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ĮŽANGA 
 

 

Šiame pasaulyje kiekvienas smalsus ir tyras žmogus 

trokšta susipažinti su dvasiniu gyvenimu.  Kali-yugos (Geležies 

amžiaus) dėka, nuoširdūs žmonės yra suklaidinti daugybės 

netikrų pamokslautojų. Jau vedinėje civilizacijoje buvo žinoma, 

kad dvasinis augimas neįmanomas be Gurū priėmimo. Gurū 

turi atitikti šventraščiuose keliamus reikalavimus. Yra sakoma, 

gurū karai jānikain, pāni pīvai chānikain, dvasinį mokytoją 

reikia priimti tik tuomet, kada jau esame susipažinę su senovės 

šventraščiais.Taip kaip vandenį galima gerti tik tada – kai jis 

yra tinkamai perfiltruotas. 

  

Norėčiau padėkoti mūsų bendruomenės nariams, 

mokiniams ir daugeliui draugų, kurie paskatino mane parašyti 

šią knygą, kad padėtų visiems kruopščiai patyrinėti 

šiuolaikinius religinius lyderius.  

  

Aš dovanoju savo palaiminimus gydytojui Śriman 

Deepak Seth ir jo šeimai, redaktoriui Śrīmān Nandai Kumār 

das, korektoriui Śrīmān Mukundai das, Śrīmān Lochanui das, 

Śrīman Ādipuruṣa Dasi ir Śrimān Pedro Acostai, kurie padėjo 

išleisti šią knygą. 

  

Aš taip pat laiminu savo mylimus mokinius Vrindavano 

dhāmoje: Śrīmāną Vāsudeva das, Ekanāthą das ir Man Mohaną 

das. 
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PRATARMĖ 
 

[Pagarbiai lenkiuosi savo dvasinio mokytojo lotosinėms 

pėdoms, kuris gailestingai atskleidžia dvasinį žinojimą bei veda 

mane teisingu keliu.] 

  

Vedinėje visuomenėje Gurū  garbinimas prilygsta Dievo 

garbinimui.  Tai labai patraukli galimybė tiems, kurie nori 

pasinaudoti plačiąja visuomene ir pristatyti save kaip Gurū. 

Gydytojas Deepak Seth, Bhāgavat Dharma Samāj 

bendruomenės pirmininkas, paprašė manęs, kad aš parašyčiau 

knygą, kurioje būtų aprašyta, kaip atpažinti tikrąjį Gurū. Dėl 

šios priežasties mes nusprendėme parašyti šią knygą, kad tyri 

žmonės galėtų atskirti, kas turėtų būti garbinamas taip kaip 

Dievas. Šią knygą pavadinome „Gurū Nirnaya Dīpikā. 

Šventraščiai nurodo: kas gali ir kas negali tapti Gurū.“  

  

Mūsų kūnas yra didžiulė dovana ir nežinome, ar kitą 

gyvenimą jį vėl gausime. Taip pat ir laikas, kurį veltui 

švaistome – jis nebesugrįš. Kiekvienos gyvos būtybės pareiga – 

siekti aukščiausio gyvenimo tikslo bei pamėginti užmegzti ryšį 

su Aukščiausiuoju Dievo asmeniu. 

  

Garuḍa Purānoje Kṛṣṇa  kalbasi su Garuda: 

 

 
 



7 

 

yāvat svāstham idaṁ śarīraṁ yāvat jarā dūrato 

yāvac cendriya saktir apratihatā yāvat kṣayo nāyuśaḥ 

ātma śreyasi tāvadeva viduṣā kāryaḥ prayatno mahān 

sandīpte bhavane ca kūpa khananaṁ pratyudyamaḥ kīdṛśaḥ 

 

„Protingas žmogus turėtų pradėti praktikuoti dvasinį 

gyvenimą dar tada – kai yra jaunas ir sveikas, bei senatvė rodos 

dar toli toli. Naudodamiesi savo  pojūčiais bei gabumais                                                                                                                                               

turime stengtis siekti tobulumo. Tuo tarpu vėlesniame amžiuje 

gali pritrūkti laiko įvairioms dvasingumo praktikoms. Taip, 

kaip per vėlu kasti šulinį, kuomet laikas gesinti degantį 

namą. Tad ar tikslinga pradėti kasti šulinį?“  

 

Žmonės pasiklydę materialioje aplinkoje, nes viskas 

nuolatos kinta. Kiekvienas žmogus miršta jam numatytu laiku. 

Ką turime daryti, kad nutrauktume gimimo ir mirties 

ciklą? Reiktų pasirinkti tokį gyvenimo būdą, kuris nuneš į 

aukštesnę platformą arba leis pakilti virš mirties. Daugelis 

žmonių lieka nesėkmingais, nes laimės ieško netinkamose 

vietose. Atsakymai yra randami mūsų viduje. Nėra jokių 

mokslinių įrodymų, kad gyenimas užsibaigia fizinio kūno 

mirtimi. Tyra siela suvokia, kad gyvenimas nesibaigia  fizinio 

kūno mirtimi. Tad kuo turėtume pasikliauti? Kas sugebėtų 

sugebėtų atsakyti į šiuos klausimus? Tik išorinė Aukščiausiojo 

Kūrėjo galia gali atsakyti į tokius klausimus. Tobulas dvasinis 

mokytojas yra Caityos-gurū įsikūnijimas, arba Supersiela, kuri 

glūdi kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Sudėtinga suvokti, kad 

būdami fiziniame kūne galime bendrauti su Chaitya-

gurū.  Viešpats Caitya-gurū, per vidinį žinojimą, atsiskleidžia 

tyroms būtybėms ir joms nurodo kaip pasielgti tam tikrose 

situacijose. Be dvasinio mokytojo, kuris atstovauja Caityą-

gurū, neįmanoma vykdyti Jo nurodymų. Tyram ieškotojui 
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Kṛṣṇa atsiųs Dvasinį Mokytoją, kad galėtų perteikti tikrąjį 

žinojimą. Jei mokinys vykdo dvasinio mokytojo nurodymus – 

tuomet mokinys tikrai gaus išsivadavimą iš šio materialaus 

pasaulio. 

  

Esti daugybė dvasinių mokytojų. Kiekvienas iš jų teigia, 

kad yra tikras, tobulas, turi tiesioginį ryšį su Dievu ir visi turi 

juo sekti. Tačiau kaip galima nustatyti, kuris iš jų yra tikras, o 

kuris vis dėlto nėra tikrasis dvasinis mokytojas?  

 

Pasaulis yra dvilypis. Jame galioja dvigubi standartai: 

tiesa ir melas, gėris ir blogis, tobulumas bei neišmanymas. Tai 

patvirtinta Bhagavad Gītoje, kuomet Viešpats Kṛṣṇa kalbasi su 

Arjuna, dvau bhūta sargo loke'smin, Dievo kūrinijoje esti dvi 

kategorijos gyvųjų būtybių. Materialiame pasaulyje egzistuoja 

tiesa ir melas, nes esti kvalifikuoti ir nekvalifikuoti Gurū, 

mokytojai ir sukčiai. Jų savybės bei požymiai yra aiškiai 

aprašyti senovės Indijos šventraščiuose. 

  

Remdamiesi žmogiškaisiais standartais pagarbą turime 

išreikšti visoms gyvoms būtybėms, netgi skruzdėlėms. 

