirta
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žymėti visiems sanskrito kalbos garsams. Dalį sanskrito terminų ir vardų
knygoje pateikiame su lietuviškomis galūnėmis ir kaitome pagal lietuvių kalbos
taisykles.
Sanskrite yra garsų bei jų derinių, kurie nebūdingi lietuvių kalbai, todėl jų
tarimo pavyzdžiai pateikiami abstrakčiais junginiais (pvz.: jh) ar kitų kalbų
žodžiais.
Trumpasis balsis a tariamas kaip a žodyje „kad", ilgasis a — kaip a žodyje
„lašas". Trumpasis i tariamas kaip i žodyje „tik", ilgasis I — kaip y žodyje
„lyja", trumpasis u — kaip žodyje „kur" ir ilgasis ū — kaip žodyje „dūmai".
Balsis r tariamas kaip ri žodyje „rimas". Balsiai e ir ai tariami kaip ei žodyje
„keistas" ir o bei au tariami kaip o anglų kalbos žodyje „go" [gou] („eiti").
Anusvdra (m) yra grynas nosinis garsas ir tariamas kaip n prancūzų kalbos
žodyje „bon" („geras"). Vi sargą (h) — stiprus aspiratas (artikuliacijai būdingas
stiprus iškvėpimas, kylantis dėl staigaus oro srovės nutraukimo). Dvieilio gale
ah tariamas kaip aha, o ih — kaip ihi.
Guturaliniai (gomuriniai) priebalsiai—k, kh, g, gh ir n; juos tariant, liežuvio
užpakalinė dalis pakyla ir priartėja prie minkštojo gomurio. K tariamas kaip
žodyje „kalnas", kh — kaip junginys „kch", g — kaip žodyje „gilus", gh — kaip
junginys gh ir n — kaip žodyje „dingti".
Palataliniai (liežuvio vidurinieji) priebalsiai—c, ch, j, jh ir n; juos tariant
liežuvio vidurinė dalis pakyla ir priartėja prie kietojo gomurio. C tariamas kaip č
žodyje „čia", ch — kaip junginys čch, j — kaip dž žodyje „džiaugsmas", jh —
kaip junginys džh ir n — kaip anglų kalbos žodyje „canyon".
Cerebraliniai priebalsiai — į, įh, d, dh ir n — tariami panašiai kaip
dantiniai, tačiau liežuvio priešakinė dalis neliečia dantų, bet užsiriečia į viršų ir
apatine puse liečia priešakinę kietojo gomurio dalį. Dantiniai priebalsiai — t, th,
d, dh ir n; juos tariant liežuvio priešakinė dalis liečia dantis. T tariamas kaip
žodyje „tikslas", th — kaip junginys tch, d — kaip žodyje „diena", dh — kaip
junginys dh ir n — kaip žodyje „ne".

Labialiniai (lūpiniai) priebalsiai — p, ph, b, bh ir m; juos tariant dalyvauja
lūpos. P tariamas kaip žodyje „pintinė", ph — kaip junginys pch, b — kaip
žodyje „banga", bh — kaip junginys bh ir m — kaip žodyje „miegas".
Pusbalsiai y, r, 1 ir v tariami atitinkamai kaip žodžiuose Jautrus", „ratas",
„laikas" ir „vaikas". Sibilantai (švilpiamieji ir šnypš-čiamieji) — s, š ir s
tariami atitinkamai kaip žodžiuose „šaltis", „šienas" ir „saulė". Raide h
žymimas garsas tariamas kaip žodyje „himnas".
Pastaba: junginys jn tariamas kaip junginys &j (pvz.: yajna — kaip jagja).
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Cituotų posmų rodyklė
Ši rodyklė nurodo Bhagavad-gitos tekstų komentarus, kuriuose
cituojamas tam tikras šaltinis. Numeriai nuorodų pabaigoje pažymi skyrių ir tekstą.
Ayur-vedos šdstra cit.: skrandžio
ugnis 15.14 Amara-koša
žodynas cit.: 10.19 Amrta-bindu
Upanisada cit.: 6.5 Anubhdsya
komentarai Caitanyacaritdmrtai cit.: 9.34
Bhagavad-gita; Baladevos Vidyabhūsanos komentarai cit.:
2.6l"; 3.14; 8.23,26; 10.42;
13.3
Bhagavad-gita cit.:
Arjuna pripažįsta Krcną savo
dvasiniu mokytoju 2.39
atsidavimas Krsnai p.28; 12.6-7;
18.78
atsidavimas Krsnai leidžia įgyti
tobulą žinojimą 5.16
atsitiktinumai 6.20-23
auka Krsnai 9.2; 11.55; 17.10
Aukščiausiojo pasiekimas p. 20-24
banyano medis p.20
bendras kelias pasiekti Viešpatį
p.27-28
besąlygiškas pasiaukojimas ir
dvasinis lygis 4.29
brangiausias Viešpaties tarnas 6.32
didžiausias yogas p.26; 18.1,75
dorovinga veikla ir tarnyba
Viešpačiui 6.45 dvasinis
pasaulis p. 18-19 Krsna ir
materialaus pasaulio
judėjimas p.7; 16.8 Krsna
yra Aukščiausias Dievo
Asmuo p.4-5 Krsna yra beasmenio
Brahmano pagrindas p. 12; 5.17
Krsna yra visų tėvas p. 15 Krsna
neapsireiškia kiekvienam 18.55
Krsnos kūno, veiklos ir tobulumo
pažinimas 11.43
Krsnos matymas atliekant pasiaukojimo tarnybą 13.16
Krsnos suvokimas aukojantis
aukščiausiam reikalui 12.11
kvailiai Krsną laiko paprastu
žmogumi 7.24 Mėnulis ir
žvaigždės 15.12 mokinių seka p.3;
p.W nėra nieko aukščiau už Krsną
5.17; 11.54; 18.62 puolimas į būties
dugną 2.8 ramybės pasiekimas
18.51-53 susilaikymas nuo juslinių
malonumų 6.13-14 transcendentinis
žinojimas 5.16 Vasudeva yra viskas
2.41,56 vidinis pasitenkinimas
18.49 Viešpats duoda bhaktai
išmintį 8.14
Viešpats yra širdyje 18.13,62
Viešpats rūpinasi bhaktos išgelbėjimu 18.46 visų darbų
paskyrimas Krsnai 5.10

Bhagavad-gita; Šankaracaryos komentarai cit.: 7.3 Bhagavad-gita;
ŠrTdharos Svamio
komentarai cit.: 8.16 Bhdgavata Purana
žr. Šrimad-Bhagavatam
Bhdkti-rasamrta-sindhu cit.: besąlyginė
pasiaukojimo tarnyba 11.55.
yukta-vairdgya 6.10; 8.27;
9.28; 11.55 Krsna nepažinus
materialiomis
' juslėmis 6.8; 7.3; 9.4
neautorizuota pasiaukojimo tar-
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nyba 7.3 pasiaukojimo tarnybos
mokslas 4.10
phalgu-vairdgya 2.63; 5.2; 6.10 tyras
pasiaukojimas 7.16; 11.55 žmogus,
tarnaujantis Viešpačiui, laikomas
išsivadavusiu 5.11; 6.31; 9.1
Brahma-samhita cit.:
dvasinio pasaulio aprašymas
8.21,22 Krsna yra amžinai
jaunas 4.5 Krsna yra Aukščiausias
Dievo Asmuo p. 12; 2.2; 4.12;
7.3,7; 9.11; 11.54 Mana- Višnu 10.20;
11.54 meilė Krsnai 3.13; 6.30; 9.4;
11.50
palaiminga Krsnos veikla 9.9
Saulė skrieja savo orbita paklusdama
Krsnos nurodymui 4.1; 9.6
transcendentinė Krsnos buveinė 6.15;
8.22;'13.14
Viešpaties inkarnacijos 4.5,9; 11.46
Brahma-sutra ix.Vedantą-sutra
Brhad-dranyaka Upanisada cit.: aham
brahmasmi 13.8-12 brdhmana ir krpana
2.7 dorų ir nedorų darbų atoveikis 4.37
planetos juda paklusdamos
Krsnai 9.6 Vedos yra Dievo Asmens kvėpavimo emanacijos 3.15 Viešpats ugnies
pavidalu yra skrandyje 15.14
Brhad-visnu-smrti cit.: 9.12
Brhan-ndradiya Purdna cit.: 6.11-12
Caitanya-caritdmrta; Bhaktisid-dhantos
SarasvatT komentarai cit.: 9.34
Caitanya-caritdmrta cit.: bhakta yra
niskdma 8.14 inkarnacijos aprašymas 4.8
Krsna yra visų šeimininkas
7.20; 11.43 niekas nesupranta
tyro bhaktos
planų 9.28
pasiaukojimo tarnybos augalo
aprašymas 10.9
tikrasis dvasinis mokytojas 2.8
Vedų raštija skirta užmaršioms gyvoms
esybėms p.24 Chdndogya Upanisada cit.:
aukos procesas 8.3,16
gyvybė yra visos veiklos centras 7.19
išėjimas iš pasaulio ir sugrįžimas 8.26
„Nors Aš esu vienas, tapsiu daugeliu"
9.7
Paramatmą ir brahmajyoti 15.18
tat tvam asi 17.23 Gitd-mdhdtmya cit.:
p.28-30 Gopala-tapdni Upanisada cit.:
Aukščiausio Dievo Asmens buveinės
aprašymas 8.22
bhakti apibrėžimas 6.47
Hari-bhakti-vildsa cit.: 11.55; 18.66

Krsna yra sac-cid-ananda 9.11; 11.54
Krcna yra visose širdyse 6.31, 11.54
Kr§na perteikė Vedų žinojimą
Brahmai 10.8 Išopanisada cit.:
yoga-mdyos skraistė 7.25 viskas
priklauso Krsnai 2.71;
5.10
Yoga-sūtra cit.: 2.61; 4.27; 6.20-23 Kafha
Upanisada cit.:
Aukščiausias Asmuo gyvena
kiekvienoje esybėje ir
anapus jos 13.16
Aukščiausiasis sunaikina visa,
kas gyva 11.32 dvasiniam
pasauliui nereikia
saulės, mėnulio ir žvaigždžių šviesos
15.6 Krsna palaiko visa, kas gyva
p.13; 2.12; 7.6,10; 15.17
materialaus kūno ir medžio
analogija 2.20 materialaus
kūno ir vežimo
analogija 6.34
nėra nieko aukščiau už Krsnos buveine
8.21
siela yra nemirtinga ir kupina žinojimo
2.20; 13.13
siela vadinama mahdn 3.42
sielos prigimtis 2.29
skirtumą tarp sielos ir Supersielos
Viešpaties pažinimas atliekant
pasiaukojimo tarnybą 8.14
Kausitaki Upanisada cit.: 5.15 Kena
Upanisada cit.: 10.12-13 Kūrma Purana
cit.: 9.34 Mddhyandindyana-šruti cit.:
15.7 Mahd Upanisada cit.: 10.8
Mahabharata cit.:
Gitos istorija 4.1
muni 2.56 Mdndūkya Upanisada cit.: 5.10
Manu-samhitd cit.: 2.21; 3.21,39; 16.7
Moksa-dharma cit.: 10.8 Mundaka
Upanisada cit.:
Aukščiausiojo Viešpaties pažinimas
per smaranam 10.12-13 du paukščiai
medyje 2.22 kas žino visa ko priežastį,
tas
žino viską 7.2 materialiame pasaulyje
viskas yra Brahmano apraiška 5.10;
14.3 siela ir penkių rūšių oras 2.17
Supersiela lydi individualią sielą
13.21
Ndrada-pahcardtra cit.: 6.31; 7.3
Narayana Upanisada cit.: 10.8
Nardyaniya cit.: 12.6-7 Nirukti žodynas
cit.: 2.39,44; 9.5; 15.18
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Nrsimha Purana cit.: 9.30 Padma Purana
cit.:
Absoliuti Tiesa ir transcendentiniai
malonumai 5.22 dvasinio mokytojo
kvalifikacija 2.8
pasiaukojimo tarnyba panaikina
atoveikį už nuodėmes 9.2
Pardšara-smrti cit.: 2.32 Prašna
Upanisada cit.: 18.14 Purusa-bodhini
Upanisada cit.: 4.9 Rg Veda cit.:
didžiausias neišmanėlis yra tas, kas
skerdžia karves 14.16
om 17.23
Višnu lotoso pėdos yra aukščiausias
tikslas 17.24; 18.62
Sdtvata tantra cit.: 7.4
Srimad-Bhagavatam cit.:
Ambarisos pasiaukojimo tarnyba
2.60,61; 6.15,18
apsivalius per pasiaukojimo tarnybą
suvokiamas mokslas apie
Dievą 9.2
Aukščiausias Brahmanas yra visa ko
pradžia 3.37
baimė atsiranda užmiršus savo ryšį su
Krsna 1.30; 5.12; 6.13-14;
10.4-5
bendravimas su bhaktomis ir
materialistais 7.28
bhakta turi gerąsias pusdievių savybes
1.28; 13.8-12
bhaktos yra Viešpaties širdyje ir
Viešpats yra bhaktų širdyje
7.18
dharma 4.7,16
Dievo Asmens, Krsnos, pažinimo
procesas 7.1; 9.1
karminė veikla yra materialios
nelaisvės priežastis 5.2
kas netarnauja Viešpačiui,— patiria
nuopolį 6.47
Krsna—ne inkarnacija, o Dievo
Asmuo 2.2; 11.54
Krsna virto tikrų tikriausiu vaiku 9.11
Krsnos sąmonėje nėra praradimo 2.40;
3.5; 6.40
Kunti maldos 7.25
materialistas lyginamas su asilu ir
karve 3.40
medžio šaknų laistymas 9.3
mukti p.ll; 4.35
Mukundos lotoso pėdų laivas 2.51
Narados istorija 9.2
pasakojimai apie Viešpaties pramogas
suteikia džiaugsmą 10.18

skirtingi žmonės skirtingai vertina
Aukščiausią Asmenį 11.8
skirtumas tarp Viešpaties ir gyvųjų
esybių 7.5
šravanam klrtanam visno p.27
svarūpa 6.20-23
švento vardo kartojimas 2.46; 6.44
tapo divyam 5.22
transcendentiniai dalykai tampa aiškūs
bendraujant su bhaktomis
M.26-21
trys Absoliučios Tiesos aspektai 2.2;
10.15; 13.8-12
troškimai ir Aukščiausio Dievo
Asmens šlovinimas 4.11; 7.20
Viešpaties nurodymų laikymasis ir Jo
mėgdžiojimas 3.24
Viešpaties pasirodymas žmogaus
pavidalu 9.11
Viešpats vadinamas pati 3.10
žmogus Krsnos sąmonėje yra
geriausias iš visų asmenybių,
siekiančių išsigelbėjimo 5.26
žmogus Krsnos sąmonėje yra niekam
neskolingas 1.41; 2.38
žmogus, pasiekęs gryną dorybę,
garbina Vasudeva 17.4
Stotra-ratna cit.: 2.56; 7.24 Subala
Upanisada cit.: 10.20 Švetašvatara
Upanisada cit.: Dievo Asmuo yra mdyos
atspara 7.14 du paukščiai medyje 2.22 iš
gimimo ir mirties išsivaduojama
suvokiant Aukščiausią Dievo Asmenį,
Krsną 4.9; 6.15; 7.14; 13.18 materialus
kūnas lyginamas su
devynių vartų miestu 5.13
sielos dydis 2.17
Supersiela 13.13
Supersiela yra prabhu 13.18
Transcendencija neturi materialaus
pavidalo 7.7
transcendentinė Viešpaties padėtis
3.22; 5.29; 8.22; 11.43; 13.18;
15.17
transcendentinės Viešpaties juslės
13.15
trys Brahmano sampratos 13.3
Vedų žinojimo atsiskleidimas 6.47;
11.54
Viešpats Krsna yra visur esanti esybė
7.19
virš Brahmos driekiasi Transcendencija
7.7 Taittiriya Upanisada cit.: 9.6; 13.5,
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17; 14.27 Upadešdmrta cit.: 6.24
Vardha Purdna cit.: 2.23; 10.8;
12.6-7 Veddnta-sūtra cit.:
athdto brahma-jijhdsa p.6; 3.37
Aukščiausias Viešpats yra visa ko
pradžia 9.21; 18.46
Aukščiausias Viešpats nešališkas
gyvoms esybėms 4.14; 5.15;
16.20
Aukščiausio Dievo Asmens prigimtis
kupina džiugesio 13.5
Krsna yra visų Vedų tikslas 15.15
maisto virškinimas 15.14
pasiaukojimo tarnybos galia 9.2
pasiaukojimo tarnybos procesas tęsiasi
ir po išsivadavimo 18.55 siela yra
pažįstantis subjektas
ir veikiančioji 18.14 transcendentinis
malonumas p. 18; 6.20-23; 13.5 Višnu
Purdna cit.:
Dievo Asmuo yra visa ko kūrėjas
11.40
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Sanskrito posmų rodyklė
Ši rodyklė pateikia Bhagavad-gitos posmų pirmąsias ir trečiąsias eilutes. Numeriai
eilutės pabaigoje nurodo skyrių ir tekstą.

A
abhayarh sattva-sarhšuddhir 16.1
abhisandhaya tu phalam 17.2 abhito
brahma-nirvdnam 5.26 abhydsdd
ramate yatra 18.36
abhydsa-yoga-yuktena 8.8
abhydsa-yogena tato 12.9 abhydsena
tu kaunteya 6.35 abhydse 'py asamartho
'si 12.10 abhyutthdnam adharmasya
4.1 d-brahma-bhuvandl lokah 8.16
dcaraty atmanah šreyas 16.22
dcdrydh pitarah putras 1.33 dcdryam
upasangamya 1.2 dcdrydn mdtuldn
bhratfn 1.26 dcdryopdsanam šaucam
13.8 acchedyo 'yam addhyo 'yam 2.24
adeša-kdle yad danam 17.22
adharmdbhibhavdt krsna 1.40
adharmam dharmam iti y d 18.32
adhaš ca mūldny 15.2 adhaš
cordhvam prasrtds
15.2 adhibhūtam
ca kim proktam 8.1 adhibhūtam ksaro
bhdvah 8.4 adhiyayhah katham ko 'tra
8.2 adhiyayho 'ham evdtra 8.4
adhisthdya manas cdyam 15.9
adhisthdnam tatha karta 18.14
adhydtma -jhdna-nityatvam 13.12
adhydtma-vidyd vidydndm 10.32
adhyesyate ca ya imam 18.70 ddhyo
'bhijanavdn asmi 16.15 dditydndm
aham visnur 10.21 ddy-antavantah
kaunteya 5.22 adrsta-pūrvam hrsito
'smi 11.45 advesfd sarva-bhūtanam
12.13 dgamdpdyino 'nityds 2.14
aghdyur indriydrdmo 3.16 agn/r
/yoft'r a/ia/i šuklah 8.24 aAam
aa7r /» devdndm 10.2 fl/wm
doVs ca madhyam ca 10.20 a/iam
dr/nd guddkeša 10.20
flte evdksayah kdlo 10.33 a/iam
A/ sarva-yajndndm 9.24 a/zam
kratur aham yajhah 9.16 a/?am
krtsnasya jagatah 7.6 fl/wm
sarva.vya prabhavo 10.8 a/jam
rvam sarvd-pdpebhyo 18.66 a/iam
vaišvdnaro bhūh'd 15.14 ahahkdra
itiyam me 1A ahahkdram balam darpam
16.18 ahahkdram balam darpam
18.53 ahahkdra-vimūdhdtmd 3.27
d/kžra rdjasasyestd 17.19 dhdras ty
api sarvasya 17.17 ahirhsd sąmata
tuštis 10.5 ahirhsd satyam akrodhas
16.2 a/io bafa mahat papam 1.44
a/?«5 mžm rsayah šarve 10.13
airavatam gajendrandm 10.27
ayanesu ca sarvesu 1.11 ayathdvat
prajdndti 18.31 ayatih šraddhayopeto
6.37 dyudhdndm aham vajram

10.28 dyuh-sattva-baldrogya- 17.8
ayuktah kdma-kdrena 5.12 ayuktah
prdkrtah stabdhah 18.28 ajdnatd
mahimdnam
11.44 ajndnam
cdbhijdtasya 16.4 ajhdnendvrtam
jhdnam 5.15 a/>ūw cdšraddadhdnaš
ca 4.40 a/o nityah šašvato 'yam
2.20 a/o 'pi sann avyaydtmd 4.6
aksaram brahma paramam 8.3
aksardndm a-kdro 'smi 10.33
akarmanaš ca boddhavyam 4.17
dkhydhi me ko bhavan
11.31 akirtim
cdpi bhūtani 2.34 amdnitvam
adambhitvam 13.18 amf ca rva/w
11.26 a/m" /h fvam sura-sahghd
11.21 amrtam caiva mrtyuš ca 9.19
anddi-madhyantam ananta- 11.19
andaV mat-param brahma 13.13
andditvdn nirgunatvdt 13.32

kašcid 2.29 asito devalo vydsah 10.13
asmdkam tu višistd y e 1.7 ašocydn
anvašocas tvam 2.11 ašraddadhdndh
purusa 9.3 ašraddhayd hutam dattam
17.28 asthitah sa hi yuktdtmd 7.18
dsurim yonim dpannd 16.20
dšvdsaydm dsa ca bhitam 11.50
ašvatthah sarva-vrksdndm 10.26
ašvatthdmd vikarnaš ca 1.18
ašvattham enam su-virūįlha- 15.3
atattvartha-vad alpam ca 18.22 a//ia
cainam nitya-jdtam 2.26 af/ia ccr
rvam ahahkdrdn 18.58 ar/*a ccf
rvam /mam 2.33 a//ia cittam
samddhdtum 12.9 athaitad apy ašakto
'si 12.11 a//ia £e/ia prayukto 'yam
3.36 ar/ia va bahunaitena 10.42
a//za va yoginam eva 6.42 ar//a
vyavasthitdn drstva 1.20 arycrt ra/
šarvam idam 8.28 atmaiva hy atmano
bandhur 6.5 dtmany eva ca santustas
3.17 dtmany evdtmand tustah 2.55
dtma-sambhdvitdh stabdhd 16.17
dtma-samyama-yogdgnau 4.27
dtma-samstham manah krtvd 6.25
dtmaupamyena sarvatra 6.32
dtmavantam na karmani 4.41
dtma-vašyair vidheydtmd 2.64 ato 'smi
loke vede ca 15.18 atra šūrd
mahesv-dsd 1.4 avdcya-vdddmš ca
bahūn 2.36 avajdnanti mdm mūdhd 9.11
avdpya bhūmdv asapatnam 2.8
avibhaktam ca bhūtesu 13.17
avibhaktam vibhaktesu 18.20 avinaši tu
tad viddhi 2.17 avyaktddlni bhūtani 2.28
avyaktdd vyaktayah sarvah 8.18 avyakta
hi gatir duhkham 12.5 avyaktam
vyaktim dpannam 7.24
avyakta-nidhandny eva 2.28 avyakto 'yam
acintyo 'yam 2.25 avy akto 'ksara ity ūktas
8.21 dvrtam jhdnam etena 3.39

ananya-cetdh satatam 8.14 ananydš
čintayanto mam 9.22 ananyenaiva
yogena 12.6 ananta deveša
jagan-nivdsa 11.37 anantaš cdsmi
naganam 10.29 anantavijayam raja
1.16 ananta-virydmita-vikramas
11.40 anapeksah šucir d aks a 12.16
andrya-justam asvargyam 2.2 andšino
'prameyasya 2.18 andšritah
karma-phalam 6.1 andtmanas tu
šatrutve 6.6 aneka-bahūdara-vaktra11.16 aneka-citta-vibhrdntd 16.16
aneka-divydbharanam 11.10
aneka-janma-samsiddhas 6.45
aneka-vaktra-nayanam 11.10 anena
prasavisyadhvam 3.10 anicchann api
vdrsneya 3.36 aniketah sthira-matir
12.19 anistam istam mišrath ca
18.12 anityam asukham lokam 9.33
anye ca bahavah šūra 1.9 a/iye
sdnkhyena yogena 13.25 a/rye fy
evam ajanantah 13.26 anndd
bhavanti bhūtdni 3.14 anta-kale ca
mdm eva 8.5 antavanta ime dehd 2.18
antavat tu phalam tesdm 7.23
anuhandham ksayam 18.25
anudvega-karam vdkyam 17.15 apdne
juhvati pranam 4.29 aparam bhavato
janma 4.4 aparaspara-sambhūtam
16.8 apareyam itas tv anydm 7.5
aparė niyatdhdrdh 4.29 aparydptam
tad asmdkam 1.10 apašyad
deva-devasya 11.13 aphaldkdhksibhir
yajho 17.11 aphaldkdhksibhir yuktaih
17.17 aphala-prepsund karma 18.23
api ced asi pdpebhyah 4.36 api cef
su-durdcdro 9.30 api trailokya-rdjyasya
1.35 aprakdšo 'pravrttiš ca 14.13
aprdpya yoga-samsiddhim 6.37
aprdpya mdm nivartante 9.3 apratistho
maha-baho 6.38
dpūryamdnam acala- 2.70 aV/o
jijndsur arthdrthi 7.16 aruruksor muner
yogam 6.3 asaa" /fy ucyate pdrtha
17.28 asakta-buddhih sarvatra 18.49
asaktam sarva-bhrc caiva 13.15
asaktir anabhisvangah 13.10 asakto hy
dcaran karma 3.19 asamyatdtmand
yogo 6.36 asammūclhah sa martyesu
10.3 asamšayam maha-baho 6.35
asamšayam samagram mdm 7.1
dša-pdša-šatair baddhdh 16.12
ašdstra-vihitam ghoram 17.5 asatyam
apratistham te 16.8 asat-krtam
avajndtam 17.22 asan maya
/za/a/z šatrur 16.14 dšcarya-vac
cainam anyah 2.29 dšcarya-vat pašyati

