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PPaaddėėkkaa   

 
Labai svarbu tinkamai palaikyti savo fizinę ir 

psichinę sveikatą, kad galėtume siekti dvasinių aukštumų. 
Vegetarizmas yra būdas, pasiekti tokį lygį. Ši nuostabi 
knyga „Sveikas ir išmintingas pasirinkimas“ pristato šią 
filosofiją. Suvokiant, kad žmonės turi sužinoti šią paslaptį, 
vienas iš mūsų mokinių Filipinuose, Śrīmān Jose P. 
Hernandez Jr. paprašė, kad aš parašyčiau knygą apie 
vegetarizmą ir jo filosofiją. Kartais kvalifikuotas Dvasinis 
Mokytojas vykdo savo nuoširdžių mokinių prašymus ir 
atitinkamai elgiasi. Todėl šioje knygoje apie vegetarizmą 
yra daug senų vedinių receptų, kurie išvydo dienos šviesą. 
Tradicinė Vedų vegetarizmo sistema nesukuria jokios 
karmos, nes ji pakviečia visagalį Viešpatį apvalyti mūsų 
maistą, prieš jį valgant. 

Noriu padėkoti „Bhāgavat Dharma Samāj“ komiteto 
nariams iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Indijos ir Filipinų, 
kurie įkvėpė mane savo tarnyste. Dėkoju ankstesniems 
mokslo žmonėms ir didiesiems mąstytojams, kurių citatas 
aš naudoju šioje knygoje. Dėkoju savo mokiniui Hare 
Krishna Das ir jo šeimai, už paramą rengiant šią knygą. 
Dėkoju Lisai Lyons ir Mukundai Das už šios knygos 
redagavimą, Śrīmān Nanda Kumar Das už teksto korektūrą 
ir Sriman Lochan Dasa už jo pagalbą, pristatant šią knygą. 
Aš taip pat dėkoju visiems savo mokiniams Vṛndāvane, 
kurie mane įkvepia savo atsidavimu ir tarnyste. Svarbiausia, 
aš negaliu pakankamai padėkoti savo Dvasiniam 
Mokytojui, kuriam būsiu amžinai skolingas, kuris mane 
įkvepia ir iš vidaus duoda nurodymus viską padaryti. Aš 
nuolankiai lenkiuosi jo lotosinėms pėdoms. Jai Sri Rādhe.  



 
  



 

ĮĮvvaaddaass  
 
„Sveikas ir išmintingas pasirinkimas“ atskleidžia 

dvasines ir materialias priežastis, kurios padės išspręsti 
daugelį problemų mūsų gyvenime. Šioje knygoje Kṛṣṇa 
Balarām Svāmī atskleidžia šias problemas ir nurodo jų 
sprendimo būdus, remdamasis senovės Indijos filosofija. Ši 
knyga nėra tik knyga apie sveikatą, joje taip pat aprašomas 
vegetarizmas, – filosofiniu bei dvasiniu aspektu.  

Reikia turėti patikimą vedlį, kuris galėtų padėti 
gyvenimo eigoje. Šioje knygoje Kṛṣṇa Balarām Svāmī 
pateikia daugybę laiko patikrintų pamokymų. Ši filosofija – 
labai išsami ir tiksli. Tik vedami tikrojo mokytojo, būsite 
sužavėti savo gyvenimo pokyčiais. Autorius pristato Indijos 
filosofiją, kaip niekas kitas to negalėtų padaryti.  

 Hinduizmas – seniausia Indijos religija šioje 
žemėje. Joje atrasite vieną geriausių senojo pasaulio 
filosofijų, kuri vadinama „ahiṁsos“ filosofija arba 
prievartos atsisakymas, kitų būtybių atžvilgiu. Kur dar 
šiame pasaulyje, jei ne Indijoje, surastume penkis šimtus 
milijonų vegetarų, kurie atsisakė mėsos, dėl religinių 
įsitikinimų? Autorius užaugo šioje kultūroje, tarp 
griežčiausių ir labiausiai išsilavinusių mokytojų, Brāhmaṇų. 
Senosios Vedos, užrašytos sanskritu, – yra šios filosofijos 
pagrindas. Labai sudėtinga tobulai išmokti sanskrito kalbą. 
Vedinė literatūra yra didžiulės apimties, – jos beveik 
neįmanoma įsiminti, netgi nedidelės jos dalies. Dėka savo 
griežto mokymo, autorius gali mums perteikti Vedų išmintį, 
kurią jis taip nuostabiai išdėstė šioje knygoje. Pasauliui 
reikia tokio pobūdžio nurodymų, ir ši filosofinė vegetarinių 



 
receptų knyga – tinkamas būdas tai pristatyti. 

 Grįžkime laiku atgal į religijos ir filosofijos praeitį, 
kad suvoktume moralines ir etnines šaknis, kurios ir yra šios 
civilizacijos pagrindas. Kṛṣṇa Balarām Svāmī – tarsi 
grandis, kuri padeda susipažinti su seniausia ir 
išmintingiausia filosofija.  Šiuolaikinis žmogus linkęs 
atsisakyti moralinių vertybių. Jis apsuptas geismo, pykčio ir 
pavydo. Naujasis mūsų gyvenimo stilius priverčia pamiršti 
tikrąjį gyvenimo tikslą. Neketinu teigti, kad visos 
technologijos yra blogis. Svarbiausia, rasti 
balansą. Naudokimės viskuo, kas geriausia, tiek iš senovės, 
tiek iš šiuolaikinio pasaulio, – tuomet gyvensime teisingai ir 
tai yra vienintelis būdas tapti tikrai laimingu. 

Pirmajame knygos skyriuje nurodytos mėsos 
valgymo priežastys. Antrasis skyrius supažindina su 
vegetarizmu, pagal vedas. Trečiajame skyriuje yra 
nurodytos mėsos valgymo pasekmės. Toliau, ketvirtajame 
skyriuje atskleidžiama vegetarizmo nauda, remiantis 
istoriniais įvykiais. Paskutiniuose trejose skyriuose 
pateikiami kur kas išsamesni patarimai, kaip virti ir šventinti 
pagamintą maistą. Vediniai receptai taip pat yra šios knygos 
dalis. 

  
                                                 — Redaktoriai



 

PPIIRRMMAASS  SSKKYYRRIIUUSS  
KKooddėėll  žžmmoonnėėss  vviissaammee  
ppaassaauullyyjjee  vvaallggoo  mmėėssąą??  

 
Daugelyje pasaulio šalių žmonės valgo mėsą nuo 

kūdikystės, nes niekas jiems nepasakodavo apie mėsos 
valgymo pasekmes. Kunigai, valstybių vadovai, tėvai, 
draugai, mokytojai, sveikatos darbuotojai, žiniasklaida, 
mėsos vartojimo skatinimas ir pats mėsos skonis žmones 
padarė priklausomus nuo mėsos valgymo. Mėsa yra puikaus 
skonio, todėl žmonės nesivargina pripažinti baisaus fakto – 
žudomi nekalti gyvūnai ir jų mėsa patiekiama ant 
stalo. Taigi, viso to rezultatas yra tai, jog vis daugiau ir 
daugiau žmonių, nesusimąstydami, mėsos valgymą suvokia 
kaip gyvenimo būdą. Tačiau Dievo įstatymų nežinojimas 
nėra pateisinamas, todėl protinga būtų domėtis ir atrasti 
mitybai tinkamiausius maisto produktus – taip galima 
išsilaisvinti nuo pasekmių. Tuomet tapsite sveiki, laimingi 
bei išmintingi.  

Paprastai tie, kurie yra priklausomi nuo mėsos 
valgymo, galvoja, jog vegetariškas maistas yra beskonis, 
nuolat besikartojantis, neturi baltymų ar gyvybingumo ir 
būna virtas tik vandenyje. Mėsos valgytojai galvoja, kad 
žmonės neišgyventų, jei nevalgytų mėsos. Kodėl tuomet 
gorila, dramblys, arklys ir jautis yra tokie dideli, ir 
stiprūs? Jie visi yra vegetariškai mintančios būtybės, tačiau 
kiekviena iš jų – labai stipri. Įsitikinimas, kad mėsa suteikia 
energijos, aprūpindama organizmą dideliu kiekiu reikiamų 
baltymų, – iš tiesų, tai tik propaganda.  
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Šventas Augustinas (354-430 m. pr. m. e.) parašė 
savo „Laisvos valios pasirinkimą“, kuris vėliau buvo 
išverstas ir išleistas ledinyje, pavadinimu „Bažnyčios Tėvų 
tarnystės“, teigdamas, kad „nors pirmasis vyras buvo 
nedrausmingas ir gyvuliškas, nepaisant to, jis buvo 
vegetaras“. Augustino propaganda nulėmė, kad mūsų 
požiūris ir prigimtis pasikeitė, negalvojant apie veiksmus, 
kurie sumenkino gyvūno vertę vyrų sąmonėje.  

Iki Augustino valdymo laikų, praktiškai kiekvienas 
žmogus buvo vegetaras. Origenas (185?-254? m. pr. m. e.), 
kuris laikomas krikščioniškosios filosofijos įkūrėju, –  taip 
pat buvo vegetaras. Žmogui yra suteiktas tam tikras laisvos 
valios pasirinkimas, kad pasirinktų tai, kas jo nuomone yra 
geriausia jam pačiam, tačiau, jei ta valia klaidingai 
panaudota – ji užtraukia blogą karmą (arba reakciją) pačiam 
asmeniui, todėl Origenas teigė, kad asmens degradacija 
vyksta dėl piknaudžiavimo laisva valia. Jis tikėjo sielų 
dvasiniu augimu ir degradavimu, evoliucijos vystymosi 
etape. Pasak jo, individualios sielos, nepasiekusios 
galutiniojo tikslo – vėl ir vėl reinkarnuojasi šiame 
pasaulyje. Iki Augustino valdymo laikų, ši reinkarnacijos 
idėja vis dar dominavo – ji sulaikydavo žmones nuo mėsos 
valgymo.  

Todėl kunigai, valstybių vadovai, tėvai, mokytojai, 
sveikatos darbuotojai bei žiniasklaida turėtų suvokti realią 
sveikatos vertę ir skleisti informaciją apie vegetarizmą, kad 
žmonės ilgai, ir sveikai gyventų. Net jei žmogus nuo 
gimimo yra įpratęs valgyti mėsą, jis turėtų jos atsisakyti, nes 
mėsos vartojimas veda link nuodėmės. Būtų išmintinga, jei 
kiekvienas protingas asmuo taptų vegetaru, – tuomet jis taps 
laimingas ir ramus.  
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Kiekvienam žmogui reikalingi tinkami nurodymai, 
kad jis pasirinktų teisingą kelią; tuomet toks asmuo išvengs 
netinkamų veiksmų. Nesenstantys sanskrito tekstai, 
vadinami Vedomis. Jie yra pirmieji rašytiniai religiniai 
tekstai, kuriuose gausu įvairiausių rekomendacijų. Pasak 
mokinių, kurie išmano vedas ir sanskritą, – šias knygas 
diktavo, arba jas parašė pats Aukščiausias Viešpats. Vedos 
teigia, kad Aukščiausias Viešpats, kuris gyvena savo 
karalystėje, – Jis sukūrė šį pasaulį ir pripildė įvariausiomis 
gyvomis būtybėmis, kad kiekviena galėtų patirti savo 
praeities poelgių pasekmes. Maloningasis Viešpats, 
žinodamas gyvųjų būtybių problemas, apsireiškė šiose 
Vedose ir jose pateikė informaciją, kaip laimingai gyventi 
šiame problematiškame materialiame pasaulyje, ir kaip po 
mirties pasiekti Dievo karalystę.  

Pasak „Britannica“ enciklopedijos, Vedos, užrašytos 
sanskrito kalba, atsirado dar gerokai prieš krikščionybę. 
Kitas sanskrito kalbos pavadinimas yra deva-nāgarī, arba 
Dievo ir pusdievių kalba, gyvuojanti nuo šios kūrinijos 
atsiradimo laikų. Net jei mes pažvelgtume į „Koledžo“ 
žodyną, jame rašoma, kad sanskrito kalba buvo pradėta 
naudoti maždaug nuo 1200 m. pr. m. e. ir visi Vedų raštai 
užrašyti/arba pradėta kalbėti šia kalba. Šiuose raštuose, taip 
pat ir kitose šventose pasaulio knygose, teigiama, kad 
viskas, ką matome, – yra sukurta Aukščiausiojo Viešpaties. 
Viešpats padalijo žmones į dvi kategorijas – dieviškieji ir 
demoniškieji.  Viešpats Kṛṣṇa tai patvirtina „Bhagavad 
Gītoje“ (16.6), „dvau bhūta-sargau loke ‘smin daiva āsura 
eva ca, esti dviejų rūšių būtybės šiame pasaulyje – 
dieviškosios ir demoniškosios“. Jis taip pat teigia, kad 
demoniški žmonės nežino, – ką reikia, ir ko negalima 
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daryti. Jie neturi švaros pojūčio ir elgiasi netinkamai.  
Dieviški žmonės visada tvirtai laikosi Dievo 

įsakymų, o demoniški – veikia impulsyviai, ignoruodami 
Dievo įsakymus. Šios dvi klasės: vyriškoji-dieviškoji, ir 
demoniškoji, – egzistavo per visą istoriją. Mėsos valgymas 
taip pat egzistuoja jau ilgą laiko tarpą.  Pradžioje visi 
žmonės buvo vegetarai, bet galiausiai, kai kurie iš jų pradėjo 
valgyti mėsą. Norėdami patenkinti savo poreikius, jie ėmė 
medžioti ir valgyti savo grobį. Šiuolaikinėje visuomenėje 
skerdyklos tarsi ėmėsi medžiotojo vaidmens ir pradėjo tiekti 
mėsą pakuotėse, kad žmonės nesuprastų, – mėsa gaunama 
žudymo metu. Žmonės gyvena neišmanymo energijoje, 
todėl mėsos valgytojų skaičius smarkiai išaugo.  

Vedos taip pat teigia, kad paaukotas gyvūnas gali 
būti valgomas, tačiau reikia vadovautis tam tikromis 
aukojimo taisyklėmis. Kai aukojamasis gyvulys būdavo 
atvežtas ant pakylos, skirtos aukojimams, gyvuliui į ausį 
būdavo sakoma: „jeigu nebūsi išvaduotas – tuomet sugrįši ir 
nužudysi mane kitame gyvenime.“ Tokios aukos būdavo 
atliekamos naktį, mėnulio jaunaties metu –  toks laikas būna 
tik kartą per mėnesį. Atnašavimo metu, tyras šventikas 
kartoja tobulas mantras (dvasines giesmes), kad 
nužudytasis gyvūnas taptų išlaisvintas. Kai buvo laikomasi 
šių taisyklių, mėsos valgymas buvo leidžiamas, remiantis 
Vedomis. Šių apribojimų turėjo laikytis tie, kurie norėjo 
valgyti mėsą vedinėje civilizacijoje.  

Dabartiniame neramumų amžiuje, vediniai šventikai 
neužsiima tokia bauginančia veikla, tokia kaip mantrų 
kartojimas aukojamiems gyvūnams, nes jie žino, kad tokios 
mantros neteko savo galios. Štai kodėl Vedos įvedė 
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draudimą aukoti gyvūnus šiame amžiuje. Vediniuose 
šventraščiuose rašoma:  

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ 
sannyāsaṁ pala-paitṛkam 

devareṇa sutotpattiṁ 
kalau pañca vivarjayet  

„Žirgų ir karvių aukojimai, gyvenimo būdas, 
atsižadėjus materialinės gerovės, aukų atnašavimas 
protėviams, ir sūnaus gimdymas nuo vyro brolio, – šie penki 
dalykai yra uždrausti šiame Kali jugos amžiuje.“  

Dėl šių bei daugelio kitų priežasčių, žmonės jau 
daugelį šimtmečių visame pasaulyje valgo mėsą. Norėdami 
pagerinti savo sveikatą, laimę ir vidinę ramybę – 
turėtumėme susilaikyti nuo mėsos valgymo, ir pradėti 
kelionę vegetarinio gyvenimo būdo link. 

 
  



 



 

AANNTTRRAASS  SSKKYYRRIIUUSS  
VVeeddiinniiss  vveeggeettaarriizzmmaass  

 

LAIMĖ, PER TEISINGĄ SĄMONĘ 

Vedos atskleidžia, kaip turėti švarų organizmą ir tyrą 
sąmonę, kaip dorybingai elgtis, kad patirti nuolatinę 
ramybę, kuri, ir yra laimės šaltinis. Tokia ilgalaikė ramybė, 
gaunama vykdant Viešpaties nurodymus, – reikia rinktis 
maisto produktus iš daržovių karalystės ir nevalgyti gyvųjų 
būtybių. Tai yra tikrasis sprendimas, siekiant taikiai gyventi 
šiame pasaulyje. Vedos ir dauguma pasaulio šventraščių, 
nurodo, kad turime gerbti kitus, t.y. laikytis „auksinės 
taisyklės“.  

Šiuolaikiniame moderniąjame pasaulyje žmonės 
rengia mokslininkų suvažiavimus, kad pasiūlytų būdus, kaip 
pasiekti taiką šiame pasaulyje. Nors jie ir išleidžia daugybę 
pinigų, tačiau taika neįsivyrauja. Žmogus negali sukurti 
taikos, kaip kai kurie kūrybingi ir idealistiški žmonės 
galvoja. Taika slypi Aukščiausiojo Viešpaties 
nurodymuose. Jeigu nesilaikysime senovės šventraščių 
nurodymų – galime tik pasvajoti apie taiką šiame 
pasaulyje. Tie, kurie mąsto praktiškai, – suvoks esmines 
problemų priežastis ir atidžiai, žingsnis po žingsnio, laikysis 
Dievo užrašytų šventraščių nurodymų, –  tuomet greitai 
pasieks ilgalaikę ramybę.  

Pagrindinė taikos sistema yra išdėstyta „Taitīrya 
Upaniṣadoje“:  
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āhāra śuddhau satva śuddhiḥ 
satva śuddhau dhruva smṛtiḥ 

smṛtih labdhe sarva granthinām vipra mokṣaḥ iti 

„Valgydamas švarų ir tyrą maistą, asmuo valo savo 
sąmonę, kuri įtakoja smegenų dalį, atsakingą už atminties 
vystymąsi, todėl gyvenimo problemos palengva išnyksta.“ 

KARMA IR REINKARNACIJA 

Biblijos 104-oji psalmė nurodo, kad Dievas mus 
artimai identifikuoja su laukiniais žvėrimis, jūros būtybėmis 
ir paukščiais. Jis palaimino juos, taip pat kaip ir žmones, 
sakydamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės.“ (Gen. 1:22) 
Dievas nurodo, kad visos gyvosios būtybės, žvelgiant Jo 
akimis – yra vienodos. Daugelis Vakarų filosofų, įskaitant 
Aristotelį, manė, kad gyvūnų sielos nėra nemirtingos. Jis 
manė, jog egzistuoja dviejų tipų sielos – mirtingos ir 
nemirtingos, tačiau Biblijoje tokio teiginio niekur 
nerastume.  