Žmogaus pareiga – pagarbiai elgtis su visomis gyvomis 

būtybėmis. Taip teigia ir Śrīmad Bhāgavatam: 

 

 
 

visrujya smayamānān svān druśaṁ brīdāṁ sva-dehikīm 

praṇamed daṇḍavad bhūmav śva cāṇḍāla go kharam 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 11.29.16) 
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„Su didžiu nuolankumu, be jokios gėdos ir kritikos 

reikėtų pagerbti net šunis, šunų-valgytojus bei karves.“ 

 

Śrīpāda Madhvāchārya pakomentuoja šią situaciją: 

 

 
 

brāhmaṇādīn prati bhūmau daṇḍavan namanam 

anyāmś cāṇḍāla ādīnāṁ prati manasā smaraṇaṁ iti bhedaḥ. 

atra antaryāmiṇaḥ smaraṇaṁ prāṇa iti viśeṣaḥ 

 

„Išvydę brāhmaṇą, pagarbą jam išreiškiame lenkdamiesi 

ant žemės. Bet kitiems, kaip šunų valgytojams – pagarbą turime 

išreikšti mintyse, medituojant į jų Supersielą. Šis pagarbos 

skirtumas turi būti aiškiai suprantamas ir vykdomas.“ 

 

Pamatę nekvalifikuotą dvasinį mokytoją – pagarbą jam 

turėtume parodyti mintyse.  Tačiau, jeigu mums pasiseks sutikti 

kvalifikuotą dvasinį mokytoją – turime jam deramai išreikšti 

savo pagarbą bei sekti jo mokymu. 

  

Dėl praeituose gyvenimuose padarytų dorovingų darbų 

bei palankaus likimo, Kṛṣṇa atsiunčia dvasinį mokytoją į mūsų 

gyvenimą.  

  

Kaip Bhartṛ Hari sako: 
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jāḍyaṁ dhiyo harati siñcati vāci satyaṁ 

manonnatiṁ diśati pāpam apā-karoti 

cetaḥ prasādayati dikṣu tanoti kīrtī 

sat-saṅgatiḥ kathaya kiṁ na karoti pumṣām 

 

„Tyrų bhaktų bendruomenė padeda išsklaidyti 

neišmanymo tamsą, išlaisvina iš nuodėmių, džiugina širdį ir 

skatina užsiimti atsidavimo tarnyste. Ko daugiau žmogui ir 

reikia?“ 

 

Sėkmingais tampame – švento žmogaus palaiminimų 

dėka. Nesėkmės garantuotos – įžeidinėjant 

šventuosius. Tarnystė šventam žmogui bei aukų atnašavimas 

užtikrina teigiamą atpildą šiame tamsiąjame Kali-yugos 

amžiuje. Nīti Sāstra nurodo, sarveṣām artha jñānānāṁ bodhaḥ 

sat-saṅgo bhavet, tikrąjį žinojimą galima gauti tik iš šventų 

žmonių. 

  

Nekintantys teiginiai apie Tikrąjį Gurū, kurie nurodyti 

šioje knygoje – yra tik dalelė informacijos, kuri nurodyta 

senovės Vedose. Bandydamas suvokti savo kaltę, taip pat 

nuolat rašydamas Śrīmad Bhāgavatam ir pateikdamas vṛjavāsīo 

komentarus, aš radau laiko pristatyti vedinius teiginius, kurie 

parodo, kas gali, o kas negali tapti Gurū. Man skaudu matyti 

kaip bhaktai tarnauja nekvalifikuotiems ir neautoritetingiems 

mokytojams. Šventraščiai tai griežtai pasmerkia.  Hitopadeśa 

teigia, buddhir yasya balaṁ tasya nir-buddhisya kuto balam, 
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išmintingieji sugeba pasirinkti, tačiau kaip pasirinkti teisingai 

neturint tinkamo žinių šaltinio. Atsižvelgdamas į šiuos dalykus 

aš stengiausi pateikti santrauką, kuri rimtiems kandidatams 

padės išsirinkti tinkamą mokytoją. Jei pastebėjote klaidų, iš 

anksto atsiprašau skaitytojų. Jai Śrī Rādhe. 

 

Mahant Kṛṣṇa Balaram Swami 

Baltimore, Jungtinės Amerikos valstijos 

Viešpaties Džaganathos diena 

Chariot festivalis Indija 1993. 
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GURŪ NIRNAYA DĪPIKĀ 

 

Pirmas Skyrius 

 
KAS GALI TAPTI GURŪ 

 

Didžioji dalis senovės Vedų literatūros yra parašyta 

sanskritu, Dievo inkarnacijos Śrī Kṛṣṇos Dvaipāyanos, žinomos 

kaip Vyāsadeva. Galėtumėte paklausti, kodėl turime aklai 

priimti Vyasos nuomonę, kas jis toks?  Visi didieji Indijos 

āchāryos, senovės šventraščius, užrašytus Vyāsadevos – laiko 

teisingais ir Jį priimta laikyti rašytine Kṛṣṇos inkarnacija. Mes 

sekame Jo mokymu. Viešpats Śiva Viṣṇu Sahaśra Nāma 

Stotroje teigia, vyāsāya viṣṇu rūpāya, Vyāsa yra tiesioginė 

Viešpaties Śrī Viṣṇu forma. Taip pat Siddhānta Darpaṇa 

nurodo, itihāsa purāṇānāṁ vyāsaḥ prākaṭya-kṛn-mataḥ, 

Vyāsos nuomonę galima rasti visoje vedinėje literatūroje, 

įskaitant istorijas. Vyāsa yra tas, kuris atskleidžia tikrąjį 

žinojimą. Viešpats įsikūnijo ir priėmė Vyāsos vardą, kad 

užrašytų tiesą. Purāṇāntaroje taip pat teigiama, kṛṣṇa-

dvaipāyanaṁ vyāsaṁ viddhi nārāyaṇaṁ prabhum, Kṛṣṇa 

Dvaipāyana Vyāsa turi būti laikomas kaip pats Viešpats 

Nārāyaṇa. 

  

Pasak Vyasos, keturi didieji āchāryos: Śrīpāda 

Rāmanuja, Śrīpāda Mādhva, Śrīpāda Nimbārka ir Śrīpāda 
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Viṣṇusvāmi turi būti laikomi kaip Dievas. Taip kaip ir kitos 

didžiai vertinamos asmenybės, įskaitant Śrīpādą Śrīdhara 

Swami, Śrīpādą Madhusūdana Sarasvatī, Śrīpādą 

Ballabhāchārya, Śrīlą Rūpa Goswami, Śrīlą Sanātana Goswami, 

Śrīlą Jīva Goswami, Śrīlą Vamśīdhara Goswami, Śrīlą 

Visvanātha Chakravartī Ṭhākura ir Śrīlą Valadeva. Net 

impersonalistų vadovą Śrīpādą Saṅkarāchārya, Vyāsa priima 

kaip Dievo inkarnaciją. Mes nurodome šiuos ir kitus puikius 

āchāryas šioje knygoje, nes norime parodyti, kas gali tapti 

Gurū, o kas negali. Vyāsa rašė tik sanskritu, kad autoritetingi 

žodžiai nepakeistų prasmės. Kadangi visi didieji mokytojai 

užrašė savo komentarus Vedų raštams, mes taip pat turime 

laikytis tinkamo standarto šioje publikacijoje, kaip ir mūsų 

išleistose Śrīmad Bhagavad Gītoje bei Dievo giesmėje. Per 

amžius buvo nustatyta, kad sanskrito literatūra negali 

suklaidinti. Kiekvienas vaiṣṇavų āchārya bei jų ištikimi 

pasekėjai seka Vedų nurodymais. Sanskrito šventraščiai yra 

tikrosios gairės kiekvienam, kuris siekia išsivadavimo – Dievo 

Karalystės. 

  

Nei vienas tikras dvasinis mokytojas nepradės naujos 

sampradāyos (dvasinės tradicijos), nebent tai buvo išpranašauta 

ir aprašyta Vedose. Kitaip tariant tikras dvasinis mokytojas 

nepradės dvasinio judėjimo apie kurį nekalbama Vedose. Jis 

niekada nesukurs naujos sampradāyos (dvasinės tradicijos). 

Tikras dvasinis mokytojas nesakys, kad dvasinis gyvenimas 

prasideda nuo jo. 