B
bahavo jhdna-tapasd 4.10 oam'r antaš ca
bhūtandm 13.16 bdhya-sparšesv
asaktdtmd 5.21 bahūdaram
bahu-damstrd- 11.23 bahūnam
janmanam ante 7.19 bahūni me vyatltani
4.5 . bahūny adrsta-pūrvdni 11.6
bahu-šdkhd hy anantdš ca 2.41 oa/am
balavatdm cdham 7.11 bandham moksam
ca y d 18.30 bandhur dtmdtmanas tasya
6.6 bhaydd randd uparatam 2.35
bhajanty ananya-manaso 9.13 bhaktim
mayi param krtvd 18.68 bhaktyd mdm
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abhijdndti 18.55 bhaktyd f v ananyayd
šaky a 11.54 bhakto 'si me sakhd ceti 4.3
bhavami na cirdt pdrtha 12.7 bhavan
bhlsmaš ca karnas 1.8 bhavanti bhava
bhūtandm 10.5 bhavanti sampadam
daivim 16.3 bhavdpyayau hi bhūtandm
11.2 bhava-samšuddhir ity etat 17.16
bhavaty atydgindrh pretya 18.12
bhavisydni ca bhūtani 7.26 bhavitd na ca
me tasmdd 18.69
bhisma-drona-pramukhatah 1.25
bhismam evdbhirakšantu 1.11 bhlsmo
dronah sūta-putras 11.26
bhogaišvarya-prasaktdndrh 2.44
bhoktaram yajha-tapasdm 5.29
bhramayan sarva-bhūtani 18.61
bhruvor madhye prdnam 8.10 bhūya eva
mahd-bdho 10.1 bhūyah kathaya trptir
hi 10.18 bhūmir dpo 'nalo vdyuh 1A
bhunjate te tv agham pdpd 7.13
bhūta-bhartr ca taj jneyam 13.17
bhūta-bhavana bhūteša 10.15
bhūta-bhdvodbhava-karo 8.3 bhūta-bhrn
na ca bhūta-stho 9.5 bhūta-grdmah sa
evdyam 8.19 bhūta-gramam imam
krtsnam 9.8 bhūtani yanti bhūtejyd 9.25
bhūta-prakrti-moksam ca 13.35 ož/am
mam sarva-bhūtanam 7.10
brahma-bhūtah prasanndtmd 18.54
brahmacaryam ahirhsd ca 17.14
brahmdgndv aparė yajham 4.25
brahmaiva tena gantavyam 4.24
brdhmana-ksatriya-višdm 18.41
brahmanam išam 11.15 brahmanus tena
vedas ca 17.23 brahmany adhaya
karmani 5.10 brahmano hi pratisthdham
14.27 brahmdrpanam brahma havir 4.24
brahma-sūtra-padaiš caiva 13.5
brhat-sdma tatha sdmndm 10.35
buddhau šaranam anviccha 2.49
buddher bhedam dhrteš 18.29
buddhi-yogam updšritya 18.57
buddhi-yukto jahdtlha 2.50 buddhir
buddhimatdm asmi 7.10 buddhir jhdnam
asammohah 10.4 buddhyd y ūkto yayd
pdrtha 2.39 buddhyd višuddhayd y ūkto
18.51

c
cahcalam hi manah krsna 6.34
cdtur-varnyam mayd srstam 4.13
catur-vidhd bhajante mdm 7.16 cetasd
sarva-karmdni 18.57
chanddmsi yasya parndni 15.1
chinna-dvaidhd yatdtmdnah 5.25

chittvainam samšayam 4.42 cintdm
aparimeydm ca 16.11

D
daddmi buddhi-yogam tam 10.10
daivam evdpare yajnam 4.25 daivi hy esa
guna-mayi 7.14 daivi sampad vimoksaya
16.5 daivo vistarašah prokta 16.6 dayd
bhūtesv aloluptvam 16.2
dambhdhahkdra-samyuktdh 17.5
dambho darpo 'bhimdnaš ca 16.4
damstrd-kardldni ca te 11.25 ddna kriydš ca vividhdh 17.25 danam damas
ca yajnaš ca 16.1 danam išvara-bhdvaš
ca 18.43 dando damayatdm asmi
10.38 daršaydm dsa pdrthdya 11.9
datavyam iti yad danam 17.20 dem~
nityam avadhyo 'yam 2.30 dehino ' smin
yatha dehe 2.13 dese kale ca pdtre ca
17.20 deva apy asya rūpasya 11.52
deva-dvija-guru-prdjha- 17.14 devdn
bhdvayatanena 3.11 devd/i deva-yajo
ydnti 7.23 dharma-ksetre kuru-ksetre
1.1 dharma-samsthdpandrthdya 4.8
dharmdviruddho bhūtesu 7.11 dharme
naste kulam krtsnam 1.39 dharmydd dhi
yuddhdc 2.31 dhdrtardstrd rane hanyus
1.45 dhartardstrasya durbuddher 1.23
dhydyato visayan pumsah 2.62
dhydna-yoga-paro nityam 18.52
dhydndt karma-phala-tydgas 12.12
dhydnendtmani pašyanti 13.25
dhrstadyumno virdtaš ca 1.17
dhrstaketuš cekitdnah 1.5 dhrtyd yaya
dhdrayate 18.33 dhūmenavriyate vahnir
3.38 dhūmo rdtris tatha krsnah 8.25
dfyate ca pariklisfam 17.21 rfifo na
yd/ie na /aa/ie ca 11.25 divi
sūrya-sahasrasya 11.12
divya-mdlydmbara-dharam 11.11
divyam daddmi te caksuh 11.8 a*yav
d-prthivyor idam 11.20 dyūtam
chalayatdm asmi 10.36 dosair etaih
kula-ghndndm 1.42 drastum icchdmi te
rūpam 11.3 dravya-yajhds tapo-yajhd
4.28 dronam ca bhismam ca 11.34
drstvddbhutam rūpam 11.20 drstva hi
tvam 11.24 a/-£fvd fu pandavdnikam
1.2 drstvedam manušam rūpam 11.51
drstvemam sva-janam krsna 1.28
drupado draupadeydš ca 1.18 duhkham
ity eva yat karma 18.8 duhkhešv
anudvigna-mandh 2.56 dūrena hy
avaram karma 2.49 dvandvair vimuktah
sukha- 15.5 dvau bhūta-sargau loke
16.6 dvdv /wa« purusau loke 15.16

E
c&a&f yata-cittdtmd 6.10 esa brdhmi
sthitih pdrtha 2.72 esa fc 'bhihitd
sdhkhye 2.39 esa tūddešatah prokto
10.40 e&ayd ydry anavrttim 8.26 c&am
a/ry asthitah samyag 5.4 e&am
sdhkhyam ca yogam 5.5 ekatvena
prthaktvena 9.15 c&a 7/ia vapy acyuta
11.42 c/ad buddhvd buddhiman 15.20
cfad dm' durlabhataram 6.42
etad-yoriini bhūtdni 7.6 efad ya vem ?am
prahuh 13.2 efad veditum icchdmi 13.1
c/a/> vimohayaty e ša 3.40 era/r
vimuktah kaunteya 16.22 c/a/ jnanam iti
proktam 13.12 c/dm drstim avastabhya
16.9 c/dm vibhūtim yogam ca 10.7 c/dny
ap/ /« karmani 18.6 c/an mc samšayam
krsna 6.39 e/dn na hantum icchdmi 1.34
etasydham na pašydmi 6.33 c/a/ ksetram
samasena 13.7 evam bahu-vidhd yajhd
4.32
evam buddheh param 3.43 evam etad
yathdttha tvam 11.3 evam jnatva krtam
karma 4.15 evam parampara-praptam 4.2
evam pravartitam cakram 3.16
evarh-rūpah šakya aham 11.48 evam
satata-yuktd ye 12.1 evam
trayi-dharmam 9.21 evam ūkto hrsikešo
1.24 evam uktva hrsikešam 2.9 evam
uktvdrjunah sankhye 48 evam uktva tato
rdjan 11.9

i
/'cc/?d dvesah sukham 13.7
icchd-dvesa-samutthena 7.27 /t/am erdva
mayd labdham 16.13
/dam astidam api me 16.13 /dam
jhdnam updšritya 14.12 /dam šariram
kaunteya 13.2 /dam re ndtapaskaya
18.67 /dam fw /e guhyatamam 9.1 iddnim
asmi samvrttah 11.51 ihaika-stham
jagat krtsnam 11.7 ihaiva tair jitah
sargo 5.19 ihante kdma-bhogdrtham
16.12 yya/e bharata-šrestha 17.12 /faa/e
yoga-yuktdtmd 6.29 /'mam w'vasva/č
yogam 4.1 indriydnam hi caratdm 2.67
indriydnam manas cdsmi 10.22 indriyani
dušai kam ca 13.6 indriyani mano
buddhir 3.40 indriydnindriydrthebhyas
2.58 indriydnindriydrthebhyas 2.68
indriydnindriydrthesu 5.9 indriyani
pardny dhur 3.42 indriyani pramathini
2.60 indriydrthdn vimūdhdtma 3.6
indriydrthesu vairdgyam 13.9
indriyasyendriyasydrthe 3.34 išvarah
sarva-bhūtanam 18.61 išvaro 'ham aham
bhogi 16.14 /5/dn bhogan hi vo deva
3.12 /'// guhyatamam šdstram 15.20 i/i
ksetram tatha jndnam 13.19 /Y/ mdm
ya ' bhijdndti 4.14 iri matvd bhajante
mam 10.8 jJi f e jhdnam dkhydtam
18.63 /ry a/iam vdsudevasya 18.74 zfy
arjunam vasudeva s 11.50 '5/ me
drdham iti 18.64 isubhih pratiyotsydmi
2.4

G
gacchanty apunar-dvrttim 5.17 gdm
dvišya ca bhūtani 15.13
gandharva-yaksdsura- 11.22
gandharvdndm citrarathah 10.26
gdndlvam sramsate hastdt 1.29
gata-sahgasya muktasya 4.23 gatdsūn
agatdsūmš ca 2.11 ga«V bhartd prabhuh
sdksi 9.18 grhitvaitdni samyati 15.8
gwfld gunešu vartante 3.28 g*md/j efd/t
att'fya /rm 14.20 guna vartanta ity evam
14.23 gunebhyaš ca param vetti 14.19
gurūn ahatvd hi 2.5

Y
ydbhir vibhūtibhir lokdn 10.16 yac
candramasi yac edgnau 15.12 yac cdp/
sarva-bhūtanam 10.39 yac
cdvahdsdrtham asat- 11.42 yac chreya
etayor ekam 5.1 yac chreyah sydn
nišcitam 2.7 yada bhūta-prthag-bhdvam
13.31 yad aditya-gatam tejo 15.12 yad
agre cdnubandhe ca 18.39
yad ahankaram ašritya 18.59 yadd hi
nendriydrthesu 6.4 yadd yadd hi
dharmasya 4.7 yad aksaram veda-vido
8.11 yadd samharate cdyam 2.58 yadd
sattve pravrddhe tu 14.14 yadd te
moha-kalilam 2.52 yadd viniyatam
cittam 6.18 yad gatvd na nivartante
15.6 yadi bhah sadrši sd sydd 11.12 yad
icchanto brahmaca'ryam 8.11 yadi hy
aham na varteyam 3.23 yadi mdm

H
hanta te kathayisydmi 10.19
harsdmarsa-bhayodvegair 12.15
harsa-šokdnvitah karta 18.27 /zafa vd
prapsyasi svargam 2.37 hatvdpi sa imdl
lokdn 18.17 hatvdrtha-kdmdms tu gurūn
2.5 hetundnena kaunteya 9.10 hrsikešam
tada vdkyam 1.20

612

613

Bhagavad-gita

apratikdram 1.45 yad yad dcarati
šresthas 3.21 yad yad vibhūtimat sattvam
10.41 yady apy ete na pašyanti 1.37 yad
rdjya-sukha-lobhena 1.44 yadrcchayd
copapannam 2.32
yadrcchd-ldbha-santusto 4.22 y a enam
vetti hantdram 2.19 ya evam vetti
purusam 13.24 yah pašyati
tathdtmdnam 13.30 yah prayati sa
mad-bhdvam 8.5 yah prayati tyajan
deham 8.13 yah sarvatrdnabhisnehas
2.57 yah sa sarvesu bhūtesu 8.20 yah
šdstra-vidhim utsrjya 16.23 ya idam
paramam guhyam 18.68 yaya dharmam
adharmam 18.31 yaya svapnam bhayam
18.35 yaya tu dharma-kdmdrthdn 18.34
yajante ndma-yajhais te 16.17 yajante
sdttvikd devdn 17.4 yaj jhdtvd munayah
šarve 14.1 yaj jhdtvd na punar moham
4.35 yaj jhdtvd neha bhūyo 'nyaj 1.2
yajha-ddna-tapah-karma 18.3
yajha-ddna-tapah-kafma 18.5 yajhdd
bhavati parjanyo 3.14 yajhdydcaratah
karma 4.23 yajhdndm japa-yajho 'smi
10.25 yajhdrthdt karmano 'nyatra 3.9
yajha-šistdšinah santo 3.13 yajhas tapąs
tatha danam 17.7 yay/ie tapasi dane ca
17.27 ya/no danam tapaš caiva 18.5
yaksye ddsydmi modisya 16.15 yam m'
na vyathayanty ete 2.15
yam /mdm pušpitdm vacarh 2.42 yam
yam vapi smaran 8.6 yam labdhvd
cdparam 6.22 yam prapya na nivartante
8.21 yam sannydsam iti prdhur 6.2
yaha-šistdmrta-bhujo 4.30 ydn eva nafvd
yat tu pratyupakdrdrtham 17.21 yat
tvayoktarh vacas tena 11.1 ydvad etan
nirlkse 'ham 1.21 yavan artha udapane
2.46 ydvat sanjayate kine it 13.27 yesdm
arthe kanksitam no 1.32 yesdm ca tvam
bahu-mato 2.35 yesdm tv anta-gatam
papam 7.28 ye bhajanti tu mdm bhaktyd
9.29 y e cdpy aksaram avyaktam 12.1 y e
hi samsparša-jd bhogd 5.22 ye yatha mdm
prapadyante 4.11 ye me matam idam
nityam 3.31 yena bhūtdny ašesdni 4.35 y
e 'py anya-devatd-bhaktd 9.23 y e
šastra-vidhim utsrjya 17.1 y e tu
dharmdmrtam idam 12.20 ye tu sarvdni
karmani 12.6 y e tv aksaram anirdešyam
12.3 y e tv etad abhyasūyanto 3.32
yoga-yukto munir brahma 5.6 yoga-yukto
višuddhdtmd 5.7 yogam yogešvardt krsndt
18.75 yogdrūdhasya tasyaiva 6.3
yoga-sannyasta-karmdnam 4.41
yoga-sthah kuru karmani 2.48
yogendvyabhicdrinyd 18.33 yogešvara

na jijlvisdmas 2.6 yd niša sarva-bhūtdndm
2.69 ydnti deva-vratd devdn 9.25 yasydm
jdgrati bhūtdni 2.69 yasya ndhahkrto
bhdvo 18.17 yasydntah-sthdni bhūtdni
8.22 yasya šarve samdrambhdh 4.19
yasmdn nodvijate loko 12.15 yasmdt
ksaram auto 'ham 15.18 yasmin sthito
na duhkhena 6.22 yas tu
karma-phala-tydgi 18.11 yas rv dtma-ratir
eva sydd 13.17 yas rv indriydni manasd
3.7 yatah pravrttir bhūtdndm 18.46
ydta-ydmam gata-rasarh 17.10 yatanto
yoginaš cainam 15.11 yatanto 'py
akrtdtmdno 15.11 yatatdm api
siddhdndm 7.3 yatate ca tato bhūyah
6.43 yarafo ny a/n kaunteya 2.60
yastavyam eveti manah 17.11
yatendriya-mano-buddhir 5.28 ya/nd d/>a
nivdta-stho 6.19 yathaidhdmsi samiddho
4.37 yathdkdša-sthito nityam 9.6 ya/nd
nadindrh bahavo 11.28 ya/nd
pradiptam jvalanam 11.29 varna
prakdšayaty ekah 13.34 yarnd
sarva-gatam 13.33 yatholbendvrto
garbhas 3.38 yar karosi yad ašnasi 9.27
ya/o yara nišcalati 6.26 ya/ra
caivdtmandtmdnam 6.20 ya/ra yogešvarah
krsno 18.78 ya/ra £d/e rv anavrttim
8.23 yatroparamate cittam 6.20 yat
jdhkhyaih prdpyate 5.5 yar rad agre v/sam
/va 18.37 yar tapasyasi kaunteya 9.27
yar re 'nam priyamdndya 10.11 yar r«
kdmepsund karma 18.24 yar rz*
krtsna-vad ekasmin 18.22
tato me tvam 11.4 yogi yunjita satatam
6.10 yoginah karma kurvanti 5.11
yogindm api sarvesdm 6.47 yogino
yata-cittasya 6.19 yo 'yam yogas fvoyd
proktah 6.33 yo yo yam yam tanum 7.21
yo loka-trayam dvišya 15.17 yo mdm
a/am anadim ca 10.3 yo mdm evam
asammūdho 15.19 yo mdm pašyati
sarvatra 6.30 yo na hrsyati na dvesfi
12.17 yo 'ntah-sukho 'ntar-drdmas 5.24
yotsyamanan avekse 'ham 1.23
yudhdmanyuš ca vikrdnta 1.6
yuyudhdno virdtaš ca 1.4
yuktdhdra-vihdrasya 6.17 yuktah
karma-phalam 5.12 yw/tra z'ry ucyate yogi
.6.8 yukta-svapndvabodhasya 6.17
yuhjann evam saddtmdnam 6.28
yuhjann evam saddtmdnam 6.15

J
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jagHanya-guna-vrtti-sthd 14.18 7'a/i/
šatrurh mahd-bdho 3.43 y'ayo 'sm/
vyavadavo 'smz 10.36
janma-bandha-vinirmuktdh 2.51 janma
karma ca me divyam 4.9
janma-mrtyu-jard-duhkhair 14.20
janma-mrtyu-jard-vyddhi- 13.9
jard-marana-moksdyal .29 jdtasya hi
dhruvo mrtyur 2.27 jhasdndm makaraš
cdsmi 10.31 jijhdsur api yogasya 6.44
jitdtmanah prašdntasya 6.7 jiva-bhūtam
mahd-bdho 7.5 jivanam sarva-bhūtesu
7.9 jydyasi cet karmanas te 3.1 jyotisdm
api taj jyotis 13.18
jhdndgni-dagdha-karmdnam 4.19
jhdndgnih sarva-karmdni 4.37
jhdna-yajhena cdpy anye 9.15
jhdna-yajhena tendham 18.70
jhdna-yogena sankhyandrh 3.3 jhdnam
dvrtya tu tamah 14.9 jhdnam yada tada
vidydd 14.11 jhdnam jneyam jhdna13.18 jhdnam jneyam parijhdtd 18.18
jhdnam karma ca karta ca 18.19
jhdnam labdhvd param 4.39 jhdnam te
'ham sa-vijhdnam 7.2 jhdnam vijhdnam
dstikyam 18.42 jhdnam vi
jhdna-sahitarh 9.1 jhdna-vijhdna-trptdtmd
6.8 jhdnena tu tad ajndnam 5.16 jhdtum
drastum ca tattvena 11.54 jhdtvd
šdstra-vidhdnoktam 16.24 jheyah sa
nitya-sannydsl 5.3 jneyam yat tat
pravaksydmi 13.13 josayet
sarva-karmdni 3.26

K
kaceid ajhdna-sammohah 18.72 kaceid
etac chrutam pdrtha 18.72
kaccin nobhaya-vibhrastaš 6.38 kair
liūgais trin gundn etdn 14.21 kair maya
saha yoddhavyam 1.22 kdyena manasd
buddhyd 5.11 kdlo ' smi loka-ksaya-krt
11.32 kalpa-ksaye punas tani 9.7 karna
esa krodha esa 3.37 kdmah krodhas
tatha lobhas 16.21 kūmais tais tair
hrta-jhdndh 7.20
kdma-krodha-vimuktdndm 5.26
kdma-krodhodbhavam vegam 5.23
karnam ašritya duspūram 16.10
kdma-rūpena kaunteya 3.39 kamatmanah
svarga-pard 2.43 kamyandm karmanam
18.2 kamopabhoga-parama 16.11
kanksantah karmanam 4.12 ksarah
sarvdni bhūtdni 15.16 karsayantah
šarira-stham 17.6 karanam guna-sahgo
'sya 13.22 karanam karma kart eti
18.18 kdrya-kdrana-kartrtve 13.21

karyam ity eva yat karma 18.9 kdryate
hy avašah karma 3.5 karma
brahmodbhavam 3.15 karma caiva
tad-arthiyarh M.21 karma-jam
buddhi-yuktd hi 2.51 karma-jdn viddhi
tan sarvan 4.32 karmanah sukrtasydhuh
14.16 karmanaiva hi samsiddhim 3.20
karmani pravibhaktdni 18.41 karmany
abhipravrtto 'pi 4.20 karmany akarma yah
pašyed 4.18 karmany evddhikaras te 2.47
karmano hy api boddhavyam 4.17
karmendriyaih karma-yogam 3.7
karmendriydni samyamya 3.6
karmibhyaš cddhiko yogi 6.46
karpanya-dosopahata- 2.7 kartavydniti
me pdrtha 18.6 kartum necchasi yan
mohat 18.60 kdšyaš ca paramesv-dsah
1.17 kasmac ca te na nameran 11.37
kathayantaš ca mam nityam 10.9
katham bhlsmam aham 2.4 katham etad
vijdnlydm 4.4 katham na jneyam asmabhih
1.38
katham sa purusah pdrtha 2.21 katham
vidydm aham yogirhs 10.17
katv-amla-lavanaty-usna- 17.9 kaunteya
pratijdnlhi 9.31 kavim purdnam 8.9
&ec/d vilagnd dašanąntarešu 11.27
kešavdrjunayoh punyam 18.76
ksetra-jham cdpi mdm 13.3
ksetra-ksetrajhayor evam 13.35
ksetra-ksetrajnayor jnanam 13.3
ksetra-ksetrajha-samyogdt 13.27 ksetram
ksetri tatha krtsnam 13.34 &csm &es« ca
bhdvešu 10.17 fc'ffi dcdrah katham
caitdms 14.21 £/m karma kim akarmeti
4.16 /Wm no rdjyena govindą 1.32 &/m
punar brahmanah punya 9.33 fc/m tad
brahma kim 8.1 ksipdmy ajasram
ašubhan 16.19 ksipram bhavati
dharmdtmd 9.31 ksipram hi manuse loke
4.12 kirltinam gadinam čakra- 11.46
kirltinam gadinam cakrinam 11.17 £f/7//7
šrfr
ca ndrindm 10.34 klaibyam ma
sma gamah 2.3 fc/eio 'dhikataras tesdm
12.5 krsi-go-raksya-vdnijyam 18.44
kriyate bahuldydsam 18.24 kriyate tad
iha proktam 17.18 kriyd-višesa-bahuldm
2.43 krodhdd bhavati sammohah 2.63
krpayd paraydvisto 1.27 ksudram
hrdaya-daurbalyam 2.3
kula-ksaya-krtam dosarh 1.37
kula-ksaya-krtam dosarh 1.38
kula-ksaye pranašyanti 1.39 kurydd
vidvdms tathdsaktaš 3.25 &wn/ karmaiva
tasmat tvam 4.15 &«ta.s fvd kašmalam
idam 2.2

L
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labhante brahma-nirvanam 5.25 labhate
ca tatah kdmdn 1.22 lelihyase
lobhah pravrttir drambhah 14.12
loka-sahgraham evdpi 3.20 loke 'smin
dvi-vidha nistha 3.3