Bet kuri būtybė, turinti šešis gyvybinius požymius – 
gimimas, augimas, šalutinių produktų gaminimas, laimės ir 
kančios pajautimas, senatvė ir mirtis. Tokia gyva būtybė turi 
sielą. Vedos nurodo, „mā himsyāt sarva bhūtanī, nežudyk 
nei vienos kategorijos gyvųjų būtybių.“ Tačiau Augustinas, 
pripažintas Vakarų filosofas, teigia: „Kadangi gyvūnai 
neturi sielos, tai reiškia, jog juos galime naudoti gyvus arba 
mirusius. Mums belieka tik taikyti įsakymą „nežudyk“ kito 
žmogaus, savęs ir kitų.“ („Dievo Miestas“) Iš tiesų, tokie 
pareiškimai tapo priimtini, laikantis krikščioniškosios 
doktrinos. Bet kokios gyvos esybės žudymas, reiškia jos 
prigimtinės teisės gyventi, atėmimą.  
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Vedose nurodyta, jog pradėjimo metu, siela gauna 
kūną. Filosofas Tomas Akvinietis (Tom Aquinas) teigė, kad 
siela yra sukurta kartu su kūnu, ir tuomet ji tampa mirtinga 
arba nemirtinga. Tomo Akviniečio teorija buvo priimta ir 
tapo oficialiąja doktrina katalikų bažnyčioje. Vėlgi, kokia 
yra viso to priežastis? Mes žinome, kad Dievas suteikė 
žmogui gyvybę, tačiau nereiškia, jog siela ankščiau 
neegzistavo. Vedos nurodo, kad Viešpats saugo sielas 
gilaus miego būsenoje, kol Jis yra pasirengęs jose 
apsireikšti. T. Akvinietis tikėjo, kad kiekviena „žmogiškoji 
siela“ buvo sukurta tuo pačiu metu ir gyvena savo 
gyvenimą, o mirus yra išsaugoma, arba pasmerkiama 
amžinai. T. Akvinietis manė, kad nėra galimybių sieloms 
reinkarnuotis. Paneigdami reinkarnacijos ir jos amžinumo 
procesus, tokie filosofai kaip Akvinietis, ir Augustinas, 
žmonėms apsunkino suvokimą apie Aukščiausiojo Dievo 
teisingumą. Nebent egzistuoja atpildas už gerus ir blogus 
darbus, tačiau kaip gali egzistuoti bet koks teisingumas 
šiame pasaulyje?  Sielos įsikūnyjimas į geresnį ar blogesnį 
gyvenimą, arba gimimas aukštesniuose, ar žemesniuose 
pasauliuose – priklauso nuo tos sielos gerų, ir blogų poelgių 
ankstesniame gyvenime. Jei nėra sielų judėjimo šioje 
kūrinijoje, tuomet koks yra atlygis gimusiems sėkmingose 
ar vargingai gyvenančiose šeimose? Vieni žmonės gimsta 
turtingi, gražūs, sveiki bei pamaldūs/religingi, o kiti – 
gimsta neturtingose šeimose, luoši, apsupti neišmanymo 
energijos ir nėra pamaldūs.  Kaip gi taip gali būti, jog siela 
gyvena tik ribotą laiką arba tik vieną gyvenimą? Dabartinės 
sielos gyvenimo kokybė privalo būti susijusi su jos praeito 
gyvenimo poelgiais – tai yra ankstesnių veiksmų rezultatas. 

Tiesa apie sielos amžinybę yra pateikta Indijos Vedų 
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literatūroje, kurioje galima aptikti karmos dėsnių įrodymus. 
Viešpats Kṛṣṇa pasakė savo mokiniui Ardžunai: „Niekada 
nebuvo tokio laiko, kad Aš neegzistuočiau, ar tu 
neegzistuotum, ar visi šie karaliai; niekada nebus tokio 
laiko, kad mes nustosime egzistavę.“ („Bhagavad 
Gītā“  2.12) Siela iš tikrųjų keliauja iš vieno kūno į kitą, 
priklausomai nuo jos karmos – taip, kaip oras sklinda per 
dvokiančią ar aromatingą erdvę, nešdamas savo paties 
kvapą. Panašiai ir siela, kuomet ji atlieka demoniškus 
veiksmus, – ji gimsta žemesnėse gyvybės formose, ar 
tiesiog patiria daugybę nesėkmių. Kai ji veikia pagal 
Viešpaties troškimą, ji patiria ilgalaikę laimę ir kitą 
gyvenimą gimsta rojinėse planetose. Tai yra labai praktiška, 
ir tai pasireiškia kiekvienos gyvos esybės kasdieniniame 
gyvenime.  

Visgi, vakariečių kultūra nepripažįsta sielos 
reinkarnacijos, todėl ji apriboja Dievo įtaką ir Jo 
malonę. Vakariečiai teigia, jog po mirties keliaujama į rojų, 
ar pragarą, arba tiesiog amžiams nutrūksta asmenybės 
egzistavimas. Tačiau Vedos Viešpatį aprašo, kaip patį 
maloningiausią, kuris myli savo sukurtas būtybes. Tačiau 
tie, kurie nesilaiko Viešpaties duotųjų instrukcijų, Jis juos 
baudžia, kaip tėvas baudžia savo nepaklusnų sūnų. Tėvas 
nejaučia neapykantos sūnui. Jis tiesiog baudžia sūnų, kad jį 
paauklėtų. Jei nuo pat pradžių vaikas sugeba elgtis 
tinkamai – jis gaus tėvo palaiminimus. Tad kodėl vaikas 
turėtų elgtis netinkamai ir būti nubaustas? Laikydamiesi 
vedinės sistemos nurodymų, patirsite neribotą laimę šiame 
gyvenime.  
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VEGETARŲ KATEGORIJOS 

Iš tiesų, griežta vegetarinė mityba, kuri aprašyta 
šventraščiuose, ji padeda išlaikyti švarią sąmonę bei skatina 
smegenų ląstelių vystymąsi. Problemos prasideda tada, kai 
sąmonė užsiteršia. Viešpats Kṛṣṇa „Bhagavad Gītoje“ kalba 
apie maistą, kuris yra skirtingos prigimties – dorybės, 
aistros ir neišmanymo. Paprastai asmuo mėgsta tokį maistą, 
kokios prigimties jis pats yra. Svarbiausia, kad žmonės 
pasistengtų pakeisti savo mitybą į kuo aukštesnės prigimties 
maistą. Tuomet jie bus laimingi.  

Prieš 5000 metų, būdamas Indijoje, pats Viešpats 
kalbėjo „Bhagavad Gītoje“:  

āyuḥ-sattva-balārogya-sukha-prīti-vivardhanāḥ 
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvika-priyāḥ 

(„Bhagavad Gītā“ 17.8)  

„Maistas, kuris ilgina gyvenimą, taurina žmogaus 
egzistenciją, suteikia jėgų, sveikatos, laimės, pasitenkinimo, 
o taip pat yra skanus, ilgai išliekantis ir malonus širdžiai – 
tokį maistą mėgsta žmonės, priklausantys dorybės 
prigimčiai.“  

kaṭv-amla-lavaṇāty-uṣṇa-tīkṣṇa-rūkṣa-vidāhinaḥ 
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha-śokāmaya-pradāḥ 

(„Bhagavad Gītā“ 17-9) 

„Maistas, kuris yra labai kartus, rūgštus, sūrus, 
karštas, labai aštrus, prėskas arba per daug prieskoningas – 
jis sukelia stresą, sielvartą ir ligas. Toks maistas mėgiamas 
tų, kurie priklauso aistros prigimčiai.“  
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yāta-yāmaṁ gata-rasaṁ pūti paryuṣitaṁ ca yat 
ucchiṣṭam api cāmedhyaṁ bhojanaṁ tāmasa-priyam 

(„Bhagavad Gītā“ 17-10) 

„Maistas, virtas trys valandos prieš valgį; toks 
maistas, kuris yra beskonis, pasenęs, puvėsių kvapo arba 
toks, kurio neįmanoma valgyti; taip pat maistas, kuris buvo 
valgytas kitų žmonių, – jis priklauso neišmanymo 
prigimčiai.“  

sattvaṁ sukhe sañjayati rajaḥ karmaṇi bhārata 
jñānam āvṛtya tu tamaḥ pramāde sañjayaty uta 

(„Bhagavad Gītā“ 14.9) 

„Gėris suteikia laimę, aistra liepia atsakyti už savo 
poelgius, o neišmanymas veda link beprotybės.“ 

Kaip jau aptarėme anksčiau, laimės šaltinis yra 
ramybė, kuri gali būti gauta tik gyvenant dorybingai, ir 
valgant tyrą (paaukotą) maistą. Bet jeigu vartojamas 
maistas, esantis aistros ar neišmanymo energijose, tuomet 
galite tik pasvajoti apie ramybės būseną. Paprastai yra 
sakoma: „Tu esi tai, ką valgai.“ Tie, kurie trokšta ramybės, 
Viešpats „Gītoje“ rekomenduoja bent jau tapti vegetarais, 
kad galėtumėte patirti ramybės jausmą.  

MĖSOS VALGYTOJŲ BŪSENA 

Galėtume paklausti, jei vegetarai klasifikuojami 
pagal dorybės, aistros ir neišmanymo energijas, tad kokia 
yra nevegetarų kvalifikacija šiame pasaulyje? Remiantis 
Vedomis, jie nėra klasifikuojami. Dievas sukūrė žmones 
valgyti tos pačios rūšies produktus, kokius Jis pats 
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priima. Biblijoje pasakyta: „žmogus sukurtas pagal Dievo 
atvaizdą.“ Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo Dievui 
pasiūlyto maisto, maistas turi būti tinkamas valgyti.  Maisto 
produktų kategorija, kurią Viešpats priima – yra nurodyta 
senuosiuose Indijos šventraščiuose, kuriuose Jis nurodo:  

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati 
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam aśnāmi prayatātmanaḥ 

(„Bhagavad Gītā“ 9-26) 

„Tas, kuris su meile ir atsidavimu Man pasiūlys 
lapelį, gėlę, vaisių ar vandens – Aš tai priimsiu.“ 

Taip pat Vedose yra paaiškinta, kad maisto 
produktai, tokie kaip vaisiai, daržovės, grūdai, pupelės, 
pieno produktai, riešutai, druska ir cukrus, sumaišius juos 
tinkamomis proporcijomis – tokį maistą galima siūlyti 
Viešpačiui. Toks maistas didina ilgaamžiškumą, suteikia 
sveikatos bei laimės.  

Šie maisto produktai yra dorybės energijos. Viešpats 
nepriima maisto produktų, kurie priklauso aistros ar 
neišmanymo energijoms, nekalbant apie nevegetarinį 
maistą. Faktai atskleidžia, kad vegetarai yra ramesni, 
mažiau nusivylę ir rečiau serga už mėsaėdžius. Labai retai 
pasitaiko, kad nevegetarai būtų laimingi dar šiame 
gyvenime arba po mirties. Senovės Indijos šventraščiuose 
rašoma:  

ye tvanevaṁ-vido ‘santaḥ stabdhāḥ sad-abhimāninaḥ 
paśūn druhyanti viśrabdhāḥ pretya khādanti te ca tān 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 11.5.14) 

„Tie, kurie yra priešiškai nusiteikę Aukščiausiosios 
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Dievo Asmenybės atžvilgiu; ar elgiasi labai išdidžiai; arba 
tie, kurie yra neišmanyme ir nieko nesuvokia apie vedinius 
religinius principus ir laiko save labai pažengusiais; tie, 
kurie žudo gyvūnus, be jokių dvejonių, kad juos 
suvalgytų. Tačiau jie nežino, kad tie patys gyvūnai suvalgys 
juos pakeliui į pragarą, iš karto, kai jie mirs.“  

Todėl, remiantis vediniu standartu, ir materialiosios 
prigimties tvarka, šie žmonės yra laikomi žemesnėse 
kategorijose.  Taigi, jie užsitraukia sunkią bausmę. Turite 
būti labai atsargūs, kad nepatektumėte į šią kategoriją. 

 MĖSOS VALGYMO PASEKMĖS 

Didžios save realizavusios sielos aiškiai apibrėžė 
nevegetarinio maisto sampratą. Tokios didžiosios sielos gali 
tiesiogiai kalbėtis su Dievu. Pokalbis pateikiamas žemiau:  

māmsa bhakṣayitāmutra yasya māmsam ihādmyaham 
etat māmsasya māmsatvam pravadanti manīṣiṇaḥ 

(„Nīrṇaya Dīpikā“) 

„Senovės Indijos sanskrito kalboje mėsa yra 
vadinama māmsaḥ. Išskaidę šį žodį, turime žodį mām, kurio 
reikšmė „man“ ir saḥ, kuris reiškia „su juo“. Taigi, 
pažodžiui, verčiant būtų „taigi aš valgau jį su savimi“. Toks 
asmuo po savo mirties bus suvalgytas tos nužudytosios 
būtybės. Toks yra tikslus žodžio „mėsa“ apibūdinimas 
sanskrito kalboje.“ 

Taigi, mėsos valgytojas bus suvalgytas to gyvūno, 
kurį jis valgo, todėl kiekvienas mąstantis individas turėtų 
apsvarstyti galimybę tapti vegetaru.  

Vegetarai neprisideda prie smurto, nes dauguma jų 
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valgomų produktų yra gaunami iš augalų. Prieš nužudant 
gyvūną, jis turėjo patirti didžiulį skausmą ir kančias – tai 
reiškia, kad sąmoningos būtybės teisė gyventi, buvo 
pašalinta.  Viešpats, kuris davė gimimą nužudytąjam 
gyvūnui, nusprendė apgyvendinti ypatingas sielas tame 
kūne nustatytą laiką ir leisti jiems mirti natūralia 
mirtimi. Pats pirmasis Biblijos įsakymas nurodo, kad 
žmonės turėtų būti vegetarais. „Ir Dievas tarė: „Štai daviau 
jums visų žemėje augančių augalų sėklas ir visų medžių, 
kurie mezga vaisius – toks turėtų būti jūsų maistas.“ 
(„Genezė“ 1.29).“ Kiekviena didžioji pasaulio religija 
nurodo, kad mes neturėtume sukelti skausmo kitoms 
gyvoms būtybėms.  

Kai gyvūnas nužudomas, siekiant gauti iš jo mėsą, tai 
sukelia didžiulę tragediją, asmens, kuris valgo tą mėsą – 
kūnui, protui, intelektui ir sielai.  Kiekviena siela, esanti 
kūne, yra pastovi, o fizinis kūnas kinta, priklausomai nuo 
jos karmos. Pavyzdžiui, automobiliai, visureigiai ir 
sunkiasvorės mašinos yra įvairausių dydžių ir formų, tačiau 
kiekviena jų – valdoma žmogaus.  Kiekviena gyvoji būtybė 
išoriškai gali atrodyti skirtinga, tačiau viduje turi tą pačią 
sielą.  Kai iš sielos atimame jos teises – nusikalstame 
Visagalio Viešpaties akyse.  

AR VEGETARAI DALYVAUJA 
ŽUDYMO PROCESO METU? 

Kiekvienam išmintingam žmogui kyla daugybė 
klausimų.  Žmogiškosios prigimties įstatymas nurodo, kad 
niekas nenori prisipažinti kaltu, dėl padarytų klaidų. Akis už 
akį, dantis už dantį; jei aptikote mano padarytas klaidas, – 
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tuomet aš išsiaiškinsiu, kokias klaidas jūs padarėte. Taigi, 
natūralu, kad nevegetarai aptiks klaidas, kurias daro 
vegetarai. Jei mėsos valgytojai yra atsakingi už gyvūnų 
žudymą, tuomet vegetarai atsakingi už augalų 
žudymą.  Daržovės, pavyzdžiui, špinatai ir bulvės, taip pat 
gyvena savo gyvenimą.  Jei kas nors pavogtų vieną dolerį ar 
milijoną dolerių – kiekvienas bus pavadintas vagimi ir bus 
už tai nubaustas. Taip pat, kaip mažos ar didelės gyvosios 
būtybės žudikas, jis užsitrauks vieną ir tą pačią bausmę. Jei 
nutinka toks atvejis, ar galėtų kas nors teigti, kad gali būti 
kitaip?  

Augalai turi šešis gyvybinius požymius – gimimas, 
augimas, gebėjimas patirti skausmą ir malonumą, šalutinių 
produktų išskyrimas, vytimas ir mirtis. Jie taip pat turi 
sielas. Tokiu atveju, vegetarai taip pat turėtų patirti 
pasekmes, kaip ir mėsos valgytojai. Niekas šiame pasaulyje 
(šioje kūrinijoje), mažas ar didelis nusidėjėlis, neišvengs 
bausmės už savo netinkamus poelgius. Aukščiausiojo 
Viešpaties teismas niekieno nediskriminuoja, Jis mato 
kiekvieną Savo kūrinijoje ir visi yra lygūs. Kaip Viešpats 
nurodo „Gītoje“:   

samo ‘haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo ‘sti na priyaḥ 
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi te teṣu cāpy aham 

(„Bhagavad Gītā“ 9.29) 

„Esu vienodai nusiteikęs kiekvieno atžvilgiu, niekam 
nepavydžiu nei ko nors geidžiu, bet tie, kurie su atsidavimu 
Man tarnauja ir yra prie Manęs prisirišę, – Aš taip pat esu 
prie jų prisirišęs.“   

Norint išlaikyti savo fizinę egzistenciją šiame 
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pasaulyje, kažkas turi žudyti ir valgyti kitas gyvąsias 
būtybes. Asmuo gali valgyti kitas gyvas būtybes, jei kitaip 
neįmanoma išgyventi šiame pasaulyje. Toks yra gamtos 
dėsnis.  Senovės Vedų literatūroje išdėstyta:  

ahastāni sahastānām apadāni catuṣ-padām 
phalgūni tatra mahatāṁ jīvo jīvasya jīvanam 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 1.13.47) 

„Tie, kurie neturi rankų – yra maistas tiems, kurie turi 
rankas; tie, kurie neturi kojų – yra maistas 
keturkojams. Silpnasis yra stipresniojo pragyvenimo 
šaltinis, tokiu būdu, vienos gyvos būtybės tampa maistu 
kitoms gyvoms būtybėms.“ 

Netgi esant tokiam įstatymui, kad gyvoji būtybė 
išlieka gyva, kitos būtybės sąskaita. Taip pat egzistuoja ir 
Dievo įsakymai, kuriems žmogus privalo paklusti. Gyvūnai 
negali naudotis tokiais diskriminuojančiais 
įstatymais.  Tigras gali užpulti, nužudyti ir suvalgyti 
silpnesnįjį gyvūną, ar patį žmogų, tačiau žmonės turi veikti 
pagal tam tikras etines nuostatas, užtikrinant jų taikų 
egzistavimą. Natūralioji egzistencija esti tuomet, kai 
silpnesniosios būtybės yra išnaudojamos stipriųjų. Tai 
negali būti patikrinta jokiomis oficialiomis priemonėmis, 
išskyrus vadovaujantis dvasinėmis taisyklėmis. Remiantis 
Vedų įsakymais, nėra teisinga, jog kai kurie žmonės žudo ir 
valgo gyvūnus, tuo pačiu metu kitiems žmonėms 
pamokslaudami apie taiką. Šis veiksmas yra 
veidmainiškas. Jei žmonės neleidžia gyvūnams egzistuoti 
taikiai, tai kaip jie patys gali tikėtis taikos žmonių 
visuomenėje? Už kiekvieną veiksmą sulauksime tolygios 
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priešingos reakcijos. Todėl yra būtina, kad žmonės laikytųsi 
Dievo įsakymų, išdėstytų senovės šventraščiuose.   