  

Kaip Padma Purāṇa sako: 
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Sampradāya vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ 

ataḥ kalau bhaviṣyanti catvāraḥ sampradāyinaḥ 

śrī-brahma-rudra-sanakā vaiṣṇavā kṣiti-pāvanā 

rāmānujaṁ śrīḥ svī-cakre madhvācārya caturmukhaḥ 

śrī-viṣṇu-svāminaṁ rudro nimbādityaṁ catuḥsanaḥ 

 

 „Mantros, gautos ne iš tyrų dvasinių mokytojų – yra 

neveiksmingos. Yra pripažintos tik keturios autoritizuotos 

vaiṣṇavų sampradāyos (dvasinės tradicijos) šioje žemėje; 

Śrīpād Rāmanuja kilo iš Laksmī, likimo deivės; Śrīpād 

Madhvāchārya iš keturgalvio Viešpaties Brahmos; Śri 

Viṣṇusvāmi iš Viešpaties Śivos; Śri Nimbārka iš keturių 

Kumarų.“ 

 

Bet kuri iš šių dvasinių tradicijų, užrašytų Śrīlos 

Vyāsadevos, yra autoritetinga. Net po to kai dvasinis mokytojas 

palieka kūną, jo pasekėjai privalo laikytis tos pačios senosios 

tradicijos kaip ir jų inicijuojantis dvasinis mokytojas. Sukuriant 

naują standartą ir naudojantis savo dvasinio mokytojo vardu – 

yra pertraukiama šimtmečiais trunkanti dvasinė tradicija, tokia, 

kuria jų inicijuojantis dvasinis mokytojas sekė. Taip sukuriama 

Upa-Sampradāya arba dirbtinė religija. Kiekvienas dvasinis 

mokytojas sukuria dvasinės praktikos standartą, 

vadovaudamasis Vedų šventraščiais bei praeities āchāryomis. 
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Net pats Viešpats, nužengęs Caitanyos Mahaprabhū 

pavidalu, nenukrypo nuo ankstesnių didžiųjų mokytojų 

reikalavimų. Jis patvirtino, kad Śrīdhara Swamio Śrīmad 

Bhāgavatam komentarai yra geriausi. Mokinio pareiga – 

griežtai sekti savo Gurū nurodymais ir nesukurti nieko naujo, 

kas jo Gurū atneštų neigiamą reputaciją. 

  

Vedų raštuose niekur nėra nurodyta, kad dvasinis 

mokytojas gali būti paskirtas suvažiavime, balsavimo metu. 

Dvasinio mokytojo pozicija nėra materialus postas.  Dvasinio 

mokytojo pozicija yra įgyjama dvasinių savybių dėka – po ilgo 

šventraščių studijavimo bei pilnai susipažinus su vaiṣṇavų 

etiketu. Savo tiesioginio ryšio su Dievu dėka, autoritetingas 

asmuo sugeba pašalinti neišmanymo tamsą. Dvasinis mokytojas 

yra laikomas tiesioginiu Dievo tarpininku – niekas kitas. Niekas 

neturėtų priimti Gurū, nebūdamas tikras, ar pasirinktasis Gurū 

laikosi vaiṣṇavų etiketo, bei ar turi tinkamas dvasines 

savybes. Gurū neturėtų būti pasirinktas tiesiog kaip saldainis 

parduotuvėje. Jeigu būsite labai išrankus ir sėkmingas – rasite 

tobulą Gurū, kuris išsklaidys neišmanymo tamsą ir nurodys 

kelią link išsivadavimo. 

  

Vaiṣṇava-Kaṇṭh-Hāra paaiškina žodžio „Gurū“ reikšmę 

taip: 

 

 
 

gu śabdas tv andhakāraḥ ru śabdas tu nirodhakaḥ 

andhakāra nirodhatvād gurur ity adibhīdhiyate 
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„Žodis „gu“ reiškia tamsą, ir „ru“ simbolizuoja tą, kuris 

tą tamsą pašalina. Dėl savo sugebėjimo pašalinti neišmanymo 

tamsą – trancendentalistas yra laikomas kaip Gurū.“ 

 

Vedinėje visuomenėje dvasinis mokytojas yra 

prilyginamas su akiniais silpnaregiams. Jei akiniai nėra tinkami, 

silpnaregis nepradės geriau matyti. Dvasinis mokytojas turi būti 

kvalifikuotas remiantis šventraščių nurodymais. Mokytojo 

kvalifikacija yra svarbiau už patį dvasinį mokytoją. Renkantis 

Gurū nereikia kreipti dėmesio į materialias mokytojo savybes, 

nepriklausomai nuo to kaip išrinktas dvasinis mokytojas – 

balsavimo ar tiesiog paskyrimo būdu. Jei dvasinis mokytojas 

nepaveldėjo dvasinių savybių ir tobulai neišmano šventraščių, 

remiantis vaiṣṇavų etiketu – jis  negali būti dvasiniu mokytoju. 

 

KALI-YUGOS ĮTAKA 

 

Kali-yugos (dabartinio tamsos amžiaus) įtaka jau dabar 

yra juntama. Ateityje vis daugiau žmonių nesidomės dvasiniu 

gyvenimu. Kiti žmonės priims vedinį žinojimą, tačiau pradės 

spekuliuoti vedinių žinių autentiškumu.  Tyriausieji bhaktai bus 

persekiojami, o pamokslautojai slapta valgys mėsą ir gers vyną. 

  

Varāha Purāṇoje Viešpats Śiva sako: 

 

 
 

asaṅkṣātās tu te raudrā bhaviṣyanti kalau yuge 

kalpayiṣyanti śāstrāṇi surā māmsa-priyā narāḥ 
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„Kali-yugoje bus daugybė pamokslautojų, kurie skleis 

savo iškreiptą nuomonę apie šventraščius. Jie bus žiaurūs, gers 

vyną bei valgys mėsą.“ 

  

Gautama Rishi patvirtina:  

 

 
 

pālanāc ca trayi dharmaḥ pā śabdeniha kathyate 

taṁ khaṇḍayanti ye mūḍhaḥ pākhaṇḍas te prakīrtitaḥ 

 

„Žodyje „pākhaṇḍa“ (netradicinis), skiemuo „pā“ 

reiškia Vedų religinius principus, o skiemuo „khaṇḍa“ reiškia 

tą, kuris juos klaidingai nurodo. Tie kurie iškreipia realius Vedų 

religinius principus ir sukuria savo taisykles – yra vadinami 

eretikais.“ 

 

Kali-yugos įtaka tapo tokia stipri, kad sunku atpažinti 

tikrąjį Viešpaties brāhmaṇa bhaktą. Kali-yugos požymiai 

paaiškinti Sanat Kumāra Samhitoje: 

 

 
 

brāhmaṇa śūdra karmāṇaḥ śūdra brāhmaṇa vṛttayaḥ 

 

„Brāhmaṇai (religiniai lyderiai) dirbs kaip śūdros (darbo 

klasės vyrai), o śūdros užims vadovaujančias pareigas.“ 

 

Taip pat sakoma: 
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śūdra-prati gṛhiṣyanti tapo-veśopa-jīvinaḥ 

dharmaṁ vakṣanti adharmajña adhiruhyanti tāmasān 

 

„Śūdros taps atsidavusiaisiais. Jie gyvens ir elgsis kaip 

asketiški šventieji. Nors jie yra netikintys savo širdyse, tačiau 

dvasinį žinojimą skleis kitiems. Tikroji religija bus sunaikinta ir 

neišmanymas įsivyraus žemėje.“ 

 

Be to Śatakam teigia: 

 

 
 

yady asmin kaliyuge sūrayo'pi vidvānśo'pi muhyanti śruti 

smrutyodita dharmeṣu kutarkān sambhāvya pākhaṇḍino 

bhavanti 

  

„Dėl Kali-yugos poveikio bus suklaidinti net labiausiai 

išsilavinę žmonės, vien todėl, kad šventraščiai neteisingai 

interpretuojami. Išsilavinę žmonės patiki netikrais 

pamokslautojais, kurie iškreipia šventraščiuose glūdinčią 

išmintį savo klaidingais komentarais.“ 

 