M
mac-cittah sarva-durgdni 18.58 mac-cittd
mad-gata-prdnd 10.9 mad-anugrahdya
paramam 11.1 mad-artham api karmani
12.10 mad-bhakta etad vijhdya 13.19
mad-bhdvd manasd jdtd 10.6 mddhavah
pdndavaš caiva 1.14 mahd-bhūtdny
ahahkdro 13.6 maharsayah sapta purve
10.6 maharsindm bhrgur aham 10.25
mahdšano mahd-pdpmd 3.37
mahdtmdnas tu mdm pdrtha 9.13
mayddhyaksena prakrtih 9.10 mayd
hatdms tvam jahi md 11.34 mayaivaite
nihatdh purvam 11.33 mdyaydpahr
ta-jhdna 7.15 mayd prasannena 11.47
mayd fafam /dam šarvam 9.4 may/
cdnanya-yogena 13.11 may/ šarvam
idam protam 7.7 may/ sarvdni karmani
3.30 mayy arpita-mano-buddhir 8.7 mayy
arpita-mano-buddhir 12.14 mayy
dsakta-mandh pdrtha 7.1 mayy dveiya
mana ye mdm 12.2 mayy eva mana
adhatsva 12.8 md karma-phala-hetur
bhūr 2.47 mama dehe guddkeša 11.7
mamaivdmšo jiva-loke 15.7 mama yonir
mahad brahma 14.3 mdmakah pdndavaš
caiva 1.1 mdm aprdpyaiva kaunteya
16.20 mdm dtma-para-dehesu 16.18
mama vartmdnuvartante 4.11 mama
vartmdnuvartante 3.23 mdm caivdntah
šarira-stham 17.6 mdm ca ya
Ivyabhicdrena 14.26 mdm evaisyasi
yuktvaivam 9.34 mdm evaisyasi satyam
te 18.65 mdm eva ye prapadyante 7.14
mdm n/ pdrtha vyapdšritya 9.32 mdm
«/?efya /?wnar y'anma 8.15 mdm upetya
tu kaunteya 8.16 manah-sasthdnindriydni
15.7 manah-prasddah 17.16 manah
samyamya mac-citto 6.14
mdndpamdnayos tulyas 14.25
manasaivendriya-gramam 6.24 manasas
tu para buddhir 3.42 manyase yadi tac
chakyam 11.4 man-mand bhava mad9.34 man-mand bhava mad- 18.65
mantro 'ham aham evdjyam 9.16
manusydnam sahasresu 7.3 maricir
marutdm asmi 10.21 mdsdndm
marga-širso 'ham 10.35 md ii/ca/i
sampadam daivlm 16.5 md /e vyathd md

grasamdnah 11.30 lipyate na sa pdpena
5.10
ca 11.49 mat-karma-krn mat-paramo
11.55 mat-prasdddd avapnoti 18.56
mdtrd-sparšds tu kaunteya 2.14
mat-sthani sarva-bhūtani 9.4 ma/fa e ve?/
fdn v/ddn/ 7.12 mattah parataram ndnyat
7.7 mdtuldh švašurdh pautrdh 1.34
maunam caivdsmi .10.38 mithyaisa
vyavasdyas te 18.59 moghdšd
mogha-karmdno 9.12 mohdd drabhyate
karma 18.25 mohdd grhitvdsad-grdhdn
16.10 mohdt tasya paritydgas 18.7
mohitam ndbhijdndti 7.13 mrgdndm ca
mrgendro 10.30 mrtyuh sarva-haraš
cdham 10.34 mūdha-grdhendtmano yat
17.19 mūdho 'yam ndbhijdndti 7.25
mukta-sahgo 'naham-vddl 18.26 munlndm
apy aham vydsah 10.37 mūrdhny
ddhdydtmanah 8.12

N
nabhah-spršam diptam 11.24 nabhaš ca
prthivlm caiva 1.19 ndbhinandati na
dvėsti 2.57 na buddhi-bhedam janayed
3.26
na cdbhdvayatah šdntir 2.66 na cainam
kledayanty apo 2.23 na caitad vidmah
kataran 2.6 na caiva na bhavisydmah
2.12 na ca mdm tani karmani 9.9 na ca
mat-sthdni bhūtdni 9.5 na ca šaknomy
avasthdtum 1.30 na ca sannyasandd eva
3.4 na cdsya sarva-bhūtesu 3.18 na ca
šreyo 'nupašydmi 1.31 na cdšušrūsave
vdcyarh 18.67 na ca tasmdn manusyesu
18.69 na cdti-svapna-šilasya 6.16 nddatte
kasyacit papam 5.15 na dvėsti
sampravrttdni 14.22 na dvesty akušalam
karma 18.10 ndham prakašah sarvasya
7.25 na ham vedair na tapasa 11.53 na hi
deha-bhrta šakyam 18.11 na hi jnanena
sadršam 4.38 na hi kalydna-krt kašcid 6.40
na'hi kašcit ksanam api 3.5 na hinasty
dtmandtmdnam 13.29 na hi prapašydmi
2.8 na hi te bhagavan vyaktim 10.14 na
hy asannyasta-sahkalpo 6.2
naiskarmya-siddhim 18.49 nainam
chindanti šastrdni 2.23 naite srti pdrtha
jdnan 8.27 na iva kihcit karomiti 5.8
naiva tasya krtendrtho 3.18 ndyakd mama
sainyasya 1.7 ndyam loko 'sti na paro
4.40 ndyam loko 'sty ayajhasya 4.31 na
yotsya iti govindam 2.9 na jdyate mriyate
va kaddcin 2.20 na kdhkse vijayam krsna
1.31 na karmanam andrambhdn 3.4 na
karma-phala-samyogam 5.14 na
kartrtvam na karmani 5.14 nakulah
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sahadevaš ca 1.16 namah pūras tad
atha 11.40 na mdm duskrtino mūdhdh
7.15 na mdm karmani limpanti 4.14
namasyantaš ca mdm 9.14 namaskrtvd
bhūya evdha 11.35 na me pdrthdsti
kartavyam 3.22
na me v/dw/i sura-gandh 10.2 narna
namas te 'stu 11.39
ndnd-šastra-praharandh 1.9
ndnavdptam avdptavyam 3.22
ndnd-vidhdni divydni 11.5 ndnyam
gunebhyah 14.19 ndntam na madhyam
na 11.16 ndnto 'rfl mama divydndm
10.40 ndpnuvanti mahdtmdnah 8.15 na
prahrsyet priyam prapya 5.20 narake
niyatam vdso 1.43 na rūpam asyeha
15.3 našaydmy dtma-bhdva-stho 10.11
na sa siddhim avapnoti 16.23 ndsato
vidyate bhdvo 2.16 na šaucam napi
cdcdro 16.7 ndsft' buddhir ayuktasya
2.66 na /aa" as// prthivyam va 18.40 na
fad as/7 v/na ya/ sydn 10.39 na /aa"
bhdsayate sūryo 15.6 naty-ašnatas tu
yogo 'sti 6.16 naty-ucchritam nati-nicam
6.11 nastomohahsmrtirlabd.hu 18.73 na
rw mdm abhijdnanti 9.24 na ta mdm
šakyase drastum 11.8 na tvat-samo 'sty
11.43 na rv evdham jdtu ndsam 2.12
nava-dvdre pure dehi 5.13 na
veda-yajhddhyayanair 11.48 na
vimuhcati durmedhd 18.35
nehdbhikrama-ndšo 'sti 2.40 nibadhnanti
maha-baho 14.5
nidrdlasya-pramddottham 18.39 nihatya
dhdrtardstrdn nah 1.35 niyatam kuru
karma tvam 3.8 niyatam sahga-rahitam
18.23 niyatasya tu sannyasah 18.7
nimittdni ca pašydmi 1.30 nindantas
tava sdmarthyam 2.36 nirdšlr
yata-cittdtmd 4.21 nirdšir nirmamo bhūtva
3.30 nirdosarh hi šamam brahma 5.19
nirdvandvo hi maha-baho 5.3 nirdvandvo
nitya-sattva-stho 2.45 nirmamo
nirahankarah 2.1 \ nirmamo
nirahankarah 12.13 nirmdna-mohd
jita-sahga- 15.5
nirvairah sarva-bhūtesu 11.55 nišcayam
šrnu me tatra 18.4 nisprhah
sarva-kdmebhyo 6.18 nityah sarva-gatah
sthdnur 2.24 nityam ca sama-cittatvam
13.10 nivasisyasi mayy eva 12.8 nydyyam
v d viparltam vd 18.15

o
om ity ekdksaram brahma 8.13 om tat
sad iti nirdešah 17.23
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P
pahcaitdni mahd-bdho 18.13
pdhcajanyam hrsikešo 1.15 papam
evdšrayed asman 1.36 pdpmdnam
prajahi hy enam 3.41 paramam purusam
divyam 8.8 paramdtmeti cdpy ūkto
13.23 param bhdvam ajdnanto 9.11 param
bhdvam ajdnanto 7.24 param bhūyah
pravaksydmi 14.1 param brahma param
10.12 parasyotsddandrtham vd 17.19
parasparam bhdvayantah 3.11 paras
tasmdt tu bhdvo 'nyo 8.20 paricarydtmakam
karma 18.44 parindme visam iva 18.38
paritrdndya sddhūndm 4.8 parydptam tv
idam etesdm 1.10 pdrtha naiveha ndmutra
6.40 pašydditydn vasūn rudran 11.6
pašyaitdm pdndu-putrdndm 1.3 paiya me
pdrtha rūpdni 11.5 pašyami devdms tava
deva 11.15 pašyami tvdm dipta-hutdša11.19 pašyami tvdm durniriksyam 11.17
pašyan šrnvan spršah 5.8 pašyaty
akrta-buddhitvdn 18.16 patanti pitaro hy
ešdrii 1.41 patrarh puspam phalam 9.26
paundram dadhmau mahd- 1.15 pavanah
pavatam asmi 10.31
pitdham asya jagato 9.17 p/ftū/ lokasya
cardcarasya 11.43 piteva putrasya
sakheva 1 1 .44 pitfndm aryamd cdsmi
10.29 prabhavah pralayah 9.18
prabhavanty ugra-karmdnah 16.9
prddhdnyatah kuru-šrestha 10.19
prahlddaš cdsmi daitydndm 10.30
praydna-kdle ca katham 8.2 praydna-kdle
manasdcalena 8.10 praydna-kdle 'pi ca
mdrh 7.30 praydtd yanti tam kdlam 8.23
prayatndd yatamdnas tu 6.45 prajahdti
yada kdman 2.55 prajanaš cdsmi
kandarpah 10.28 prakasam ca pravrttim
ca 14.22 prakrteh kriyamanani 3.27
prakrter guna-sammūdhdh 3.29 prakrtim
yanti bhūtani 3.33 prakrtim purusam
caiva 13.20 prakrtim purusam caiva
13.1 prakrtim svdm adhisthdya 4.6 prakrtim
svdm avastabhya 9.8 prakrtyaiva ca
karmani 13.30 pralapan visrjan grhnann
5.9 pramdddlasya-nidrdbhis 14.8
pramdda-mohau tamaso 14.17 pranamya
širasd devam 11.14 prdndpana-gatl
ruddhvd 4.29 prdndpdna-samdyuktah
15.14 prdndpdnau samau krtvd 5.27
pranavah sarva-vedesu 7.8 prdpya
punya-krtdm lokdn 6.41 prasdde
sarva-duhkhdndm 2.65 prasaktdh
kdma-bhogesu 16.16 prasahgena
phaldkdhksi 18.34 prasanna-cetaso hy
dšu 2.65 prašdnta-manasam hy enam
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6.27 prašdntdtmd vigata-bhir 6.14
prašaste karmani tatha 17.26
pratyaksdvagamarh 9.2 pravartante
vidhdnoktdh 17.24 pravrtte
šastra-sampdte 1.20 pravrttim ca
nivrttim ca 18.30 pravrttim ca nivrttim
ca 16.7 pretdn bhūta-gandmš cdnye
17.4 priyo hi jhdnino 'tyartham 7.17
procyamdnam ašesena 18.29 procyate
guna-sankhyane 18.19 prthaktvena tu
yaj jnanam 18.21 pusndmi causadhih
sarvah 15.13 punyo gandhah prthivyam
7.9 purodhasdm ca mukhyam 10.24
purusah prakrti-stho hi 13.22 purusah
sa parah pdrtha 8.22 purusah
sukha-duhkhdndm 13.21 purusam
šdšvatam divyam 10.12 purujit
kuntibhojaš ca 1.5 pūrvdbhydsena
tenaiva 6.44

R
rdga-dvesa-vimuktais tu 2.64 rdgi
karma-phala-prepsur 18.27 ra/a/z
sattvam tamaš caiva 14.10 ra/an
sarhsmrtya sarhsmrtya 18.76 rajasas tu
phalam duhkham 14.16 ra/'asz pralayam
gatvd 14.15 ra/asy etam' jdyante 14.12
/•a/Vtt tamaš cdbhibhūya 14.10
rdja-vidyd rdja-guhyam 9.2 ra/o
rdgdtmakam viddhi 14.7 raksdmsi
bhitdni dišo 11.36 rdksasim dsurim caiva
9.12 rasa-varjam raso 'py asya 2.59
rasydh snigdhdh sthira 17.8 raso 'nam
apsw kaunteya 7.8 rdrrz'/n
yuga-sahasrdntdm 8.17 rdtry-dgame
praliyante 8.18 rdtry-dgame 'vašah
pdrtha 8.19 rsom'r bahudha gitam 13.5
rte 'p/ zvdm na bhavisyanti 11.32
rudrddityd vasavo ye ca 11.22 rudrdndm
šahkaraš cdsmi 10.23 rūpam mahat te
bahu- 11.23

s
sa brahma-yoga-yuktdtmd 5.21 šabdddin
visaydms tyaktva 18.51 šabdddin
visayan anya 4.26 sa buddhimdn
manusyesu 4.18
sa ca yo yat-prabhdvaš ca 13.4
sad-bhdve sddhu-bhdve ca 17.26
sddhibhūtddhidaivarh mdm 7.30 sddhur
eva sa mantavyah 9.30 sddhusv api ca
pdpesu 6.9 sadršam cestate svasyah
3.33 sa evdyarh maya te 'dya 4.3 sa #noso
dhdrtardstrdndm 1.19 sa gundn
samatityaitdn 14.26 saha-yajhdh prajdh

srstvd 3.10 saha-jam karma kaunteya
18.48 sahasaivdbhyahanyanta 1.13
sahasra-yuga-paryantam 8.17 sa ya/
pramanam kurute 3.21 sa yogf
brahma-nirvanam 5.24 sa kdleneha
mahatd 4.2 sakheti matva prasabharh
11.41 šakya evam-vidho drastum 11.53
šaknotlhaiva yah sodhum 5.23 sa /:rrvd
rdjasam tydgam 18.8 saktdh karmany
avidvdmso 3.25 samddhdv acald buddhis
2.53 sama-duhkha-sukhah sva- 14.24
sama-duhkha-sukham dhiram 2.15 samah
sarvesu bhūtesu 18.54 samah šatrau ca
mitre ca 12.18 samah siddhdv asiddhau
ca 4.22 šamam kdya-širo-grivam 6.13
šamam pašyan hi sarvatra 13.29 šamam
sarvesu bhūtesu 13.28 samdsenaiva
kaunteya 18.50 sambhavah
sarva-bhūtdndm 14.3 sambhdvitasya
cdkirtir 2.34 šamo damas tapah šaucam
18.42 samo 'nam sarva-bhūtesu 9.29
sampreksya ndsikdgram 6.13 samvddam
imam ašrausam 18.74 šanaih šanair
uparamed 6.25 sahgarh tyaktva phalam
18.9 sahgdt sanjayate kdmah 2.62 sa
nišcayena yoktavyo 6.24
sahkalpa-prabhavdn kdmdrhs 6.24
sahkarasya ca karta sydm 3.24 sahkaro
narakayaiva 1.41 sdhkhya-yogau prthag
bdldh 5.4 sdhkhye krtdnte proktdni 18.13
sanniyamyendriya-gramam 12 A
sannydsah karma-yogaš ca 5.2
sannydsa-yoga-yuktdtmd 9.28 sannydsam
karmanam krsna 5.1 sannyasasya
mahd-bdho 18.1 sannydsas tu maha-baho
5.6 šantim nirvdna-paramdrh 6.15
santustah satatam yogi 12.14 sargdndm
ddir antaš ca 10.32 sarge 'pi nopajdyante
14.2 šarira-ydtrdpi ca te 3.8 šariram yad
avapnoti 15.8 šariram kevalam karma
4.21 šarira-stho 'pi kaunteya 13.32
šarira-vdh-manobhir yat 18.15
sarva-bhūtani kaunteya 9.7 sarva-bhūtani
sammoham 7.27 sarva-bhūta-stham
atmanam 6.29 sarva-bhūta-sthitam y o
mdm 6.31 sarva-bhūtdtma-bhūtdtmd 5.7
sarva-bhūtesu yenaikam 18.20
sarva-dharmdn parityajya 18.66
sarva-dvardni samyamya 8.12
sarva-dvdresu dehe ' smin 14.11
sarva-guhyatamam bhūyah 18.64
sarva-yonisu kaunteya 14.4
sarva-jhdna-vimūdhdrhs tdn 3.32
sarva-karmdni manasd 5.13 sarva-karmdny
api sada 18.56
sarva-karma-phala-tydgam 18.2
sarva-karma-phala-tydgam 12.11 šarvam
etad rtarh manye 10.14 šarvam
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jhdna-plavenaiva 4.36 šarvam
karmdkhilarh pdrtha 4.33
sarvdnindriya-karmani 4.27 sarvdrambhd
hi dosena 18.48 sarvdrambha-paritydgi
12.16 sarvdrambha-paritydgi 14.25
sarvdrthdn viparltdrhš ca 18.32
sarva-sahkalpa-sannydsi 6.4
sarvdšcarya-mayam devam 11.11
sarvasya cdharh hrdi 15.15 sarvasya
dhataram acintya- 8.9 sarvatah
pdni-pddam tat 13.14 sarvatah šrutimal
loke 13.14 sarvatha vartamdno 'pi 6.31
sarvatha vartamdno 'pi 13.24
sarvatra-gam acintyam ca 12.3
sarvatrdvasthito dehe 13.33
sarvendriya-gundbhdsarh 13.15 šarve
'py e/e yajha-vido 4.30 sa sannydsl ca yogi
ca 6.1 sa sarva-vid bhajati mdm 15.19
šdšvatasya ca dharmasya 14.27 sa fayd
sraddhaya y ūktas 7.22 satatam kirtayanto
mdrh 9.14 satkdra-mdna-pūjdrtharh
17.18 sattvam prakrti-jair muktam 18.40
sattvam rajas tama iti 14.5 sattvam
sukhe*sahjayati 14.9 sattvdnurūpd
sarvasya 17.3 sattvdt sanjayate jhdnam
14.17 sat tv iki rajasi caiva 17.2
saubhadraš ca maha-bahuh 1.18
saubhadro draupadeydš ca 1.6 šauryarh
tejo dhrtir 18.43 senayor ubhayor
madhye 1.21 senayor ubhayor madhye
1.24 senayor ubhayor madhye 2.10
sendnindm aham skandah 10.24 sidanti
mama gdtrdni 1.28 siddhim prdpto
yatha 18.50 siddhy-asiddhyoh samo
2.48 siddhy-asiddhyor nirvikarah 18.26
sirhha-nddarh vinadyoccaih 1.12
šitosna-sukha-duhkhesu 6.7
šitosna-sukha-duhkhesu 12.18
smrti-bhrarhšdd buddhi-ndšo 2.63 so 'p/
muktah šubhdl lokdn 18.71 sa 'vikalpena
yogena 10.7 sparšdn krtvd bahir
bdhydmš 5.27 šraddadhdnd mat-paramd
12.20 sraddhaya paraya taptarn 17.17
sraddhaya parayopetds 12.2
šraddhd-mayo 'yam puruso 17.3
šraddhdvdl labhate jhdnam 4.39
šraddhdvdn anasūyaš ca 18.71
šraddhdvdn bhajate yo mdrh 6.47
šraddhdvanto 'nasūyanto 3.31
šraddhd-virahitam yajham 17.13 šreyan
dravya-maydd yajhdt 4.33 šreyan
sva-dharmo vigunah 18.43 šreyan
sva-dharmo vigunah 3.35 ireya «/
jhdnam abhydsdj 12.12
šrotrddinindriydny anye 4.26
šrotram caksuh sparšanarh 15.9
šruti-vipratipannd te 2.53 sthdne hrsikeša
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tava 11.36 sthira-huddhir asammūdho
5.20 sthita-dhih kim prabhdseta 2.54
sthita-prajhasya kd bhdsd 2.54 sthito 'smi
gata-sandehah 18.73 sthitvdsydm
anta-kale 'pi 2.72 striyo vaišyds tatha
šudras 9.32 strisu dustdsu vdrsneya
1.40 šubhdšubha-paritydgi 12.17
šubhdšubha-phalair %varh 9.28 šucau
deše pratisthdpya 6.11 šucindrh šrimatdm
gehe 6.41 su-durdaršam idam rūpam
11.52 suhrdam sarva-bhūtdndm 5.29
suhrn-mitrdry-uddsina- 6.9 sukha-duhkhe
same krtvd 2.38 sukham dtyanūkam yat tad
6.21 sukham duhkham bhavo 10.4
sukham tv iddnim tri-vidham 18.36
sukham va yadi va duhkham 6.32
sukha-sahgena badhnati 14.6 sukhena
brahma- 6.28 sukhinah ksatriydh pdrtha
2.32 šukla-krsne gati hy ete 8.26
sūksmatvdt tad avijheyam 13.16 s'wn/
ca/va šva-pdke ca 5.18 svabhdva-jena
kaunteya 18.60 svabhdva-niyatam karma
18.47 sva-dharmam api cdveksya 2.31
sva-dharme nidhanam šreyah 3.35
svddhydydbhyasanam caiva 17.15
svddhydya-jhdna-yajhdš ca 4.28 svayam
evdtmandtmdnarh 10.15 sva-janarh hi
katham hatvd 1.36 sva-karmand tam
abhyarcya 18.46 sva-karma-niratah
siddhim 18.45 sv-alpam apy asya 2.40
svastffy wA:rvd maharsi- 11.21 švašurdn
suhrdaš caiva 1.26 sve sve karmany
abhiratah 18.45

T
tac ca sarhsmrtya sarhsmrtya 18.77 tada
gantdsi nirvedam
2.52 tad a/ia/n
bhakty-upahrtam 9.26 tad-artharh karma
kaunteya 3.9 tad asya harati prajhdm 2.67
tad-buddhayas tad-dtmdnas 5.17 tad e£a/w
vada nišcitya
3.2 tad eva me daršaya deva
11.45 tad //y anabhisandhdya
17.25
tadottama-viddm lokan
14.14 tadvat
karna yam pravišanti 2.70 tad v/ddm'
pranipdtena 4.34 ta /me 'vasthitd yuddhe
1.33 ta/r dattdn apraddyaibhyo 3.12 tayor na
vąšam
agacchet
3.34
tayos
ta
karma-sannydsdt 5.2 tamasy etdni jdyante
14.13 tarnas rv ajhana-jam viddhi 14.8 tam
eva cddyarh purusam
15.4 tam eva šaranam
gaccha 18.62 tam tam eva/// kaunteya 8.6 tam
tam niyamam dsthdya
7.20 tam tatad
krpaydvistam 2.1 tam Mvdca hrsikešah 2.10
tam vidydd duhkha-samyoga6.23 tan
anam dvisatah krūran
16.19 tan
akrtsna-vido manddn 3.29 tan/ sarvdni
samyamya 2.61 /dny anam veda sarvdni 4.5
tan nibadhnati kaunteya 14.7 tan samiksya
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sa kaunteyah 1.27 tapdmy aham aham
varsam 9.19 tapasvibhyo 'dhiko yogl 6.46
tašam brahma mahad yonir 14.4 tasydham
na pranašydmi 6.30 tasydham nigraham
manye 6.34 tasydham sulabhah pdrtha
8.14 tasya kartaram api mdm 4.13 tasya
sahjanayan harsarh
1.12 tasya
tasydcaldm šraddhdrh
7.21 tasmdc
chdstrarh pramanam
16.24 tasmdd
tasmdt pranamya 11.44 tasmdt
sarva-gatam brahma 3.15 tatraivam
sat i kartdram 18.16 tatrdpašyat
sthitdn pdrthah 1.26 tatra praydtd
gacchanti 8.24 tatra sattvam
nirmalatvdt 14.6 tatra šrir vijayo
bhūtir 18.78 tatra tam
buddhi-samyogam 6.43 tat sukham
sdttvikam 18.37 tat svayam
yoga-samsiddhah 4.38 tat tad
evdvagaccha tvam 10.41 tat te karma
pravaksyami 4.16 tattva-vit tu
mahd-bdho 3.28 zdvdn sarvesu
vedesu 2.46 tesdm dditya-vaj jhdnam
5.16 tesam aham samuddharta 12.7
tesam evdnukampdrtham 10.11
tesam jhdni nitya-yukta 7.17 tesam
nistha tu kd krsna 17.1 tesam
nitydbhiyuktdndm 9.22 tesdm
satata-yuktdndm 10.10 /e brahma
tad viduh krtsnam 7.29 te
dvandva-moha-nirmukta 7.28 te/a/z
ksamd dhrtih šaucam 16.3 tejobhir
apūrya jagat 11.30 tejo-mayam
višvam anantam 11.47 tenaiva
rūpena catur- 11.46 te 'pz
cdtitaranty eva 13.26 te 'pi mdm eva
kaunteya 9.23 te prapnuvanti mdm
eva 12.4 te punyam dsddya
surendra- 9.20 te fam bhukh'd
svarga-lokam 9.21 tydgasya ca
hrsikeša 18.1 fydgz"
sattva-samdvisto 18.10 tydgo hi
purusa-vyaghra 18.4 tydjyam
dosa-vad ity eke 18.3 tyaktva deham
punar janma 4.9 tyaktva
karma-phaldsahgam 4.20
trai-gunya-visayd veda 2.45
trai-vidyd mdm soma-pdh 9.20 tribhir
guna-mayair bhdvair 7.13 tri-vidhd
bhavati šraddha 17.2 tri-vidham
narakasyedam 16.21
tulya-nindd-stutir mauni 12.19
tulya-priydpciyo dhiras 14.24
tvad-anyah samšayasydsya 6.39 fvam
ddi-devah purusah 11.38 /vam
aksaram paramam 11.18

ajhdna-sambhūtam
4.42
tasmdd
aparihdrye 'rthe 2.27 tasmdd asaktah
satatam 3.19 tasmdd evam viditvainarh
2.25 tasmdd yasya maha-baho
2.68
tasmdd yogdya yujyasva 2.50 tasmdd om
ity uddhrtya
17.24 tasmdd uttistha
kaunteya 2.37 tasmdn ndrhd vayarh hantum
1.36
fvam avyayah šdšvata- 11.18 tvattah
kamala-patrdksa 11.2