Žmonės klausia, jei vegetarai taip pat dalyvauja 
žudyme, tai kodėl mes esame priešiškai nusistatę prieš tuos, 
kurie valgo mėsą? Atsakymas būtų toks: kai valdžia pritaria 
bet kokiam poelgiui, net jei tai susiję su žudymu – tuomet 
tokia veikla yra pateisinama. Visais atvejais ir visose 
situacijose, Aukščiausiasis Viešpats yra Aukščiausioji 
valdžia. Viešpats tarė: „Jei kas nors su meile ar atsidavimu 
Man pasiūlys lapelį, gėlę, vaisių ar vandens – tokią auką Aš 
priimsiu.“ Tai reiškia, kad Viešpats yra vegetaras ir 
žmonėms suteikia leidimą būti vegetarais. Jei žmonės 
vykdo Viešpaties nurodymus, jie tampa laisvi nuo žudymo 
padarinių. Paimkime pavyzdį, karys mūšio lauke, 
vykdydamas vadovo nurodymus, nužudo daug priešingos 
pusės žmonių ir už tai gauna apdovanojimą. Tačiau, jei tas 
pats kareivis atostogoms grįžta namo ir su kuo nors turi 
nesutarimų, todėl iš pykčio nužudo tą asmenį – jis bus 
nubaustas už savo veiksmą. Nors, šiuo atveju, žudymas 
atliekamas abiem atvejais, du atskiri veiksmai neužtikrina to 
paties rezultato. Pirmuoju atveju, jis vykdė vadovo 
nurodymus, o antruoju – tai buvo jo paties užgaida, todėl jis 
bus, atitinkamai, apdovanotas arba nubaustas. Lygiai taip 
pat ir Aukščiausiasis Viešpats – vyriausiasis kūrinijos 
valdytojas. Kiekviena siela atėjo iš Jo. Jis yra visų, ir visa 
ko, valdytojas. Jei mes vykdome tai, ką Jis liepia – būsime 
apdovanoti ilgalaike laime ir galimybe 
išsivaduoti.  Pražūtingas veiksmas, toks kaip Viešpaties 
įsakymų nesilaikymas – užtraukia bausmę, todėl kiekvienas 
turėtų laikytis Dievo įsakymų, kurie yra išdėstyti Vedų 
šventraščiuose. Nesvarbu, kokios kategorijos maistą valgo 
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Viešpats, pirmiausia, maistas turi būti Jam pasiūlytas ir po 
to, tai turėtų suvalgyti žmonės. Bet koks kitas maistas yra 
laikomas užterštu, ir užtraukia nuodėmę.  

ETIKOS TEISĖ ŽUDYMO METU 

Galėtumėte paklausti, nejau Dievas nedavė vyrui 
teisės valdyti gyvūnus? („Gen.“ 1.26) Taip, bet vėliau Jis 
taip pat uždraudė jų naudojimą maistui. („Gen.“ 1.29). 
Nepainiokite terminų – valdžia ir dominavimas.  Valdžia 
reiškia rūpybą arba globą, o ne žudymą, ar 
išnaudojimą. Neteisinga auginti ir veisti gyvūnus, tik dėl 
mėsos. Kasmet, dėl maisto yra nužudoma milijardai gyvūnų 
ir paukščių. Kol didžioji dauguma gyvūnų yra nužudomi 
skerdyklose, kiti jų nužudomi dėl vadinamo sportinio 
intereso, pavyzdžiui, gaidžių peštynių kovos 
metu.  Žudydami vargšus gyvūnus, žmonės nesusimąsto 
apie skausmą, kurį jie patiria. Net Viešpats Jėzus sakė: 
„Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad jums darytų“. 
Daugybė žmonių yra abejingi gyvūnų patiriamoms 
kančioms. Vedinėje kultūroje teigiama, „ātmavat sarva-
bhūteṣu yaḥ paśyati sa paṇḍitaḥ, šiame pasaulyje tie, kurie 
mato kitų gyvų būtybių skausmą ir malonumą, kaip jų pačių 
skausmą, ir malonumą – yra vadinami išmintingais.“ Nors 
gyvūnai ir paukščiai nekalba mūsų kalba, jie skausmingai 
rėkia žudymo metu. Kiekviena būtybė, kuri juda šioje 
planetoje, yra Dievo vaikas, todėl kiekvieno civilizuoto 
žmogaus pareiga yra juos apsaugoti. Remiantis karmine 
teise, patirdami malonumą kitų sąskaita, darome 
nusikaltimą. „Nužudyti jautį yra tas pats, kas nužudyti 
žmogų.“ (Izaokas 66.3) Niekas negali paslėpti savo 
veiksmų nuo plačiai atvertų Viešpaties akių. Už kiekvieną 
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veiksmą sulauksime tokios pačios priešingos 
reakcijos. Suvokdami šias etines priežastis, daugelis žmonių 
visame pasaulyje tampa vegetarais. Jei vegetarai kam nors 
ir sukelia kančią – tai yra mažiausia pasekmė, iš visų 
galimų.  

SENOVĖS VEDINĖ FILOSOFIJA 

Indijos Vedų šventraščiai buvo pradėti datuoti dar 
prieš Budizmą. Ne tik šie šventraščiai draudžia valgyti 
mėsą, jie taip pat reikalauja kovoti už gyvybę. Net 
nuskriaudę skruzdėlę, sulauksite atsako už jai suteiktą 
skausmą ar mirtį. Šventraščiai teigia, jeigu niekas iš nieko 
negali sukurti kūrinijos – tuomet nevalia žudyti bet kurios 
gyvosios esybės. Remiantis vediniu įsakymu, žodis 
„žudyti“ taikomas kiekvienai šio pasaulio gyvąjai būtybei, 
ne tik žmonėms, todėl prievartos atsisakymas ir vegetarizmo 
pagrindai – griežtai rekomenduotini žmogiškosioms 
būtybėms.  

Neišmintinga būtų sakyti, Jėzus valgė žuvį, todėl mes 
galime žudyti ir valgyti žuvis. Reiktų prisiminti, kad Jėzus 
taip pat sukūrė ir daugybę žuvų. Todėl, kol mes turime 
kūrybinę galią, neturėtume įsitraukti į žudymą. „Galite tarsi 
sakyti nežudyk“, Biblijoje teigiama, kad šis žodis, skirtas 
nežudyti žmones, o ne gyvūnus. Ši nuostata buvo priimta 
Augustino valdymo laikais, nes jis tarsi atskyrė gyvūnų ir 
žmonių sielas. Kitos gyvos būtybės nužudymas – yra 
vadinama žudymu, tokį apibrėžimą rastume žodyne. 
Vedinis standartas teigia, kad už kiekvieną nužudytą gyvą 
būtybę asmuo netenka savo gyvenimo, nes Dievo akyse, 
kiekviena gyvoji esybė yra tokios pat vertės. Jei tiesiog 
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stebėsime gyvūnus, savo augintinius ar zoologijos sode 
esančius gyvūnus, tuomet matysime, kad jie elgiasi beveik 
kaip žmonės. Jie valgo, miega, rūpinasi palikuonimis, 
kovoja už būvį, galvoja, jaučia ir reaguoja į kreipimąsi, – 
tokius dėsnius pastebėsime gyvūnų tarpe. Kadangi gyvūnų 
emocijos ir intelektas nėra tokie išsivystę, kaip žmogiškųjų 
būtybių, todėl mėsos valgytojai pateisina gyvūnų žudymą, 
dėl maisto. Argi mes turėtume žudyti protiškai atsilikusius 
žmones, ar vaikus, dėl to, kad jie nėra pilnai išsivystę? Mūsų 
Dvasinis Mokytojas Śrīla Prabhupāda kartą pasakė: „Dievas 
yra Aukščiausiasis Tėvas kiekvienai gyvai būtybei.“ Jei 
tėvas turi daug vaikų, kai kurie yra išsilavinę, o kiti – nėra 
protingi. Tačiau, jei protingasis sūnus pasakytų savo tėvui: 
„Mano brolis nėra labai protingas, leisk man jį nužudyti. Ar 
tėvas sutiktų su tokiu pasiūlymu?“ Žinoma ne. Jei Dievas 
yra Aukščiausias Tėvas, kodėl Jis turėtų leisti žudyti 
gyvūnus, kurie taip pat yra Jo sūnūs? Jei nesiekiame 
pažangos ir netampame vegetarais, tuomet kitas žingsnis – 
kanibalizmas. Juk net esame girdėję kanibalizmo istorijų 
moderniojoje visuomenėje.  

Turėtume suprasti, jog kiekviena gyva būtybė yra 
Aukščiausiojo Viešpaties sūnus ir Jis netoleruoja netgi 
skruzdėlytės nužudymo, – teks sumokėti už bereikalingai 
sukeltą skausmą kitoms gyvoms būtybėms. Kad taptume 
laisvi nuo pasekmių už savo veismus, – turime tapti 
geraširdžiais kiekvienai judančiai būtybei šioje 
žemėje. Viešpats Kṛṣṇa sako „Bhagavad Gītoje“: „Tas, 
kuris yra geraširdis, draugiškas ir nepavydus bet kuriai 
gyvąjai būtybei; kuris yra neprisirišęs šeimos ryšiais, yra 
laisvas nuo netikro ego, ir išlieka ramus laimėje, ir 
nelaimėje; kuris yra savimi patenkintas, ir nuolat užsiima 
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atsidavimo tarnyste, kuris kontroliuoja savo pojūčius, ir 
kurio protas bei intelektas yra skirti Man – toks bhaktas yra 
labai Man brangus.“ („Bhagavad Gītā“ 12.13-14) 

Toje pačioje „Bhagavad Gītoje“ Viešpats Kṛṣṇa 
teigia, kad kiekviena gyva būtybė turi sielą. Gyvybinė jėga, 
kuri kokybiškai yra tokia pati kiekvienoje gyvojoje 
būtybėje, šiuo atveju, yra pranašesė už tą, kurią sudaro 
laikinas kūnas.  Ši siela arba kūno savininkas, po mirties 
persikelia į kitą kūną, – kaip žmogus keičia butą, nuomos 
sutarčiai pasibaigus. Šis judėjimo procesas yra taikomas 
kiekvienai gyvajai būtybei, gyvenimas po gyvenimo. Kaip 
Viešpats Kṛṣṇa sako:  

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naro ‘parāṇi 
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny anyāni saṁyāti navāni dehī 

(„Bhagavad Gītā“ 2.22) 

„Kaip žmogus pakeičia seną ir susidėvėjusį drabužį 
nauju, lygiai taip ir siela palieka senąjį kūną, ir priima 
naują.“  

Ta pati amžina siela, atitinkamai pagal jos darbus, 
keičia savo kūną į žemesnės arba aukštesnės rūšies 
gyvenimą. Viešpats yra tas, kuris nusprendžia, pagal 
kiekvieno esamą dabartinę karmą, koks bus kitas kūnas iš 
šešių kategorijų 8 400 000 kūnų, kurių mokslas iki šiol dar 
nėra atradęs. Viename iš seniausių vedinių šventraščių 
„Garuḍa Purāṇoje“ teigiama:  

jalajānava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati 
kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ pakṣiṇāṁ daśa-lakṣaṇam 

triṁśal-lakṣāṇi paśavaḥ catur-lakṣāṇi mānuṣāḥ 
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„Yra 900 000 skirtingų organizmo rūšių, gyvenančių 
po vandeniu. Augalų pasaulyje yra 2 000 000 kūnų. 
Egzistuoja 1 100 000 skirtingų vabzdžių ir roplių. 1 000 000 
įvairiausių paukščių, 3 000 000 skirtingų gyvūnų ir 400 000 
skirtingų kūnų, žmonių karalystėje.“ Mes negalime 
pasirinkti kito kūno. Tik Viešpats parenka mūsų tolimesnį 
likimą, atsižvelgdamas į mūsų dabartinius darbus. Tačiau, 
kai asmuo yra prisijungęs prie kvalifikuoto Dvasinio 
Mokytojo, jo siela nepaliaujamai keliauja iš vieno kūno į 
kitą, kol jis yra išlaisvinamas. Viskas priklauso nuo 
gyvosios būtybės, eančios mirties patale, psichinės 
būklės.  Kaip Viešpats atskleidė savo mokiniui Ardžunai 
„Gītoje“:  

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram 
taṁ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ 

(„Bhagavad Gītā“ 8.6) 

„Nepriklausomai kokios mintys supa žmogų, kūno 
mirties metu, svarbiausia, tuo metu, yra asmens 
būsena. Apie ką galvosite paskutinę mirties akimirką, ten po 
mirties ir keliausite.“ 

Protas yra tarsi televizoriaus ekranas, mirties metu 
jam bus priminta apie visą anksčiau vykdytą veiklą. Mirties 
metu, nepriklausomai nuo to, kokios tuo metu yra mintys, ši 
būsena jau iš anksto yra susieta su tam tikru fiziniu kūnu, 
kitame jo gyvenime. Protas nuolat fiksuoja mūsų mintis ir 
norus, tokiu būdu, vesdamas link tam tikro kūno. Kūnas, 
kurį turime šiuo metu, ir yra mūsų proto tikslioji būsena, 
paskutiniosios mirties atveju.  Tokiu būdu, Viešpats tai 
patvirtina „Gītoje“:   
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mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ 
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati 

(„Bhagavad Gītā“ 15.7) 

„Visos gyvosios esybės yra Mano amžinai 
fragmentiškos dalys. Dėl sąlyčio su materialiąja aplinka, jos 
labai sunkiai kovoja su šešais pojūčiais, įskaitant protą.“ 

Kūnui mirštant, nemirtinga siela neišnyksta, kaip kai 
kurie, tai teigia. Siela su savimi pasiima savo išlavintuosius 
pojūčius ir protą, iki kito fizinio kūno. Taip Viešpats teigia 
„Gītoje“:  

śarīraṁ yad avāpnoti yac cāpy utkrāmatīśvaraḥ 
gṛhītvaitāni saṁyāti vāyur gandhān ivāśayāt 

(„Bhagavad Gītā“ 15.8) 

„O tuo tarpu kūno savininkas, dvasinė siela, pereina 
iš vieno kūno į kitą, pernešdama visas jame esančias jusles, 
ir intelektą, kaip oras išnešioja gėlių aromatą.“ 

śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca rasanaṁ ghrāṇam eva ca 
adhiṣṭhāya manaś cāyaṁ viṣayān upasevate 

(„Bhagavad Gītā“ 15.9) 

„Gavusi kitą fizinį kūną, gyvoji būtybė gauna 
tinkamas ausis, akis, lytėjimą, liežuvį ir nosį, kurių esmė – 
juslių tenkinimas.“  

Kadangi nėra diskriminacijos, žemesnioji rūšis po 
savo mirties pakyla į aukštesnį gimimą.  Tačiau, 
atsižvelgiant į žinias apie materiją ir dvasią, bei pasirinkimo 
galimybę tarp gėrio ir blogio, žmogiškosios rūšies būtybės 
rizikuoja patekti į žemesniųjų rūšių gyvenimą, jei jos nėra 
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atitinkamai dvasiškai pasirengusios. Dievas išdėstė karmos 
įstatymą žmonijai, kuris, be jokios abejonės, atitinka 
dabartinį asmens mentalitetą. Jei asmuo netrokšta ieškoti 
gyvenimo tikslo, – tuomet jis leidžiasi į gyvūnų 
karalystę.  Kaip Viešpats Kṛṣṇa sako „Gītoje“:  

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā madhye tiṣṭhanti rājasāḥ 
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā adho gacchanti tāmasāḥ 

(„Bhagavad Gītā“ 14.18) 

„Tie, kurie veikiami dorybės energijos, jie pakils į 
aukštesnes dangaus planetas; apsuptieji aistros energijų, 
pasiliks žemiškosiose planetose; ir tie, kurie esti 
neišmanyme – keliaus į pragariškas planetas.“  

Jei kas sako: „man nerūpi, net jeigu aš gimsiu 
gyvūnas, paukštis ar augalas, aš mėgausiuosi viskuo, kas 
man suteikia malonumą šiame gyvenime“, – toks asmuo 
sulauks nelaimių, nes remiantis materialiosios gamtos 
įsakymu, viskas kinta, tam tikru metu. Kiekvienas protingas 
žmogus turėtų susimastyti apie dabartinius veiksmus ir 
ateityje priimti Dvasinį Mokytoją, kad būtų galima išvengti 
neigiamų situacijų. 
 