Matome, jog šios prognozės išsipildė. Taigi ar turime 

prarasti tikėjimą ir tapti agnostikais? O gal turime ieškoti 

įkvėpimo šventraščiuose, ir gyventi vadovaujantis Dievo 
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įstatymais? Brāhmaṇḍa Purāṇa teigia, kad tikrieji brāhmaṇai 

egzistuos iki visiško visatos susinaikinimo. Tikrieji brāhmaṇai 

yra vadinami bhūsuromis, pusdieviais žemėje. Tik tokie puikus 

kvalifikuoti brāhmaṇai, tradiciškai gimę brāhmaṇų šeimose, 

gali veikti kaip Gurū šiuolaikinėje visuomenėje. Jei visi tikrieji 

brāhmaṇai paliktų žemę, žemė pasinertų į Garbhodaką 

vandenyną, kuris yra pačioje visatos apačioje. Gyvybė vis dar 

egzistuoja šioje planetoje tik todėl, kad vis dar esama tikrųjų 

brāhmaṇų šioje žemėje. Nagrinėdami Vedų šventraščius mes 

galime tapti kvalifikuotais atpažinti tikruosius brāhmaṇus ir 

gauti mukti (išsivadavimą). 

 

Jei vis dėlto nesame tokie sėkmingi ir mums nepavyksta 

rasti tokių šventųjų, Padma Purāṇa rekomenduoja: 

 

 
 

guror abhāve mantrāṇāṁ pustakaṁ gurum ācaret 

 

„Neradę kvalifikuoto Gurū – šventų vardų kartojimo 

turėtume mokytis iš senovės raštų.“ 

 

Tai neturėtų būti interpretuota kaip leidimas, tiems, kurie 

nesiekia ieškoti kvalifikuoto Gurū. 

 

NORINTIEMS TAPTI GURŪ 

KELIAMI TOKIE REIKALAVIMAI 

 

 Bhaktai turi laikytis šventraščių taisyklių bei 

etiketo. Yra dvi kategorijos taisyklių: pagrindinės ir 

nedidelės. Pagrindinės taisyklės išlieka nekintamomis 
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aksiomomis, o nedidelės taisyklės gali būti pritaikytos pagal 

tam tikrą standartą. Vedinių taisyklių turi būti laikomasi nuo 

dvasinio gyvenimo pradžios iki paskutinio atodūsio. Viena iš 

pagrindinių taisyklių vedinėje visuomenėje – Gurū yra 

atsakingas už kitų gyvų būtybių išlaisvinimą. Sekdami 

šventraščių nurodymais galime gauti išsivadavimą. Norint tapti 

kvalifikuotu – turime atitikti šventraščių nurodymus. Niekas 

negali pasirūpinti kito žmogaus išvadavimu ignoruodamas 

esminius šventraščių reikalavimus. Sąmoningai klaidinant tuos, 

kurie siekia dvasinio gyvenimo arba suvokus tiesą palaikyti 

„klaidintojus“ – neįmanoma gauti Viešpaties palaiminimų, juk 

ir saulė nepakyla vidurnaktį. Norėdami padėti žmonėms eiti 

dvasiniu keliu – negalime keisti šventraščių taisyklių ir 

standartų. 

 

Kai kurios tikrojo dvasinio mokytojo savybės nurodytos 

Hari Bhakti Vilāsoje: 

 

 
 

kṛpāsindhu susampūrṇaḥ sarva satvopakārakaḥ 

niṣpṛhaḥ sarvataḥ siddhaḥ sarva vidyā visāradaḥ 

sarva samśaya sancchettā nalaso gurur āhṛtaḥ 

(„Hari-bhakti-Vilāsa“ 1.45-46) 

 

„Bhaktas yra tarsi malonės vandenynas, kuris jaučia 

skausmą, matydamas, kai kiti nelaimingi. Bhaktas visuomet 

patenkintas, ir dirba dėl kitų gerovės. Bhaktas netrokšta juslinio 

pasitenkinimo. Tas, kuris puikiai išmano šventraščius, sugeba 
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pašalinti visas savo pasekėjų abejones bei nėra tingus – toks 

asmuo galėtų būti laikomas dvasiniu mokytoju.“ 

 

Vāyu Purāṇa teigia: 

 

 
 

acinoti yaḥ śāstrārtham ācāre sthāpayatyapi 

sacāyam ācarati yasmād ācāryas ten kīrtitaḥ 

 

„Tas, kuris suvokia vedinės literatūros esmę, savo 

žodžiais ir asmeniniu pavyzdžiu moko kitus – tokį žmogų 

galime vadinti  āchārya (dvasiniu mokytoju).“ 

  

Nekvalifikuotas asmuo gali priimti šias savybes tam, kad 

patobulėtų, bet dvasingas gyvenimo būdas negali pakeisti 

asmens prigimties. 

 

 Kartais Viešpaties artimiausieji palydovai inkarnuojasi 

šioje žemėje, kad galėtų dalyvauti Viešpaties žaidimuose. Jie 

netgi gali gimti žemos kilmės šeimose, ir kai kam galbūt gali 

pasirodyti, kad tai įvyksta dėl blogos jų karmos. Atsidavusieji 

žemos klasės šeimose inkarnuojasi tik tam, kad galėtų dalyvauti 

Viešpaties žaidimuose. Jie yra aprašyti Gaura-Gaṇoddeśa 

Dīpikoje. Tokie atsidavusieji išlieka Viešpaties pasekėjais visą 

savo gyvenimą ir nepriima inicijuojančiojo Gurū pozicijos. 

Pavyzdžiui, Arjuna inkarnavosi kaip Rāmānanda Rāya ir  gimė 

śūdros namuose tam, kad galėtų dalyvauti Caitanyos 

žaidimuose. Bet jis niekieno neinicijavo. Viešpats Brahma 

inkarnavosi kaip Hari Dāsa Ṭhakura, musulmono namuose ir jis 
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niekam nedavė iniciacijos. Medžiotojas Dharma – taip pat 

niekieno neinicijavo, bet dėl savo Gurū ligos pagelbėjo 

maudant Śāligrāma Śilā dievybę.  

 

Kiekvienas galėtų tapti dvasiniu mokytoju, jei tai būtų 

nurodyta šventraščiuose. Vedų šventraščiai teigia, kad tik 

brāhmaṇai gali tapti inicijuojančiais Gurū. Kiekvienas, kuris 

trokšta išsivadavimo ir teigia esąs tyras bhaktas – turi laikytis 

visų vedinių standartų savo gyvenime. 

  

Viešpats Kṛṣṇa, kuris yra laikomas Aukščiausiuoju 

Dievo asmeniu, remiantis autoritetingais šaltiniais bei 

šventraščiais, dešimtąjame Śrīmad Bhāgavatam skyriuje teigia: 

 

 
 

brāhmaṇebhyo namasyāmo yesmad rūpaṁ trayīmayam 

 

„Aš laiminu brāhmaṇus, kurie yra Trejybės formoje: 

Viešpatį Brahmā, Viešpatį Viṣṇu ir Viešpatį Śiva.“ 

 

Gali kilti klausimas ar tie brāhmaṇai yra tikrieji, o gal 

tik pavirtę į brāhmaṇus? XX amžiaus pradžioje Śrīla Bhakti 

Siddhānta Saraswatī Goswami Ṭhākura pradėjo ne brāhmaṇų 

atvertimą, į brāhmaṇus, bei skatino visus imtis dvasinio 

gyvenimo. Remiantis šventraščiais tokie „atvertimai“ yra 

leidžiami, norint padaryti pažangą dvasiniame gyvenime. 

Šventraščiai draudžia tokiems „atverstiesiems“ brāhmaṇams 

veikti kaip Gurū (dvasiniai mokytojai). 