U
ubhayor api drsto ' ntas 2.16 ubhau
tau na vi ja nito 2.19
uccaihšravasam ašvdndm 10.27
ucchistam api cdmedhyam 17.10
uddrdh sarva evaite 7.18 uddsina-vad
dsinam 9.9 uddsina-vad dsino
14.23 uddhared dtmandtmdnam 6.5
upadeksyanti te jhdnam 4.34
upadrastdnumantd ca 13.23 «aaz/7
šdnta-rajasam 6.27 upavišydsane
yuhjydd 6.12 ūrdhvam gacchanti
sattva- 14.18 ūrdhva-mūlam
adhah- 15.1 utkramantam sthitam
vapi 15.10 utsadyante
jdti-dharmdh 1.42
utsanna-kula-dharmdndm 1.43
utsideyur ime lokd 3.24 uttamah
purusas tv anyah 15*17 Mvaca pdrtha
pašyaitdn 1.25
•

V
vay«/" yama 'gm> varunah

11.39

vaktrani te tvaramdnd 11.27
vaktum arhasy ašesena 10.16
vdsdmsi jirndni yatha vihaya 2.22
vaše /zz yasyendriydni 2.61
vašyatmaną tu yatatd 6.36 vdsudevah
šarvam iti 7.19 vasūndm pdvakaš
cdsmi 10.23 veddham samatitani
7.26 vedaiš ca sarvair aham eva
15.15 vedanam sdma-vedo 'smi
10.22 veda-vdda-ratdh pdrtha 2.42
veddvindšinam nityam 2.21 vedesu
yajhesu tapahsu 8.28 vedyarh
pavitram omkdra 9.17 vepathuš ca
šarlre me 1.29 vettdsi vedyam ca
param 11.38 vefli yatea na caivdyam
6.21
tasmat sarvdni bhūtdni 2.30 tasmat
sarvesu kdlesu 8.7 tasmat sarvesu kdlesu
8.27 tasmat tvam indriydny adau 3.41
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tasmat tvam uttistha yašo 11.33 tata eva
ca vistdram 13.31 tatah padam tat 15.4
tatah šahkhdš ca bheryaš ca 1.13 tatah
sa vismaydvisto 11.14 tatah sva-dharmam
kirtim ca 2.33 tatah švetair hayair yukte
1.14 tatas tato niyamyaitad 6.26 tatha
dehdntara-prdptir 2.13 tathaiva ndšdya
višanti 11.29 tathdpi tvam maha-baho
2.26 tatha pratinas tamasi 14.15 tatha
šarirdni vihdya jirndny 2.22 tatha sarvdni
bhūtdni 9.6 tatha tavdmi nara-loka-vird
11.28 tat ksetram yac ca yadrk ca 13.4 tat
kim karmani ghore mdm 3.1 tato
yuddhdya yujyasva 2.38 tato mdm tattvato
jhdtvd 18.55 tat-prasadat param šantim
18.62 tatra cdndramasam jyotir 8.25
tatraikdgram manah krtvd 6.12
tatraika-stharh jagat 11.13 vetti sarvesu
bhūtesu 18.21 visddi dirgha-sūtri ca
18.28 Wsayd vinivartante 2.59
visayendriya-samyogdd 18.38
vidhi-hinam asrstdnnam 17.13
vidyd-vinaya-sampanne 5.18
vigatecchd-bhaya-krodho 5.28 vihdya
kdmdn yah sarvan 2.11 visidantam idam
vdkyam 2.1 vi jhdtum icchdmi 11.31
vikarams ca gundrhš caiva 13.20
vimršyaitad ašesena 18.63 vimucya
nirmamah šdnto 18.53 vimūcthd
ndnupašyanti 15.10 vindšam
avyayasydsya 2.17 vinašyatsv
avinašyantam 13.28 vismayo me mahdn
rajan 18.77 visrjya sa-šaram cdparh
1.46 vistarendtmano yogam 10.18
vistabhydham idam krtsnam 10.42
vita-rdga-bhaya-krodhd 4.10
vita-rdga-bhaya-krodhah 2.56 v/vasvdn
manave prdha 4.1 vividhdš ca prthak cesfd
18.14 vivikta-deša-sevitvam 13.11
v/vi'foa-sevf laghv-dši 18.52
vydmišreneva vdkyena 3.2 vyapeta-bhih
prita-mandh 11.49 vydsa-prasdddc
chrutavdn 18.75 vyavasdydtmikd buddhih
2Al vyavasdydtmikd buddhir 2.44 vyūdhdm
drupada-putrena 1.3 vrsninam vdsudevo
'smi 10.37

Abėcėlinė-dalykinė rodyklė
Numeriai nuorodų pabaigoje nurodo skyrių ir tekstą. Riebiu
šriftu spausdinami numeriai nurodo vertimą, o paprastu —
komentarą.
A
Abejonės
kaip išsivaduoti 4.41,42; 5.17; 6.39;
10.4-5
Abhakta
lyginamas su bhakta 10.4-5
pareigos 3.34
savybės 1.28; 2.62-63,66,71; 6.40; 7.24;
10.4-5 Absoliuti Tiesa —abhydsdt 7.24
—dnandamaya 7.24 apibūdinimas p.
12; 7.7,10; 18.78
—asmenybė p. 12; 7.7,24; 18.78
—Dievas 2.48; 10.11; 18.78
—išbaigta visuma p. 12 kaip patirti
7.1,8; 13.8-12,25 lyginama su saule
2.2 nepatiriama samprotavimais
10.11
pažinimas p. 12; 2.2; 3.3; 7.7,8;
10.15; 13.5; 18.78 trys
aspektai p. 12; 2.2; 3.28;
10.15; 13.8-12; 18.78 Vedų
raštai apie Absoliučią
Tiesą 7.10 žinojimas 3.28; 18.78
Acdrya
būtinumas kreiptis į dcdrya
2.7; 4.34; 5.16; 7.14; 9.2;
13.8-12; 16.1-3 ir mokinys;
santykiai 4.34 liudija apie gyvų
esybių individualumą 2.12
pavyzdžiai p.3; 6.44 pripažįsta Vedų
žinojimą p.3;
p.5
—tobulas mokytojas 3.21 vaidmuo
p.3
žr. taip pat Dvasinis mokytojas
Acintya-bheddbheda-tattva 7.8
Advaitacarya
apie Viešpatį Caitanya 8.14
priklauso mokinių sekai p.vi
Agnis
ir Arjuna; santykiai 1.14 Agresoriai
šešios rūšys 1.36 Aistra (rajo-guna)
apraiškos 14.7,12; 16.1-3
askezė 17.18
aukos 17.12
intelektas 18.31
įtaka 14.7,12,15-18; 15.7; 17.4
labdara 17.21
laimė 18.38
maistas 17.8-10
mirtis 14.15,18
padėtis 14.18
ryžtas 18.34
veikėjas 18.27

veiksmas 18.24
žinojimas 18.21,22 Ajamila
istorija 2.40 AmbarTsa Maharaja
savybės 6.18
Analogijos
antiseptinė vakcina ir prasddam
3.14
apžvalgos ratas ir gimimo ir mirties
ratas 9.21
asilas ir mūdhos 7.15
augalas ir pasiaukojimo tarnyba
10.9
auksas ir Viešpats p.7
auksinis žiedas ir gyva esybė 9.29
aukso smiltys ir gyvos esybės p.7
balutė veršelio pėdsake ir materialus pasaulis 2.51
banyano lapai ir Vedų himnai 15.1
banyano medis ir materialus
pasaulis 15.1-4
banyano šakelės ir juslių objektai 15.2
banyano šaknys ir Brahmanas 15.1
banyano šaknys ir Viešpats Krsna 15.4
banyano šakų viršūnėlės ir juslės 15.2
bitė iš išorės laižanti medaus stiklainį ir
abhakta 2.12
cheminių medžiagų praradimas ir
mirtis 2.26
dangus ir siela 13.33
darbininkai ir materialistai 4.14
debesies atplaiša ir puolęs
transcendentalistas 6.38
debesis ir maya 7.26
debesis ir materiali gamta p.8-9
debesis ir transcendentalistas 6.38
debesis ir Viešpats 9.29 degantis
miškas ir materialus
pasaulis 4.36 deimantas ir
Viešpats 9.29 demonai ir abejonės 8.2
dykuma ir materialus pasaulis
p.20-21 drabužiai ir kūnas
p.9-10;
2.1,28
drabužių keitimas ir kūnų keitimas
p.9-10; 13.22 draugas ir Supersiela
2.22 drugelis ir išsivadavusi siela 8.8
drugiai ir žmonės 11.29
du paukščiai ir siela bei Supersiela
2.22; 16.11-12
dulkės ir geismas 3.38
dūmai ir geismas 3.38
erdvė ir Viešpats 9.6
galingesnė jėga ir pasiaukojimo
tarnyba 2.68
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gėlė ir materialus pasaulis 9.10 gemalas
ir gyva būtybė 3.38 ginklas ir išmintis
4.42
gyvačių kerėtojas ir yogas arba bhakta
2.58
gyvatės ir juslės 2.58; 3.42; 18.54
gyvulys ir bhakta 4.21 gyvulys ir
šykštuolis 2.7 grandinės ir lytinis
gyvenimas 3.39
gulbė ir mintis 8.2 infekcija ir protas
6.34 įsčios ir geismas 3.38
išsigelbėjimas iš vandenyno ir
išsivadavimas 12.6-7 jaunuolis ir
mergina—bhakta ir transcendentine
literatūra 10.9 jogurtas ir geismas 3.37
kalnai ir yogos procesas 6.47 karaliaus
tarnas ir bhakta 14.26 karalius ir
Viešpats 7.12; 9.4;
13.3; 14.26 karvė ir Bhagavad-gita p.29
kasininkas ir Krsną įsisąmoninąs
žmogus 3.30 keleivis ir gyva būtybė
6.34 kenksmingi augalai ir Kuru 1.1
kiaulės laimė ir juslinių malonumų
laimė 7.15 kibirkštis užgesusi ir
sąlygota
siela 2.23 kibirkštys ir sielos 2.23
kyšininkavimas vyriausybės atstovams
ir pusdievių garbinimas 9.23 kramtyto
perkramtymas ir materiali laimė 18.36
kūnas ir medis 2.20 kūnas ir Viešpats
3.14; 4.21;
6.1; 7.23 kūno dalys ir gyvos
esybės
p.ll; 5.7; 6.1; 7.23 kūno dalys ir
pusdieviai 3.14 laiptai ir Dievo
patyrimo lygiai 13.8-12 laiptai ir yoga
6.3 laivas ir intelektas 2.67 laivas ir
Krsnos lotoso pėdos 2.51
laivas ir Krsnos sąmonė 4.36 laivas ir
transcendentinis žinojimas 4.36 liga ir
materialus gyvenimas 4.24
ligonis ir materialistas 2.59 liūtas ir
BhTsmadeva 1.12 lotosas ir bhaktos
kūnas 5.10 lotosas ir Krsnos akys 11.2
mašina ir materialus kūnas 18.61
matematika ir religija 4.7
materiali gamta ir visatos pavidalas
11.5
mechanizmo dalis ir gyva esybė p.ll
mechanizmo priežiūra ir pasiaukojimo
tarnyba 4.21
medaus stiklainis ir Bhagavad-gita 2.12
medis ir atoveikis už nuodėme 9.2
medis ir dvasinis pasaulis p.20 medis ir
kūnas 2.22; 16.11-12 medis ir Viešpats
7.7; 8.22; 9.3,23
medžio dalys ir gyvos būtybės
p.ll; 5.7; 9.3 medžio šaknys ir
Viešpats p.ll;
7.10
mėnulio dėmės ir bhaktos ydos 9.30

mėnulis ir bhakta 9.30 mėnulis ir
Viešpats 2.13 metų laikai ir gamtos
apraiškos p.8-9 metų laikai ir laimė bei
kančia 2.14 miestas ir kūnas 5.13
miesto vartai ir juslės 5.13 miško
gaisras ir gyvenimo problemos 2.7
mityba ir pasiaukojimo tarnyba 2.60;
5.7; 9.3,23 motina ir Krsna 6.29 motina
ir Vedos 2.25 nektaras virstantis
nuodais ir aistros gunos laimė 18.38
nuodai virstantys nektaru ir dorybės
gunos laimė 18.37
nuodingi augalai ir juslių objektai 2.43
nuodingos gyvatės ir juslės 2.58
nusikaltėlis ir materialistas 3.39 okeano
burbulai ir materialistai 4.10 operacija
ir leistina prievarta 2.21
pasitenkinimas iš valgio ir pasitenkinimas iš pasiaukojimo
tarnybos 2.60; 6.35
pašto dėžutė ir Dievybė 12.5
paukštis, tupintis medyje, ir Arjuna
2.22
pavaldiniai ir gyvos esybės 13.3
perlų vėrinys ir Krsna 7.7 piemenėlis ir
Krsna p.29 pienas ir meilė Dievui 3.37
planetų plaukymas ir žmogaus
plaukymas 15.13 plaukikas vanednyne
ir bhakta 12.6-7 priešai ir juslės 2.68
ranka ir gyva esybė 4.21 ryžiai ir
materiali gamta 14.3 ryžių iaukas ir
Kuruksetra 1.1 rūkstanti ugnis ir darbas
su
klaidom 18.48 sapnas ir materialus
gyvenimas 2.28
saulė ir Bhagavad-gitos posmai 11.51
saulė ir Bhagavano aspektas 2.2
saulė ir pasiaukojimo tarnyba 15.20
saulė ir siela 2.18,20; 13.34 saulė ir
Viešpats p. 12;
2.2,13,17; 4.6; 6.31;
7.8,26; 9.4; 13.17,18;
18.78
saulė ir visatos pavidalas 11.12
saulėlydis ir Krsnos išėjimas 4.6
saulės aspektai ir Absoliučios Tiesos
aspektai 2.2
saulės patekėjimas ir Krsnos atėjimas
4.6
saulės spinduliai ir Brahmanas p.12
saulės šviesa ir gyvos būtybės 18.78
saulės šviesa ir savęs pažinimas 5.16
saulės šviesa ir sielos 2.17 saulės
šviesa ir sielos energijos 2.18 saulės
šviesa ir Viešpaties energijos 9.4 saulės
šviesa ir žinojimas 5.16 savasis „aš" ir
keleivis 6.34 savininkas ir Viešpats
4.14 sėkla ir pasiaukojimo tarnyba 10.9
sėklos ir nuodėminga veikla 9.2
sėklos laistymas ir pasiaukojimo
tarnyba 10.9
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sėklos pasėjimas ir nuodėminga veikla
9.2
skęstantis žmogus ir puolusi siela 2.1
skorpionas gimęs iš ryžių ir gyva esybė
gimusi materialioje gamtoje
14.3
skrandis ir Viešpats p. 11
surištas žmogus ir sąlygota siela 7.14
šaknų laistymas ir pasiaukojimo tarnyba
2.41; 5.4,7; 9.3,23
šeimininkas ir Viešpats p. 12 šviesa ir
sąmonė p. 10; 2.20 tamsa ir
neišmanymas 10.11 tapytojas,
paveikslas, molbertas ir Viešpats, gyva
esybė, gamta 13.3 tarnas ir gyva esybė
p. 11 tarnavimas ir materialus gyvenimas 12.9 tėvai ir Krsna 12.6-7 tėvas ir
Viešpats 2.25; 11.43,44
ugnis apgaubta durnų ir žmogus 3.38
ugnis ir darbas 18.48
ugnis ir dvasinis žinojimas 4.19,37
ugnis ir geismas 3.39
ugnis ir gyva esybė 3.38
ugnis ir yoga 6.36
ugnis ir Viešpats 2.23,61
upė ir bhakta 18.54
upė įtekanti į vandenyną ir
im-personalisto išsivadavimas
18.55
upės ir materialūs troškimai 2.70; 18.54

upės vandenys ir karžygiai 11.28
vadžios ir protas 6.34
vaikai ir moterys 1.40
vaikas ir bhakta 12.7
vaikas ir neišmanėlis p.7
vairuotojas ir gyva esybė 18.61
vaisiai, žiedai, lapai ir Krsnos
ekspansijos 8.22
vaisių ragavimas ir juslių tenkinimas
2.22
vaistai ir intelektas 6.34
valda ir kūnas 13.3
valdžios atstovas ir Aukščiausias
Viešpats 3.32
valstybės įstatymai ir Dievo nurodymai
3.15
valstybės įstatymai ir gamtos gunos
7.12
vandenynas ir materialus pasaulis 4.36;
12.6-7
vandenynas ir transcendentalistas 2.70;
18.51-53
vandenynas ir Viešpats p.7
vandenyno burbulai ir Brahmos 8.17
vandenyno gyventojai ir išsivadavęs
personalistas 18.55
vandens telkinys ir Vedos 2.46 vanduo
ir juslinis pasitenkinimas 6.36

t
vanduo ir materialios gamtos
gunos 15.2 varškė ir
pasiaukojimo veikla
4.24
veidrodis ir gyva esybė 3.38
veidrodis ir protas 3.38 vėjas ir
gyvos būtybės 9.6 vėjas ir protas
6.34 veršelis ir Arjuna p.29 vėžlys
ir bhakta 5.26 vėžlys ir save
pažinusi asmenybė 2.58 vikšras ir
sąlygota siela 8.8 virvės ir gamtos
gunos 7.14 vyras ir Viešpats p.8
žaibo blyksnis ir Brahmos gyvenimo trukmė 8.17 žibintas
užuovėjoje ir transcendentalistas
6.19 žiburys ir žinios 10.11 žirgai ir
juslės 6.34 žmona ir gamta p.8
žuvis ir bhakta 5.26 žuvys tinkle ir
demonai 16.16 žvaigždės ir gyvos
būtybės 2.13
žvirblio ryžtas ir bhaktos ryžtas 6.24
Ananta 10.29 1 Apreikštieji raštai
apie individualią sielą p. 16 pavyzdžiai
15.15 Apsivalymas
aukojant maistą Viešpačiui
3.14; 9.2,26 bendraujant su
tyru bhakta

7.16,17; 9.2,32 per aukas
4.30,31; 18.6 per pasiaukojimo
tarnybą 7.17;
9.2,26,32 procesai 16.1-3
procesai pasiekti apsivalymo
būvį 16.22; 18.66 rezultatas
7.17 sannyasio 3.4; 16.1-3 Arjuna
abejonės 8.2; 18.1,73
argumentai prieš karą
1.31,32-35,39 Arjunos jusles
valdo Krsna
1.15
atributai 1.14,20,46; 2.3 atsidavimas
Krsnai 2.7,10 baimė 1.29,30;
2.27,30;
11.23-24,35,45,48;
18.59
gailestis, užuojauta 1.2832-35; 2.1
—įrankis Krsnos rankose
1.32-35; 11.33 —ksatriya
p.29; 2.2,26,30,48;
3.8; 18.47,59 klausimai apie
atsižadėjimą ir gyvenimą
atsižadėjus 18.1 atsižadėjimą ir
pasiaukojimo veiklą 5.1 aukos
Viešpatį Brahmaną 8.1 gamtą,
besimėgaujantį subjektą ir
sąmonę 13.1-2 garbinimą pagal
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gunas 17.1 karminą veiklą 3.1; 8.1
kovą 1.32-35; 3.1 Krsnos
dieviškąsias verte nybes 10.16,18 materialią reiškinija
8.1 nevykėlį transcendentalistą 6.37
nuodėmės priežastį 3.36 pareigą 2.7
pasiaukojimo tarnybą ir beasmenio
Brahmano garbinimą 12.1
prieštaringus nurodymus 3.2
pusdievius 8.1
savąjį „aš" 8.1
tai, kaip nugalėti gamtos gunas
14.21
transcendentali'sto požymius 2.54
Viešpaties pažinimą mirties
metu 8.2 kriauklė 1.14-15
lankas 1.29 lemtis
2.37 lyginamas su
neišalkusiu žmogumi 1.31
paukščiu medyje 2.22
veršeliu p.29
Viešpačiu 2.13 maldos
11.15-31,37-46 neišvengs kovos
1.37-38; 2.14 nėra reikalo liūdėti
2.13,26 neužmiršta Krsnos 1.24 padėtis
10.14; 11.8 pareigos 1.31,36;
2.2,6,14,27,30; 3.8 pirmasis išvydo
visatos pavidalą 11.6,47,48,54
—pirmasis naujos paramparos
perėmėjas p.3; 11.8 priklauso mokinių
sekai 10.14; 11.8
pripažįsta Krsną esant Dievu
10.12-13,15,16; 11.45,54
santykiai su
Dronacaryą 2.33
Indra 2.33
Krsna p.3-5; 1.20,21-22,24,
25;2.2,3,9,10,22,34; 4.3,25; 7.2; 9.11;
10.13,14; 11.1,6,14, 36,40,41-42,45,54;
18.64,65 Šiva 2.33 —saugomas Ramos
ir Hanumano 1.20 savybės 1.36; 2.6;
3.1; 6.33;
10.16; 14.4; 16.5 sielvartas 1.29,46;
2.7,9 sumišąs 2.6,7,8; 3.1,2; 6.1 —tyras
bhakta 1.28; 2.6 vadinamas Bharata
2.14 Dhananjaya 1.15 Gudakeša 1.24;
10.20 Kaunteya 2.14 Mahabahu 2.26
Parantapa 2.9 Partha 1.25; 2.22,32,55;
3.23;
18.32
Prthos
sūnumi 2.3 Savyasaciu 11.33
vaidmuo p. 14
vėliava 1.20
vežimas 1.14 Asita
apie Krsną p.4-5 Askezė (tapa, ar
tapasya)
apibrėžimas 10.4-5; 16.1-3
asurų 17.5-6,18-19
brahmacario 4.26; 8.28
—brahmaniška savybė 18.42
candrayana 4.29

caturmasya 4.29
kalbos 17.15
kūno 17.14
kuri vadinasi asat 17.28
nereikia atsisakyti 18.5 pagal
gunas 17.17-19 pavyzdžiai
10.4-5; 17.5-6 per auką 4.28
proto 17.16
rūsti, neautorizuota 17.5-6
—skiria pasitraukusiam iš šeimos 16.1-3
svarba 2.29; 16.1-3
šaltinis 10.4-5
valgymo 4.29
vdnaprasthos 8.28 Ašramos
apibūdinimas 8.28 Asura
apibrėžimas 16.6; 17.5-6
askezės 17.5-6 ir visatos
pavidalas 11.22 filosofija
16.8,13-15 likimas 16.16,19,20;
17.5-6 nepatiria Viešpaties
malonės
16.20 pavyzdžiai 16.16,20
savybės 4.5,8; 7.15; 16.4,7,21
Astahga-yoga
apibudinimas 6.47 paskirtis 8.1
praktikuojant astahga-yogą neįmanoma pažinti Viešpaties 9.2 sudėtinės dalys 2.59;
5.28,29 Ateizmas 2.28; 7.4; 9.12;
10.15,42; 16.8
Atlaidumas (ksamd)
apibūdinimas 10.4-5 Atma
apibrėžimas 6.5; 8.1
Atsidavimas Krsnai
atmetantieji atsidavimą Krsnai
7.15
—aukščiausias religijos principas 4.7; 18.78
—didžiausia nauda 1.31
galia 1.41; 2.38; 7.14,15;
9.11,13; 15.3,4; 18.62,66
galutinis tikslas 6.38; 7.19;
18.78
—geriausias kelias 5.16;
6.38,47; 7.19; 18.75,78
—gryno žinojimo esmė 12.3-4;
18.64,73 išsklaido visas
abejones 5.17 kaip pasiekti 15.5
kelias 15.5
—Krsnos sąmonės principas 2.8
pavyzdžiai 2.72; 7.15
rekomenduojamas kiekvienam
7.20; 18.64
rekomenduojamas Viešpaties
18.62,66 svarba p.26;
1.30; 2.8,22; 4.11;
5.16; 6.8; 7.5; 15.3-4;
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18.62,66 Atsižadėjimas
(neprisirišimas) apibrėžimas 13.8-12;
18.2 askezės; smerktinas 18.5; 5.13
darbo vaisių 12.12 galia 3.4
kaip pasiekti atsižadėjimo lygį
3.19,34; 6.35; 15.3-4 karminės
veiklos 5.2 labdaros; smerktinas
18.5 lyginamas su pasiaukojimo
darbu 2.63; 5.2,5,6
netikras 2.63
nurodytų pareigų atsižadėjimas
3.8; 18.7 pagal gunas 18.7-9
pavyzdžiai 2.52 svarba 6.35; 13.8-12;
15.3-4 tikras 2.71; 13.8-12; 18.11,49
tobulas 5.2,3; 6.1,2; 18.49 Aukos,
aukos Viešpats 8.2,4 apibrėžimas
4.23 apsivalymas per aukas 18.5
atliekamos su žinojimu '4.33 bhaktų
atliekamos 3.13 gyvūnų 2.31; 18.3
įvairių rūšių 4.25,28,42 Krsnos
reprezentacija iš aukų 10.25
kurios vadinasi asat 17.28
materialiai motyvuotos
—Aukščiausia Būtybė p.5; 3.22
—Aukščiausia Siela p.9; 3.30; 5.18;
6.6; 10.20,42; 13.13; 15.17;
18.46
—aukščiausias besimėgaujantis
subjektas p.5; p. 17; 3.11,14
—Aukščiausias Brahmanas p.5; 8.3
—aukščiausias leidžiantysis
18.13-14,16-17
—aukščiausias pažįstantis subjektas
13.3,4,13; 18.73
—aukščiausias savininkas 13.3,15
—beribis 3.22,37; 7.23; 13.4
—divyam p.5 ekspansijos p.23; 15.7
energijos p.8; p.23; 2.16;
7.4-5,8,14,25; 9.4,11;
15.13
glūdi visų širdyse 2.12; 5.18;
13.17; 15.15; 18.61-62
inkarnacijos 6.47; 13.20 ir individuali
siela; santykiai
p.12; 5.15; 15.15 —išvara p.7
kaip pasiekti p.26-27; 8.22;
11.55; 12.12; 15.15 kaip
pažinti 2.16; 7.8; 9.2;
10.3,15; 11.34; 12.12 kaip
regėti 11.54; 13.16 —kūrinijos šaltinis
4.13,14;
• 9.5,6,8
lyginamas su
karaliumi 4.14; 13.3 saule 2.2; 13.17
ugnimi 2.61 —maloningas p.6;
2.64-65 —nesuskaičiuojamos daugybės gyvų esybių globėjas 2.12; 6.29