 
 



 



 

TTRREEČČIIAASS  SSKKYYRRIIUUSS  
MMėėssooss  vvaallggyymmoo  ppaasseekkmmėėss  

 

KOVA UŽ TAIKĄ 

Kodėl žmonės kenčia nuo daugybės įvariausių 
ligų? Vėžys, širdies ligos ir daugelis kitų, kurios užklumpa 
netikėtai. Psichinė įtampa, stresas, depresija, pyktis, kova už 
savo neįgyvendintas svajones, kurios nuolat mus persekioja 
šiame pasaulyje. Dieną ir naktį, atlikdami įvairiausius 
tyrimus, gydytojai ir mokslininkai švaisto sunkiai uždirbtus 
mokesčių mokėtojų pinigus.  Iki šiol, jie nesugebėjo rasti 
atsakymo, kuris išspręstų daugelį šių problemų. Politikai 
dalija pažadus piliečiams, kad suteiks laimingą gyvenimą, 
tačiau jie patys ieško sau laimės, todėl negali tesėti savo 
duotų pažadų. Socialistai ir žmonės, siekiantys žinių apie 
religijas, pamokslauja, ir bando žmones nukreipti teisingu 
keliu, tačiau jie taip pat suklaidinti, nes bando suteikti 
žmonėms ramybę. Praktiškai beveik visi žmonės niekuo 
nebetiki, ir nėra patenkinti veikla, kuri teikia momentinį 
pasitenkinimą. Toks trumpalaikis malonumas nesuteikia 
ilgalaikės prigimtinės laimės, nes remiantis gamtos dėsniais, 
trumpalaikė laimė ilgaainiui sukelia nepasitenkinimą. Tokiu 
būdu, kiekvienas kenčia nuo nerimo. Daugelis žmonių bet 
kokiomis priemonėmis bando surasti tikrą ir ilgalaikę 
laimę.  Jei asmuo neranda tinkamo pagalbos šaltinio, tuomet 
jis negali padaryti teisingo sprendimo, kuris jį vestų 
ilgalaikės laimės ir vidinės ramybės link.  
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FIZINIAI SKIRTUMAI  

  Esti daugybė fizinių skirtumų, tarp mėsos valgytojų 
ir vegetarų. Kaip ir visi vegetariškai mintantys gyvūnai – 
žmonės turi plokščius dantis, kad galėtų atkąsti, ir 
sukramtyti vaisius, daržoves bei grūdus. Gyvūnai, 
mintantys mėsa, – turi aštrius ir smailius dantis, kad galėtų 
sumedžioti grobį, ir jį paskui sudoroti. Be to, plėšrūnai turi 
virškinimo rūgštį, kuri daug kartų stipresnė nei pas 
žmones. Mėsaėdžių gyvūnų žarnynas sudaro vieną 
ketvirtadalį žmogaus žarnyno ilgio.  Taigi, mėsa per 
mėsaėdžių virškinimo traktą pereina greitai ir prieš puvimo 
procesą, pasišalina iš organizmo.  

Mėsa, lavono pavidalu, būdama gyvūno kūne, 
natūraliai greitai suyra. Kadangi žmonės turi ilgesnį 
virškinimo traktą nei mėsaėdžiai gyvūnai, tai žmonėms, 
kurie ją valgo, ji pradeda pūti prieš patekdama į 
žarnyną. Skrandyje pūvanti mėsa pagamina daug toksinų, 
kurie nuodyja kraują. Kūno organai, daugiausia inkstai ir 
kepenys, kurie perfiltruoja kraują – jiems tenka per didelė 
apkrova, todėl atsiranda didelė pavojingų ligų 
tikimybė. Pagal ajurvedą, Indijos vaistažolių medicinos 
mokslą, maistas, kuris valgomas kartu su mėsa – sukelia 
papildomų sunkumų virškinant maistą, t.y. mėsą sunku 
suvirškinti, todėl kūnas atrodo vyresnis nei to paties amžiaus 
vegetarų. Virškinimo metu mėsa sunaudoja daug energijos, 
nes virškinimo fermentai, esantys žmogaus virškinimo 
sistemoje – yra mažiau veiksmingi nei mėsaėdžių gyvūnų.  

LIGOS, KURIAS SUKELIA MĖSOS VALGYMAS 

Jei asmuo valgo mėsą, tuomet jis susidurs su 
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kenksmingų fizikinių reakcijų rezultatais. Daugumai 
žmonių prireiks vaistų, gerinančių virškinimą, kai jie 
priartės prie senatvinio amžiaus. Visi alopatiniai arba 
tradiciniai (sintetiniai, pagaminti ne iš vaistažolių) vaistai 
turi šalutinį poveikį. Kai kurios reakcijos sukelia 
mažėjančią natūralią organizmo energiją, arba sukuria tam 
tikrą pastebimą ligą, asmens, valgančio mėsą, kūne. Todėl, 
mėsos valgymas, vietoj to, kad suteiktų kūnui jėgų ir 
energijos – verčia žmogų jaustis nejaukiai, jis tampa 
mieguistas, tingus, piktas, irzlus ir nelaimingas.  

Mėsaėdžiai gyvūnai gali toleruoti didelį riebalų ir 
cholesterolio kiekį, gautą iš maisto, ir tai neturės jokio 
neigiamo poveikio, kai, tuo tarpu, žmonės, ir kiti 
vegetariškai besimaitinantys gyvūnai – turi ribotus 
gebėjimus įsisavinti didelius riebalų, ir cholesterolio 
kiekius. Jei žmonės, kurie, pagal gamtos dėsnius, yra 
sutverti valgyti vegetariškus maisto produktus; jei jie ilgą 
laiko tarpą valgo jų sistemai nenaudingą nenatūralų riebųjį 
maistą, – išsivystys aterosklerozė.  Tai sukelia labai 
pavojingą situaciją, nes ribojamas kraujo pritekėjimas į širdį 
ir atsiranda širdies priepuolio arba insulto tikimybė. 
Vegetariška mityba paprastai nesukelia jokio šalutinio 
poveikio, todėl tai ir yra ta dieta, kuri gali užkirsti kelią 
daugeliui priešlaikinių mirčių visame pasaulyje.  

Žmogus, valgantis mėsą, gauna daug pavojingų 
toksinų, nes mėsa ilgiau keliauja per žarnyną ir storąją žarną 
– tokiu būdu pažeidžiama gaubiamoji skrandžio žarna. 
Sugedusi mėsa, virškinimo proceso metu, gamina 
medžiagas, kurios gali sukelti vėžį, kurį net šiuolaikinis 
medicinos mokslas sunkiai išgydo. Paprastai mėsos 
valgytojai vartoja įvairius intoksikantus (svaigalus), tokius 
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kaip alkoholiniai gėrimai, arbata arba tabakas – taip 
organizme sukeliamos kenksmingos cheminės 
reakcijos. Vis dėlto šiuolaikinis medicinos mokslas įrodė, 
kad fizinė arba vegetarinė dieta ženkliai sumažina storosios 
žarnos ligų riziką. Tiesą sakant, yra nustatyta, kad daržovės 
padeda išgydyti daugelį virškinimo sistemos ligų. Be to, 
daržovėms nereikia jokių svaigalų, kad organizmas pajėgtų 
jas lengvai suvirškinti.  

Remiantis ajurveda, arba Indijos vaistažolių mokslu, 
daugelis ligų atsiranda dėl gyvūno baimės būti nužudytam. 
Kai gyvūnas gabenamas į skerdyklą, kurioje bus paskerstas 
– jis tampa bailus ir tokiu būdu spontaniškai išsivysto 
daugybė ligų, kurios gali būti perduodamos žmonėms. Mes 
taip pat matėme, kad prieš gyvūno nužudymą, jis pradeda 
nenatūraliai rėkti ir šokinėti aplink. Pasak ajurvedos 
mokslo, tai jame skatina nepagydomas ligas. Žmogus, 
valgantis mėsą, susiduria su dviejų tipų ligomis: ligos, 
kurios jau yra susiformavusios jo paties kūne ir prote, bei 
ligos, perimtos iš gyvūno. Vaistažolių medicinoje taip pat 
nurodyta, kad ligos, atsiradusios iš baimės, – yra sunkiai 
išgydomos. Štai kodėl mėsos valgytojai susiduria su 
daugybe nepagydomų ligų.  

Galvijų ir paukščių augintojai savo gyvulius maitina 
vaistais ir dirbtinėmis cheminėmis medžiagomis, kad 
išlaikytų juos sveikus. Paprastai, gyvūnai, kurie turės būti 
paskersti, jie yra laikomi nehumaniškomis ir nešvariomis 
sąlygomis, kas taip pat prisideda prie daugybės neatpažintų, 
ir nepagydomų ligų.  Transportuojama mėsa yra 
apdorojama įvairiausiais konservantais, kad būtų apsaugota 
nuo ankstyvo sugedimo. Toks mėsos apdorojimo būdas jai 
suteikia patrauklią raudoną spalvą ir kelia pavojų žmonių 
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sveikatai.  
Vegetarinis maistas ne visuomet yra gaunamas 

žudant augalus ar medžius; toks maistas paprastai nesukelia 
jokių nepagydomų ligų. Tarsi gali kilti klausimas, ar augalų 
pjovimo metu, juose susidaro ligos. Jeigu ligos ir atsiranda, 
tačiau jos išgydomos. Reali augalų baimė praktiškai 
neegzistuoja. Be to, pesticidai, purškiami ant daržovių, gali 
būti nuplaunami karštu vandeniu. Jei daržovės tinkamai 
paruoštos, pavojus sumažėja iki minimumo.  Vis dėlto, 
šiuolaikinis mokslas nustatė, jog kai kurie cheminiai 
pesticidai ir trąšos gali prasiskverbti į tam tikrus 
augalus. Dėl šios priežasties, rekomenduojama vartoti tik 
ekologiškai išaugintas daržovės. 
  



 



 

KKEETTVVIIRRTTAASS  SSKKYYRRIIUUSS  
VVeeggeettaarriizzmmoo  nnaauuddaa  

 

ISTORINIS POŽIŪRIS 

Kaip jau anksčiau aptarėme, kad visų būtybių 
Kūrėjas yra vegetaras. Senovės Indijos „Mahabharatos“ 
epas patvirtina, jog susikūrimo pradžioje kiekvienas 
žmogus buvo vegetaras, tačiau vėliau kai kurie žmonės 
pradėjo valgyti mėsą. Dėl šios priežasties, Viešpats Buda 
pradėjo pamokslauti apie prievartos atsisakymą. Viešpats 
Jėzus taip pat pritarė šioms idėjoms. Daugybė didžiųjų 
praeities ir dabarties lyderių buvo vegetarai. Pitagoras teigė: 
„O, mano kolegos, nereikia dengti savo kūno nuodėmingu 
maistu. Mes pažengėme tiek, kad turime obuolių, ir šakos 
linksta žemyn nuo jų svorio, o vynuogių kekės svyra nuo jų 
gausos. Yra daugybė daržovių ir saldžiųjų žolelių, kurias 
galima virti, jos vandenyje suminkštėja. Jūs neturėtumėte 
atsisakyti pieno ar čiobrelių kvapo medaus. Žemė dosniai 
aprūpina savo turtais ir nesmurtiniu maistu. Ji siūlo jums 
vaišes, kuriose nėra kraujo ar skerdimo požymių; tik žvėrys 
ėda mėsą, kad patenkintų savo alkio poreikį. Net ne visi 
gyvuliai taip minta, nes arkliai, galvijai ir avys minta 
žole.“ Plutarchas rašė Pitagorui, kad jis ne tik buvo 
vegetaras, tačiau netgi sumokėjo žvejui, kad šis paleistų 
savo laimikį atgal į jūrą. Iš tiesų, kiekvienoje tikroje 
civilizacijoje mėsos valgymas nebuvo rekomenduojamas.  

Graikų rašytojas Plutarchas, savo knygoje „Mėsos 
Valgymas“ (On Eating Flesh), rašė: „Ar jūs tikrai klausėte 
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Pitagoro, kodėl jis nevalgo mėsos? Aš greičiau stebiuosi, 
kodėl ir kokioje būsenoje, pirmasis vyras savo lūpomis 
palietė sukrešėjusį kraują, ir prilietė prie savo lūpų negyvo 
padaro mėsą, sėdėdamas prie mirusio stalo bei pasenusio 
kūno, ir tai išdrįso pavadinti maisto produktu. Tas vyras 
maitinosi atitinkamomis jos dalimis, kurios prieš tai 
riaumojo, šaukė, judėjo ir gyveno?“ Jis toliau rašė: „Tai 
tikrai ne liūtai ar vilkai, kurie minta mėsa, kad save 
apsigintų. Priešingai, mes ignoruojame skerdyklų žalą ir 
nesusimąstome apie tuos, kurie turi iltis ar dantis, ir gali 
pakenkti mūsų sveikatai. Vardan mažo mėsos gabalo, mes 
atimame jiems saulę, šviesą, gyvenimo trukmę bei teisę 
gyventi ir egzistuoti.“ Jis net metė iššūkį: „Jei drįsti teigti, 
kad esi natūraliai sukurtas tokiam mitybos būdui, tuomet 
pirmiausia nužudyk save, jei iš tiesų nori valgyti. Daryk tai, 
tačiau tik naudodamasis savo turimais nuosavais ištekliais, 
be niekieno pagalbos, nesinaudok vėzdu ar bet kurios rūšies 
kirviu.“  

Prievartos atsisakymo šalininkas, indas Mahatma 
Gandhi, taip pat buvo vegetaras ir parašė penkias knygas 
apie vegetarizmą. Jis teigė: „Aš manau, kad dvasinė 
pažanga įmanoma tik tuomet, kai nustosime liautis žudyti 
mūsų bičiulius, vien tam, kad patenkintume savo kūniškus 
poreikius.“ Kadangi Indija ilgą laiką buvo okupuota Islamo 
ir Anglijos,  kai kurie gyventojai pradėjo valgyti 
mėsą. Mahatmos Gandhi maisto racioną sudarė grūdai, 
žalumynai, citrinos ir medus. Jis rašė savo draugams, kurie 
pradėjo valgyti mėsą: „Būtina ištaisyti klaidą, kad 
vegetarizmas padarė mus silpnesniais, pasyviais arba 
neveikliais. Nemanau, kad mėsa yra reikalinga bet kuriuo 
gyvenimo laikotarpiu.“  
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Žymus rašytojas Džordžas Bernardas Šo (George 
Bernard Shaw), taip pat atskleidė, kai jam buvo pasakyta, 
kad jis atrodo labai jaunatviškai, lyginant su kitais to paties 
amžiaus asmenimis, kurie neatrodo taip jaunai: „Žvelgiu į 
savo amžių.  Ar kiti žmonės atrodo vyresni, nei jie iš tiesų 
yra?  Ko galite tikėtis iš žmonių, kurie valgo lavonus?“ Per 
visą žmonijos istoriją yra ir daugybė kitų žinomų pavyzdžių, 
kurie taip pat praktikavo vegetarinį gyvenimo būdą.  

RELIGIJA IR FILOSOFIJA 

Grūdai, daržovės, pieno produktai, sūris ir sviestas – 
tokia mityba yra sveikiausia, ir suteikia žvalumo. Atmetant 
šia tobulą mitybą ir pradedant valgyti pramoninę mėsą – 
katastrofa bus neišvengiama. Kiekvienas, įskaitant žmogų, 
gyvūną, jūros gyventojus ir paukščius – visi yra Dievo 
tvariniai. Melsti Dievo gailestingumo ir teisingumo, bet 
toliau valgyti paskerstą gyvūną – tai yra tikrų tikriausia 
veidmainystė. Net jei buvo įrodyta, kad mėsa yra naudinga 
sveikatai, vistiek turime išlikti vegetarais, kad gautume 
Dievo gailestingumą. Gyvendami su gyvūnais, galime 
pamatyti, kad jie taip pat myli, turi jausmus ir sielą, todėl 
nusipelno gyventi laisvėje. Jie neturėtų būti žudomi, net jei 
taip vadinamieji „filosofai“ ir religiniai lyderiai juos 
nubaudė, ir juos naudoja kaip maistą. Mes turime pamatyti, 
kurie iš tiesų yra tikrieji filosofai ir religiniai 
mokytojai. Reikia naudoti intelektą, kad galėtume priimti 
teisingus sprendimus. Ar turėčiau valgyti bejėgius gyvūnus, 
nes mano religija tai leidžia daryti? Gal iš tiesų Dievas nori, 
kad būčiau malonus vargšams gyvuliukams ir tapčiau 
vegetaru? Tiesą sakant, vegetariški maisto produktai, kurie 
nurodyti Vedų šventraščiuose – tai yra švarūs maisto 
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produktai. Jie padeda išlaikyti švarią sąmonę ir skatina 
smegenų ląstelių veiklą. Gyvenimo problemos prasideda 
tada, kai sąmonė užsiteršia. Viešpats Kṛṣṇa taip pat sako 
„Bhagavad-Gītoje“, jog geriausia yra valgyti dorybės 
būsenos maistą, kad būtume sveiki, laimingi ir išmintingi. 

 
 
 



 

PPEENNKKTTAASS  SSKKYYRRIIUUSS  
ŠŠvveennttiinnttaass    

 

MAISTO PRODUKTŲ PARUOŠIMAS  

Vegetarinis maistas turi būti ruošiamas, kaip auka 
Dievui. Jį reikia siūlyti su malda ir giedant mantras. Viskas, 
kas egzistuoja – yra Dievo kūriniai. Turime būti Jam dėkingi 
už viską, ką gauname, todėl viską, pirmiausia, reikia siūlyti 
Viešpačiui. Tokiu būdu išsilaisviname nuo karminių 
pasekmių. Tie, kurie laikosi šių pricipų, vadinami bhaktais. 
Kaip Viešpats Kṛṣṇa sako „Gītoje“:  

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo mucyante sarva-kilbiṣaiḥ 
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt 

(„Bhāgavad Gita“ 3.13) 

„Bhaktai yra atleidžiami nuo visų nuodėmės rūšių, 
nes jie valgo paaukotą maistą. Kiti, kurie maistą ruošia tik 
sau, – užsitraukia sunkias nuodėmes.“  

Aukščiausias Viešpats, senovės Vedose minimas 
kaip Kṛṣṇa, Jis gali mus apsaugoti nuo visų karminių 
reakcijų, jeigu Jį šlovinsime, vadovaujantis nustatytomis 
taisyklėmis.  Jis yra visos kūrinijos Viešpats ir Jis žino, kaip 
galima apsivalyti nuo nuodėmių. Jei vykdome Jo įsakymus, 
tuomet Jis akimirksniu pašalina nerimą ir kančias. 
Nevykdydant Jo nurodymų, užsitraukiame sunkią 
nuodėmę. Vienas seniausių Indijos Vedų literatūros kūrinių, 
„Mantrārṇava“ teigia:  
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meghaṁ annaṁ vindate apracetāḥ satyaṁ 
vravīmi badhet sa tasya aryamaṇaṁ puṣyati 

no sakhāyāṁ kevalāgho bhavati kevalādi  

„O kvailiai! Sakau tiesą, kad niekas jums 
nepriklauso, nes grūdai yra gaminami Viešpaties malonės 
dėka, pasirodžius krituliams, ir jūs darote nuodėmę, 
nevykdydami savo pareigų, jei prieš valgydami, maisto 
nepasiūlote Viešpačiui, ir tuo maistu nepasidalinate su 
draugais, o valgote vienas – esate vadinamas vagimi.“  

Todėl visi vegetariniai maisto produktai turėtų būti 
pasiūlyti Viešpačiui, naudojant mantras, (pagarbios tyliai 
giedamos giesmės), kurias moko kvalifikuotas Dvasinis 
Mokytojas. Mantrādhīnaṁ ca daivatam, tokios mantros 
kviečia Dievą ateiti ir sudvasinti jūsų siūlomą maistą, kad 
nuodėmingosios dalelės būtų pašalintos.  