  

Kaip Śrīmad Bhāgavatam 7.11.35 sako: 
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yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ pumśo varṇābhivyañjakam 

yad anyatrāpi dṛśyeta tat tenaiva vinirdiśet 

 

„Jei bhaktas turi kṣatriyo ar śūdros požymių – jis turi 

būti laikomas to luomo atstovu.“ 

 

Śrīla Visvanātha Chakravartī Ṭhākura pabrėžia, 

brāhmaṇādi tulya ādaraṁ lakṣayati na ca 'para-dharmo 

bhayāvaha' iti vācyam, jei asmuo turi brāhmaṇiškų savybių – 

jis turi būti gerbiamas kaip brāhmaṇas, tačiau jis negali laikyti 

savęs brāhmaṇu. Viešpats aiškiai pabrėžia – atlikti kitų pareigas 

tobulai yra pavojingiau, nei vykdyti savo pareigas netobulai. 

Kiekvienas, kuris nuoširdžiai siekia dvasinės pažangos turėtų 

nuolankiai sekti Vedų nurodymais bei atsižvelgti į dabartinę 

situaciją, kurioje atsidurta dėl praeities karmos. Tvirtindamas, 

kad laikote save esant nuolankiu, reiškia, jog vykdote 

Viešpaties bei šventraščių nurodymus ir nieko neiškreipiate 

prisdengdami atsidavimo tarnyste. Atsidavimo tarnystės 

pradžioje kiekvienas turėtų pradėti laikytis šventraščių 

nurodymų. Praėjus kiek laiko nuo tarnystės pradžios visi 

nurodymai taps įpročiu. Kvailiai ir neišmanėliai tiki 

mirtingaisiais vyrais ir vykdo jų nurodymus, o protingieji seka 

šventraščių nurodymais. 

  

Merūtantra literatūroje atskleista iš kur kilo brāhmaṇai: 
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brahma-vīryaṁ brahma-kṣetraṁ samskāra brahma sambhavaḥ 

brāhmaṇa-ācaraṇād brahma-vidyābhir brāhmaṇo bhavet 

 

„Tikrasis brāhmaṇas yra pradėtas brāhmaṇės moters ir 

brāhmaṇo vyro. Tik tuomet jis įgyja visas brāhmaṇo savybes. 

Žemos kilmės asmuo, auklėtas kaip brāhmaṇas, gali būti 

vadinamas brāhmaṇu.“ 

  

Įgytos brāhmaṇiškos savybės gali būti naudojamos tik 

savęs tobulinimui, nesiekiant išvaduoti  kitų gyvų būtybių. 

Gurū pozicija nėra paprasta. Karaliaus – taip pat nėra eilinė. Tik 

prigimtinės teisės dėka galima tapti karaliumi. Dėl prigimtinės 

teisės brāhmaṇas gali tapti tikruoju Gurū. Brāhmaṇas  privalo 

žinoti ir laikytis šventraščių nurodymų tam, kad taptų Gurū. 

Kaip ir karalius turi tinkamai valdyti karalystę, kad ji sėkmingai 

gyvuotų. Skirtingai nei  prezidentas – jis išrenkamas daugumos 

balsavimu, jo kvalifikacija nėra svarbi, tačiau Gurū negali būti 

išrenkamas. Gurū kvalifikacija turi tiksliai atitikti šventraščių 

reikalavimus. Gurū turi prisiimti atsakomybę už kitų sielų 

išvadavimą.  Nevykdydant nurodymų – lyderis bei jo pasekėjai 

tolsta nuo teisingo dvasinio kelio. 

  

Purāṇāntaroje rašoma: 

 

 
 

vipretaraḥ patatyeva pravrajyāśrama saṅgrahāt 
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tasmād vipreṇa kartavya pravrajya nā'nya varṇajair 

 

„Jei asmuo priima iniciaciją  ne iš vedinio brāhmaṇo, 

abu (Gurū ir mokinys) netenka dvasinio rezultato. Todėl 

inicijacija turėtų būti gauta tik iš kvalifikuoto brāhmaṇo ir 

niekieno kito.“ 

  

Manu Smruti yra aprašyta, koks brāhmaṇas gali atlikti 

„išgrynintojo“ vaidmenį: 

 

 
 

janmanā brāhmaṇo jñeyaḥ samskārād dvija ucyate 

vidyayā yāti vipratvaṁ tribhiḥ śrotriya śabda-bhāk 

 

„Prigimtinės teisės dėka, asmuo gimęs brāhmaṇo 

šeimoje yra laikomas brāhmaṇu. Po Dvija įšventinimo 

ceremonijos brāhmaṇas yra laikomas antrą kartą 

gimusiu. Nagrinėdamas šventraščius jis tampa Vipra, arba 

išmintinguoju brāhmaṇu. Tik tada, kai jis atitinka visas tris 

kvalifikacijas – jis yra laikomas Śrotriya brāhmaṇu, kuris 

sugeba atlikti visas apvalymo funkcijas.“ 

  

Durghaṭa-Bhāva Dīpikoje yra rašoma, kad Viešpats, 

pusdieviai bei brāhmaṇai turi išreikšti pagarbą vieni kitiems. 

 

 
 

brahmā viṣṇu śivo viprāḥ sarvair devair pūjitaḥ 
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parasparaṁ stuvantyete lilayā bheda bhāvanaḥ 

 

„Dominuojančios visatos dievybės, Viešpats Brahmā, 

Viṣṇu, Śiva, taip pat visi kiti pusdieviai garbina brāhmaṇus; 

Visi jie taip pat yra garbinami brāhmaṇų. Įvairiuose žaidimuose 

jie šlovina vienas kitą, bei parodo skirtumus esančius tarp jų.“ 

  

Ādya Padya Vyākṣā Śatakam nurodo: 

 

 
 

vipra-dviśaṁ naraṁ drṣṭvā dūrād viṣṇuḥ palāyate 

viprāṇāṁ sevanād āsu haris tiṣṭhati mānase 

 

„Tiesiog matydamas žmogų, kuris pavydi Viprai 

(žmogui išsiugdžiusiam brāhmaṇo savybes), Viešpats Viṣṇu 

bėga nuo jo šalin. Tačiau, jei bhaktas nuoširdžiai tarnauja 

brāhmaṇui – Viešpats Hari apsigyvena jo širdyje.“ 

  

Tas, kuris tarnauja brāhmaṇui, bus apdovanotas begaline 

malone; Tačiau tas, kuris pavydi – bus pasmerktas. Titulai 

Brāhmaṇa ir Dvija gali būti taikomi tiek paprastiems žmonėms, 

įgyjusiems brāhmaṇo savybių, tiek brāhmaṇams – prigimtinės 

teisės dėka. Bet pavadinimas Vipra – gali būti skirtas tik 

kvalifikuotam brāhmaṇui, kuris gimė toje dinastijoje. Tokios 

dinastijos atsineša etiketą ir karmą iš savo praeitų dorybingų 

gyvenimų, kad išlaikytų tradicinę Vedų sistemą tyra. Indijoje 

vis dar egzistuoja tokios dinastijos, bet jų yra labai mažai. Vedų 

standartas teigia, kad dvasinis mokytojas turėtų ateiti tik iš 

tokios brāhmaṇų šeimos. 
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Šiuo atžvilgiu Sūtrārṇava teigia: 

 

 
 

brahma-kulasya eva āchāryatvāt 

 

„Āchārya (dvasinis mokytojas) turi būti kilęs tik iš 

brāhmaṇų dinastijos.“ 

  

Net jei brāhmaṇas turi nepageidaujamų įpročių, jis vis 

tiek turi būti gerbiamas, nes Viešpats Śrī Viṣṇu yra brāhmaṇo 

formos šioje žemėje. Kaip yra sakoma Agnī Purāṇoje, 

mavyakta rūpiṇo viṣṇoḥ svarūpaṁ brāhmaṇā bhuvi, brāhmaṇai 

yra Viešpaties Viṣṇu paslėptoji forma šioje žemėje. 