17.11,12; 18.3,6
materialių turtų 4.28,33 pagal
gunas 17.11-13 pagal
karma-kandą lAl-AZĄd;
9.16
rezultatai 4.30,31; 8.14,15 skirtos
Višnu 3.9,10 svarba 2.29; 3.9,14;
4.31; 18.3 tikslas 3.19; 4.32,42;
8.14 Aukščiausias Dievo Asmuo
—absoliutus 2.48; 12.5
—absoliutus valdovas 1.22;
3.10,22; 7.14; 9.6,10;
13.3,13,18 —adi-devam
p.5 —ajam p.5
—amžinai individualus 2.12
—amžinas p.8
—anapus materialios kūrinijos
p.5;
4.12,14;
9.6,9;
13.5,18
apibūdinimas p.5; p. 12
apvaisina prakrti 2.39; 9.10;
14.3-4
atėjimas p. 18 tikslas 1.1
atminimo svarba p.24-27
—nešališkas 5.29 padėtis p.9; 3.10
—param dhama p.5 —parama purusa 8.8
pavidalas 11.50-51; 12.5; 13.15;
18.65 —pavitram p.5
—prapitdmaha p. 14 —pūrna p. 14
—purusa p.5; 2.39
—sac-cid-dnanda-vigraha p. 12;
13.15
sąmonė; lyginama su individualios
sielos sąmone p.9-10; 2.20
—sandtana p. 15
Šarikaracarya apie Aukščiausią Dievo
Asmenį 7.3
santykiai su
maya 7.14
visomis būtybėmis p.4; p. 17;
11.42
—šviesos šaltinis 13.18
—tobulas 15.15
turi transcendentines jusles
1.15; 3.22; 13.15 vadinamas
Govinda 3.13
Hršlkeša 1.15,22; 13.3; 18.1
Yajna-purusa 3.14 Krsna 3.13
Mahešvara 7.14 Mukunda 3.13 valia
9.5,8
Vedų žinojimas apie Aukščiausią
Dievo Asmenį p. 13; 13.16;
14.16
—vibhu p.5; 5.15
—visa persmelkiantis 6.25; 7.7-8;
8.22; 9.4,11; 10.42; 13.14;
18.46
—visa žinantis 5.15; 13.15
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—visagalis 3.15; 9.8; 13.14
—visų būtybių šaltinis 6.29;
13.17; 18.46
žr. taip pat Krsna Avataros
kaip patikrinti autentiškumą 4.7;
11.3,48,54
misija 4.7,8
šaltinis 2.2; 4.5,8,35; 11.1,54

B
Baimė (bhaya)
kaip išsivaduoti 1.19,29; 2.40;
5.12,27-28 priežastys 1.30;
6.13-14; 10.4-5 šaltinis 1.30; 6.13-14;
10.4-5 Baladeva Vidyabhūsana apie
Dievą 3.14
juslių suvaldymą 2.61 pusdievius 3.14
Balarama; Viešpats 10.37 Bali
Maharaja 4.16; 7.15 Bedievystė
(adharma)
šaltinis 1.39 Bhagavad-gita (B.g.)
abhaktos nesupranta 18.67-68
apibūdinimas p.2; p.28-30; 4.1;
7.24; 8.28; 9.1; 10.1; 14.1
esmė 8.28; 10.11,12-13; 11.55;
18.64,66,78 galia p.28-30
interpretacija p.2; 2.29; 10.15;
18.67 istorija p.3; 4.1
išsklaido neišmanymą 2.50 išvada
4.38
išvaduoja iš rūpesčių p.28 kaip
perimti pamokymus p.3; p.5; p. 15;
1.1; 4.1,2,42; 8.28; 18.67,72,75
keturi esminiai posmai
10.12-13 lyginama su Gangą
p.28-29 karve p.29

dalinasi savo patyrimu 3.26; 6.32
gebėjimai; dovanoti Krsnos 2.70;
9.22,29; 10.11; 18.58
—globojamas Krsnos 1.32-35;
9.22,31; 12.6-7; 18.56,58 —ištrūkąs
iš dvejybių (dualizmo) 4.22-23; 6.7;
12.17 —ištrūkęs iš gunų įtakos 4.23;
9.2;
14.19,22-25;
18.58
išvaduoja savo protėvius 1.41 jau yra
išsivadavęs 2.39;
5.11,12; 6.31; 8.23 kaip tapti
9.34; 18.54 kategorijos 7.16; 8.14;
9.3 Krsna tarnauja bhaktoms
1.21-22; 9.29 kūnas 3.14
laikosi Viešpaties nurodymų 1.32-35;
2.64; 9.28
laimė 2.55,70; 6.20-23,32; 9.2; 10.9
laisvas nuo nuodėmių 3.13,14; 9.30
likimas 4.9; 18.56 lyginamas su
abhakta 10.4-5
brdhmana 4.13

medaus stiklainiu 2.12 saule 11.51
vaistais p.2 Vedomis 4.1
—Mahabharatos dalis p.24; 2.45
mokymas 1.1; 2.50,72; 7.10;
10.11; 18.78 nepritaria
pusdievių garbinimui
p.18
papasakota Arjunai p.3-6; p. 14
papasakota Dievo p.6; 1.1;
2.29; 4.1; 18.72 paslaptis p.27
persakyta Sanjayai 18.74-75 perteikta
Vivasvanui 4.1 prasmė p.6; p. 10; p.
14; 2.1,16;
3.30; 4.2,35; 11.55;
13.8-12 santrauka 18.78
—skirta bhaktoms p.3; 2.12;
8.28; 13.19; 18.58,71 studijos ir
suvokimas p.3;
2.7,12; 10.11-13;
18.67,71,73,78 svarba p. 14-29;
2.8; 4.42 teisingas supratimas 4.42
tema p.7; 18.78 —transcendentali 2.12;
18.76 turinys p.7-14; 1.1; 4.7; 10.15;
12.1; 13.1-2 vaidmuo 4.1
—visų Vedų raštų esmė p.29; 1.1
Bhagavanas
—Absoliučios Tiesos aspektas 2.2
apibrėžimas p.3; 10.1 —Krsna 2.2;
10.1 prasmė 2.2
žr. taip pat Aukščiausias Dievo Asmuo;
Krsna Bhdgavata-Purana
žr. Šrimad-Bhdgavatam Bhakta
—atsikratęs abejonių 5.17; 10.4-5
—atsikratęs karmos 4.18,19,23;
5.10,11; 9.2,31; 10.3; 18.66
aukoja maistą Viešpačiui 2.63; 3.13,14
aukoja veiklos vaisius Viešpačiui 5.12
—aukščiau nuosavybės jausmo 6.10
materialistu 5.8-12; 12.10,15;
18.54
neišmanėliu 3.25
saule 10.11
vandenynu 2.70
Viešpačiu 3.29 mirties akivaizdoje
8.27 —neprisirišęs 2.52,56,64; 3.19;
13.8-12
neturi jokių materialių įsipareigojimų
1.41; 2.38,41,52; 3.26; 9.3,28; 10.11
neturi potraukio jusliniams malonumams 2.59,60,70,71;
3.17; 5.21; 6.1; 13.8-12 nuolatos
šlovina Viešpatį 11.36 —pakantus
1.32-35; 12.13-14 panaudoja viską
tarnybai Viešpačiui 2.63; 5.10,11
—paniręs į Krsną 5.7,26; 6.3;
9.22,34; 10.2,9
—paniręs į pasiaukojimo tarnybą
4.30; 5.6,21,26; 6.31;
9.1,28,30; 12.5,15
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pareigos 1.41
pasiekia dvasinį pasaulį p.23;
2.39; 4.9,29; 5.6,26;
8.13-28; 18.56 pasiekia
samadhi 1.24; 2.53,57;
5.26; 6.7 —ramus
2.55,66,70,71; 5.12;
6.30; 8.14; 9.31;
12.13-14 regėjimas 3.19;
5.7,18;
6.30-31,32; 10.2; 18.54 ryžtas
ir jo šaltinis 2.41;
12.13-14
santykiai
su
Viešpačiu p.4;
1.21-22,24,32-35;
2.10,16; 4.11; 6.30; 7.18; .
8.14; 9.29; 11.8,14,42,44;
18.58
savybės p.4; 1.28; 1.32-35,41;
2.41,53-58,64; 4.21,22;
5.7,8-9,18,26;
6.3,10,17-18,32; 8.27;
9.29,31; 11.4;
12.13-14,15,17-20;
13.8-12; 18.26 —taikus 1.44;
11.49 —tobulas yogas 4.25;
6.1-2,10,13-14,16,32
—tobulas mistikas 12.13-14
—tobulas sannydsis 6.1; 9.28
—transcendentalus keturioms
varnoms 4.13 užsiima
aukščiausiu gerbūvio
darbu 5.7,25; 6.32 vadinamas
santa 3.13 valdo savo jusles
2.58-60,61, 62,70,71; 3.34; 4.29;
5.7,26; 6.2,20-23 valdo savo protą
4.21; 5.7 veikia pagal Viešpaties
nurodymus 18.56-59 veikia tik
Krsnos malonumui
1.32-35;' 3.25; 4.18;
5.8-9,12; 6.1-2; 8.14; 9.28;
12.6-7; 18.58 veikla p. 10
Viešpats padeda bhaktai 2.53;
10.11
—visiškai patenkintas 2.60,62,
70,71; 6.4; 8.14; 12.13-14
žino tiktai Dievą 7.3; 9.34;
10.12-13
žinojimas 6.32
žr. taip pat Tyras bhakta; Vaisnava
Bhakti-yoga 5.29; 6.20-23
žr. taip pat Pasiaukojimo tarnyba
B hakti-rasdmrta-sindhu apie
atsižadėjimą 2.63; 5.2; 6.10;

9.28; 11.55 Krsnos
sąmonę 2.63; 4.10;
6.31
pasiaukojimo tarnybą 5.11; 7.3,11;
11.55 Bhaktisiddhanta SarasvatI apie
Krsną 9.34 darbai 9.34
santykiai su Bhaktivedanta 6.42
Bhaktivinoda Thakura
apie Bhagavad-gitą 2.72 Bharata
Maharaja
istorija 6.43; 8.6 Bharata-varsa
6.43 Bhava
apibrėžimas 4.10 Bhlma
1.4,10,15 Bhlsma
kaip mokytojas netenka pagarbos
2.5; 11.49
kriauklė 1.12,14
likimas 2.13,30; 11.27,34
palieka kūną mūšio lauke
11.26-27
saugoja Kuru 1.10-11
užjaučia Duryodhaną 1.12 Bhrgu
padėtis
10.25 Brahma
—aukščiausias tarp visų gyvų
būtybių 7.7 diena ir
naktis 8.17-19; 9.7 gyvenimo
trukmė 8.17,19; 9.7
impersonalistai garbina 17.4
istorija 11.37
kilmė 7.15; 10.3,6,8; 11.37
likimas 8.16-17 rrialdos 7.25
nesuteikia išsivadavimo 7.14
padėtis 7.14; 10.6,25; 15.1,3-4
—pirmoji gyva būtybė visatoje
p.14 —Pitamaha p.14; 10.6
planeta p. 19; 8.16; 14.14; 15.1,2
priklauso mokinių sekai p.v/,14;
2.29; 11.43 santykiai su
Krsna 7.15 —sudėtinė Viešpaties
dalelė
15.7
turi mirti 8.17-18 Brahmacaris
gyvenimas 8.28; 16.1-3 savybės
4.26; 16.1-3 Brahmacarya
Yajnavalkya apie brahmacarya
6.13-14 svarba 6.13-14; 8.11
Brahmaloka p.20; 8.16,17;
14.14,18; 15.1,2 Brahmaną
—dvasinis mokytojas 16.1-3
lyginamas su ksatriya 3.35
sannydsių 16.1-3 vaisnava 4.13
pareigos 2.3; 3.35; 18.47,48
savybės 2.7; 3.35; 4.13; 7.13;
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18.42,47 vaidmuo 16.1-3 —valdomas
dorybės gunos 4.13; 7.13; 9.32; 14.6;
18.47 Brahmanas
—amžinas ir bepradis 13.13
apibrėžimas 6.10; 13.18; 14.26,27
apraiškos 5.10 apvaisinimas 14.3
Brahma-sutros apie Brahmaną p.12
—dvasinio ir materialaus pasaulių centras 15.1
gyva būtybė kaip Brahmanas
8.1,3; 13.13
impersonalistai ir Brahmanas
4.25; 10.2; 12.1; 17.4
įvairūs aspektai 8.11; 13.3
kaip pasiekti 14.26
lyginamas su saulės spinduliais
2.2
meditacija 12.1
patyrimas p. 12; 13.5; 14.27;
18.51-53 —pavaldus
Viešpačiui p. 12;
7.10,15; 13.13; 14.27
šaltinis 14.27
—Viešpaties spindesys 4.35
Brahma-samhitd p.3; 4.5
Brahma-sutra 13.5 Brhaspatis
padėtis 10.24 Buddha
istorija 4.7
misija; kaip avataros 4.7 Buddhi
apibrėžimas 10.10 Buddhi-yoga
2.39,49; 3.1,3; 5.1;
10.10
Budistai
filosofija 2.26,72 santykis su
šiuolaikiniu mokslu 2.26
Būtis
tikslas 3.5,7,12; 5.5; 6.13-14;
9.26; 18.1 tobulumas
12.6-7; 18.46,59

Caitanya Mahaprabhu apie
Absoliučią Tiesą 13.25
bona fide dvasinį mokytoją 2.8
kantrumą 8.5
Krsnos atminimą p.25
mdydvddžius 2.12
svarūpą p. 17
širdies apvalymą 6.20-23
šventų vardų kartojimą p.25; 2.46
atsižadėjimas 2.15; 6.1 ekstazė
2.46
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filosofija 7.8; 16.24; 18.73,78 ir
moterys 16.1-3 įvedė
sahkirtana-yajhą 3.10,12; 4.8
misija 4.8; 8.11 —pats
labdaringiausias 11.54 pranašystė
4.8 priklauso mokinių sekai p.v i
rekomenduoja pasiaukojimo
tarnybą 16.24; 18.54 santykiai su
Choįa Haridasa 16.1-3 Haridasa
Thakura 6.44 Prakašananda 2.46;
10.11 —Viešpaties inkarnacija
Kali-yugoje 4.8 Caitanya-caritdmrta
apie
bona fide dvasinį mokytoją
2.8
pasiaukojimo tarnybą 7.22;
10.9 tikėjimą 9.3 tyrą bhakta
9.28 komentarai 9.34 Canakya
Pandita
apie moteris 1.40 Canddlos 9.32
Celibatas
žr. Brahmacarya Chota Haridasa
istorija 16.1-3 santykiai su Šri
Caitanya 16.1-3 Civilizacija padėtis
14.16 šiuolaikinė 14.16
D
Damodara 8.22 Dangaus planetos
apibūdinimas 2.42-43; 9.21 kaip
pasiekti p. 19; 2.31,32, 37,42-43;
8.16,28; 9.20,25
lyginamos su nuodingų medžių
žiedais 2.42-43
malonumai 2.42-43
pavyzdžiai 8.16; 9.20; 14.18
Degradacija
kaip išvengti 13.29
priežastys 4.42; 9.26 Demonai
žr. Asuros Demoniška prigimtis
savybės
16.4
Devakl-nandan
a
žr. Krsna
Devala
apie Krsną p.5 Devos
žr. Pusdieviai Dhrtarastra
baimė 1.1
istorija 1.2
savybės 1.2 Dhruva .Maharaja
padėtis 18.71 Dhruvaloka
kaip pasiekti 18.71 Dievas;
Aukščiausias Asmuo
žr. Aukščiausias Dievo Asmuo;
Krsna Dieviška prigimtis
savybės 16.1-3 Dievo karalystė
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apibūdinimas 8.20-21,22; 15.6
kaip pasiekti p.21; 2.72;
3.9,10; 4.9,24,30; 6.15;
7.23; 8.13,14; 9.25,34;
12.9; 15.5; 18.55,62
lyginama su pasiaukojimo tarnyba 2.72
žr. taip pat Dvasinis dangus;
Goloka Vrndavana;
Krsnaloka; Vaikuntha
Dorybė (sattva-guna)
apraiškos 14.11
askezė 17.17
aukos 17.11
galia p. 10
intelektas 18.30
įtaka .M.6,9,11,14,15,17,18; 15.7;
17.4
kaip išlaikyti 18.51-53
kaip išvystyti 14.17
labdara 17.20
laimė 18.36-37
maistas 17.8-10
mirtis 14.14,18
ryžtas 18.33
tyra 17.3,4
veikėjas 18.26
veiksmas 18.23
žinojimas 18.20,22 Draugystė
materiali lyginama su dvasine p.4
Dronacarya
gaus geresnį gimimą 2.13 istorija
1.3
santykiai su Arjuna 2.33
žmona 1.8
Drupada
santykiai su Dronacarya 1.3
Duryodhana
matė kai kuriuos Krsnos visatos
pavidalus 11.47
noras 1.23
nurodo Dronacaryos klaidą 1.11
santykiai su BhTma 1.10 BhTsma
1.11-12 Dronacarya 1.11 savybės
1.11 tiki pergale 1.9 Durvasa Munis
santykiai su Maharaja Amba-risa
2.60,61 Dvasinė energija
(pard-prakrti) —kūrimo pagrindas
7.6 lyginama su materialia energija
p.22-23; 2.16; 6.29;
7.5,14; 9.19 Dvasinis
kūnas
jiva-tattvų lyginamas su
Visnu-mūrti 15.7

nepatiria kitimų 15.16 Dvasinis
mokytojas
patenkinimas 2.41; 4.34
bona fide 2.8; 4.34,42
būtinumas kreiptis į dvasinį
mokytoją 2.41,53,68; 3.9;
4.10,34,35,42; 13.8-12;
14.19; 16.1-3,24; 17.2;
18.57,75
laimina mokinį 2.41; 4.34;
13.8-12,35
padėtis 18.57,59,63,75
pavyzdžiai p.3; 6.42
vaidmuo 2.7; 18.58,75
Višvanatha Cakravartis Thaku-ra
apie dvasinį mokytoją
2.41
žr. taip pat Acarya Dvasinis
pasaulis
—anapus materijos 8.20,22
apibūdinimas p. 18-19; 6.15;
8.20-21; 13.18; 14.2;
15.6,16
kaip pasiekti p.21-23; 4.29;
5.19; 6.15; 7.30; 8.5,7,28;
13,18,35; 15.6
—kupinas įvairovės 14.2; 15.1 Vedų
raštai apie dvasinį pasaulį 18.62 žr.
taip pat Dievo karalystė; Goloka
Vrndavana; Krs-naloka; Vaikuntha
Dvasios silpnumas 15.20

E
Eruditas {pandita)
apibrėžimas 4.19; 7.15; 10.8
pavyzdžiai 7.15 regėjimas 4.18
savybės 7.25

F
Filosofija
ir religija 3.3

G
Gamtos gunos
apibrėžimas 2.45; 7.14 apima
materialią veiklą p.8;
2.45; 3.5,29,35; 4.13;
5.14; 7.12; 14.6,19 įtaka
p.21; 3.5,27,29,33,35;
4.13; 7.13-14,20;
14.5,19,22-25,27;
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17.2-3; 18.40 kaip
išsivaduoti 3.33; 4.23;
7.14; 14.19,20,22-27;
15.20; 17.28 kovoja
tarpusavyje 14.10 Krsna aukščiau
gamtos gunų
7.12,13; 11.38; 14.19
sudaro materialią gamtą p.8;
14.5 šaltinis 13.20
tikėjimas pagal gamtos gunas
17.2-4
vadinasi pradhana 13.6-7
—valdomos amžino laiko p.8
varnos pagal gamtos gunas
4.13; 7.13; 18.41 žmogus,
kuris iškyla aukščiau
gamtos gunų 3.35;
14.22-26 žr. taip pat
Aistra; Dorybė;
Neišmanymas Gangos upė
Bhagavad-gita lyginama su
Gangos upe p.28-29 svarba
p.28-29 Geismas (karna)
apibūdinimas 3.41 buveinė 3.40,42
galia p.21; 3.38-39 kaip išsivaduoti
3.38,41,43 padėtis 3.37 šaltinis 2.62;
3.37
Gimimas
apsprendžiantys faktoriai:
gamtos gunos 14.14-15,18
Krsna 10.4-5,34; 14.4 mintys
mirties metu
p.22-23; 8.6 noras 9.10; 13.22 praeitų
gyvenimų karma 2.2,18,27 geroje
šeimoje 6.41-43,45 gyvulio 3.14;
8.3,6; 13.21,22; 14.15,16; 15.8,9;
16.1-3,19 kančios 13.8-12 lydi mirtis
2.20,27 saulėje 1.31 žmogaus 2.40;
14.15 Gimimo ir mirties ratas
kaip išsivaduoti 4.9; 5.19; 6.15;
8.18; 11.43; 12.6-7; 13.26;
14.2,20 pančiai; priežastys
2.27,49,51; 5.2
Gltopanisada
žr. Bhagavad-gita Gyvenimas
(gyvybė)
apibūdinimas 2.51
dieviškas 2.72
materialus lyginamas su dvasiniu
2.51 materialus; vargų šaltinis 2.7
priklauso nuo Viešpaties 3.12;
7.9
šaltinis 2.30; 7.9; 10.20 tikslas
2.2; 3.5,7,12; 6.13-14 tobulumas
4.10
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Gyvybės rūšys
apibūdinimas 2.31; 7.10; 14.18
kilmė 7.10; 9.8; 13.21
Gyvūnai
atnašaujami aukose 2.31
—individualios sielos 2.20,29
Krsnos reprezentacijos iš gyvūnų
10.27-31 maistas 3.14
sąmonė 2.20; 3.38; 18.22
skerdimas p.15; 2.19; 4.7;
14.16; 16.1-3; 17.8-10
Viešpats yra gyvūnų širdyje
5.18; 6.29 Goloka
Vrndavana
apibūdinimas 6.15; 7.30;
8.13,28 kaip pasiekti
6.15; 7.30;
8.13,28 žr. taip pat Dievo
karalystė;
Dvasinis pasaulis; Krsnaloka; Vaikuntha
Govindą
žr. Krsna
Gudakeša
žr. Arjuna
Gunos
žr. Gamtos gunos