Vedos atskleidžia, kad pagrindinis žmogaus 
gyvenimo tikslas – atstatyti prarastą ryšį su Dievu. Štai 
kodėl kiekvienas religingas žmogus turi dėkoti Dievui, kad 
Jis padeda patenkinti kasdienius poreikius. Žmogaus 
gyvybės forma suteikia šansą sugrįžti namo į Dievo 
karalystę, laikantis Jo rekomenduojamų apsivalymo 
procedūrų, todėl kiekvienas turėtų stengtis patenkinti 
Viešpatį, praktikuodamas atsidavimo tarnystę. Jeigu kas 
nors tarnauja Aukščiausiajam Viešpačiui, jis arba ji 
glaudžiai susivienija su Viešpačiu – tuomet tas asmuo tampa 
labai laimingas. Viešpats kalba „Bhagavad-Gītoje“: „Tik 
atsidavimo tarnystės metu, bhaktas gali pažinti mane ir 
suvokti, kad Aš esu tiesa – Aukščiausiasis Viešpats. Tik 
pažinęs mane, jis pateks į Mano Aukščiausiąją Karalystę.“ 
Vykdant atsidavimo tarnystę, padedant kvalifikuotam 
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Dvasiniam Mokytojui – galima garantuoti patekimą į Dievo 
karalystę.  

Tarsi kyla klausimas, kaip galima mylėti kažką, ko 
nesame matę? Vedų literatūra labai išsamiai aprašo 
unikalius Aukščiausiojo Viešpaties bruožus, kad galėtume 
Jam tarnauti be jokių išlygų. Vedinė Dievo samprata nėra 
miglota; ji labai specifinė ir konkreti, kad nebūtų jokių 
spekuliacijų. Senovės Indijos šventraščiuose yra aprašyta 
daugybė Viešpaties savybių, todėl Jo vardas yra Kṛṣṇa 
„Visų patraukliausias Viešpats“. Suvokus asmeninį Dievo 
tapatumą, tampa labai lengva medituoti ir Jam siūlyti mūsų 
pagamintą maistą. Jis, kaip Aukščiausis Asmuo, grąžina 
bhakto Jam siunčiamą meilę, nors aukojimas padarytas čia, 
žemėje, o Jis yra toli – Savo Karalystėje. Nors Jis yra 
dvasiniame pasaulyje, Jis viską persmelkia, sarvataḥ pāṇi-
pādaṁ tat, Jo rankos ir kojos yra tokios ilgos, kad Jis visur 
viską pasiekia, todėl Jis priima tai, ką pasiūlome su meile – 
maistas tampa švarus ir laisvas nuo visų karminių 
pasekmių.  

ŠVENTINTO MAISTO GALIA  

Dievas (Kṛṣṇa) yra berbis ir turi neribotą 
transcendentinę jėgą. Jis, dėka transcendentinės galios, 
materiją gali paversti dvasia. Jei Jis to negalėtų padaryti – 
nebūtų Visagalis Viešpats, nes niekas kitas neturi tokios 
galios. Kaip geležies strypas, atremtas į ugnį, kurį laiką 
veikia lyg ugnis, taip ir maistas su atitinkamomis 
mantromis, pasiūlytas Viešpačiui, – tampa visiškai 
sudvasintas ir geba apvalyti valgančiojo nuodėmes. 
Prasādas – tai Viešpaties pašventintas maistas. Sanskrito 
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kalboje prah-shaH-dahm reiškia „Viešpaties išlaisvinimo 
malonė.“ Toks pašventintas vegetarinis maistas parodo 
vegetarinės mitybos tobulumą. Šis maistas išlaisvina nuo 
visų nuodėmių ir sunaikina visus gyvenimiškus 
rūpesčius. Tokio maisto vartojimas pašalina piktasias 
dvasias, psichologines ir sveikatos problemas bei priartina 
prie Dievo.  Vedos teigia, kad pagrindinis žmogaus 
gyvenimo tikslas – atstatyti prarastus ryšius su Viešpačiu. 
Siekiant šio tikslo, labai naudinga valgyti prasadą. Nors Jis 
yra Dievas, ir gali valgyti bet ką iš Savo kūrinijos, 
„Bhagavad-Gītoje“ Jis sako: „Jei kas nors, su meile ir 
atsidavimu, Man pasiūlo lapelį, gėlę, vaisių, ar vandens – 
tokia auką Aš priimu.“ Jis niekada nesako, – siūlykite Man 
mėsą ar vyną – turėtų būti suprantama, jog Jis nenori tokių 
nešvarių dalykų. Dievas yra vegetaras, ir nori, kad mes visi 
būtume vegetarais. Jis toliau kalba: „Visa, ką tu darai ar 
valgai, viskas, ką atiduodi, taip pat kokias askezes atlieki – 
turėtų būti kaip dovana Man.“ Jis toliau sako: „Tokiu būdu 
būsi išlaisvintas nuo atoveiksmio už visus gerus ir blogus 
darbus, ir, remiantis šiuo atsižadėjimo principu, būsi 
išlaisvintas ir ateisi pas Mane.“  

Yra toks posakis: „Tu esi tas, ką valgai“ Prasādas – 
Aukščiausiojo Viešpaties paragauto maisto likučiai, kurie 
tikrai atveda prie ilgalaikės laimės šiame gyvenime. Būdami 
Dievo vaikais, turime vykdyti pareigą, sekti tuo, ką Jis 
sako.  

GAMINDAMI MAISTĄ, LAIKYKITĖS ŠVAROS  

Ruošiant maistą, labai svarbu virtuvėje palaikyti 
švarą, nes nešvarus maistas negali būti siūlomas Viešpačiui. 
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Pirkdami ingredientus, turime būti labai išrankūs. Kaip jau 
anksčiau aptarėme, yra trijų rūšių maisto produktai, kurie 
aprašyti Viešpaties Kṛṣṇos penkių tūkstančių metų senumo 
„Bhagavad Gītoje“: dorybės, aistros ir neišmanymo 
energijos maisto produktai. Todėl toks pasirinkimas turėtų 
griežtai susidėti iš daržovių, vaisių, grūdų, pupelių, cukraus 
ir pieno produktų. Sudarius tinkamus derinius, toks maistas 
bus dorybingas. Įvairūs prieskoniai ir kiti natūralus 
ingredientai, kurie būtini ruošiant maistą, paprastai yra 
randami indiško maisto parduotuvėse. Svogūnai, česnakai, 
grybai, ropės ir burokėliai neturėtų būti dedami į ruošiamą 
maistą, jeigu tai naudojama, toks maistas priklausys aistros 
kategorijai.  Šios daržovės valgytojui sukels liūdesį, 
nusivylimą ir pyktį, tačiau asafetida – puikus svogūnų ir 
česnakų pakaitalas.  

Kaip jau anksčiau minėjome, viskas turi būti siūloma 
Viešpačiui. Geriausia, jei asmuo siūlo maistą, 
vadovaudamasis bonafide Dvasinio Mokytojo (Gurū) 
nurodymais. Bet jei tokio mokytojo nėra, tuomet reikia 
stengtis padaryti geriausia, iš to, ką turime.  

Prieš pradėdami ruošti maistą, visuomet nusiplaukite 
rankas ir gaminimo metu, jo neragaukite. Paragauti galėsite 
tuomet, kai maistas jau bus pasiūlytas Viešpačiui. 
Gamindami maistą, medituokite, kad gaminate 
Viešpačiui. Pagamintą maistą padėkite ant metalinių lėkščių 
ar dubenėlių, ir kartodami mantras, ar maldas, pasiūlykite 
Viešpačiui paragauti pagaminto maisto. Mantros turėtų būti 
išmoktos iš bonafide Guru. Jei nežinote jokių mantrų, 
tuomet priešais lėkštelę padėkite Kṛṣṇos paveikslą, ir 
sakykite: „Viešpatie Kṛṣṇa, prašau priimti šį maistą ir atleisk 
man už mano klaidas.“ Užsimerkite ir suglaudę delnus, 
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sukartokite šią mantrą tris kartus: „HARE KṚṢṆA HARE 
KṚṢṆA KṚṢṆA KṚṢṆA HARE HARE // HARE 
RĀMA HARE RĀMA RĀMA RĀMA HARE 
HARE.“ Toks elgesys parodo jūsų atsidavimą ir dėkingumą 
Viešpačiui. Jei norite išmokti, kaip atlikti tikslią maisto 
aukojimo procedūrą, pagal senuosius šventraščius, 
susisiekite su mūsų centrais, nurodytais šioje 
knygoje. Dievas yra pilnai išbaigtas ir savimi patenkintas. 
Jam iš mūsų nieko nereikia. Jis tik nori pamatyti, kiek Jį 
mylime. Todėl Vedų šventraščiai teigia, kad Jis trokšta tik 
mūsų meilės ir atsidavimo. Ši maistas tobulai saugos 
sveikatą ir sąmonę. Kiek įmanoma, rekomenduojama vengti 
pusfabrikačių iš prekybos centrų. Atsižvelgiant į 
aplinkybes, maisto pašventinimo procedūra yra viena iš 
pagrindinių priemonių, išreikšti Jam savo dėkingumą ir 
meilę.  

Pagal subtiliuosius karmos dėsnius, maistas, virtas 
netikinčiojo, valgančiajam užtraukia nuodėmę, kuri 
užtemdo valgančiojo sąmonę, todėl reikėtų stengtis vengti 
maisto, paruošto netikinčio asmens. Kaip dailininkas 
išreiškia savo būseną, tapydamas ant drobės, lygiai taip ir 
maistas, virtas netikinčio asmens – žmonės, kurie valgys jo 
paruoštą maistą, be abejonės, perims virėjo nuotaiką. Todėl 
patartina sau ruošti valgį, arba valgyti maistą, paruoštą 
dvasingo asmens.  

KARMINĖS PASEKMĖS, VALGANT DARŽOVES  

„Bhagavad Gītoje“ Viešpats pasakė Ardžunai, kad 
siela nei gimsta, nei miršta, o kūno sunaikinimo metu ji lieka 
nepaliesta. Tad kodėl turime žudyti augalą ar gyvūną; jei 
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nėra jokios mirties, ar tai yra smurto atvejis? Atsakant į šį 
klausimą, Vedų šventraščiai teigia, karmaṇā daiva-netreṇa, 
Aukščiausiasis likimas nusprendžia sielos, esančios tam 
tikrame kūne, gyvenimo trukmę ir siela, būdama tame kūne, 
atidirba savo praeities karmą. Iki tol, kol ji užbaigia savo 
buvimą tame kūne, ir pereina į kitą kūną, – jai neturėtų būti 
trukdoma.  Jei sielai atsiranda kliūtys užbaigti savo buvimą 
dabartiniame kūne – tokia mirtis laikoma smurtine. Todėl 
nereikėtų anksčiau laiko atimti gyvybės, dėl savo asmeninio 
pasitenkinimo, nes tai sutrukdytų teisėtą šios būtybės 
egzistencinę trukmę.  Asmuo, pašalindamas šią teisę, 
sulauks karminės reakcijos.  

Lyginant su gyvūnų skerdimu, vegetarai ne visuomet 
yra įtraukti į žudymą, nors jie taip pat žudo gyvuosius 
kūrinius.  Valgydami šaknis, vaisius, daržoves, riešutus ir 
grūdus – jie užsitraukia mažesnes karmos pasekmes, nes 
augalų nervinė sistema yra mažiau išsivysčiusi. Vegetarai 
sulaukia atpildo, tačiau yra didžiulis skirtumas tarp bulvės, 
iškastos iš dirvos, ir nužudytos karvės.  Vis dėlto vegetarai 
taip pat sulaukia karminių reakcijų, dėl augalų nužudymo. 
Todėl vegetarai taip pat turi siūlyti Viešpačiui, savo 
paruoštą maistą. Toks maistas neužtraukia karminių 
nuodėmių ir yra išgrynintas. Šventintas maistas valo 
sąmonę, ilgina gyvenimo trukmę, suteikia sveikatos ir 
pripildo gyvybės. Taip galime tapti sveikais, laimingais ir 
išmintingais. 
  



 



 

ŠŠEEŠŠTTAASS  SSKKYYRRIIUUSS  
BBūttiinnii  vveeiikkssmmaaii  

 
Maisto ruošimo metu, būtina laikytis higienos. Net ir 

palaikant švarą, sudėtinga išlaikyti švarius maisto 
produktus. Gamybai reikia naudoti natūralius ir šviežius 
produktus.  

Prieš įeidami į virtuvę, turite būti švarūs, t.y. 
nusimaudę arba gerai apsiplovę. Virtuvė bei indai taip pat 
turi būti švarūs. Prieš pradėdami ruošti kokybišką maistą, 
visuomet nusiplaukite rankas. Prieš aukodami patiekalus 
Viešpačiui, nei dalelė virto, ar nevirto maisto neturėtų būti 
ragaujama jūsų, ar bet kurio kito asmens.  Ruošdami maistą, 
jei netyčia paliečiate burną ar nosį, turite nusiplauti rankas, 
norėdami tęsti maisto ruošimą. Kiek įmanoma, 
rekomenduojama vengti svaiginamųjų gėrimų, pavyzdžiui, 
arbatos, kavos ar alkoholio, bet kurios rūšies mėsos 
produktų, žuvies ir kiaušinių. Tokie produktai prote sukuria 
„nuodėmių debesis“, kurie „tyrą“ sielą veda link 
degradacijos. Maisto produktų gamyboje neturėtų būti 
naudojami svogūnai, česnakai, grybai ir cukrinių runkelių 
šaknys. Naudodamiesi šiomis maisto ruošimo taisyklėmis, 
tapsite puikios sveikatos. Vedinis žolinių augalų mokslas 
teigia: „Tegu maistas bus jūsų medicina, ir medicina – jūsų 
maistas.“ Ši frazė tampa tikrove, naudojantis tokiomis 
standartinėmis maisto ruošimo gairėmis. Netiesa, jog 
žmonija negali išsaugoti sveikatos, be moderniosios 
medicinos pagalbos. Tik tinkamai laikantis tikslaus Vedinio 
maisto ruošimo standarto, galima išvengti daugumos 
nepageidaujamų ligų ir kančių. Jei kas nors gali būti sveikas, 
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laimingas ir protingas, atlikdamas šią paprastą procedūrą, 
tad kodėl reikia sirgti ir būti nelaimingam? Visų pirma, ligos 
atsiranda tada, kai maistas yra nešvarus arba 
nehigieniškas.  Todėl sakoma, jog švara – žingsnis link 
dieviškumo.  

Bet kokios sėkmės priežastis, nuolankumas ir malda 
Dvasiniam Mokytojui, – yra būtini. Prieš pradėdami darbą, 
nusilenkite, prisimindami Dvasinį Mokytoją, – tai apvalo 
erdvę sėkmingiems rezultatams. Laikydamiesi šių 
nurodymų – bet kurioje srityje gausite ilgalaikius rezultatus. 
Vedinis standartas nurodo, jei virėjas laikysis gaminimo 
standarto, tuomet jis gaus subtilios energijos, kad per 
trumpą laiką galėtų paruošti tobulo skonio 
patiekalus. Turbūt pastebėjote, kad kvalifikuotas asmuo, 
gavęs Viešpaties palaiminimus – gali pasiekti tobulumą bet 
kurioje gyvenimo srityje. Kadangi buvo atskleistos šios 
sėkmės paslaptys, Vedų mokslas tai priima kaip visišką 
tobulybę.  

Kad būtumėte laisvi nuo karmos pasekmių, prieš 
ruošdami maistą pamedituokite, panašiai štai taip: „Aš 
ruošiu maistą, kad patenkinčiau Viešpatį Kṛṣṇą.“ 
Kiekvienas produktas turi būti švarus ir šviežias. Stenkitės 
nepirkti produktų, kuriuose įmaišyti šalutiniai mėsos 
produktai, pvz. šliužo fermentas ar želatina. Švaraus maisto 
gaminimas suteiks transcendentinę palaimą ir tapsite 
sveikas, laimingas ir išmintingas. Vedinės istorijos įrodo, 
jog Aukščiausias Viešpats pats nužengė, ir priima tokį 
maisto ruošimą, kuris išgrynina ir valgytojui atneša naudą.  

Daugelį prieskonių ir ingredientų, galima įsigyti 
indiško maisto parduotuvėse ar kitose panašiose 
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parduotuvėse. Reikia nepamiršti, kad prieskoniai didina 
apetitą ir gerina virškinimą, jei maistas vartojamas 
tinkamai.  

NEĮPRASTI PAPILDOMI PRODUKTAI  

Kaip aukščiau paminėjau, dauguma neįprastų 
specialių sudedamųjų dalių lengvai galima rasti indiško 
maisto parduotuvėse. Likusius produktus nesunkiai rasite 
įprastose maisto produktų parduotuvėse. Neįprastos 
sudedamosios dalys yra:  

Besan—geltonos spalvos miltai, pagaminti iš 
garbanzo pupelių (arba indiškų avinžirnių), kuriuos galima 
rasti indiško maisto parduotuvėse. Juose gausu proteino.   

Garam Masālā—tai kalendros, kmynų, sausojo 
imbiero, juodojo pipiro, lauro lapų, gvazdikėlių, cinamono 
ir didžiojo juodojo kardamono mišinys. Jį nesunkiai rasite 
indiško maisto parduotuvėse. Mišinys jau būna sumaltas ir 
jis puikiai tinka ruošiant patiekalus iš daržovių, sustiprina jų 
skonį. Šis mišinys didina virškinimo ugnį.  