  

Śatakam 6 rašoma: 

 

 
 

asaṁyato dvijaḥ pūjyo na ca śūdro jitendriyaḥ 

ko duṣṭāṁ gāṁ parityajya duhyāc chīlavatiṁ kharīm 

 

„Brāhmaṇas vistiek turi būti garbinamas, nepaisant to, 

kad jis nebegali suvaldyti savo juslių. Śūdrų negalime garbinti, 

net jei jie ir kontroliuoja savo jusles. Ar visgi palanku rinktis 

protingą ožką, vietoj nenuoramos karvės?  

 

NETIKRO DVASINIO MOKYTOJO 
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INICIACIJOS PASEKMĖS 

 

Kauśika Samhitā nurodo: 

 

 
 

vipretaraḥ pataty eva pravrajyāśrama saṁgrahāt 

tasmāt vipreṇa kartavya pravrajya nā anya-varṇajai 

 

„Jei bhaktas yra inicijuotas ne brāhmaṇo – jis 

neabejotinai vadinamas puolusiu. Iniciacija negali būti gauta iš 

varṇos sluoksnio asmens. Tikrąją iniciaciją gali suteikti tik 

tyras Viešpaties brāhmaṇas.“ 

  

Chāndogya Upaniṣadoje rašoma: 

 

 
 

yo ha vā 'aviditarṣeya cchāndo daivata brāhmaṇena mantreṇa 

yājayati vā adhyāpayati vā pramīyate pāpīyān bhavati 

 

„Jei asmuo gavęs Vipra brāhmaṇo iniciaciją, inicijuoja 

kitus, atlieka aukojimus, moko vedinių tiesų bei leidžia kitiems 

atlikti tokius veiksmus — jis užsitraukia labai sunkią 

nuodėmę.“ 

  

Taip pat Agastya Samhitā teigia: 
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viprād eva sadā grāhyo guror nānyo nrṇām iha 

 

„Nekintanti taisyklė yra ta, kad dvasinė iniciacija turi 

būti gauta tik iš tyro brāhmaṇo ir niekieno kito.“ 

 

Padma Purāṇa pabrėžia: 

 

 
 

mahā-bhāgavato śreṣṭho brāhmaṇo vai gurur nṛṇām 

sarveṣām eva lokānām āsau pūjyo yathā harīḥ 

ācāryo veda sampanno viṣṇu bhakto vimatsaraḥ 

 

„Tyras, išsilavinęs, kvalifikuotas brāhmaṇas yra 

vienintelis kvalifikuotas Gurū visoms gyvoms būtybėms. Jis 

yra garbinamas kaip pats Viešpats Hari. Āchārya – tai bhaktas 

neturintis pavydo ir pilnai išmanantis šventraščius.“ 

 

Śatakam 86 teigiama: 

 

 
 

varṇānām āśramānāṁ ca mukṣo'bhūd brāhmaṇo guru 

 

„Pagrindinis visų varṇų (visuomenės klasių: brāhmaṇų, 

kṣatrijų, vaiśyų, śūdrų) ir āśramų (visuomenės grupių: 
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brahmachārių, gṛhasthų, vānaprasthų ir sanyāsių) dvasinis 

mokytojas yra tyras brāhmaṇas,  gimęs brāhmaṇo šeimoje.“ 

  

Śrī Varāha Deva kalba Varāha Purāṇoje: 

 

 
 

viprād saṁgrāhya dīkṣā na ca anya narāt priye 

gṛhasthena viśeṣeṇa devatā bhāva siddhaye 

ācāryatvam ādya-varṇe mayā samsthāpitaṁ dhare 

 

„O brangioji Žeme! Siekdami dvasinės pažangos – visų 

socialinių klasių atstovai turėtų būti inicijuoti brāhmaṇo, kuris 

gimė brāhmaṇų šeimoje.  Aš asmeniškai patvirtinu šią taisyklę, 

kad āchārya (dvasinis mokytojas) turi būti kilęs iš pirmosios 

varṇų klasės (brāhmaṇų dinastijos).“ 

  

Śrī Hari Bhakti Rasāyanoje teigiama: 

 

 
 

hari bhakti prāpty arthaṁ brāhmaṇaṁ 

brahmiṣṭhaṁ gurum upāsīt 

 

„Norint pasiekti Hari Bhakti (atsidavimą Dievui), 

kiekvienas turi priimti iniciaciją tik iš brāhmaṇu gimusio 

dvasinio mokytojo, kuris yra tyrai prisijungęs prie Viešpaties.“ 
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Śrīpāda Madhusūdana Sarasvatī patvirtina aukščiau 

užrašytą teiginį: 

 

 
 

brāhmaṇaṁ brāhmaṇatva jāti viśiṣṭaṁ brahma vedosty 

adhitatvena asyasmin eva iti. śrotriyatvaṁ brahma niṣṭham ca 

brāhmaṇa viśeṣaṇam eva ato na itaro gurur vidheyaḥ 

 

„Brāhmaṇo pozicija atkreipia dėmesį į tam tikrą luomą, 

kuris įgaliotas skleisti vedinį žinojimą. Jis turi sugebėti atlikti 

aukojimus ir būti atsidavęs Viešpačiui. Tik atitikdamas tokius 

reikalavimus, jis gali būti pripažintas brāhmaṇu. Brāhmaṇas 

turi būti laikomas dvasiniu mokytoju, niekas kitas dvasiniu 

mokytoju tapti negali.“ 

  

Bhaviṣya Purāṇoje nurodyta: 

 

 
 

anyonyaṁ guravo viprā na hy eṣām aparo guruḥ 

vipras tu sarva varṇānām āśramānāṁ ca vai guru 

sevya sevā hi sarveṣāṁ vipro rājarṣi sattamaḥ 

 

„Tikrasis brāhmaṇas yra visų gyvų būtybių dvasinis 

mokytojas. Niekas kitas, tik jis – gali būti dvasiniu 

mokytoju. Toks brāhmaṇas yra dvasinis mokytojas visoms 
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varṇoms (socialinėms klasėms) ir āśramams (dvasinėms 

kategorijoms), todėl visi, įskaitant kilminguosius karalius, 

visada turėtų tarnauti tokiam brāhmaṇui.“ 

 

PASEKMĖS GAVUS INICIACIJĄ 

IŠ NETIKRO BRĀHMAṆO 

 

Brahma Purāṇa nurodo: 

 

 
 

brāhmaṇeṣu itarān varṇān gurūn mohāt karoti yaḥ 

sa yāti narakaṁ ghoraṁ vipanno'pi bhaved dhruvam 

 

„Jei kas nors, iliuzijos dėka, priima iniciaciją iš kieno 

nors kito, nei tikrojo brāhmaṇo, tuomet jis tikrai patenka į 

pragarą. Po to jis privalo gimti gyvate.“ 

  

Skanda Purāṇoje užrašyta: 

 

 
 

brāhmaṇo nīca varṇebhyo mantra grahaṇam ācaran 

na mantra phalam avāpnoti śva-yoniṁ cāhi-gacchati 

 

„Kiekvienas, kuris gauna Mantra-Dīkṣā (dvasinė netikro 

mokytojo mantra), iš žemesnės varṇos nei brāhmaṇų, net jei jis 
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ir atlieka dvasinę praktiką tinkamai – negauna jokių rezultatų iš 

mantros ir kitą gyvenimą gimsta šunimi.“ 

 

Bhaviṣya Purāṇoje nurodyta: 

 

 
 

śruṇu rājendra pravakṣāmi mantra grahaṇam uttamam 

brāhmaṇaṁ śrotriyaṁ śuddhaṁ nārāyaṇa parāyaṇam 

yo mohād anya varṇebhyo mantraṁ gṛhṇāti karhicit 

veśāntara mitebhyo'pi na sa kalyāṇa bhāg-bhavet 

 

„O liūte, tarp karalių, klausyk, aš pasakysiu tau geriausią 

mantros priėmimo tvarką.  Ji turėtų būti priimta iš gryno 

brāhmaṇo, kuris yra labai išsilavinęs bei atsidavęs Viešpačiui 

Śri Nārāyaṇai. Jei kas nors, suklaidintas iliuzijos, gauna 

mantras iš kitos varṇos (socialinio sluoksnio) – tai yra labai 

nepalanku, net jei pakinta bhakto dvasinis statusas ar jo 

gyvenamoji vieta.“ 

  

Net jei jis pakeičia savo statusą – iš šeimyninio, į 

sanyāsī (atsižadėjusį) ar persikrausto gyventi į mišką, kaip 

atsiskyrėlis. Toks sanyāsī yra puolęs, jei jis iniciaciją priėmė iš 

netikro brāhmaṇo.  