H
Hanumanas
istorija
3.37
Hiranyagarbh
a
žr. Aukščiausias Dievo Asmuo
Hrsikeša
reikšmė 1.15,21-22,24-25; 6.26;
13.3; 18.1,46
žr. Krsna

Iksvaku padėtis
4.1
priklauso mokinių sekai 4.1
Ilavrta-varsa 6.43
Iliuzija (paklydimas, maya)
apibūdinimas 14.13; 18.25,73
įtaka 5.29; 7.13,27,28 kaip
išsivaduoti 10.4-5;
18.17,73 paskutiniai
spąstai 18.73 pavyzdžiai 5.16;
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9.12 šaltinis 2.63 žr. taip pat
Maya
Impersonalistai
apie Absoliučią Tiesą 7.7
filosofija 4.25; 7.24,26; 8.3; 18.55
galvojama, kad yra valdomi
dorybės gunos 17.4
garbinimas 4.25; 17.4 likimas
4.10,11; 8.13; 9.25 lyginami su
personalistais
4.18,25; 7.8; 9.11; 12.1
neįvertina gyvos esybės juslių
1.15
padėtis 2.63
požiūris į Absoliutą 3.19; 7.24;
9.26
realizacija 4.9; 6.10
santykiai su Krsna 4.11
žr. taip pat Mayavadžiai
Impersonalizmas
lyginamas su personalizmu
7.8,25; 12.5
materialisto 4.10
—sunkus kelias 4.9; 12.5
šaltinis 4.10 Indija
(Bharata-varsa)
pagrindiniai filosofai 9.2 Individuali
siela (dtmd, jivdtmd, ar anu-dtmd)
—amžina ir individuali
2.12-13,23-24,39; 12.5; 15.7
—amžina p.8; 2.12,16,18,
20-21,24,28,30; 9.2;
13.13,20,28; 15.7 amžinas
ryšys su Viešpačiu p.4;
2.23; 5.17; 11.42; 13.23
apibūdinimas p. 10; 13.31; 15.7
—Brahmanas p.5; 8.3; 13.13 buvimo
kūne įrodymas 2.17,25 dydis
2.17,25,29 dvi kategorijos 15.16
egzistavimo priežastys p.ll;
p.17
galutinis tikslas 2.46; 17.28 glūdi
širdyje 2.17,20,25; 13.34 ir karma 8.3
ir Supersiela; lyginamos su dviem
paukščiais 2.22
ir Supersiela; santykiai 2.22;
13.28,34 ir Viešpats; santykiai
p. 11-12;
8.4; 13.8-12; 15.15 iškyla virš
gunų 13.32; 17.3 kaip suprasti 3.42
kelia nuostabą 2.29 —ksara 2.13
—kūną pažįstantis subjektas
13.1-3,5,13,20 laimė 13.20
likimas po išsivadavimo
2.13,25 lyginama su
dangumi 13.33

saule 13.34
Supersiela 2.13,20,22,25,29;
5.16,18; 13.5,8-12, 14,22
Viešpačiu p.17-18; 7.6; 8.3; 14.26;
J5.18 —neyranti 2.23-24
—nekintama 2.13,16, 20,21,
25,30 —nematoma 2.25
nepriklausomybė 3.37; 7.21;
13.23; 15.7,8; 18.63,78
—nesunaikinama 2.17,18,20,
21,23; 13.13 —nesuvokiama
2.25 —nirguna 17.3
padėtis 2.16,17; 3.42; 6.29; 7.5; 8.3;
13.20,27; 18.78 santykiai su
Aukščiausia Būtybe p.8; 2.16; 5.3;
7.5,14,27; 8.3; 13.1-2,8-13; 18.73
paklydimas 7.13-14 pareigos
Viešpačiui 1.30; 4.35; 6.1,47; 7.5;
12.6-7; 18.46,62 pasirinkimas 8.3;
18.73 —pasklidusi visame kūne 2.17
pavaldi mdyos įtakai 2.23
—pirmapradė 2.20 prigimtis 2.17
puolimo priežastys 3.37
—ribinė energija 8.3; 13.23;
18.78
—sąlygojama; priežastys 14.5
sąmonė
lyginama su Dievo 2.20
—sąmonės šaltinis 2.17,20,25;
13.34 —sandtana p. 15 šdstros
apie individualią sielą p.16
savybės p. 17; 2.20,23-25;
10.4-5; 14.27 sklando penkių
rūšių ore 2.17 —sudėtinė
Viešpaties dalelė p.7-8; 1.15;
2.13,17,20,23-24,46,71;
3.36,41; 4.35; 5.3,29;
6.1,47; 13.20,23; 14.26;
15.7-8; 17.3; 18.49,78
—suėjusi į sąlytį su materialia
energija 3.5,36-37; 5.29;
6.29; 8.3; 13.31; 14.5;
15.17; 17.2 Supersiela
išpildo individualios
sielos troškimus 2.22
Supersiela lydi individualią
sielą 2.12,13,17,20,22;
5.15; 6.29,31; 8.4;
13.1-3,18,21-22,28;
14.16; 18.61 teikia gyvybę kūnui
2.17-18,20 tobulumas 8.15
—transcendentali gamtos gurioms 13.32; 17.3 vadinama
išvara 15.8 purusa 13.20 Vedų
raštai apie individualią
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sielą p. 16 —visa
persmelkianti 2.24; 14.4 —visada
sąmoninga 2.20 Indraloka 10.24
Intelektas (išmanymas, buddhi)
įgijimo procesas 15.20 padėtis juslių,
proto ir sielos
atžvilgiu 3.42,43; 6.34
pagal- gunas 18.30-32
svarba 10.10
šaltinis 10.4-5
tikras; kaip įgyti 2.68
tvirtas 2.61,68
vaidmuo 2.63; 3.42; 6.25
Išminčius ( r sis)
apibūdinimas 2.51,56,57,
58,60,61; 10.38
apsivalymas 5.6
atsiduoda Viešpačiui 2.51; 7.20
—aukščiau dvejybių 2.57
—išsivadavęs iš gimimo ir
mirties rato 2.51
išsivaduoja iš materialių kančių
5.29
kilmė 10.2
lyginamas su materialistu 2.69

Y
Yadava
žr. Krsna Yajfia, ar Yajnešvara
reikšmė 4.11 Yajnavalkya
apie brahmacaryą 6.13-14 Yama, ar
Yamaraja 10.29 Yamadūtos 18.25
Yamuna 6.11-12 Yamunacarya
apie tyrą pasiaukojimo tarnybą 2.60;
5.21
priklauso mokinių sekai 7.24
Yašoda-nandana
žr. Krsna Yoga
apibrėžimas 2.39,48; 6.38,46;
8.12; 9.22 etapai 6.3,47
geriausia šiame amžiuje
6.20-23,37; 18.75 įvairios
rūšys 6.37,46 kaip išsiugdyti 8.12
laisva nuo karmos 2.39 mistinė 4.28
praktika; sąlygos 6.16,17,36; 8.12
tikroji 2.48; 6.6,47
tikslas 2.39,61; 6.3,5,13-15,
20-23,38 tobulumas 2.61;
6.15,46,47;
12.2
Yogas
apsimetėlis 3.6,33; 6.20-23 aukos
4.25-29
ir juanis negali pažinti Krsnos 7.3
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neliūdi 2.11
pavyzdžiai p.5
pripažįsta Krsną esant Dievu
6; 10.12-13 regėjimas 5.18
savybės 2.11,69; 5.6 valdo savo
jusles 2.58 vertas išsivaduoti 2.15
žinojimas apie sielą 2.19
Išsivadavimas {mukti) apibrėžimas
4.35; 18.55 apibūdinimas 6.20-23;
18.55 bhaktos 2.39 kaip pasiekti p.ll;
2.47;
4.9,11,15; 5.2; 6.5,11-12;
7.13,14; 16.1-3,22;
17.26-27 nėra pats sau
pakankamas
6.20-23 padėtis 6.20-23
parengiamosios priemonės 3.11
patiriant Aukščiausiąjį 5.27-28
penkios pakopos 9.28 tikrasis
6.20-23 tobulumas 7.5,29
Išsivadavusi siela (jivanmukta)
apibrėžimas 9.1 pavyzdžiai 4.15
savybės 5.19-21; 5.24,27-28; 10.9;
14.2,20,22-25
išsivadavimas 4.9
laimė 6.27,28
lyginamas su
bhakta 4.28; 6.2,31 paprastu
žmogumi 2.58; 6.18
tyru bhakta 8.24 medituoja
Paramatmą 6.6,30,31 padėtis 6.45
pareiga 6.1,10-14,24,25; 18.5
pasirenka laiką išeiti iš pasaulio
8.24,26
pavyzdžiai 8.16
puolęs; likimas 6.37,38,40-42
regėjimas 6.8,29,32
sąlygos tapti 6.4,16
savybės 6.8,27,28
—savo juslių valdovas 2.58;
6.3,16,17,20-23
tikrasis 5.22,23; 6.1,29
tikslas 5.11
tobulas 4.25; 6.1,32,47; 18.75
valdo protą
6.3,7,10-15,18,19,25,27
veikia ne dėl juslinio pasitenkinimo
5.22; 6.4 Yudhisthira Maharaja
apsuptis 1.16,18
—griežtų dorovinių principų
žmogus 18.78
laimės pergalę 1.1; 18.78
padėtis 1.1
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savybės 18.78

J
Jada Bharata 6.43 Jagajus ir Madhajus
7.15 Jagatpatis 10.15 Janaka
istorija 3.20
Janardana
žr. Krsna
Jėzus Kristus
istorija 11.55 JTva Gosvamis
apie bhakta neofitą 9.11
apie Krsną 9.11 Juslės
apvalymas 3.6
dvasinės 1.15; 13.15
galia 2.58,60,67; 13.8-12
lyginamos su gyvatėmis 2.58; 3.42
malonumai 2.44; 3.35,39; 5.22
materialios 7.3; 9.4; 13.6 netikras
valdymas 3.6 —netobulos p.21
objektai 2.62; 3.34,42 padėtis
3.42-43 pažinimo 13.6-7 suvaldo
Krsną įsisąmoninąs
žmogus 2.58-60,62,68;
3.7,34; 4.29;
5.7,21,22,26; 12.13-14 turi
būti suvaldytos 2.58,59;
3.34,41,42; 4.30:
5.23,27-28 valdymas
2.59,61; 3.7,41,43;
4.29; 5.23,26; 6.3,4,26;
10.4-5; 13.8-12 —veiksmo
faktoriai
18.13-14,18 —visada
veiklios 2.62; 6.18

K
Kali 3.12 Kali
amžius
trukmė 4.1 Kai
i-yuga
žr. Kali amžius Kalkis
misija; kaip avatdros 8.17 Kamša
istorija 9.34; 11.55 Kanada 9.2
Kančia (neganda, vargai, duhkha)
aprūpina Savo bhaktas reikmėmis
2.70; 9.22; 10.10
apvaisina materialią gamtą 9.10,26
arca pavidalas 11.55; 12.5
—Aryama 10.29
—Arjuna 10.37
Asita apie Krsną p.5

įsisąmoninta 13.8-12
kaip išsivaduoti 2.22,29,65;
4.36; 5.27-29; 9.1; 14.20
šaltinis 1.30; 5.22,25; 10.4-5
trejopa 2.56
Kandarpa
10.8
Kapila
misija; kaip avatdros 2.39
KaranodakašayT Višnu
žr. Maha-Visnu Karas
priežastys 1.40 Karma
apibrėžimas 8.3
apibūdinimas p.8; 8.3
dėsnis 16.16
kaip išsivaduoti p.9; 2.39,50;
3.3,4,15,31; 4.9,14,18, 19,21,30,41;
5.10-11; 13.8-12; 18.71 —neamžina p.9
šaltinis p.9; 4.14 Karna 1,8 Karvė
globojimas 14.16; 18.44
Krsnalokoje 10.28 Krsnos
reprezentacija tarp karvių 10.28
surabhi 10.28 svarba p. 13
Vedų raštai apie karvių skerdimą 14.16
Kaunteya
žr. Arjuna
Kešava
žr. Krsna
Keši-nisūdana
reikšmė 18.1 Kešis 18.1 Kosmoso
reiškinija
žr. Materialus pasaulis Krsna
—absoliutas 9.26; 10.12-13; 15 18
—Absoliuti Tiesa p.5; p. 12;
2.2; 4.6; 5.17; 7.4,7,24;
10.11,12-13; 11.54 —advaita
4.5 —Agnis 10.23 —Airavata 10.27
—amžinai jaunas 4.5-6 —amžinai
skirtingas nuo visų
būtybių 2.12,39; 7.12
—amžinas 4.6; 10.12-13 —ananta
11.37 —Ananta 10.29 —anapus
materialių visatų
4.12,14; 9.5; 10.3;
11.37,38 apibūdinimas p.5;
1.15,21-22;
18.65
apreiškė Bhagavad-gltą Vivas-vanui
4.1
atėjimas p. 15-16; p. 19; 3.23-24;
4.6-9; 10.3,12-13; 11.52
atėjo kaip DevakT sūnus 4.4; 7.3;
10.3,8; 11.50,52,53
atminimas
Krsna apie atminimą
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p.26-27 Madhavendra Puris apie
atminimą 2.52 Viešpats Caitanya
apie atminimą p.25
—atsižadėjimo valdovas 18.78
—aukščiausias autoritetas 2.1,12,29;
4.4
—aukščiausias besimėgaujantis
subjektas 5.25,29
—Aukščiausias Brahmanas p.5; 5.10;
7.10; 10.12-13
—aukščiausias liudininkas 9.18
—aukščiausias prieglobstis 4.35; 9.18;
11.38
—aukščiausias savininkas 2.71; 3.30;
5.2,10,25; 10.15
—Aukščiausias Viešpats
1.21-22; 2.2,13; 3.22; 4.5,6;
5.17,29; 9.5,6, 11,18;
10.1-3,8,11,36; 11.39,40,43,44
—banyano medis 10.26
—bausmė 10.38
—beribis 7.23; 11.1637
—Bhrgu 10.25
—Brahma 10.33
—brangiausias draugas 5.25,29; 9.18
—Brhaspatis 10.24 —Brhat-sama
10.35 —Citraratha 10.26
—dauginimosi sėkla 9.18; 10.39
Devala apie Krsną p.5 —Dievas p.4-6;
p. 12; 2.2;
4.4,35; 7.15; 9.11;
10.12-13;
11.16-17,38,43-44,46;
18.62,73 —dorovė 10.38
—dvandva (dvinaris žodis)
10.33
—dvasinis mokslas apie savąjį aš"
10.32 ekspansijos 8.22; 9.11; 10.37;
14.26; 15.7 elgiasi pagal
šventraščius 3.24 energijos
7.4-5,6,8,14,25;
9.5,18-19; 10.19 —Gayatri
10.35 —galutinė tiesa 10.32 —Gangą
10.31 —Garuda 10.30 —gyvybės jėga
10.22 —gyvybės oras 15.14 globoja
Savo bhaktas
1.32-35,41; 9.31; 12.6-7;
18.56 —griaustinis 10.28
—Himalayai 10.25 —Indra 10.22 ir
Arjuna; santykiai p.4-6; p.29; 1.21-25;
2.3,9-10,13;
11.14,41-42,45,54;
18.62-66,72 ir bhakta;
santykiai 1.24; 6.30;
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7.3,18; 11.44; 12.8; 18.58 iš suktybių
yra azartinis lošimas 10.36 išlaisvina
sąlygotą sielą 7.14 —išmintis 10.38
—Yama 10.29 juslės 3.22; 9.26; 11.43
—juslių valdovas 1.15,22,24 kaip
pasiekti 7.24; 10.10,11;
11.55; 12.3-4; 18.68 kaip
pažinti 7.3,24-25; 9.1;
10.11,15; 11.52,54; 14.19;
18.55,67 —Kandarpa 10.28
—Kapila 10.26
—karalius 10.27
—Kartikos mėnuo (lapkritis-gruodis)
10.35
kontroliuoja materialią gamtą p.7;
9,10
kreipiamasi kaip [yogą 10.17
kreipiamasi kaip į nepuolantį
(ištikimą) 1.21-22; 4.5; 8.3
kūnas 2.2; 3.22; 4.5-6; 9.11,34;
10.3; 11.43,52 —Kuvera 10.23
—laikas 10.30,33 —liūtas 10.30
lyginamas su
Arjuna 4.5
j iva p.9
troškimų medžiu 9.29
žmogumi 4.6; 11.43 —mahatma
11.37 malonė 7.14 —Manei 10.21
mėgsta tarnauti Savo bhaktoms
1.21-22; 9.29
—mėnulis 10.21; 11.39
—Meru 10.23
—mirtis 10.34
—moterų savybės 10.34
—Narada 10.26
Narada apie Krsną p.5
—negimusis 7.25; 10.3,12-13
—nekintamas 4.6,13; 7.24
—nenugalimas 7.25; 11.37
—nepasiekiamas demonams,
abhaktoms ir menko proto
žmonėms 7.3,15,24-25; 9.11;
10.1,14,17; 11.52; 18.55,67
—nepriklausomas 3.22; 4.7
nepritaria Arjunos požiūriui 2.2,11;
4.15
nesiskiria nuo Savo vardo p.25; 12.8
—nesuklaidintas gamtos gunų
7.12,13; 11.39; 14.19
—nesuklaidintas iliuzinės energijos
2.13
—nesuvokiamas 11.2,4
neturi nurodyto darbo 3.22
—neutralus 9.9
—nuotykis 10.36
nurodymai p.6; 3.31
—oras 11.39
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—Parabrahmanas 7.10;
10.12-13 patenkina visus
troškimus
1.31,32-35; 2.10 —pavasaris
10.35 pavidalas 4.6; 7.25; 9.19;
11.45-46,50-55; 14.26;
18.65-66 —pažinimo objektas
9.17;
11.38 —pergalė 10.36
—pirmapradė sėkla 7.10
—pirmapradis asmuo p.5; 4.5;
9.17; 10.12-13;
11.383,43,46 —pradžia,
vidurys ir pabaiga
7.6; 10.20,32 —Prahlada 10.30
pramogos 10.18-19 prigimtis 7.24
priima Savo bhaktos auką 9.26;
12.8 —protas 10.22 protas
9.34; 11.43 —pusdievių pradžia
10.2,8;
11.54
—pusdievių Viešpats 4.12;
5.29; 7.20,30; 11.31,37,45
—raidė „A" 10.33 —Rama 10.31
reikšmė p. 18; 18.66 —ryklys 10.31
—sac-cid-ananda-vigraha p. 12;
4.4.5; 7.24-25; 9.11 santykiai
su
devomis 4.12
impersonalistais 4.11 —Saulė
10.21 —Savo bhaktų gelbėtojas
12.6-7
—Šiva
10.23
—skaisčiausias 10.12-13
—S kanda 10.24
—skiemuo orh" 8.13; 9.17; 10.25
—spindesys 10.36
—stipruolio jėga 10.36
—Supersiela 1.25; 2.13; 6.31;
7.15,21; 8.3,9; 9.11; 10.20;
13.3; 18.61
—Supersielos šaltinis 2.20
—surabhi 10.28
—šventų vardų kartojimas 10.25
—tėvas p. 15
—tyla 10.38
—Uccaihšravą 10.27
—ugnis 11.39
—Ušana 10.37
vadinamas
Acyuta 4.5; 8.3 Bhagavanu p.3;
2.2 Bhūteša 10.15 Devadeva
10.15 Devakl-nandana 1.15
Govinda 1.15.32-35; 2.2; 3.13
Hrslkeša 1.15,21-22,24; 11.36;
18.1,46
Yajnešvara 4.11
Yašoda-nandana 1.15
Jagatpačiu 10.15
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Keši-nisūdana 18.1
Madhava 1.36
Madhusūdana 1.15; 2.1; 8.2
Mukunda 1.41; 2.51; 3.13
Partha-sarathiu 1.15
Purusottama 8.1; 10.15
Šyamasundara 6.47
Vasudeva 1.15 —vandenynas 10.24
—vanduo 11.39 —varnų kūrėjas 4.13
—Varuna 10.29 —Vasudeva 10.37
—Vasuki 10.28 veda sąlygotas sielas
pas Save 5.15
—Vedos 9.17; 10.22
Vedų raštai apie Krsną 9.11
—Vedų tikslas 2.46; 9.17; 15.15
—veiklos nesusaistytas 9.9
veiklos prigimtis 4.6,9; 9.11;
11.43 —vėjas 10.31 vidinė galia
4.6; 11.47 —vienodas visiems
9.29 —virškinimo ugnis 15.14
—visa persmelkiantis 6.31;
8.9,22; 9.4,5.11; 10.18; 11.37,38;
12.5 —visa žinantis 1.25; 8.9;
11.38; 14.26 —visada užsiėmęs
3.22; 9.9 —visagalis 10.39; 12.5
—visatos Viešpats 10.15 —visko
palaikytojas (saugotojas, globėjas)
2.12; 8.9; 9.5,6,17,18; 10.42
—viso, kas egzistuoja, šaltinis
4.35; 7.6,10;
10.4-5,8,12-13,15,34,42; 11.1,19;
15.3-4 —visų avatarų šaltinis 2.2;
4.5,8,35; 11.1,54 —visų energijų
priežastis 7.4 —visų priežasčių
priežastis p. 12; 4.35; 7.6,19; 9.18;
10.2,39; 11.37 —visų širdyse 1.25;
6.31; 7.21;
10.11; 15.15; 18.13-14,61 —visų
tėvas p. 15; 7.15,21; 9.10,17,18;
18.6,7; ■ 11.39,43; 14.4 —Vyasa
10.37 Vyasadeva apie Krsną p.5
—Vyriausias dvasinis mokytojas
p. 14; 2.7,32; 4.34 —Višnu 10.21
žr. taip pat Aukščiausias Dievo
Asmuo Krsna-karma
apibūdinimas 11.55 Krsnaloka
apibūdinimas p. 18-19;
8.15,20-21 kaip pasiekti
8.7,28; 9.25,34 lyginama su
Brahmaloka p. 19 žr. taip pat
Dievo karalystė;
Dvasinis dangus; Goloka
Vrndavana; Vaikuntha
Krsnos sąmonė
apibrėžimas 3.41; 4.24; 5.29;
6.10,26; 18.33,46,49
apibūdinimas 4.24 galia 2.9,70;
3.5,7,15,41,43;

Abėcėlinė-dalykinė rodyklė

4.24; 5.13; 6.2,13-14;
9.30
—geriausia yoga 2.61; 4.28; 5.28;
6.6
istorija 4.15-16
išvaduoja iš gunų įtakos 7.13,14;
17.28
išvaduoja iš materialaus gyvenimo
2,43,72; 4.31; 5.13;
7.13,14; 18.13-14
judėjimas p. 15-17; 9.25; 11.54
kaip išsiugdyti 2.41; 4.28; 7.30;
14.10; 15.12
kaip visiškai įsitvirtinti 2.58; 3.31;
4.10,16; 18.63,76
Krsnos sąmonės veikla išvaduoja
iš karmos 3.3,9; 5.2,10-11
lyginama su astdhga-yoga 5.27-29
niekada nenueina veltui 2.40; 6.40
pagrindiniai principai 2.8; 4.25
rezultatai 18.76 sąlygos pasiekti
3.5,9 suteikia ramybę 2.8,70; 5.29
suteikia tikrąją laimę, ar
džiaugsmą 2.60,62,66; 4.31;
18.54,76 svarba 2.8; 3.11,41; 4.31
tobulumas 2.41,71; 5.1.1 žr. taip
pat Pasiaukojimas; Pasiaukojimo
tarnyba
Ksatriya
gali pasiekti dangaus planetas
2.31,32
lyginamas su brahmano 3.35
pareigos 1.31,36-38,45;
2.2.3,6,14,26,27,31-33;
3.22; 16.5; 18.47
paruošimais 2.31 savybės 4.13;
7.13; 16.1-3;
18.4'-;*
vertas patekti į Saulę 1.31 Ksetra
apibūdinimas/13.1-3,6-7
besimėgaujantis subjektas 13.5
pažįstantis subjektas 13.1-3,5-7,18
KsIrodakašayT Višnu 7.4; 9.8; 10.20
Kulašekhara Maharaja
maldos 8.2
Kumaros 10.6
Kunti;
karalienė
maldos 7.25 Kūrimas (kūrinija)
Brahma ir karimas 8.17; 10.6,312
ciklai 8.17; 9.7,8
dažnumas 9.7
evoliucija 9.8
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gyvų būtybių, 3.15; 9.8,10; 14.3 ir
naikinimas 8.18,19; 9.7,8 Krsna ir
kūrimas 7.7-12;
9.4-10; 10.3; 11.2 materijos
pradmenų 10.32 procesas 7.4;
10.20 Supersiela ir įkūrimas 7.6;
10.20 tikslas 3.10,37; 9.9 Viešpaties
žvilgsniu 9.10 Viešpats
transcendentalus kūrimui 11,2 Kuru
(dinastija)
likimas 1.1,9,14-18,32-35 pasmerkta
1132 suvirpėjo nuo Pandavų kriauklių
garso 1.19 Kuruksetra mūšis
likimas 11.32
—neišvengiamas 2.27
priežastis 1.16-18
šventos vietos j.taka 1.1,20
Kuvera 10.23