Kario milteliai—tai ciberžolės, kalendros, čili, 
garstyčių, aguonų, ožragės, kmynų sėklų ir sauso imbiero 
mišinys, įprastai naudojamas, norint suteikti aštrų ir tobulą 
maisto skonį. Šio mišinio paprastai galima rasti indiško 
maisto parduotuvėse, tačiau neretai jį galima aptikti ir 
įprastose maisto produktų parduotuvėse. Kario milteliai 
skatina virškinimo fermentų išsiskyrimą.   

Hiṅg (asafetida)—medžio sultys, sumaišytos su 
kvietiniais miltais – tai česnako, svogūnų ir kiaušinių skonio 
pakaitalas. Įsigyti galima indiško maisto parduotuvėse ir 
naudojama, gaminant kai kuriuos daržovių patiekalus. 
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Padeda pašalinti dujas iš skrandžio.  
Panyras (panīr)—lengvos tekstūros sūris, kuriame 

gausu baltymų. Apkepinto panyro struktūra yra panaši į 
mėsos. Jį galima nusipirkti indiško maisto parduotuvėse, 
arba galima nesudėtingai pasigaminti namuose: į užvirusį 
pieną, įpilti tam tikrą kiekį citrinos sulčių ir sūrmaišio 
pagalba, jį išsunkti.  

Ghi—paprastai tai vadinama lydytu sviestu. Sviestas 
virinamas iki tol, kol pieno riebalai atsiskiria nuo likusios 
dalies, poto jis perpilamas per audinį, ir tai vadinama ghi. Jis 
naudojamas kaip „chhauṅk“ (tariama kaip čionk, karšto 
aliejaus mišinys, arba ghi ir apkepinti prieskoniai) arba 
patiekaluose, kurie gaminami ant garų. Jei patiekalas 
pagamintas, vadovaujantis instrukcijomis – toks maistas 
neturi cholesterolio. Jį galima rasti indiško maisto 
parduotuvėse arba nesunkiai pasigaminti namuose.  

Dalas (dāhl)—kartais dar vadinamas skaldytais 
žirniais. Galima rasti daugybę skaldytų žirnių rūšių indiško 
maisto parduotuvėse: mung dalas, urud dalas, tur (arhar) 
dalas ir chana dalas. Juose gausu baltymų, iš jų verdamos 
sriubos. Taip pat naudojamas kaip priedas, valgant ryžius.   

Vaisius bei daržoves rekomenduojama pirkti, 
atsižvelgiant į sezoniškumą. Visada rinkitės prinokusias 
daržoves, nes jose gausu antioksidantų, kurie padeda kovoti 
su ligomis.  

Svarbiausia gyvenime išmokti būti sveiku, laimingu 
ir protingu bei tapti laisvu nuo visų problemų. Ši knyga 
atskleidžia, kaip galima tai pasiekti. Net jei kas turi mažą 
tikėjimą, kad taps laimingas, pasirinkęs vegetarizmo kelią, 
jei laikysis taisyklių – geri rezultatai garantuoti. Pavyzdžiui, 
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gydytojas išrašo receptą, nesvarbu, jūs tuo tikite ar ne – 
vaistas panaikina ligą. Taigi, laikykitės nurodymų, pagal 
Vedas, ir per trumpą laiką tapkite sveikais, laimingais ir 
išmintingais.  

SVEIKOS MITYBOS PRADŽIAMOKSLIS  

Mažinkite suvartojamos druskos kiekį.  Geriausia 
naudoti jūros druską. Kiekvieną maisto kąsnį sukramtykite 
50 kartų arba tol, kol jis taps tyrelės 
konsistencijos. Valgykite tik tada, kai jaučiatės alkanas ir 
sustokite valgę, kai jaučiatės pasisotinęs, tačiau ne 
prisikimšęs. Po valgio, pasivaikščiokite 100 metrų ir 
sukalbėkite maldą, jei įmanoma, kurią mokė bonafide Guru 
– tą mantrą, kurią kartojate prieš pradėdami valgyti.  Tai 
padeda geriau suvirškinti maistą ir apdovanoja ramybe. 

  
1. Valgykite tik tuos maisto produktus, kurie tinka jūsų 

pasirinktam mitybos būdui. 

2. Kasdien valgykite įvairų maistą, kad gautumėte 
reikiamą vitaminų normą. 

3. Visada valgykite šviežius maisto produktus, o ne 
džiovintus, šaldytus ar pusfabrikačius. 

4. Valgykite mažiau, vietoj to, kad persivalgytumėte. 

5. Valgykite paprastą sātvinį, (dorybės energijos 
maistą), kuris yra lengvai virškinamas. 

6. Pirmiausia valgykite kartų (aštraus) skonio maistą, 
nes jis padidina skrandžio gebėjimą suvirškinti 
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maistą. 

7. Saldų ir/arba rūgštų maistą valgykite po  pagrindinio 
valgio, kad jis būtų gerai suvirškintas. 

8. Vaisiai neturėtų būti valgomi kartu su maistu, 
išskyrus tinkamai prinokę bananai ar tinkamai 
sunokę mango, kurie padeda virškinimo fermentų 
gamyboje.  

9. Negerkite vandens prieš/arba iš karto po valgio, nes 
tai sumažina virškinimo ugnį; valgio metu gerti 
galima. 

10. Niekada nevalgykite nevirtų pupelių, žirnių, 
liucernos daigų arba ankštinių augalų daigų, nes jie 
gamina papildomas rūgštis, kurios gali sukelti opas. 

11. Žaliosios ir lapinės daržovės, pavyzdžiui, špinatai, 
lapiniai kopūstai bei virti arba žalieji kalendrų lapai, 
– juose gausu mineralų, ir jie atpalaiduoja įtemptas 
kraujagysles.  

PRIEKONIŲ NAUDA  

Kmynų sėklos—bet kuris šių sėklų ar miltelių 
pavidalas yra naudingas stiprinant kaulus ir kaulų čiulpus.  

Pankolio sėklos—tarnauja kaip puikus vaistas 
apsinuodijius maistu ir/arba nuo nevirškinimo. Pankolio 
sėklos taip pat padeda virškinimo sekrecijų skatinimui.  

Garstyčių sėklos—šios sėklos puikaus skonio, 
tačiau neatlieka jokios vaistinės paskirties.  
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Salierų sėklos—sukuria šilumą skrandyje ir 
atleidžia užkietėjimus.  

Imbieras—gali būti naudojamas bet kuriame 
daržovių patiekale, didina apetitą.  

Ciberžolė—naudojama daugelyje daržovių 
patiekalų. Efektyvi gydant hepatitą ir geltą, valo kraują ir 
arterijų sieneles.  

Kalendra—tinkama naudoti didinant psichikos 
aiškumą, padeda priimti virškinimo sulčių sekrecijas 
skrandyje.   

Čili—pirmenybė teikiama šviežiai, žaliai formai. 
Tačiau kiekvienoje formoje ji valo kraują ir skrandyje žudo 
kenksmingas bakterijas.  

Kardamonas—šalina nuovargį, didina proto 
aštrumą ir labai padeda virškinimo procesuose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

  

  

  

  

  

RReecceeppttaaii



 

  



 

RReecceeppttaaii  
 
Atminkite, kad kiekvienas paruoštas patiekalas, prieš 

pauostant ar ragaujant, turi būti pasiūlytas Viešpačiui. 
Siūlymo Viešpačiui eiga yra aprašyta penktajame skyriuje. 
Auka Viešpačiui parodo mūsų Jam siunčiamą meilę ir 
padeda mums gauti Jo palaiminimus.  

Lydytas sviestas arba ghi – yra labai sveikas ir mus 
išlaisvina nuo cholesterolio baimės. Aukščiau paminėti 
prieskoniai padės tinkamai suvirškinti maistą ir iš kūno 
pašalins papildomas dujas. Druskos ir cukraus kiekis gali 
būti sumažintas arba padidintas, atsižvelgiant pagal 
kiekvieno skonį; kiti pagrindiniai maisto gaminimo ir 
prieskonių naudojimo principai lieka tokie patys. Receptai, 
kurie nurodyti šioje knygoje, jie yra tūkstančių metų 
senumo. Šie patiekalai dar ir dabar ruošiami ir siūlomi 
Viešpačiui Indijoje. Daugelis jų minimi „Rāmāyaṇoje“ ir 
„Mahābhāratoje“, – dviejose seniausiose šio pasaulio 
epinėse peomose, kaip ir daugelyje kitų senovės Vedų 
tekstų. „Śrīmad Bhāgavatam“ nurodo:  

pacyantāṁ vividhāḥ pākāḥ sūpāntāḥ pāyasādayaḥ 
saṁyāvāpūpa-śaṣkulyaḥ sarva-dohaś ca gṛhyatām 

(Śrīmad Bhāgavatam 10.24.26) 

„Ruošdami maistą, naudokite tinkamus grūdų ir ghi 
derinius, kurie sukurti Viešpaties kūrinijos. Paruošus ryžius, 
dalą, chalvą, pakoras, pūrius, mālapūā (indiški blynai) ir 
kitus pieno produktus, tokius kaip saldūs ryžiai, saldūs 
rutuliukai, rasagulos ir ladus – prieš ragaujant, būtina 
pasiūlyti Viešpačiui.“  
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Yra tūkstančiai skirtingų ruošimo būdų. Kiekvienas 
iš jų yra skirtingo skonio ir yra geresnis nei paskutinis. Tyras 
atsidavusysis gali pamokyti maisto ruošimo meno. Dėl 
riboto knygos dydžio, žemiau pateikiame tik keletą receptų.  

 
Matavimo santrumpos:  
puod. – puodukas  
a. š. – šaukštelis 
šaukšt. – šaukštas 
 

RRyyžžiiaaii  
 

Dīpikā ryžiai 

1 puod. ryžių 
2 puod. karšto vandens 
2 puod. ghi ar bet kokio kito augalinio aliejaus 
1 a. š. garstyčių sėklų 
3 šaukšt. cukraus (bet kokios rūšies) 
1 šaukšt. kario miltelių 
1 šaukšt. druskos 
 

Pirmiausia, porą kartų švariu vandeniu perplaukite 
ryžius ir 20 minučių juos pamerkite į vandenį. Į karštą 
vandenį ant didelės ugnies sudėkite ryžius, puodą uždenkite 
ir palaukite, kol jie užvirs, kartą pamaišykite. Pradėjus virti, 
ugnį sumažinkite. Po 20 minučių puodą su ryžiais nukelkite 
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nuo ugnies ir leiskite jiems šiek tiek atvėsti.    
Kitame puode įkaitinkite aliejų. Aliejui įkaitus, 

suberkite garstyčias. Sėkloms pradėjus spragsėti, suberkite 
druską, kario miltelius ir cukrų. NEDELSIANT 
PAŠALINKITE NUO UGNIES ir maišydami, gautą masę 
supilkite ant išvirtų ryžių. Labai skanu ir sveika patiekti 
karštus.  

Svarbu prisiminti, kad ryžių negalima šildyti antrą 
kartą. Jie tampa kenksmingi sveikatai. Jei ryžiai atvėso, 
tuomet tokie patiekalai kaip sriuba, ar daržovės – turi buti 
pašildyti. Tada juos reikia sumaišyti su ryžiais ir galima 
valgyti. Tačiau jokiu būdu ryžių negalima šildyti antrą 
kartą.  
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Ryžiai su daržovėmis 

1 puod. ryžių 
2 puod. karšto vandens 
1 a. š. kumino sėklų 
1 a. š. garstyčių sėklų 
15 vnt. pusiau maltų juodųjų pipirų 
1 a. š. garam masalos 
1 a. š ciberžolės 
1 šaukšt. druskos 
2 šaukšt. rudojo cukraus 
3 šaukšt. ghi arba aliejaus 
1 kalafioras (supjaustytas) 
2 lauro lapai 

 

 
 
Nuplaukite ryžius, nupilkite vandenį ir leiskite jiems 

15 minučių nuvarvėti. Keptuvėje įkaitinkite ghi arba aliejų. 
Suberkite lauro lapus, kmynus, garstyčias ir juoduosius 
pipirus. Sudėkite ryžius ir lėtai maišydami 5 minutes viską 
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apkepinkite. Tada suberkite ciberžolę, garam masalą, 
druską, supjaustytą žiedinį kopūstą ir dar 5 minutes 
patroškinkite. Į šį puodą įpilkite karšto vandens. Pradėjus 
virti, liepsną sumažinkite, įberkite cukraus ir virkite dar 20-
25 minutes. 

Pastaba: ne visos daržovės yra tinkamos, gaminant 
pikantiškus ryžius su daržovėmis. Žalieji žirneliai, 
saldžiosios paprikos, plonai supjaustyti kopūstai, pupelės, 
trinti špinatai ir trinti pomidorai – šios daržovės gali būti 
naudojamos, vietoj žiedinio kopūsto. Jei pageidaujate, galite 
naudoti keletą pasirinktų daržovių, norint pagaminti šiuos 
ryžius. Gaminimo aprašymas yra pateiktas aukščiau. 

 
Upmā 

2 šaukšt. ghi arba aliejaus 
1 a. š. garstyčių sėklų  
1 a. š. urud dalo 
1 šaukšt. druskos 
1 šaukšt. cukraus 
200 g. pjaustytų daržovių 
2 žiupsneliai muskato miltelių 
3 puod. karšto vandens 
1 puod. manų kruopų arba kviečių kremo  
 

Įkaitinkite ghi, suberkite garstyčių sėklas ir urud 
dalą. Dalui šiek tiek apskrudus, įdėkite muskatą, daržoves, 
druską, cukrų ir po 5 minučių įpilkite vandens. Palaukite, 
kol užvirs. Daržovėms suminkštėjus, supilkite manų 
kruopas, lėtai ir nuolat maišykite. Išmaišę manų kruopas, 
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puodą nukelkite nuo ugnies, uždenkite dangčiu ir leiskite 
pastovėti 5 minutes. Patiekalas yra paruoštas siūlyti 
Viešpačiui.  

 

 
 
Pastaba: yra daugybė šio patiekalo variacijų. Šis 

patiekalas gali būti ruošiamas ir nenaudojant jokių daržovių. 
Šiek tiek paskrudinus manų kruopas, su ghi ar be jo – 
patiekalo tekstūra pagerėja. 

 
Khichri 

4 šaukšt. ghi arba aliejaus 
2 džiovinti raudonieji čili pipirai 
2 lauro lapai 
1 a. š. kumino sėklų 
1 šaukšt. tarkuoto imbiero 
1 puod. skaldytų mung pupelių (mung dalo) 
1 šaukšt. kario miltelių 
1 šaukšt. ciberžolės 
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2 šaukšt. cukrauspuod. ryžių 
6 puod. vandens 
1,5 šaukšt. druskos 
450 g. pjaustytų daržovių 
450 g. pjaustytų pomidorų (pasirinktinai) 

  

 
 
Didelėje keptuvėje įkaitinkite ghi. Sudėkite 

raudonąją čili papriką ir lauro lapus. Jiems parudavus, 
suberkite kumino sėklas. Sėkloms apskrudus, įdėkite 
imbierą ir viską patroškinkite 5 minutes. Tuomet suberkite 
kario miltelius, ciberžolę, cukrų, ryžius ir viską pavirkite 5 
minutes. Po 5 minučių, į besitroškinantį puodą įpilkite 
vandens, sudėkite daržoves ir puodą uždenkite. Po maždaug 
15 minučių, įdėkite druskos (ir pjaustytus pomidorus, jei 
pageidaujate) ir uždengę dangčiu, ant vidutinės ugnies 10 
minučių viską dar patroškinkite. Patiekalas yra paruoštas 
siūlyti Viešpačiui.  

Šis patiekalas yra labai gardus ir naudingas sveikatai. 
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Kadangi tai yra lengvai virškinamas maistas, jis paprastai 
ruošiamas pusryčiams. Kartais gydytojai šį patiekalą 
rekomenduoja savo pacientams. Puikaus skonio „vieno 
puodo“ patiekalas. Yra daugybė jo variantų (su daržovėmis 
arba be jų). Tekstūrą galima reguliuoti, mažinant vandens 
kiekį. 

 

DDuuoonnaa    
 

Čapačiai 

1 puod. pilno grūdo kvietinių ar čapati miltų 
vandens, minkštai tešlai užmaišyti 
žiupsnelis druskos 
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Puodelį pilno grūdo kvietinių miltų (indiški čapati 
miltai tinka labiausiai) sumaišykite su vandeniu, įberkite 
žiupsnelį druskos ir minkykite tešlą tol, kol taps minkšta. Jei 
gerai išminkėte tešlą, tuomet kepimo metu, čapačiai išsipūs. 
Paimkite nedidelį gabalėlį slyvos dydžio tešlos ir rankomis 
suformuokite rutuliuką. Rutuliuką apibarstykite miltais ir jį 
kočiokite, išlaikydami apvalią formą. Kepkite ant įkaitintos 
metalinės lėkštės. Apkepus vienai pusei, apverskite (turi 
atrodyti tarsi ,,pasidengė oda“). Apskrudus abiems pusėms, 
paplotėlį pastatykite tiesiai ant liepsnos ir palaukite, kol jis 
šiek tiek išsipūs, tačiau ne visuomet taip nutinka. Užtepkite 
šiek tiek sviesto ir čapačiai jau paruošti siūlyti Viešpačiui. 

Mielinės duonos valgymas neturėtų būti įpročiu, nes 
remiantis vaistažoliu mokslu, tai nėra labai sveika, tačiau 
čapačiai puikiai tinka visiems.  

 
Pūrī 
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Pūrīų tešla yra sunkesnės tekstūros nei čapati tešla. 
Jie kočiojami taip pat kaip ir čapačiai, tačiau vietoj miltų 
barstymo ant rutuliukų, juos reikia suvilgyti ghi ar aliejumi. 
Juos iškočiojus, jie yra kepami įkaitintame ghi ar aliejuje. 
Kadangi puriai kepami riebaluose, jie sunkiau virškinami. 
Jie yra laikomi mažiau sveikais nei čapačiai. Pūrīus yra 
nesunku pagaminti. Iškepti pūriai net ne šaldytuve gali būti 
laikomi keletą dienų, kol, tuo metu, čapačiai turi būti 
suvartojami tą pačią dieną. 

 

PPaakkoorrā  
 
Daugybė pakoros rūšių yra gaminama, naudojant 

daržoves, bet tam tikros rūšies daržovės, pavyzdžiui, 
baklažanai, špinatai, moliūgai, bulvės ir žiediniai kopūstai – 
labiausiai tinka, gaminant pakoras. 