  

Visvāmitrīya Samhitoje nurodyta: 
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varṇotkṛṣṭo hīna varṇaṁ gurum mohād yadācaret 

prāyaścittaṁ tadā kṛtvā gurum anyaṁ samāśrayet 

anyathā guru-śiṣyau tau jāyate narakau kasau 

atau jñātvaiva kartavyo guru-śiṣyo'pi dhīmate 

 

„Dėl savo neišmanymo bhaktas ignoravo aukštos 

kvalifikacijos Gurū ir priėmė žemos kvalifikacijos Gurū. 

Pirmiausia, bhaktas turi pripažinti savo klaidą, atmesti savo 

netikrą Gurū ir tada pilnai priimti kvalifikuotą Gurū. Priešingu 

atveju, tiek Gurū, tiek mokinys – patenka į pragarą. Štai kodėl 

reikia turėti teisingą suvokimą prieš priimant iniciaciją ir 

sukuriant Gurū-mokinio ryšį.“ 

  

Viešpats Śiva sako Varāha Purāṇoje: 

 

 
 

teṣāṁ vāsastu narake bhaviṣyati na saṁśayaḥ 

śūdrais tad adhamair grāhya ācāro vāma samjñitaḥ 

 

„Be jokios abejonės, mokinys ir Gurū gyvens pragare. 

Mokinys dėl to – kad pasirinko klaidingą mokytoją. Mokytojas 

keliaus į pragarą, nes priėmė śudrą sau į mokinius. Žemos 

kilmės dvasinis mokytojas yra priešingybė āchāryai.“ 
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NEKVALIFIKUOTOS INICIACIJOS PASEKMĖS 

 

Varāha Purāṇoje nurodyta: 

 

 
 

uttamasya adhamo varṇo mantraṁ yastu prayacchati 

sa yāti patito bhūtvā śva-cāṇḍālādi yoniṣu 

 

„Jei žemos kilmės būtybė suteikia iniciaciją kitam 

asmeniui, remdamasi „aukštesniąja tvarka“ – tuomet toks 

mokytojas patenka į pragarą ir vėliau gimsta šunimi arba šunų 

valgytoju.“ 

 

SIEKIANT GAUTI INICIACIJĄ, BUTINA 

LAIKYTIS VEDINIŲ TAISYKLIŲ 

 

Šrila Vamśīdhara Gosvami  savo 95-ąjame komentare, 

pirmąjame Śrīmad Bhāgavatam skyriuje rašo: 

 

 
 

prāyaścittaṁ cikitsāṁ ca jyotisaṁ mantra nirṇayam 

vinā-śāstreṇa yo brūyāt tam āhur brahma-ghātakam 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 1.1.1) 

 

„Kiekvienas, kuris sugeba paaiškinti išsivadavimo 

procesą, vaistų receptus, astrologinius skaičiavimus ar dvasines 
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mantras, nesilaikydamas šventraščių nurodymų – yra laikomas 

brāhmaṇo žudiku.“ 

  

Nužudydamas brāhmaṇą asmuo užtikrintai eis į pragarą, 

todėl būtina laikytis tikslių, šventraščiuose aprašytų 

taisyklių.  Mokinys ir Gurū turi tvirtai laikytis šventraščiuose 

nurodytų reikavimų. Mokinio ir Gurū ryšys yra vedinis, todėl 

turi būti laikomasi iniciaciavimo taisyklių. Jeigu nerandame 

tyro brāhmaṇo Gurū – Viešpats vis tiek garantuoja dvasinę 

pažangą. Kaip Gautamos Nyāya Śāstra sako, loha cumbaka 

nyāya,  magnetas natūraliai traukia geležį, taigi geležis – kaip 

tiesos ieškotojas. Ieškantysis atranda vedines žinias ir tęsia 

aukštos kokybės dvasinį gyvenimą. 

  

Mahābhāratoje teigiama: 

 

 
 

varayed brāhmaṇaṁ gurum 

vaktāraṁ vaiṣṇavaṁ vipraṁ viśuddha ubhaya vaṁśajam 

sa ūrdhva-puṇḍraṁ suśīlaṁ ca kuryāt kṛṣṇa janaṁ priyam 

 

„Svarbu surasti Gurū, kuris gimė brāhmaṇų 

šeimoje. Reikia pažvelgti į vidines ir išorines Gurū savybes: 

brāhmaṇas turi būti kilęs iš tyros brāhmaṇų dinastijos ir turi 

priklausyti mokytojų sekai. Bhaktas, kuris vykdo savo 

mokytojo nurodymus, tampa labai brangus Kṛṣṇai. Priimdamas 

tokį mokytoją, kuris turi tilakos ženklą ir vykdo savo dvasinio 

mokytojo nurodymus – toks mokinys tampa labai brangus 
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Kṛṣṇai.“ 

  

Nanda Mahārāja tai patvirtino Gargamuniui Śrīmad 

Bhāgavatam: 

 

 
 

bālayor anayor nṛṇāṁ janmanā brāhmaṇo guruḥ 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 10.8.6) 

 

„Nuo gimimo brāhmaṇas yra Gurū kiekvienam šioje 

žemėje.“ 

  

Śrīpāda Vamśīdhara Goswami pakomentuoją aukščiau 

užrašytą teiginį: 

 

 
 

tathā ca jātito yo brāhmaṇaḥ tapo-vidyā yutaḥ 

sa eva guruḥ kāryo na tu kṣatriyadiḥ brāhmaṇo eva 

guruḥ kāryo na anya varṇa iti. 

(„Dīpikā-Prakāśa“ 10.8.6) 

 

„Bhaktas, kuris yra asketiškas, išmano šventraščius  bei 

gimęs brāhmaṇo šeimoje – turi būti laikomas kaip Gurū, o ne 

vienu iš daugelio kṣatriyų. Brāhmaṇas turi būti laikomas kaip 
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Gurū – niekas kitas iš varṇų.“ 

  

Śrīla Jīva Goswami pakomentuoja aukščiau užrašytą 

Śrīmad Bhāgavatam (10.8.6) posmą, kuriame teigiama: 

 

 
 

janmanā, janma mātreṇaiva kiṁ punar jñānādinā iti arthaḥ 

 

„Ne tik dėl savo išmanymo, bet taip pat dėl savo gimimo 

teisės, brāhmaṇas yra dvasinis mokytojas visiems.“ 

  

Śrīla Visvanātha Chakravartī Ṭhākura taip pat 

pakomentuoja aukščiau pateiktą Śrīmad Bhāgavatam (10.8.6) 

posmą: 

 

 
 

tena ubhaya guṇa yuktatvāt tvameva daivajño 

mantravit ca kartum arhasi iti arthaḥ. 

nanu etad guruṇā karaṇīyam iti cet tatrāha. 

 

„Tyras brāhmaṇas yra gimęs kilmingoje šeimoje ir turi 

prisijungimą prie Gurū paramparos. Jis puikiai išmano mantras 

ir yra atsidavęs Kṛṣṇai. Jis turi būti laikomas dvasiniu 

mokytoju. Iš tiesų, jis yra tikrai vienintelis dvasinis mokytojas, 

niekas kitas.“ 

                            

Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa taip pat pakomentuoja 
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aukščiau pateiktą Śrīmad Bhāgavatam (10.8.6) posmą: 

 

 
 

nṛṇāṁ janmanā jātyaiva brāhmaṇo guruḥ 

kiṁ punar jñānādinā iti arthaḥ 

 

„Prigimtinės teisės dėka, brāhmaṇas yra visų gyvų 

būtybių Gurū, ką jau ir bekalbėti apie tai, kad jis puikiai išmano 

vedines žinias.“ 

  

Śrīpāda Ballabhāchārya komentuoja Śrīmad Bhāgavatam 

posmą (10.8.6): 

 

 
 

janmanā brāhmaṇo gurur iti, 

utpatti mātreṇa sarvopi brāhmaṇo gurur bhavati iti. 