L
Labdara
apibrėžimas ir ap-ibūdinimas
10.4-5; 16 1-3 apvalo
12.11; 18.5 atsižadėjimas 18.3,5
be tikėjimo 17.2'.8 pagal gunas
17.20-22 sannyasiams 10.4-5
šaltinis 10.4-5
šeimos žmogaus 8.28; 16.1-3
tikslas 16.1-3; 17.20
vargšams 17.20 Laikas; amžinas
(kala)
įtaka p.8 Laimė ir kančia; priešybė
lyginamos su metų laikais 2.14
priežastys p.8; 2.13,14;
1.3.6-7,21; 14.3,5
reikia pakąsti :>.14; 13.8-12
šaltinis 10.4-5 Laimė (džiaugsmas,
sukha)
absoliuti 4.11; 6.20-23,28,31
kaip pasiekti p.21; 3.13; 4.30;
6.4,27; 10.4-5;
13.8-12,22; 14.17
pagal gunas 1:8.36-37,38-39

M
Madhava
žr. Krsna
, Madhavendra Pu
ris
apie Viešpaties atminimą 2.52
Madhu 1.15; 2.1; 8.2 Madhusūdana
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žr. Krsna
Mahd-mantra
žr. Šventų vžirdų kartojimas
Mahatma
apibrėžimas 7.18,19; 9.13
kaip tapti 9.U3.14
savybės 7.19; 8.15; 9.13-14
Maha-Višnu
manifestacijos 10.20
padėtis 11.54
priežastis 10.20 Mahešvara 7.14
Maistas (anna)
funkcijos 17.8-10
gyvūnų 3.14
jėga, jei jis paaukotas Viešpačiui
1.41; 3.14; 9.26 keturių rūšių
15.14 mėnulio įtaka 15.13 pagal
gunas 6.16; 17.8-10 reguliuojamas
valgymas 4.29; 6.16
šventas; aprašo Vedos 9.2 turi būti
aukojamas 3.12,13,14; 17.10
turi būti paaukotas Krsnai 1.41;
6.16
virškinimas 7.9; 15.14 žmogaus
3.12,13-14 Mayd
apibrėžimas 4.35; 10.39 atskiria gyvą
esybę nuo Viešpaties 2.23 įtaka 2.13;
4.35; 7.15; 16.24 kaip išsivaduoti
2.14; 3.33 paskutiniai spąstai 2.39;
18.73 santykiai su Dievu 7.14,26
susideda iš gunų 16.24 žr. taip pat
Iliuzija Mayavadžiai
nepalaiko sielos vienovės teorijos
2.12,13 nesupranta Absoliuto 4.35;
7.24 neteisingai aiškina Gitą 2.12
neteisingai supranta pasiaukojimo
tarnybą 9.2 sannyasiai 5.6 studijos
5.6
Viešpats Caitanya apie mayavadžius 2.12 žr. taip pat
Impersonalistai Manu
padėtis 4.1
priklauso mokinių sekai 4.1
valdžia 4.1 Manu-samhitd, ar
Manu-smrti
turinys 16.7 Marlei 10.21
Materiali būtis
įsipainiojimas p.7; 3.37,43 kaip
išsivaduoti 3.38,43; 4.16;
5.2; 6.15; 12.6-7; 15.1 lyginama su
dvasiniu gyvenimu 12.9 priežastis
4.30; 7.4 problemos 2.7,8 Materiali
energija —amžina p.8; 13.20
apibrėžimas ir apibūdinimas p.8;
p.22-23; 7.4-5,14; 14.3
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apraiška p.8; 7.4; 13.20 apvaisina
Viešpats 2.39; 9.10;
14.3-4 dėsniai 11.32
—dieviška 7.14 įtaka 1.30; 2.39;
3.14,27; 5.29;
6.29; 7.5,13-14,27; 9.17;
14.5
kaip išsivaduoti 9.34
lyginama su dvasine p.22-23; 2.16;
6.29; 7.5,14; 9.19
nuolat kinta 8.4
sukuria kūną 3.27; 13.21
susideda iš trijų gunų 14.5
susijungimas su dvasine energija
13.27
šaltinis 7.4
tvermės dėsnis 2.28
vadinasi mahd-brahmanas 14.3
—valdoma Krsnos p.7; 3.27; 7.4;
9.10
—Viešpaties energijų dalis 7.14;
13.20 Materiali gamta
apibūdinimas p.8; p.22-23
dėsniai 13.21; 14.16
dvidešimt keturi pradmenys 7.4
padėtis p.9
žr. taip pat Materiali energija
Materialistas (karmis) akstinas 5.21
intelektas 7.15 lyginamas su
bhakta 2.69; 3.25,27; 5.10;
12.15 impersonalistų 4.25 negali
suprasti Absoliučios Tiesos 4.10
neišmanymas 3.27,29 —netikro ego
įtakoje 3.27 savybės 4.10; 10.17 vadir
amas duskrti 7.15 Materialus kūnas
(deha)
apibudinimas p.22; 5.13; 7.4;
13.1-2,30 apsp rendžiantys
faktoriai: gamtos gunos 7.13; 13.5
noras 9.10; 13.21,30 praeities
veikla (karma) 8.3; 13.5,21
Viešpaties sprendimas 16.19
askezės 17.14 bhaktos 3.14
gimimas 2.20 gyvulio 13.21 grubus
ir subtilus 3.42 gunų įtaka 2.31;
5.13; 13.22 įvardijimai 3.29 kaip
išsivaduoti 4.32;
5.13-14,20; 10.12-13 —Krsnos
nuosavybė 5.10,11 —laimės ir
kančios priežastis 13.21
likimas 2.11,16,18,20; 3.5
lyginamas su
automobiliu 18.61

Abėcėlinė-dalykinė rodyklė

devynių vartų miestu 5.13;
6.10
drabužiais 2.1,22,28; 13.22
dvasiniu kūnu 8.3; 15.16
mašina 18.61
medžiu 2.20,22; 6.11-12
siela 2.11,16-30; 9.2
žemės sklypu 13.3 —materialios
gamtos pagimdytas 3.27; 13.21,30
—„neegzistuojantis" 2.16,28 negali
egzistuoti be sielos 2.18,20; 3.5
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id-gita

nuolatos kinta 2.13,16,20,22;
10.3; 13.1-2 palaikymas
3.8,9; 4.;i,22;
6.20-23; 12.20; 18.66 paskirtis 10.4-5
pažįstantis subjektas 13.3,4,13,20 '
priežastis 2.18 prigimtis 2.16 rūšys
8.3; 13.21; 15.9 —sąlygojamas tam
tikrų veiksnių 2.31; 5.2; U.22,30;
14.4; 15.8,9 savybės 2.28 subtilus
perneša į kitą kūną įvairias gyvenimo
sampratas 15.8 sudedamosios dalys
13.6-7 vaiduoklių 1.41 sudedamosios
dalys 13.6-7 svarba 2.18 šaltinis 5.2
šalutiniai produktai 2.20 šeši virsmai
2.20; 8.4; 10.34;
13.6-7; 15.19 valdo gyvąją
būtybę 13.21 vartai 5.13; 14.11
—veiklos laukas 13.1-3,20 —veiklos
priežastis 5.14; 14.5 —Viešpaties
šventykla 9.. 11
Materialūs malonumai atoveikiai 3.34;
6.2
Materialūs norai
išpildymas 1.31; 5.15 kaip
išsivaduoti 2.55,70; 6.20-23; 13.23
Materialus pasaulis
—analitinio tyrinėjimo tikslas 5.4
apibrėžimas 7.4 apibūdinimas
8.4,15,16; 933 dėsnis p. 15
—dvasinio pasaulio atspindys
p.20; 15.1 egzistavimo trukmė
8.17; 9.7 egzistencijos priežastis
11.33;
14.3

juda pagal Viešpaties planą 9.8;
11.33
kaip išsivaduoti 5.19,20 Krsna įeina
ir palaiko 10.42 kūrimas 2.28; 7.4;
9.7,8; 11.34 lyginamas su
banyano medžiu p.20; 15.1-4
dvasiniu pasauliu p.21-22 šešėliu p.20
ugnimi 4.36 vandenynu 4.36 naikinimas
9.7,8 nėra netikras, bet laikinas 9.33
padalinimas p.20 —pats sau išbaigtas p.
13 sudedamosios dalys 13.6-7 šaltinis
7.6; 9.17; 11.1 vadinasi
maithunya-agara 3.39 —viena kūrinijos
dalis p.22-23 Materialus prisirišimas
atoveikis 1.30; 2.42-43,47 kaip
išsivaduoti 2.64; 4.10 lyginamas su
atsižadėjimu 2.56 priežastys 2.56,62 trys
lygiai 4.10 Materija
—amžinai susijusi su aukštesniąja gamta
13.27 apibrėžimas 4.24; 9.8 įtaka p.
10-11 lyginama su siela 10.22 padėtis
3.42 sudvasinimas 2.63 žr. taip pat
Materiali energija Materijos pradmenys
dvidešimt keturi 7.4; 13.6-7; 14.3;

išreikšti ir neišreikšti 2.28 šaltinis 7.4
Meditacija (dhyana)
į beasmenį Brahmaną 12.1 į Krsną
6.47 į Supersiela 6.31,47 padėtis
12.12
sąlygos praktikuoti 6.11-12 Menaka
2.60 Mėnulis (Candraloka)

Abėcėlinė-dalykinė rodyklė

gyvos būtybės 8.25
įtaka 15.12,13
kaip pasiekti 8.25
spindesys 15.12 Meru 10.23,25
Mirtis (abhdva)
bhaktų 8.23,24
Bharatos Maharajos 8.6
Brahmos 9.7
egzistuoja ir aukštesnėse planetose
8.16,17
įasmeninta 9.19
yogos praktika mirties metu 8.10
yogų 8.23-25
kas laukia po mirties 2.13
Krsna kaip mirtis 10.34
Krsnos pažinimas mirties metu
7.30
lyginama su cheminių medžiagų
praradimu 2.26
mintys mirties metu apsprendžia
ateitį 8.6
—neišvengiama 2.27
šaltinis 10.4-5
Viešpaties atminimas mirties metu
7.30; 8.2,5,6,7,10 Mokinių seka
(parampard)
paslaptis 18.75
svarba 4.16; 10.12-13; 18.75
Monizmas 7.5; 9.15; 18.55 Moteris
(strl)
padėtis 1.40; 16.1-3,7 Mukunda
2.51; 3.13 Mūnti
apibūdinimas 12.5
garbinimas 12.5
svarba 12.5
■

N
Nagos 10.29
Narada Munis
apie Krsną p.5
istorija 9.2
Nuoširdumas
svarba 3.7 Nurodytos pareigos
(svadharmos)
galia 3.5,831
materialios lyginamos su dvasinėm
3.35 pagal prigimtį 3.9,35 šaltinis
3.15 tikslas 3.4
tobulumas atliekant 18.46
trys grupės 2.47
turi būti atliekamos 2.14,47;
3.8-9,35; 18.6-9,47-48
veikant gamtos gunų kerams
2.47; 3.35; 18.47

O
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padėtis 10.26
priklauso mokinių sekai 18.75
Narayana
—anapus materialios visatos 4.12;
11.45
—Dievas 10.8
—pusdievių šaltinis 10.8
Neišmanymas (ajnana, ar avidyd)
apraiškos 3.39; 14.16
įtaka 2.16,51; 4.31,35; 5.15
kaip išsivaduoti 4.42; 15.20; 18.72
šaltinis p.6 Neišmanymas
(tamo-guna)
apraiškos 2.1; 3.37; 14.13
askezė 17.19
auka 17.13
įtaka 14.8-9,13,16-18; 15.7;
17.4,13
labdara 17.22 laimė 18.39 maistas
6.16; 17.8-10 mirtis 14.15,18
ryžtas 18.35
Šiva atsakingas už neišmanymą 10.23
supratimas 18.32 veikėjas 18.28 veikla
14.16; 18.25 žinojimas 18.22
Neprievarta {ahimsa)
apibrėžimas 10.4-5; 13.8-12;
16.1-3
Netikras ego (ahahkard)
apibūdinimas 7.4
įtaka 18.59
reprezentacijos 13.6-7
svarba 7.4
vaidmuo 7.5
Neveikimas
apibrėžimas 2.47
lyginamas su veiksmu 4.16-18
—neįmanomas dalykas 3.5.
—netobulas 3.4
Viešpats nepataria 2.47 Nityananda
7.15 Nrsirhhadeva 15.7 Nuolankumas
apibūdinimas 13.8-12
svarba 13.8-12
Orai (vayu)
dešimt rūšių 4.27 laiko sielą kūne
2.17 valdymas 4.29; 5.27-28; 8.12

P
Padmanabha 8.22 Pakantumas
apibūdinimas 13.8-12
pavyzdžiai 13.8-12 Pancajanya
1.15 Pandavos
atskirti nuo giminės paveldo 1.1
galia 1.10
kriauklių garsai 1.19 pergalė buvo
užtikrinta
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1.1,12,14,15,20,23; 11.32; 18.78
saugomi Krsnos 1.1 visiškai tiki Krsną
1.19 Paprastumas
apibūdinimas 13.8-12 Param
Brahmanas 7.10; 10.12-13 Paramatmą
—Absoliučios Tiesos aspektas 2.2
—bhukta 13.23
—individualios sielos liudininkė
13.23; 18.61
—yogos tikslas 6.6,13-14
—laikina manifestacija 7.4
lyginama su saulės disku 2.2
meditacija 6.31
patyrimas p. 12
—plenarinė Viešpaties dalis 5.18;
6.13-14; 9.11
skiriasi nuo dtmos 13.23
—Supersiela 2.20; 4.11; 5.18;
6.7,31; 7.4
vaidmuo 13.23
—visa persmelkianti 4.11;
6.10,31; 7.4; 13.23,25,29
—visų širdyse 5.18;
6.7,13-14,29; 15.15; 18.61
žr. taip pat Supersiela Parampara
žr. Mokinių seka Parantapa 2.9
Parašara Munis
apie
individualią sielą 13.5 ksatriyas 2.32
Supersiela 13.5 žodį Bhagavanas" 2.2
žodį,parama" 10.1 Parašurama 3.35
Partha
žr. Arjuna
Partha-sarathis
žr. Krsna Parvatl 2.62; 10.24
Pasiaukojimas (bhakti) galia 2.14; 11.8
kaip pasiekti 7.16 tyras 7.16; 11.55 žr.
taip pat Krsnos sąmonė; Pasiaukojimo
tarnyba Pasiaukojimo tarnyba
—amžina 9.2; 12.20; 13.8-12
—atliekama džiugia nuotaika 9.2,14
atlikimas p.27; 3.13; 9.14,34; 11.55;
13.8-12; 14.27
—aukščiausia savęs pažinimo
forma 2.53; 5.29; 9.2;
12.1,20 —aukščiausias
tikslas 18.1 Baladeva Vidyabhūsana
apie
pasiaukojimo tarnybą
2.61
devynių rūšių veikla 9.1; 11.55;
13.8-12 galia 2.50,55;
3.4,7-9;
9.2,32,33; 11.54; 15.20;
18.66
išvaduoja iš materialių prisirišimų
4.10; 15.1 kaip pasiekti 7.28; 10.7;
11.55 kaip sutvirtinti 10.1,7,8;
12.20; 18.68
leidžia pasiekti Vaikunthą 2.51

lyginama su
astdnga-yoga 5.27-29
materialia veikla 2.72; 9.2
sėklos pasėjimu 10.9
nauda 12.6-7
nesiskiria nuo dvasinio pasaulio
2.72
—pavitram uttamam 9.2 po
išsivadavimo 9.2; 18.55 svarba p.4;
12.6-7; 13.8-12; 18.55
—tiesioginis metodas pasiekti
Absoliutą 12.12
tyra; kaip pasiekti 18.54
Vedų raštai apie pasiaukojimo
tarnybą 6.47
—vienintelis kelias patenkinti
Krsną 10.11
vyksta vidinės Viešpaties energijos
lygiu 15.20
žr. taip pat Krsnos sąmonė;
Pasiaukojimas Pasibjaurėjimas
jusliniais malonumais 2.60
kaip išsivaduoti 2.64 Patanjalis
apie gyvos būtybės prigimtį
6.20-23
darbai 4.27
yoga 4.27,28; 6.20-23
Personalistas
apie gyvų būtybių individualumą
2.12
lyginamas su impersonalistų 7.8;
12.1,5; 18.54,55
nebijo veiklos 4.18 Personalizmas
lyginamas su impersonalizmu '4.18;
7.8; 12.5 Pyktis (krodha)
kilmė 2.62; 16.1-3
rezultatai 16.1-3 Pradyumna p.23;
8.22 Pragaras
vartai 16.21,22 Prahlada Maharaja
istorija 13.8-12
pakantumas 13.8-12
protėviai 10.30 Prakašananda
Sarasvatis 2.46; 10.11 Prakrti
žr. Materiali energija Prasadam
galia 1.41; 2.63; 3.14 žr. taip pat
Maistas Priešybės (dualizmas)
įtaka 7.27
kaip išsivaduoti 2.41; 5.3; 6.7;
12.17 pavyzdžiai 7.27
Prievarta
būtina ksatriyai 2.3,30-32; 16.5
grobikų atžvilgiu 1.36 leidžiama
2.21,27,30-32; 3.20 smerkiama
2.19,31 Protas (manas, ar dtmd)
askezės 17.16 lyginamas su vėju 6.34
padėtis 3.42; 6.34 prigimtis
6.26,33,34; 8.8 rezultatai, jei protas
nekontroliuojamas 6.6,36 sutelktas į
Krsną p.23;
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p.25-26; 5.7; 6.5,27,47;
8.5-10,13-14; 18.65 vadinasi dtmd
Nuoširdumas
svarba 3.7 Nurodytos pareigos
(svadharmos)
galia 3.5,831
materialios lyginamos su dvasinėm
3.35 pagal prigimtį 3.9,35 šaltinis
3.15 tikslas 3.4
tobulumas atliekant 18.46
trys grupės 2.47
turi būti atliekamos 2.14,47;
3.8-9,35; 18.6-9,47-48
veikant gamtos gunų kerams
2.47; 3.35; 18.47

o
Orai (vayu)
dešimt rūšių 4.27 laiko sielą kūne
2.17 valdymas 4.29; 5.27-28; 8.12

P
Padmanabha 8.22 Pakantumas
apibūdinimas 13.8-12
pavyzdžiai 13.8-12 Pancajanya 1.15
Pandavos
atskirti nuo giminės paveldo 1.1
galia 1.10
kriauklių garsai 1.19 pergalė buvo
užtikrinta
1.1,12,14,15,20,23; 11.32; 18.78
saugomi Krsnos 1.1 visiškai tiki Krsną
1.19 Paprastumas
apibūdinimas 13.8-12 Param
Brahmanas 7.10; 10.12-13 Paramatmą
—Absoliučios Tiesos aspektas 2.2
—bhukta 13.23
—individualios sielos liudininkė
13.23; 18.61
—yogos tikslas 6.6,13-14
—laikina manifestacija 7.4
lyginama su saulės disku 2.2
meditacija 6.31
patyrimas p. 12
—plenarinė Viešpaties dalis 5.18;
6.13-14; 9.11
skiriasi nuo dtmos 13.23
—Supersiela 2.20; 4.11; 5.18;
6.7,31; 7.4
vaidmuo 13.23
—visa persmelkianti 4.11;
6.10,31; 7.4; 13.23,25,29
—visų širdyse 5.18;
6.7,13-14,29; 15.15; 18.61
žr. taip pat Supersiela Parampara

6.5; 8.1 vaidmuo 2.55; 3.42; 6.5,6;
8.6 valdymas p.23-24; p.25-26;
žr. Mokinių seka Parantapa 2.9
Parašara Munis
apie
individualią sielą 13.5 ksatriyas 2.32
Supersiela 13.5 žodį Bhagavanas" 2.2
žodį,parama" 10.1 Parašurama 3.35
Partha
žr. Arjuna
Partha-sarathis
žr. Krsna ParvatI 2.62; 10.24
Pasiaukojimas (bhakti) galia 2.14; 11.8
kaip pasiekti 7.16 tyras 7.16; 11.55 žr.
taip pat Krsnos sąmonė; Pasiaukojimo
tarnyba Pasiaukojimo tarnyba
—amžina 9.2; 12.20; 13.8-12
—atliekama džiugia nuotaika
9.2,14
atlikimas p.27; 3.13; 9.14,34;
11.55; 13.8-12; 14.27
—aukščiausia savas pažinimo
forma 2.53; 5.29; 9.2;
12.1,20 —aukščiausias
tikslas 18.1 Baladeva
Vidyabhūsana apie
pasiaukojimo tarnybą
2.61
devynių rūšių veikla 9.1; 11.55;
13.8-12 galia 2.50,55;
3.4,7-9;
9.2,32,33; 11.54; 15.20;
18.66
išvaduoja iš materialių prisirišimų
4.10; 15.1 kaip pasiekti 7.28; 10.7;
11.55 kaip sutvirtinti 10.1,7,8;
12.20; 18.68
leidžia pasiekti Vaikunthą 2.51
lyginama su
astdnga-yoga 5.27-29
materialia veikla 2.72; 9.2
sėklos pasėjimu 10.9
nauda 12.6-7
nesiskiria nuo dvasinio pasaulio
2.72
—pavitram uttarnam 9.2 po
išsivadavimo 9.2; 18.55 svarba p.4;
12.6-7; 13.8-12; 18.55
—tiesioginis metodas pasiekti
Absoliutą 12.12
tyra; kaip pasiekti 18.54
Vedų raštai apie pasiaukojimo
tarnybą 6.47
—vienintelis kelias patenkinti
Krsną 10.11
vyksta vidinės Viešpaties energijos
lygiu 15.20
žr. taip pat Krsnos sąmonė;
Pasiaukojimas Pasibjaurėjimas
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jusliniais malonumais 2.60
kaip išsivaduoti 2.64 Patanjalis
apie gyvos būtybės prigimtį 6.20-23
darbai 4.27
yoga 4.27,28; 6.20-23
Personalistas
apie gyvų būtybių individualumą
2.12
lyginamas su impersonalistų 7.8;
12.1,5; 18.54,55
nebijo veiklos 4.18 Personalizmas
lyginamas su impersonalizmu '4.18;
7.8; 12.5 Pyktis (krodha)
kilmė 2.62; 16.1-3
rezultatai 16.1-3 Pradyumna p.23;
8.22 Pragaras
vartai 16.21,22 Prahlada Maharaja
istorija 13.8-12
pakantumas 13.8-12
protėviai 10.30 Prakašananda
Sarasvatis 2.46; 10.11 Prakrti
žr. Materiali energija Prasadam
galia 1.41; 2.63; 3.14 žr. taip pat
Maistas Priešybės (dualizmas)
įtaka 7.27
kaip išsivaduoti 2.41; 5.3; 6.7;
12.17 pavyzdžiai 7.27 Prievarta
būtina ksatriyai 2.3,30-32; 16.5 grobikų
atžvilgiu 1.36 leidžiama 2.21,27,30-32;
3.20 smerkiama 2.19,31 Protas (manas,
ar dtmd) askezės 17.16 lyginamas su
vėju 6.34 padėtis 3.42; 6.34 prigimtis
6.26,33,34; 8.8 rezultatai, jei protas
nekontroliuojamas 6.6,36 sutelktas į
Krsną p.23;
p.25-26; 5.7; 6.5,27,47;
8.5-10,13-14; 18.65 vadinasi dtmd
6.5; 8.1 vaidmuo 2.55; 3.42; 6.5,6;
8.6 valdymas p.23-24; p.25-26;
2.67; 5.7; 6.5-7 —visada
užimtas 6.18 Protėviai (pitos)
kultas 1.41
Purdnos
pavyzdžiai p.3 turinys p.3 Purusottama
8.1,22; 10.15 Pusdieviai
apibrėžimas 11.48 garbinimas
3.12,14,16; 4.12,25; 7.20,21,23-24;
9.20,23,24; 17.4
lyginamas su pasiaukojimo tarnyba
7.22,23; 9.25 kilmė 10.2,8
lyginami su įvairiomis Viešpaties
kūno dalimis 3.11,14; 7.21,23
pavyzdžiai 1.14; 4.12,25 vaidmuo
3.11-12,14; 4.12 —valdomi
Viešpaties 7.20-23; 9.23; 11.37