  
Baklažanų pakorā 

1 didelis baklažanas (supjaustytas riekelėmis) 
150 g. avinžirnių miltų 
1,5 a. š. druskos 
1,5 a. š. cukraus 
1 a. š. ciberžolės 
1 a. š. čili miltelių ar maltų pipirų 
1 a. š. kalendros miltelių 
žiupsnelis asafetidos 
vandens, jogurto tekstūros tešlai 
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Baklažanus supjaustykite plonomis riekelėmis, 
užbarstykite truputį ciberžolės ir druskos, kad išliktų 
baklažanų skonis. Remiantis vaistažolių mokslu, tokiu būdu 
paruošti baklažanai yra labai naudingi sveikatai.  

 

 
 
Tešlos ruošimas: avinžirnių miltus sumaišykite su 

visais sausais ingridientais ir įpilkite vandens. Tešla turi būti 
jogurto tekstūros. Tešla turi būti maišoma maždaug 5 
minutes, tuomet atsiskleis avinžirnių miltų skonis. 
Baklažanus apvoliokite tešloje ir kepkite gilioje keptuvėje 
ant įkaitinto ghi arba aliejaus. Apskrudę iki migdolinio 
rusvumo, jie yra paruošti siūlyti Viešpačiui.  

 
Žiedinio kopūsto pakorā 

Norint pagaminti šias pakorās, pirmiausia reikia 
pusiau apvirti žiedinius kopūstus Tolesnė gamybos eiga 
aprašyta aukščiau. 
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Špinatų ir kopūstų pakorā 

  
 
Špinatų ir kopūstų pakoros yra gaminamos kitaip nei 

aukščiau aprašytosios. Nuplautus ir supjaustytus špinatus ar 
kopūstus reikia sumaišyti su avinžirnių miltais. Nereikia 
daryti tešlos iš avinžirnių miltų. Tiesiog miltus sumaišykite 
su špinatais ar kopūstais, suberkite prieskonius, 
suformuokite rutuliukus ir kepkite gilioje įkaitintoje 
keptuvėje. 
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KKooffttaa  
 

Gruzdinti bulvių koftos kukuliai  

900 g. nuluptų bulvių 
200 g. avinžirnių miltų 
1,5 šaukšt. druskos 
1 a. š. čili miltelių 
1 a. š. ciberžolės 
2 šaukšt. cukraus 
1 šaukšt. kalendros miltelių 
žiupsnelis sodos 
4 sutrinti pomidorai (pasirinktinai) 
Ghi arba aliejaus, kepimui 

  
Bulves nuplaukite ir sutarkuokite. Į tą patį dubenį 

suberkite visus sausus ingredientus ir viską sumaišykite. 
Suformuokite slyvos dydžio rutuliukus (ar tiesiog 
mėgstamo dydžio). Gilioje keptuvėje įkaitinkite ghi arba 
aliejų ir rutuliukus iškepkite. Rutuliukams apskrudus, ugnį 
sumažinkite. Tamsiai rudos spalvos apskrudusius rutuliukus 
galima siūlyti Viešpačiui.  

Jei norite, prieš formuodami rutuliukus, į bulvių 
mišinį galite įmaišyti 4 sutrintus pomidorus ir tada juos kepti 
ant įkaitusio ghi. Tokiu atveju, į bulvių mišinį sodos dėti 
nereikia. 
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Skirtingi gaminimo variantai: kofta rutuliukai gali 

būti gaminami iš žiedinio kopūsto, smulkiai supjaustytų 
špinatų ar tarkuotų saldžiųjų bulvių. Ruošiant tokius koftos 
variantus, sodos taip pat dėti nereikia. Toliau receptas toks 
pat, kaip aukščiau aprašytasis. 

 
Gruzdinti bulvių koftos kukuliai su pomidorų padažu 

900 g. bulvių 
200 g. avinžirnių miltų 
1 šaukšt. druskos 
1 šaukšt. cukraus 
1 šaukšt. pankolio sėklų 
žiupsnelis sodos 
ghi arba aliejaus 
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Bulves sutarkuokite ir sumaišykite su sausais 

ingridientais. Suformuokite mėgstamo dydžio rutuliukus ir 
juos kepkite, kaip aukščiau aprašytus koftos rutuliukus. 
Iškeptus rutuliukus sudėkite į neuždengtą dubenį. 
Pagaminkite padažą, kurio receptas nurodytas žemiau. 

  
900 g. gerai sunokusių pomidorų 
200 g. pieno (arba vandens) 
1 a. š. garstyčių sėklų 
1 a. š. čili miltelių 
1 šaukšt. druskos 
1 šaukšt. rudojo cukraus 
1 a. š. ciberžolės 
žiupsnelis asafetidos 
3 šaukšt. ghi  
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Supjaustykite pomidorus ir trintuvo pagalba juos 
sutrinkite su pienu ar vandeniu. Gilioje keptuvėje įkaitinkite 
ghi, suberkite garstyčias ir sudėkite likusius sausus 
ingredientus. Supilkite pomidorų padažą, kuris sumaišytas 
su pienu ar vandeniu, ir viską troškinkite maždaug 25 
minutes.  

Kol verda pomidorų padažas, koftos rutuliukus 
perskalaukite tekančiu vandeniu, švelniai juos suspauskite 
ir sudėkite į puodą. Verdantį pomidorų padažą nukelkite 
nuo ugnies ir jį užpilkite ant išmirkytų koftos kukulių. Jie 
vadinami gruzdintais bulvių koftos kukuliais su pomidorų 
padažu ir juos jau galima siūlyti Viešpačiui. Šie koftos 
kukuliai taip pat gali būti gaminami iš žiedinių kopūstų ar 
saldžiųjų bulvių. 

 
Bulvių boṇdā 

900 g. bulvių 
1 šaukšt. kalendros miltelių 
1 šaukšt. druskos 
1 šaukšt. cukraus 
1 a. š. čili miltelių 
1 citrina  
200 g. avinžirnių miltų 
žiupsnelis druskos 
vandens, jogurto tekstūros tešlai 
ghi arba aliejaus, kepimui  

 
Išvirkite bulves. Bulvėms išvirus, leiskite joms 

atvėsti ir jas nulupkite. Dubenyje jas sugrūskite, suberkite 
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visus sausus ingridientus (išskyrus avinžirnių miltus) ir 
viską sumaišykite. Įsitikinkite, kad sugrūsta masė neturi 
jokių gumuliukų, tačiau masė neturi būti krakmolinga ar 
vandeninga. Į paruoštą masę įpilkite citrinos sulčių ir 
suformuokite slyvos dydžio apvalius rutuliukus.  

Pasiruoškite kitą dubenėlį, į jį ipilkite vandens ir šiek 
tiek druskos. Suberkite avinžirnių miltus ir padarykite 
jogurto tekstūros tešlą. Bulvinius kamuoliukus panardinkite 
į tešlą ir juos kepkite ant vidutinės ugnies gilioje keptuvėje 
ant įkaitusio ghi. Po maždaug 10 minučių rutuliukus 
išimkite iš keptuvės ir sudėkite naują partiją rutuliukų. Po 
10 minučių rutuliukus ištraukite, ir atgal į puodą sudėkite 
pirmuosius rutuliukus. Juos kepkite, iki kol taps riešuto 
spalvos, tada išimkite. Jie yra paruošti siūlyti Viešpačiui. 
Panašus ruošimo būdas naudojamas gaminant visas bondų 
rūšis. 

 

 
 
Boṇdos paprastai valgomos be jokių priedų, tokių 

kaip kečupas. Tačiau, jei pageidaujama, jos gali būti 
valgomos su pomidorais, obuolių čatniu ar padažu. 
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SSaalldduummyynnaaii  
 

Chalva 

1/3 puod. sviesto arba ghi 
1 puod. manų kruopų arba kviečių grietinėlės (farina) 
1/4 puod. razinų 
3 puod. karšto vandens 
1,5 puod. baltojo cukraus 

  
Ištirpinkite sviestą, suberkite manų kruopas ir 

maišykite, kol masė taps šviesios migdolų spalvos. Sudėkite 
razinas. Po minutės įpilkite pusę nurodyto kiekio karšto 
vandens ir išmaišykite. Suberkite cukrų ir likusį vandenį. 
Lėtai ir nuolat maišykite, kol chalva atšoks nuo puodo. 
Nukelkite nuo ugnies ir toliau maišykite maždaug minutę, 
kol likusieji garai pasišalins. Chalva yra paruošta 
aukojimui.  

Nors nėra būtina, chalvą galima gaminti su riešutais 
ir/ar džiovintais vaisiais, tačiau juos reikia kepti ilgiau nei 
razinas. Norėdami išspausti gardesnes citrinos sultis, prieš 
spaudžiant, citriną panardinkite į karštą vandenį. 

Gaminimo variantai: gaminant chalvą galima 
naudoti paprastus čapati miltus. Tokiam gamybos būdui 
reikia tiek pat ghi ir dvigubai didesnio kiekio vandens. 
Likusi recepto dalis yra tokia pati.  
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Norėdami išgauti geresnį skonį, ananasą 
susmulkinkite trintuvu. Gautą masę sumaišykite su 
vandeniu ir ją užvirinkite. Bendras gautos masės kiekis 4 
kartus neturėtų viršyti manų kiekio, pvz: 1 stiklinė 
susmulkintų ananasų, sumaišytų su vandeniu ir 4 stiklinės 
manų kruopų. Toliau gaminti kaip įprastinę chalvą. Cukraus 
kiekis gali būti reguliuojamas, atsižvelgiant į norimą 
saldumo kiekį. 

 

 
 
Chalvos naudojimas medicininiais tikslais: tinkamai 

pagaminta chalva padeda išgydyti peršalimą. Jos suvalgius, 
asmuo neturėtų gerti vandens bent tris valandas. Jei chalva 
pasimėgausite kelis kartus, nuo peršalimo pasveiksite, 
nenaudami jokių vaistų. Chalva suteikia „momentinės 
energijos“. 
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Saldūs ryžiai 

1 puod. geros kokybės ryžių (ar bet kokių kitų) 
2 šaukšt. ghi  
10 vnt. juodųjų pipirų 
16 puod. (arba 4 litrai) nenugriebto karvės pieno 
5 lauro lapeliai  
keletas šafrano lapelių 
50 g. auksinių razinų 
2 puod. baltojo cukraus 
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Ryžius gerai nuplaukite ir pamerkite juos 
vandenyje. Sausą metalinį puodą pastatykite ant ugnies, 
jame ištirpinkite ghi. Į įkaitintą ghi, sudėkite pipirus. 
Pipirams pusiau apskrudus, įpilkite pieno ir šaukštu 
maišykite tol, kol pienas užvirs – tokiu būdu pienas neprilips 
prie puodo dugno. Kol pienas verda, nuo ryžių nupilkite 
vandenį ir juos, kartu su lauro lapeliais supilkite į verdantį 
pieną. Maišykite, kol dar kartelį užvirs. Ryžiams iškilus į 
paviršių, sudėkite šafraną ir razinas. Šafranui ištirpus, 
suberkite cukrų, maišykite maždaug minutę ir virkite 
maždaug 15-20 minučių. Saldūs ryžiai paruošti. Leiskite 
jiems atvėsti iki kambario temperatūros. Karšti saldūs ryžiai 
gali sukelti viduriavimą. Ledo šaltumo ryžiai, kenkia 
besilaikantiems celibato. Valgant saldžius ryžius, jų 
nerekomenduojama užsigerti pienu, nes gali pradėti pykinti, 
sukilti rėmuo ar sutrikti virškinimas. 

 
Papaja Kṣir 

1 didelė, neprinokusi žalios spalvos papaja 
1 puod. vandens 
2 šaukšt. ghi  
2 lauro lapai 
2 l. nenugriebto karvės pieno 
250 g. balto cukraus 
1 a. š. malto kardamono 

  
Nulupkite papają, pašalinkite sėklas ir burokine tarka 

ją sutarkuokite. Į puodą įpilkite vandens, sudėkite 
sutarkuotą papają ir virkite 10 minučių. Atvėsusią papają 
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švelniai suspauskite, kad pasišalintų perteklinis vanduo ir ją 
padėkite ant lėkštės. Keptuvėje ant didelės ugnies įkaitinkite 
ghi ir sudėkite lauro lapus. Iškart supilkite pieną.  Maišykite, 
kol pienas pradės virti. Sudėkite tarkuotą papają ir virkite 
apie 25-30 minučių, tada suberkite cukrų. Po maždaug 10 
minučių įdėkite kardamoną, uždenkite dangčiu ir palikite 
maždaug 2 valandoms. Patiekalas bus atvėsęs ir paruoštas 
aukojimui.  

 

 
 
Kṣir yra nepaprastai skanus. Jį galima valgyti bet 

kurią dieną arba bet kuriuo metų laiku, įskaitant badavimo 
dienas, pavyzdžiui, ekadašį. Šis desertas yra labai naudingas 
tiems, kurie kenčia nuo vidurių užkietėjimo, turi grybelį ar 
bet kokią kitą odos ligą. Kṣir taip pat gali būti gaminamas, 
naudojant itališką cukiniją (Laukī), naudojant tą patį 
receptą.  
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Barfi 

2 puod. nesūdyto rikotos sūrio 
1 puod. balto cukraus 
1 a. š. kardamono sėklų 
 

  
 
Į plokščią keptuvę ant vidutinės ugnies įdėti rikotos 

sūrį ir maišyti mediniu šaukštu, kol tekstūra taps panaši į 
čapačių tešlą. Suberkite cukrų ir maišykite, kol masė 
nebesvils prie puodo dugno. Po maždaug 15 minučių puodą 
nukelkite nuo ugnies, tačiau maišykite iki kol masė pusiau 
atvės. Ant padėklo paviršiaus užtepkite ghi ir barfį 
paskleiskite maždaug 2.5 cm storio. Pabarstykite 
kardamono sėklomis ir įspauskite jas gilyn. Kitą rytą barfį 
bus galima pjaustyti gabaliukais ir siūlyti Viešpačiui. Jo 
nebūtina dėti į šaldytuvą. 
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Kokosų barfi 

1,5 puod. ghi  
1 puod. bet kokių baltų miltų 
1 puod. avinžirnių miltų 
1 puod. džiovintų kokoso miltelių 
2 puod. pieno miltelių 
1 puod. vandens 
3 puod. balto cukraus 
1 šaukšt. kardamono sėklų 

  

 
 
Gilioje keptuvėje ant vidutinės liepsnos ghi 

sumaišykite su miltais ir maišykite, kol miltai taps auksinės 
rudos spalvos. Suberkite kokoso miltelius ir maišykite 
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maždaug 3 minutes. Keptuvę nukelkite nuo liepsnos. 
Atskirame puode pieno miltelius sumaišykite su vandeniu. Į 
puodą supilkite ankščiau paruoštą mišinį ir viską pavirkite 
maždaug minutę. Supilkite cukrų ir puodą pašalinkite nuo 
liepsnos. Maišykite, kol cukrus ištirps. Masę tolygiai 
paskirstykite ant lėkstės, suteptos ghi, ar tiesiog ant stalo, 
naudojant kočėlą. Pabarstykite kardamono sėklomis ir dar 
kartelį iškočiokite, tuomet kardamonas prilips prie barfio. 
Praėjus 5 valandoms, barfį supjaustykite gabaliukais ir 
desertas yra paruoštas siūlyti Viešpačiui. 

 
Gulābjāmun  

450 g. pieno miltelių 
120 g. bet kokios rūšies baltų miltų 
1 a. š. kepimo sodos 
3 šaukšt. ghi 
vandens, tešlai užminkyti 
ghi arba aliejaus, kepimui 
2 l. vandens 
1,4 kg. cukraus  

 
Į puodą suberkite pieno miltelius, miltus, sodą ir ghi. 

Minkykite abiem rankomis, kol sviestas tinkamai sumaišys 
su miltais ir pieno milteliais. Nuolat maišydami, lėtai pilkite 
vandenį, kol tešla taps minkšta. Suformuokite nedidelius 
slyvos dydžio apvalius rutuliukus.  

Ant vidutinės liepsnos, keptuvėje ištirpinkite ghi. 
Sudėkite kuo daugiau rutuliukų, kad jie galėtų laisvai 
plūduriuoti. Prisiminkite, pusiau išvirę, jie padidėja trigubai. 



Sveikas ir išmintingas pasirinkimas 
_______________________________________________ 

 

80 

Jei jų bus per daug – jie ištiš ir taps tarsi košė. Nuolat 
maišykite, kad jie gerai iškeptų. Kai rutuliukai taps tamsios 
migdolų spalvos, juos ištraukite ir padėkite ant lėkštės. 
Tokiu pat būdu kepkite ir likusius rutuliukus. 

Užvirkite maždaug porą litrų vandens, suberkite 
cukrų ir virkite maždaug pusę valandos, kartą ar du 
pamaišykite. Puodą nukelkite nuo ugnies ir į jį sudėkite 
kamuoliukus. Puodą uždenkite ir po 10 valandų rutuliukus 
bus galima siūlyti Viešpačiui. 
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DDaarržžoovvėėss  
 

Kalafijorai su bulvėmis 

1 didelė žiedinio kopūsto galva 
200 g. pomidorų 
450 g. bulvių 
4 šaukšt. ghi  
1 a. š. kumino sėklų 
1 a. š. ciberžolės 
1 a. š. maltų juodųjų pipirų 
1,5 šaukšt. druskos 
1 šaukšt. cukraus 
1 puod. karšto vandens 
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Bulves nuskuskite ir supjaustykite vienodo dydžio 
gabalėliais. Žiedinį kopūstą supjaustykite tokio dydžio 
gabalėliais, kad jie būtų dvigubai didesni nei 
bulvių. Žiediniai kopūstai išverda greičiau nei bulvės, todėl 
žiedinių kopūstų gabaliukai turi būti dvigubai didesnio 
dydžio. Visas daržoves nuplaukite ir sudėkite į dubenį. 
Pomidorus supjaustykite mažais gabaliukais ir trintuvo 
pagalba juos sutrinkite. Sutrintą masę įdėkite į atskirą indą.  

Keptuvę pastatykite ant vidutinės ugnies, įkaitinkite 
ghi. Suberkite kumino sėklas. Sėkloms apskrudus, sudėkite 
visus likusius sausus ingredientus. Po to sudėkite visas 
daržoves. Jei delsite sudėti daržoves į keptuvę, tuomet sausi 
ingredientai sudegs ir prieskoniai neteks savo skonio. Kas 2 
minutes pamaišykite. Maždaug po 10 minučių įpilkite 
karšto vandens, puodą uždenkite ir viską troškinkite apie 10-
15 minučių. Sudėkite supjaustytus ar sutrintus pomidorus ir 
maždaug po 10 minučių patiekalą bus galima siūlyti 
Viešpačiui.  