R
Raghu (dinastija) 4.1 Rama
istorija 1.36
reikšmė 5.22
—valdantis ginklą Ramybė (šdnti)
sąlygos pasiekti 2.8; 3.13; 5.12; 8.14;
10.4-5; 12.12; 15.17; 18.62 Ravana
1.20,36; 7.15; 16.16 Reguliuojami
principai (yidhi)
pavyzdžiai 12.9
svarba 12.9,13-14
šaltinis 4.14
Religija
aukščiausias kriterijus 18.6
esmė 18.78
lyginama su sandtana-dharma
p.16-17 ryšys su filosofija
3.3 tikslas 7.15; 9.2
Ritualai
ir bhakta 2.52
aukščiausias ritualais besimėgaujantis
subjektas 4.25 nėra pakankami 3.5
pagal karma-kandą 2.42-43,46 tikslas
3.19,26; 8.8,14 Vedų 2.46 Ryžtas
apibūdinimas 16.1-3 pagal gunas
18.33-35 pavyzdžiai 6.24 Rudra(os)
10.8,23 Rūpa Gosvamis apie
bhakta 6.31 bhakti-yogą 6.24;
7.3 tyrą pasiaukojimo tarnybą
11.55
Viešpatį Caitanya 11.54

S
Sddhu
lyginamas su duskrta 4.8 Sąlygota
siela(os)
ir materialus kūnas 7.6 —apgaubta
materialiu kūnu 15.7
apsivalymas 3.5,15
—aukščiau už intelektą 3.42
didžiausias priešas
3.37,39-40,43 dviejų
kategorijų 13.25; 15.16;
16.6
gydymas ir dieta 6.35
—individuali visada 2.12
juslės 13.15
keturi trūkumai 16.24
—lauką pažįstantis subjektas
13.1-3,5 likimas p.9-10;
2.13,22,39,72;
5.14; 15.8 -lyginama su
Dievu 4.6; 9.5; 10.3
keleiviu 6.34
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kibirkštimi 2.23
paukščiu tupinčiu medyje 2.22
skęstančiu žmogumi 2.1
surištu žmogumi 7.14
vikšru 8.8 —maištinga 13.20
mirties metu 13.31 negali išmokyti ko
nors, kas
būtų verta dėmesio 2.12
nepriklausomybė 15.7 netikras ego 3.40
—nitya-baddha 7.14 padeda Viešpats
3.10,37; 5.15 padėtis
pagal Vedų raštus 6.34 pareigos
3.10,15 pasirinkimas p.22 —paveikta
aistros 3.37,40; 15.10
—paveikta iliuzijos p. 10;
1.30-31; 2.39,51; 5.29; 7.5,14
persmelkia kūną sąmone 2.17
—priversta veikti 3.5 sąlygotumas
amžinas 7.14 priežastys p. 10; 3.40;
5.14-15; 7.5,14; 11.33; 13.21; 17.3
sąmonė p.10; 3.38; 5.15; 8.3 savybės
p.9; 1.31; 5.29; 13.1-2; 15.7
skiriasi nuo kūno p. 10; 13.1-2,5
transcendentali kūno atžvilgiu
13.23,33 trijų gunų įtaka 3.27;
13.5;
14.5; 15.10 troškimas 2.22
uždavinys 3.41
užmiršta praeitą gyvenimą 4.5 užmiršta
Viešpatį 18.59 veikla
nepriklauso nuo sąlygotos
sielos norų 5.14 • prigimtis
4.24 veiklos programa 3.10 —visada
veikli 3.5
žr. taip pat Individuali siela
Samadhi
apibrėžimas 1.24; 2.44,53,57;
4.24; 6.7 dvi rūšys 6.20-23
kaip pasiekti 1.24; 2.44; 4.29;
6.10,20-23 materialistas
negali pasiekti
244
Sąmonė
apibūdinimas p. 10; 10.22;
13.34 apvalymas p. 10
bhaktos 5.7 dieviška 15.8
gyvūno 2.20; 3.38; 15.8; 18.22
individuali; priešinga Aukščiausiai
2.20; 13.34 lyginama su
saulės šviesa 13.34
vandeniu 15.9 materiali p. 10
medžių 3.38 savybės 15.9
—sielos požymis 2.17,20; 13.34
transcendentinė 2.55,64,65
tvirta 2.59

užteršta 3.38-40 Šandilya 9.2
SandTpani Munis 2.4 Sanjaya
dvasinis mokytojas 18.74,77
nepalaiko Dhrtarastros politikos
1.16-18
padrąsina Dhrtarastrą 1.2
regėjimas 11.12; 18.77 Šaiikara
žr. Siva
Šarikaracarya
apie Krsną 4.12; 7.3
darbai 5.6
—impersonalistų pradininkas 7.24
Sarikarsana 8.22 Sahkirtana, ar
sahkirtana-yajha
galia 3.10,13
—lengviausia yajha 3.12 pradėjo
Viešpats Caitanya
3.10,12; 4.9
—rekomenduota Kali amžiui
3.10,15; 4.8; 16.1-3 žr. taip pat Šventų
vardų kartojimas Sannyasa
ne visi gali duoti įžadus 2.31
reikalavimai 2.15; 3.4; 16.1-3 tikslas
3.5 Sannydsis
apibūdinimas 10.3-5 bruožai 6.1;
9.28; 16.1-3 dvi kategorijos 5.6
lyginamas su brahmano 16.1-3
—nepavaldus karmos dėsniui
18.12 padėtis 16.1-3
pavyzdžiai 16.1-3; 18.11 švaros svarba
3.4; 16.1-3 tobulas 6.1; 18.49 turi būti
bebaimis 16.1-3 SarasvatT 7.21
Satyavatis 15.17 Saujė (Sūryaloka)
deva 4.1
kaip pasiekti 1.31
lyginama su Viešpaties akimi
4.1; 9.6 spindesys 15.12 svarba
4.1 Šaunaka Rsis 10.18 Save pažinusi
siela
savybės 4.34; 5.20; 5.24; 6.8,29;
18.51-53 Savas pažinimas
apibrėžimas 2.46; 6.37
—aukščiausias tobulumas 2.46,53;
4.11; 16.22 etapai 14.27
išvaduoja iš baimės 1.29 —yogos
tikslas 4.42; 9.2 kaip pasiekti p.21;
2.1,46,53;
3.7,21; 4.34; 6.37; 9.22;
12.20; 16.22; 18.20,50
kliūtys 3.34
sąlygos 3.23,34; 6.36; 18.36-37
trys lygiai p. 12; 6.10 Savitvarda
(dama)
apibūdinimas 10.4-5; 13.8-12; 16.1-3
Savyasacis
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prasmė 11.33 Sėkmės deivė
(LaksmI)
padėtis 1.14
Siela
žr. Sąlygota siela; Individuali siela;
Supersiela Sielos persikėlimas
kvailiai negali suprasti 15.10,11
—organizuotas procesas p.22;
13.22; 16.19
Slta 6.15
Šiva
galia 7.14
kilmė 10.8
padėtis 7.14; 10.23,24
vaidmuo 10.32 Šyamasundara 6.30;
8.21; 9.19;
11.54-55
Skanda
žr. Kartikeya ŠrTdhara 8.22
Srimad-Bhdgavatam
mokymas 7.20; 11.46
svarba 2.8
turinys p.3; 7.20; 10.9,26 Šudra
pareigos 16.1-3 savybės 16.1-3
Supersiela
—adhiyajha 8.4 —amžina 13.28
—anapus gunų 13.15 —anapus
materijos 13.18,23 apibūdinimas
13.14,15,17,18 —aukščiausias
besimėgaujantis subjektas 13.23 ir
individuali siela
lyginamos su dviem paukščiais
2.22 lyginamos tarpusavyje 5.18;
6.29; 8.4; 13.3,14,
18,23,34; 18.65 santykiai
2.22; 13.8-12; 14.7 —kiekvienos
gyvos būtybės
globėja 13.15,17,23 kilmė
5.4; 7.16; 8.4; 13.3 —kūną
pažįstantis subjektas
13.3,13,20 lydi individualią
sielą kūne
2.12,13,17,20,22; 5.15;
6.29,31; 8.4;
13.3,18,21,23,28; 18.61
lyginama su saule 13.14,17
nedaloma 13.17 padėtis 13.3
patyrimo metodai 5.27-28; 6.7;
12.3-4; 13.25 —pažinimo
objektas 13.18 —šviesos šaltinis
13.18 vaidmuo 5.15; 8.4; 13.23;
18.13-14,17 —Višnu 5.4;
7.4,6 —visa persmelkianti 4.11;
12.3-4; 13.14,25 —visatos
šaltinis 7.6 —visų juslių šaltinis 13.15
žr. taip pat Paramatmą Sūryaloka žr.
Saulė

v

s
Šeima
atsisakymas; svarba 13.8-12
geras pavyzdys 13.8-12
tradicijos 1.39-43
vyresniųjų atsakomybė už šeimą
1.39-40
žlugdymas ir atoveikis už tai 1.39-44
Švara (tyrumas)
apibūdinimas 13.8-12; 16.1-3,7
įgijimo procesas 13.8-12; 16.1-3,7
—kūno askezė 17.14
rūšys 13.8-12; 16.7
stoka 16.7,10 Šventų vardų
kartojimas
—apsivalymo priemonė 9.31;
10.11; 13.2
—auka; geriausia 10.25
aukos metu 17.13
be įžeidimų 2.46
—didis palaiminimas 8.14
Gayatri mantra ir šventų vardų
kartojimas 10.35
galia p.25; ±46; 8.5-8; 12.6-7
ir klausymas 8.8; 9.2,14; 10.9;
12.20
kaip atlikti 2.46; 8.5
—lengvas procesas 12.6-7
maha-mantra ir šventų vardų
kartojimas 4.39; 6.34; 7.24;
8.5-8,11,13,14
mirties metu 8.2,14
padėtis 10.25
—pasiaukojimo tarnybos sėklos
laistymas 10.9
rekomenduotas Viešpaties
Cai-tanyos p.25; 2.46; 8.11
rezultatai 2.46; 3.38; 4.39; 8.13;
9.2,31; 12.8; 13.8-12; 16.7
sanklrtana 3.10,12-14; 4.8
skirtas kiekvienam 16.1-3
suvaldo protą 6.34

T
Tyras bhakta (maha-bhagavata) įtaka
7.16; 9.2 kaip atpažinti 10.8 kaip
tapti 7.16; 13.26 laimė 6.20-23;
10.19 —laisvas nuo karmos
4.20,21 lyginamas su saule 10.11
malonė 2.29; 7.15 pavyzdžiai 2.52;
6.18; 11.55 regėjimo laukas 6.30;
7.15 santykiai su Viešpačiu 4.11;
7.18
savybės 4.20,21; 7.20,22,23;
8.14,23; 9.28; 10.9,42;
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11.8,55; 12.13-14,20 tiktai
ir suvokti Viešpaties pavidalus 4.5; 11.8
tiktai tyras bhakta gali pažinti
Viešpatį 7.3
troškimas 8.14; 11.55
turi pusdievių savybes 1.28
—visada pasinėręs į Krsną 8.14,15
—visada pasinėręs į tarnybą
Viešpačiui 10.8
žr. taip pat Bhakta; Vaisnava
Tobulumas
atsižadėjimo 18.49
metodas pasiekti 4.24,39; 6.18;
8.27-28; 9.32,33; 12.10; 13.5;
14.1; 15.15; 16.23,24;
18.45,46,48,50,78
žinojimo 18.50
Transcendentalistas(ai)
likimas p.22-23
netikras 3.6-8
pareigos p.ll; 5.23; 6.10,40
pavyzdžiai p.22; 12.1; 18.66 savybės
5.27-28; 14.22-25 tobulas 6.10;
12.13-14; 18.1,66

u
Ucchaihšrava 10.27 Ugrasena 2.4 Urna
7.21 Upanišados
lygina individualią sielą ir Supersiela
su dviem paukščiais 2.22
vaidmuo 2.45 Ušana
padėtis 10.37

v
Vaikuntha
apibūdinimas 2.51; 8.22; 15.6 kaip
pasiekti 2.51; 6.15; 8.22,28; 9.25
Viešpaties pavidalas joje 11.45 žr. taip
pat Dievo karalystė; Dvasinis pasaulis;
Goloka Vrndavana; Vaikunthalokos
p.23; 8.22; 11.45 Vaisnava
laikosi pdhcardtriki regulų 5.6
lyginamas su mdydvddžiu 5.6
—sannydsis 5.6 —tikras dvasinis
mokytojas 2.8 žr. taip pat Bhakta;
Tyras bhakta
Vaišya
apibūdinimas 4.13; 7.13; 16.1-3; 18.44
Vaišvanara 9.2 Vamana 8.22
Vdnaprastha
savybės 16.1-3 Varnos

tyras bhakta gali matyti
apibūdinimas 4.13; 7.13; 16.13
tikslas 16.1-3
Varuna 10.29
Vasudeva
žr. Krsna Vasudeva 1.25; 2.3;
11.50,53 Vasuki 10.28; 11.15
Veddnta-sūtra
apibrėžimas 2.46; 18.13-14
studijos
kaip pasiekti tikslą 2.46
sudarytojas 2.46; 15.15,16; 18.1
tikslas 15.15; 18.1 Vedybos
tikslas 18.5
■
vaidmuo 4.31 Vedos
—amžinos 3.31
gavimo metodas 4.1; 16.1-3
keturios 9.17; 11.48
lygina individualią sielą ir Supersiela
su dviem paukščiais 2.22
—nurodytos veiklos kodeksas 3.15;
15.15
studijos 2.25,46; 8.28; 15.1
šaltinis 3.15
tikslas 2.45; 3.10,15; 4.7,31;
9.17; 15.1,15; 18.1 žr. taip pat
Vedų raštai Vedų raštai
abhaktos nesupranta 2.12 apie
Absoliučią Tiesą 7.10 Brahmaną
13.3; 14.26 Dievo pažinimą 14.27
dvasinį pasaulį 18.62 individualią
sielą ir materialų kūną 2.28 om tat sat
17.23 pasiaukojimo tarnybą 6.47
sąlygotos sielos padėtį 6.34 išvada
2.28
kaip gauti naudos iš Vedų raštų 4.40
naiskarmya d Al reikia perimti iš dcdryos
16.1-3 svarba p. 13-14; p.24 žr. taip pat
Vedos Veikla (karma) aiškinimas 4.17
asmeninė 18.17 bhakti p. 10
devyni procesai p.27 lyginama su
samprotavimais 5.1
dvi rūšys 18.15 galutinis tikslas
18.15-16 impulsai 18.18 ir netikras
ego 18.24 įrankiai 18.13-14,18 kilmė
p.8; p.26 Krsnos sąmonėje
lyginama su atsižadėjimu 5.2,5-6
lyginama su materialia veikla
2.40,72; 3.9; 4.17; 6.40
neturi atoveikio 3.9; 5.2,7,10
labdaringa 10.4-5; 16.1-3;
17.19-23,28; 18.5-6 laisvė;
kaip pasiekti 18.58 laukas
13.1-7,19,20,27; 14.3 lyginama su
neveikimu 3.8;
4.17; 5.1 materiali
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apibrėžimas 2.45 atoveikiai 5.2;
9.2; 13.21 —gunų įtakoje 2.45;
3.29;
' 18.48 kaip išsivaduoti 2.49
—nelaisvės priežastis 2.45;
3.9,39 priežastys 13.21; 18.16
nesutepta materialiom nešvarybėm 18.13-14 neturinti
atoveikio p.9; 3.34;
18.9,17
nuodėminga
kaip išsivaduoti iš atoveikio
10.12-13; 18.66,70 priežastys ir
pasekmės 9.2 pagal gunas 18.23-25
penki faktoriai 5.8-9;
18.13-14,16,18 rezultatai; turi
būti aukojami
Krsnai 5.12 sudedamosios dalys 18.18
svarba p.24; 3.8 tikslas 2.38 tobulumas
2.39; 3.9 turi būti atnašaujama kaip auka
3.9 Veiklos laukas
žr. Ksetra Višnu
—bendras sahkhyos ir bhakti-yogos
tikslas 5.4 —Dievas 3.10 energijos
p.23
—gyvų esybių Viešpats 3.10
—yajha-purusa 3.14,15 kaip pasiekti
10.11 —pati 3.10
—Supersiela 5.4; 6.31; 7.6 suteikia
išsivadavimą 7.14 —trys 7.3
visa persmelkiantis 6.31
—visatos kūrėjas 3.10
—visom aukom besimėgaujantis
subjektas 3.9,11; 4.25
—visų gynėjas 3.10
žr. taip pat Aukščiausias Dievo
Asmuo; Krsna
Visnumūrti 15.7
Visata
žr. Materialus pasaulis Visatos
pavidalas (višva-rūpa)
apibūdinimas 11.5-8,10-11,
13,15-20,26-30
apreiškimo motyvai 11.1,3,8,49,54
Arjuna nustemba išvydęs visatos
pavidalą 11.14,35
Arjuna pirmasis, kuris išvydo visatos
pavidalą 11.5,47-48,54
atskleistas Sanjayai 18.77
iš dalies apreikštas Duryodha-nai
11.47
—laikinas 11.46
pirmapradė priežastis 7.6; 11.54
sąlygos regėti 11.5-8,20,48,52
—siaubingas 11.1,20,24-25, 36,45
vadinasi adhiaaivata 8.4 Višvamitra
Munis 2.60 Višvanatha Cakravartis
apie dvasinį mokytoją 2.41
Vivasvanas 4.1 Vyasadeva

apie Krsną p.5
darbai 9.2; 13.5; 15.5
misija 15.19
padėtis 18.77
priklauso mokinių sekai 18.75
Vyasa-pūja 18.75 Vyresnieji nariai
pareigos 1.39
pareigos jiems 1.41
savybės 2.4
Vrkodara
žr. Bhima

v

z
Žinojimas Ųnana, ar vidya) apibrėžimas
10.4-5; 13.3,8-12 dvasinis;
.lyginamas su žemišku 6.8
kaip įgyti 1.43,46; 2.6,31; 4.19,35,39;
5.16; 7.2;
9.2; 10.11; 11.48; 12.11;
13.3,19,28; 15.19;
17.26-27 lyginamas su ugnimi
4.19,37 pagal gunas 18.20-22
sudėtinės dalys 13.19 svarba 15.3-4
tikras 4.33; 5.16,18; 10.4-5
kaip įgyti 1.42 tikslai 13.13,24
Vedų p. 13-14
įrodytas mokslo p. 13 plačiajai
visuomenei 2.45 šaltinis p. 14 vadinasi
šruti 15.19 visiškas p. 13-14; 4.33,38;
5.16,17,20; 7.2; 9.2; 13.3,8-12,18; 15.19;
18.50,64 žemiškas 2.8; 6.8; 10.4-5
Žmogaus gyvenimas
lyginamas su gyvulio gyvenimu 4.26
—privilegija 2.7; 4.31; 7.15 tikslas
3.5,7,12,16,38,41; 4.26;
7.30; 16.23 trys priešai 16.22
Žmogus (nara)
aistra; priešas 3.37,39; 6.6 atmintis
4.6 aukų apvalytas 4.30,31
civilizuotas 7.15 dvi kategorijos
4.3,15; 6.40 gyvenimo būtinybės 3.12
ir darbas 18.10 kančios p.6 laisvė p.6
likimas p. 15 lyginamas su Krsna 4.6
maistas 3.12,14; 9.26 netobulumai p.
13 niekada negali prilygti Dievui . 4.5
pareigos 2.31; 7.15 pasirinkimas 6.38
pirmutinė pareiga 4.1; 7.15
—priklausomas nuo Viešpaties 3.12
priverstas veikti 3.5

Abėcėlinė-dalykinė rodyklė
savybės 4.26; 9.27 suklaidintas
materialios energijos 2.29
šventas; savybės 1.36 veiksmas
p.7
pagal gunas 18.23,25
Žmonių visuomenė
nuopolis; priežastys 16.24
skyriai p.25 vadovai 7.15
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Atsiliepimai apie
Bhagavad-gitą, Kokia Ji Yra
Bhagavad-gita, Kokia Ji Yra išleista daugiau kaip 5 mln. egzempliorių
(kietais viršeliais) tiražu beveik 50 pasaulio kalbų. Tai labiausiai perkamas ir
autoritetingiausias šio klasikinio pasaulinės literatūros kūrinio leidimas. Štai
keli žymių pasaulio mokslininkų atsiliepimai apie Bhagavad-gitą, Kokia Ji
Yra:
„Nėra abejonių, kad ši knyga yra vienas geriausių Gitos leidimų, viena
geriausių knygų apie pasiaukojimą. Prabhupada puikiai suderina vertimo
tikslumą ir sugebėjimą įsigilinti į religijos esmę".
Dr. Thomas J. Hopkins, Franklino ir
Maršalo koledžo Religijotyros katedros
vedėjas
„Gitą galima laikyti pagrindiniu didžios religinės Indijos civilizacijos,
seniausios iš gyvuojančių kultūrų, rašytiniu pamatu... Sis vertimas ir
komentarai yra dar vienas neišsenkamo Gitos gyvybingumo pavyzdys. Svvami
Bhaktivedanta primena Vakarams, ir tai išties naudingas priminimas, kad mūsų
perdėm aktyvi ir vienpusiška kultūra pergyvena krizę, kuri gali baigtis
susinaikinimu, kadangi jai trūksta autentiškos metafizinės sąmonės gilumo. Be
tokios sąmonės mūsų iškilmingi moraliniai ir politiniai pasižadėjimai tebus
vien gražbylystė".
Thomas Merton,
Katalikų teologas,
vienuolis, rašytojas
„Nė vienas indų literatūros kūrinys nėra tiek cituojamas Vakaruose, nes nė
vienas nėra taip mylimas, kaip Bhagavad-gita. Tokio

kūrinio vertimas reikalauja ne tik mokėti sanskritą, bet būti artimu jam dvasia,
jausti kalbos grožį. Juk ši poema — tai simfonija, kur Dievas matomas
kiekviename daikte".
„Jo Dieviškajai Malonei A. C. Bhaktivedanta Svvami Prabhupa-dai, žinoma,
artima tai, apie ką jis rašo. Maža to, autorius suteikia knygai ypatingo
traktuotės gilumo —jis sukuria veiksmingą ir įtikinamą bhakti (pasiaukojimo)
tradicijos Gitą. Suteikdamas pamėgtam indų epui naują prasmę, Svvami didžiai
pasitarnavo tiems, kurie jį studijuoja. Kad ir koks būtų mūsų požiūris, turime
būti dėkingi, jam už triūsą, kurio dėka gimė šis •kūrinys, skleidžiantis tiek
šviesos".
■

Dr. Geddes MacGregor,
Filosofijos profesorius,
Pietų Kalifornijos universitetas
„Šiame puikiame Šrllos Prabhupados vertime atsispindi gili Gitos
pasiaukojimo dvasia. Jis pateikė detalius teksto komentarus, sekdamas
autentiška SrT Krsnos Caitanyos, vieno svarbiausių ir įtakingiausių Indijos
šventųjų, tradicija".
iv , i
Dr. J. Stillson Judah, Religijų
istorijos profesorius ir Bibliotekos
direktorius, Teologų sąjunga, Berklis
„Jeigu, kaip tvirtina Pierce ir pragmatikai, tiesa yra tai, kas daro poveikį, tai
Bhagavad-gTtoje, Kokia Ji Yra yra tiesos, nes sekantieji jos mokymu skleidžia
džiugų giedrumą, kurio taip trūksta niūriam ir triukšmingam šiuolaikinio
žmogaus gyvenimui".
Dr. Elvvin H. Povvell, Sociologijos
profesorius, Niujorko valst.
universitetas
■

„Nesvarbu, ar skaitytojas jau susipažino su Indijos dvasinėmis idėjomis, ar
ne—Bhagavad-gltą, Kokia Ji Yra naudinga perskaityti kiekvienam, nes tai
padės suprasti Gitą taip, kaip ją dabar su-

■

pranta didžiuma indų. Daugeliui tai bus pirma pažintis su tikrąja, senovine,
amžinąja Indija".
Dr. Francois Cheniąue, Religijos mokslų daktaras, Politinių
studijų institutas, Paryžius
bhagavad-gita, Kokia Ji Yra — tai giliai išjaustas darbas, demonstruojantis
tobulą temos suvokimą ir sugebėjimą ją atskleisti... Aš nesu matęs Gitos tema
kito veikalo, parašyto tokiu įtaigiu balsu ir stiliumi. Tai neabejotinai vientisas
darbas... Jis ilgam užims svarbią vietą intelektualiniame ir etiniame šiuolaikinio
žmogaus gyvenime".
Dr. S. Shukla,
Einantis lingvistikos profesoriaus pareigas, Džordžtauno
universitetas