Pastaba: jei naudosite džiovintas daržoves, pilkite 
mažiau vandens ir dėkite mažiau druskos, virkite ant 
vidutinės ugnies. Jeigu naudosite vandeningesnes daržoves 
– tuomet įdėkite šiek tiek daugiau ghi, vandens ir druskos. 
Likusi gaminimo eiga išlieka tokia pati. Jeigu 
pageidaujama, pomidorus galima keisti citrinos sultimis. 
Visose šio recepto variacijose, vietoj maltųjų pipirų, 
rekomenduojama naudoti tik garam masalą, arba ją naudoti 
kartu su pipirais. Garam masalos prieskonius reikia sudėti 
po to, kai vanduo jau įpiltas į daržoves, tačiau ne į įkaitusį 
aliejų, pačioje pradžioje. 
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Bulvės su šparaginėmis pupelėmis 

450 g. bulvių 
450 g. šparaginių pupelių 
250 g. pomidorų 
3 šaukšt. ghi  
1 a. š. kumino sėklų 
1 a. š. garstyčių sėklų 
1 šaukšt. kario miltelių 
1,5 šaukšt. druskos 
1 šaukšt. cukraus 
3 puod. vandens 

 

 
 
Bulves supjaustykite abrikoso dydžio gabalėliais, o 

šparagines pupeles – piršto dydžio juostelėmis ir jas 
nuplaukite. Nuplaukite pomidorus ir juos supjaustykite 
norimo dydžio gabaliukais. Keptuvėje įkaitinkite ghi ir 
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suberkite sėklas. Sėkloms apskrudus, sudėkite miltelius ir 
visas daržoves. Daržoves troškinkite ant didelės ugnies 
maždaug 5 minutes. Įpikite vandens ir troškinkite 20 
minučių. Tada sudėkite pomidorus. Po 10 minučių troškinį 
bus galima aukoti Viešpačiui. 

 
Kopūstai su bulvėmis 

1 didelė kopūsto galva 
450 g. bulvių 
200 g. pomidorų 
3 šaukšt. ghi 
1 a. š. kumino sėklų 
1 a. š. garstyčių sėklų 
1 šaukšt. kario miltelių 
1,5 šaukšt. druskos 
1 šaukšt. cukraus 
1 puod. vandens 
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Remiantis žoleliu mokslu, kopūstai yra labai sveika 
daržovė. Atminkite, kopūstai verda ilgiau nei bulvės, todėl 
bulves reikėtų pjaustyti didesniais gabaliukais nei kopūstus. 
Nuplaukite kopūstus ir bulves. Pomidorus nuplaukite 
atskirai ir juos supjaustykite mažais gabalėliais arba trintuvu 
juos sutrinkite. Puode įkaitinkite ghi ir suberkite 
sėklas. Sėkloms šiek tiek apskrudus, sudėkite likusius 
sausus produktus ir supjaustytas daržoves. Kas 5 minutes 
pamaišykite. Po 10 minučių įpilkite vieną puodelį vandens. 
Tada maždaug po 20-25 minučių sudėkite pomidorus ir 
viską troškinkite apie 10 minučių. Patiekalas yra paruoštas 
siūlyti Viešpačiui.  

Jei norite naudoti vandeningos struktūros daržoves, 
tuomet įpilkite daugiau vandens ir virkite ant didelės ugnies. 
Jei nepilate papildomai vandens – įpusėjus virimo laikui, 
liepsną sumažinkite iki vidutinės. Jei pageidaujate, 
pomidorų galite nedėti/ar juos pakeisti citrinos sultimis. 

 
Kopūstai su šparaginėmis pupelėmis 

1 didelė kopūsto galva 
450 g. šparaginių pupelių 
200 g. pomidorų 
3 šaukšt. ghi  
1 šaukšt. kario miltelių 
(Pasirinktinai, kario miltelius galima keisti 1 šaukšt. 
kalendros miltelių ir 1 a. š.  maltųjų pipirų) 
1,5 šaukšt. druskos  
1,5 šaukšt. cukraus 
1 a. š. garstyčių sėklų 
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3 puod. vandens 
2 šaukšt. avinžirnių miltų 
 

Virimo ir pjaustymo eiga yra tokia pati, kaip ir 
ankstesnio kopūstų recepto. Skirtumas yra toks, kai 
daržovės išverda ir jau laikas jas nukelti nuo ugnies, 
avinžirnių miltus reikia sumaišyti su ketvirtadaliu puodelio 
papildomo vandens. Gautą mišinį supilti atgal į troškinį ir 
viską patroškinti dar 10 minučių. Patiekalas yra paruoštas 
siūlyti Viešpačiui. 
 

  
 
Jei naudosite kalendros ir pipirų miltelius, šie 

ingridientai turi būti dedami kartu su daržovėmis, vandenį 
pilant pirmą kartą. 



Sveikas ir išmintingas pasirinkimas 
_______________________________________________ 

 

87 

Cukinija su bulvėmis 

1 kg. 350 g. bet kokios rūšies cukinijų 
450 g. bulvių 
200 g. pomidorų 
3 šaukšt. ghi  
2 džiovintos čili paprikos 
1 šaukšt. ožragės 
1,5 šaukšt. druskos 
1 a. š. ciberžolės 
1 šaukšt. garam masalos (pasirinktinai) 
1,5 šaukšt. rudojo cukraus 
0,5 puod. vandens 
 

 
 
Daržoves supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais ir 

jas visas nuplaukite. Gilioje keptuvėje ant didelės liepsnos 
įkaitinkite ghi ir sudėkite raudonuosius čili pipirus. Čili 
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pipirams šiek tiek apskrudus, sudėkite sėklas. Sėkloms 
apskrudus, suberkite druską, ciberžolę ir sudėkite daržoves. 
Kas 5 minutes pamaišykite, suberkite cukrų, įpilkite 
vandens ir (garam masalos, jei norite). Uždenkite dangčiu ir 
patroškinkite 15 minučių. Tada sudėkite pomidorus ir po 10 
minučių troškinį bus galima siūlyti Viešpačiui.  

Pomidorai gali būti pakeisti dviems šaukštais citrinos 
sulčių arba tamarind pasta. Likusioji recepto dalis yra tokia 
pati. Cukinijų ir bulvių troškinį yra labai sveika valgyti 
žiemos laikotarpiu. Varškė (panyras) arba sojos tofu gali 
būti dedama, dedant pomidorus. Pupelės ar virti avinžirniai 
taip pat gali būti naudojami šiame troškinyje, nes jie suteikia 
puikų skonį ir yra labai maistingi. 

 
Brokoliai su bulvėmis 

4 brokolių galvos 
450 g. bulvių 
200 g. pomidorų 
4 šaukšt. ghi  
1 a. š. kumino sėklų 
1 šaukšt. kario miltelių 
2 a. š. druskos 
1 šaukšt. cukraus 
1 puod. vandens 

 
Supjaustykite brokolius, tačiau nenupjaukite 

stiebelių, nes juose gausu kalcio ir geležies. Stiebus galite 
naudoti, jei nulupsite jų odą. Bulves supjaustykite kubeliais 
ir visas daržoves atskirai nuplaukite. Pomidorus 
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supjaustykite mažais gabaliukais arba trintuvu juos 
sutrinkite. Atminkite, brokoliai yra labai sveika daržovė, 
todėl ištisus metus galima juos dažniau valgyti nei kitas 
daržoves.  

Keptuvėje įkaitinkite ghi ir suberkite 
sėklas. Sėkloms apskrudus, iš karto sudėkite bulves ir visus 
sausus ingredientus. Maišykite apie 3 minutes. Sudėkite 
brokolius ir toliau maišykite. Praėjus 5 minutėms įpilkite 
vandens, uždenkite dangčiu ir ant vidutinės ugnies 15 
minučių viską patroškinkite. Sudėkite pomidorus ir 
troškinkite dar 10 minučių. Patiekalas paruoštas. Metas jį 
pasiūlyti Viešpačiui.  

 

 
 
Jeigu pageidaujama, galima įdėti pomidorų, grietinės 

ar kreminės grietinėlės – daržovės bus kvapnesnės ir 
maistingesnės. Patiekalą galima paskaninti virtais 
avinžirniais.  
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Mahā brinjal 

6 dideli baklažanai  
dubenėlis vandens, kad apsemtų baklažanų riekes 
450 g. pomidorų 
6 šaukšt. ghi  
2 lauro lapai 
1 a. š. kumino sėklų 
1 a. š. ciberžolės 
1,5 šaukšt. druskos 
1,5 šaukšt. garam masālos 
1 puod. vandens 
1,5 šaukšt. cukraus 
1 šaukšt. kalendros miltelių arba smulkintų kalendros 
lapelių 

  

 
 
Baklažanus supjaustykite slyvos dydžio gabaliukais 

ar griežinėliais ir pamerkite juos į vandenį. Atminkite, kad 
supjaustytus baklažanus būtina pamerkti vandenyje, kad 
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būtų pašalintas kartus skonis. Pomidorus nuplaukite, 
supjaustykite ir sudėkite į atskirą dubenį.  

Keptuvėje, ant karštos ugnies įkaitinkite ghi, 
sudėkite lauro lapus ir sėklas. Sėkloms apskrudus, suberkite 
ciberžolę, druską ir iš karto sudėkite baklažano riekeles. 
Maišykite keletą minučių, tada suberkite garam masālą, 
cukrų ir įpilkite puodelį vandens. Retkarčiais pamaišydami, 
10 minučių patroškinkite. Sudėkite kalendros lapelius arba 
miltelius, ir pomidorus. Troškinkite 5 minutes, tada dar 
kartą pamaišykite ir po 5 minučių patiekalą bus galima 
siūlyti Viešpačiui.  

Pasirinktinai galima įdėti pusę kilogramo bulvių, 
kurias prieš tai reikėtų iškepti gilioje keptuvėje. Tada į 
troškinį sudėti pomidorus; druskos ir garam masālos reikėtų 
įberti dvigubai. Likusi recepto dalis išlieka tokia pati.  

Gaminkite, naudodamiesi šiais receptais. Jūs 
išmoksite, kaip tapti sveikais ir laimingais vegetarais, žinios 
padarys jus išmintingais. 
  



 



 

AAppiiee  aauuttoorriiųų  
 
Jo Dieviškoji Malonė Mahant Śrī Kṛṣṇa Balaram 

Svami gimė išsilavinusioje Gauḍa-Brāhmaṇa Vaiṣṇavų 
šeimoje, kuri puikiai išmano Yajurvedą, vieną iš keturių 
labiausiai pripažintų senovės Vedų raštų. Jis gimė Śrī 
Vrindāvano dhāmoje 1956 metais liepos 1 dieną 
švenčiausioje Indijos vietoje.  Jo giminės dinastija prasideda 
tiesiai iš Kasyapos Muni (vieno iš septynių sūnų, kuris buvo 
apvaisintas Viešpaties Brahmos). 

Svamidžio tėvas Śri Kṛṣṇa Harė Pāṇḍeya, labai 
gerbiamas Dvasinis Mokytojas daugeliui Vrindāvano 
gyventojų. Jis pradėjo savo sūnų mokyti namuose 
Vrindavane, kai jam sukako ketveri. Svamidžio tėvas 
išleido sūnų į mokslus, kai jam suėjo aštuoneri. Jis pradėjo 
mokytis Nimbārka Sanskrit Mahāvidyālaya koledže. 
Tuomet jis gyveno bendrabutyje ir ten mokėsi ašuonerius 
metus.  Ten jis tobulai išmoko sanskritą. Būdamas puikiu 
studentu, jis buvo perkelti į anglų koledžą, kur išmoko versti 
senovės Vedas į anglų kalbą. 

Svamidžio dinastija yra žinoma kaip Khajiri, jau nuo 
savo protėvių laikų. Vienas iš jo protėvių kasdien 
laimindavo karalių. Vieną gražią dieną karalius buvo 
išvykęs iš rūmų, nes turėjo įvairių, su valdymu susijusių 
pareigų, todėl jis nebuvo toje vietoje, kur visada gaudavo 
palaiminimus. Supratęs, kad karalius nesiruošia dalyvauti 
palaiminimuose, Paṇḍit (Svamidžio protėvis), nenorėdamas 
iššvaistyti palankių akimirkų, paliko rūmus. Jis nuėjo prie 
seno, nudžiūvusio Khajuros medžio (datulių medis), kur 
palaimino medžius. Kitą dieną karalius pabudo laiku ir 
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laukė Paṇḍito atvykimo. Kai jis išvydo tokį atsigavusį ir 
subujojusį medį, savo tarno paklausė: „Kaip tai 
atsitiko?“ Tarnas atsakė: „Jūs vakar nedalyvavote 
laiminimo ceremonijoje, todėl Paṇḍit palaimino medžius, 
kurie taip gražiai ir sužydėjo.“ Nuo to laiko Svamidžio 
dinastija yra žinoma kaip Khajiri. 

Gavęs iniciaciją iš savo Dvasinio Mokytojo, 
Svamidži pradėjo visame pasaulyje pamokslauti apie 
nepakeistąjį, senajį Dievo mokslą. Jis parašė daugybę 
knygų sanskritu ir anglų kalba, tam, kad ir toliau sklistų 
Dievo mokslas. 1990 metais jis įregistravo „Bhagavat 
Dharma Samaj“ organizaciją, skirtą apšviesti suklaidintus 
žmones. 

Ši organizacija yra pripažinta autoritetinga, vedinė 
institucija. 1991 metais Svamidžiui buvo suteiktas Mahant 
(vyriausiojo šventiko) titulas. Šį titulą jam suteikė visos 
keturios vaiṣṇavų sampradāyos (tradicinės dvasinės 
mokyklos). 

Śrīla Visvanātha Chakravartī Ṭhākura, pripažintas 
Gauḍiyā Vaiṣṇavų autoritetas, teigia: „Jei norite išmokti 
tobulo dvasinio gyvenimo – turėtumėte keliauti į 
Vrindavaną ir mokytis iš Vṛjavāsīų, vietos 
gyventojų. Svamidži, gimęs Vrindavane, yra Vṛjavāsī ir 
tobulai išmano Dievo mokslą. Vienas iš mylimiausių 
Viešpaties Śri Caitanjos Mahāprabu mokinių, Srīla 
Prabodhānanda Sarasvatī Ṭhākura, remdamasis Śrī 
Vrindāban Mahimāmṛtam, teigia: 

varṇānāṁ brāhmaṇo guruḥ brāhmaṇānāṁ guru sanyāsī 
sanyāsīnāṁ guruḥ avināsī avināsīnāṁ guruḥ vṛjavāsī 
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„Brāhmaṇas yra keturių socialinių grupių 
(brāhmaṇų, kṣatrių, vaiśyų ir śūdrų) Gurū. Sanyāsī yra 
Brāhmaṇų Gurū. Tobula būtybė yra Sanyāsīų Gurū, o 
Vṛjavāsī visų gyvų būtybių Gurū.“ 

Šiuo metu Svamidži rašo „Śrīmad Bhāgavatam“, 
pateikdamas Vṛjavāsīo komentarus. Mes tikimės, kad tai 
įkvėps skaitytojus trancendentinio kelio link. 

 
—Gydytojas Deepak Seth 

 



 

 
 
 
 



 

ŽŽooddyynnėėlliiss  
 
Ājurveda—senovinis gydymas, naudojant 

vaistažoles, pradėtas Viešpaties Dhanavantari, vieno iš 
daugybės Viešpaties įsikūnijimų. Gydymui naudojamos 
žolelės, mineralai; pažodžiui verčiama kaip „Gyvosios 
gamtos mokslas.“   

Bhagavad Gītā—prieš 5000 metų Viešpats kalbėjo 
savo karališkąjam mokinui Ardžunai. Šios knygos autorius 
išvertė šią knygą ir užrašė komentarus anglų kalba.  

Bhāgavatam—Nuostabūs Aukščiausiojo Viešpaties 
transcendentiniai pasakojimai, prieš penkis tūkstančius 
metų, užrašyti Śrīlos Vyasadevos, rašytinės Viešpaties 
inkarnacijos.  

Brahmā—pirmoji būtybė, kuri sukūrė ir 
suprojektavo šį materialųjį pasaulį.   

Gītā —žr. „Bhagavad Gītā“.  
Gurū—Dvasinis Mokytojas, atitinkantis šventraščių 

nustatytus reikalavimus; kuris naikina savo pasekėjų 
neišmanymą, perteikdamas jiems transcendentines žinias ir 
prisiima atsakomybę už savo pasekėjų išlaisvinimą iš 
gimimo ir mirties ciklo.  

Kaśyapa—vienas iš šios kūrinijos protėvių, 
Brahmos sūnus. Viešpats jame įsikūnijo kaip Viešpats 
Vamanadeva.  

Kṛṣṇa—Aukščiausiasis Viešpats, kuris pasirodo 
laikas nuo laiko, kad išgelbėtų savo bhaktus ir sunaikintų 
niekšus. Jis pasirodė prieš penkis tūkstančius metų ir 
perteikė „Bhagavad Gītā“. Pažodžiui reiškia – „Visų 
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Patraukliausiasis Viešpats.“  
Mantra—priemonė, skirta patenkinti Aukščiausiąjį 

Viešpatį; slapta dvasinė giesmė, suteikiama Dvasinio 
Mokytojo, savo ištikimam mokiniui, inicijacijos metu.  

Paṇḍit—asmuo, gimęs nenutrūkstamoje Brahmanų 
linijos grandinėje, prijungtoje prie Viešpaties Brahmos, šios 
visatos kūrėjo ir labai intelektualios asmenybės.  

Sanskritas—Dievo arba pusdievių kalba, kuria 
kalbėjo Viešpats. Šia kalba užrašyti visi Vedų šventraščiai.  

Dvasinis Mokytojas—Dvasinis vedlys, gerbiamas 
kaip Jėzus, krikščionybėje. Taip pat žr. Gurū.  

Upaniṣad—dvasiniai raštai, skirti sunaikinti 
neišmanymą, atskleidžiant Aukščiausiojo Viešpaties 
transcendentines žinias ir taip nutraukiant ryšius su 
materialiąja egzistencija. Pagrindinis tikslas – skleisti Vedų 
žinias.  

Vedos—originalios keturios žinių knygos, tiesiogiai 
užfiksuotos Aukščiausiojo Viešpaties Brahmos, pirmosios 
būtybės. Pažodžiui reiškia „žinių knygos“.  

Vedų Šventraščiai—visos senosios Indijos 
šventosios knygos, užrašytos sanskritu, reiškiančios Dievo 
mokslą. 
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