 

„Prigimtinės teisės dėka, brāhmaṇas yra Gurū visoms 

gyvoms būtybėms.“  

  

Žmonijos tėvas Manu Mahārāja sako: 

 

 
 

saṁskartā ca upadeṣṭā ca vipra eva na ca itaraḥ 
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sarvair vipra guṇair yukta iti āha bhagavān manuḥ 

 

„Niekas kitas, išskyrus tikrąjį kvalifikuotą brāhmaṇą, 

negali inicijuoti ir mokyti Dievo mokslo.“ 

  

Jei brāhmaṇas nėra vaiṣṇavas – jis neatlieka brāhmaṇo 

funkcijos. Ne brāhmaṇui pagarbą turime išreikšti iš tolo ir 

nelaikyti jo savo dvasiniu vadovu. 

  

Jei kas nors tvirtina, kad žmogus įgijęs brāhmaṇo 

savybių gali tapti inicijuojančiu Gurū – tada jis nežino  

ankstesnių āchārijų nuomonės arba sąmoningai klaidina savo 

pasekėjus. 

 

KODĖL TURĖTUME PRIIMTI INICIACIJĄ 

IŠ TIKROJO BRĀHMAṆO  

 

Viṣṇu Purāṇoje Varatāmta skyriuje teigiama: 

 

 
 

varṇānām āśramānāṁ ca mukṣyo'bhūd brāhmaṇo guruḥ 

anyonya guravo viprā na hy eṣām aparo guru 

 

„O brāhmaṇe! Tikrasis brāhmaṇas  yra pagrindinis Gurū 

visoms varṇoms ir āśramams. Jei kas nors sako, kad gali būti 

koks nors kitas nei brāhmaṇas Gurū, aš paneigsiu tai, 

sakydamas, kad negali būti kito Gurū, apart jo (tikrojo 

brāhmaṇo).“ 
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Skanda Purāṇoje teigiama: 

 

 
 

brahmā viṣṇur ahaṁ devi tiṣṭhāmo vipra-vigrahe 

 

„Viešpats Śiva tarė savo žmonai Pārvatī: – O 

žmona! Viešpats Brahmā, Viešpats Viṣṇu ir aš gyvename 

tikrojo brāhmaṇo kūne.“ 

 

TIKROJO BRĀHMAṆO  VERTĖ 

 

Žemiau užrašyta citata iš dvyliktosios Śrīmad 

Bhāgavatam knygos, kurioje Viešpats Śiva pasakoja 

Mārkaṇḍeyai Muni apie jo šlovingumą, vien todėl, kad jis gimė 

brāhmaṇo šeimoje: 

 

 
 

śravaṇād darśanād vāpi mahā-pātakino pi vaḥ 

śudhyerann antyajā cāpi kimu sambhāṣanādibhiḥ 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 12.10.25) 

 

„Tiesiog girdint apie tave arba tiesiog matant tave – net 

pats nuodėmingiausias ir gimęs žemo luomo šeimoje taps 

tyras. Ką jau ir kalbėti apie grynumą, kalbantis su tokiomis 

didžiomis asmenybėmis, kaip Tu.“ 
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Viešpats Kṛṣṇa kalbasi su savo žmona Rukmiṇī Devī: 

 

 
 

viprān sva-lābha santuṣṭān namasye śirasā sakṛt 

 

„Tyrasis brāhmaṇas yra patenkintas tuo ką gauna ir mes 

turėtume išreikšti jam pagarbą lenkdamiesi ant žemės.“ 

  

Śrī Nārada Muni sako Yudhiṣṭhirai Mahārājai: 

 

 
 

nanv asya brāhmaṇā rājan kṛṣṇasya jagadātmanaḥ 

punantaḥ pāda rajasā trilokī daivataṁ mahat 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 7.14.42) 

 

„Karaliau, ką jau ir bekalbėti apie mus (jus ir mane), 

brāhmaṇai yra garbinami net Aukščiausiojo Viešpaties Śri 

Kṛṣṇos, visų sielos, nes jų lotoso pėdų dulkės valo tris 

pasaulius.“ 

  

Turime nepamiršti, kad tik iki šiol nebuvo jokio keitimo 

ne brāhmaṇų – į brāhmaṇus. Seniau buvo tik tikrieji, puikiai 

kvalifikuoti vediniai brāhmaṇai. 
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TIKROJO GURŪ PRIĖMIMAS 

 

Yajña Sūtroje parašyta kas turėtų atlikti apvalymo 

ceremonijas: 

 

 
 

dvijottamānāṁ ṛtvijyaṁ nātu kṣatriya vaiśyayoḥ 

brāhmaṇa ṛtvijya niyamaḥ kṛtvārthenāpi hi smṛtaḥ 

 

„Teisė atlikti šventiko vaidmenį bei atlikti jagijas yra 

skirta tik geriausiems iš brāhmaṇų. Niekas, įskaitant kṣatriyas 

ar vaiśyas, tik brāhmaṇai gali būti šventikais. Tokia yra 

taisyklė bei jagijos prasmė.“ 

  

Śrīmad Vīra Rāghavāchārya, iš Rāmānuja sampradayos, 

cituoja Bhagavad-Rāmāyaṇa taip: 

 

 
 

kṣatryiyo yājako yasya cāṇḍālasya viśeṣataḥ 

kathaṁ sadasi bhoktāro havis-tasya surarṣayaḥ 

 

„Jei karys, arba ypač buvęs šunų valgytojas atlieka 

aukojimo jagijas – kaip pusdieviai ir išminčiai gali priimti 

tokias aukas?“ 
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Śrīmad Vīra Rāghavāchārya sako, kad vedinėje 

visuomenėje egzistuoja dvi kṣatriyjų kategorijos. Vieni yra 

veikiami aistros – elgiasi kaip kariai. Pas kitus dominuoja 

aistros bei dieviškumo energijos, tačiau jie nėra kvalifikuoti 

elgtis kaip brāhmaṇai. Tik pastarieji kṣatryai gali veikti kaip 

šventikai. 

  

Kvalifikuotas dvasinis mokytojas išmano dvasinius 

standartus, kurie aprašyti Śrīmad Bhāgavatam: 

 

 
 

tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam 

śābde pare ca niṣṇātaṁ brahmaṇy upa-samāśrayam 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 11.3.21) 

 

„Kiekvienas siekiantis aukščiausiojo tikslo turi ieškoti 

tikrojo dvasinio mokytojo, kuris pilnai išmano šventraščius bei 

sugeba įtikinti kitus elgtis teisingai. Jis turi būti labai taikus, 

visiškai atsidavęs Aukščiausiąjam Viešpačiui bei nebūti 

įsipainiojęs į žemiškuosius reikalus.“ 

  

Śrīmad Vīra Rāghavāchārya, iš Rāmānuja sampradāyos, 

pakomentuoja aukščiau užrašytą Śrīmad Bhāgavatam posmą 

(11.3.21): 
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bhinna nāva āśritaḥ stabdhau yathā pāraṁ na gacchati 

jñāna-hīnaṁ guruṁ prāpya kuto mokṣam avāpnuyāt 

 

„Jei asmuo sėdi nejudančioje valtyje – jis negali pasiekti 

kranto. Ar gali mokytojas, kuris neturi tobulo žinojimo 

išvaduoti mokinį iš šio pasaulio?“ 

  

Śrīla Vamśīdhara Goswami komentuoja Śrīmad 

Bhāgavatam (11.17.26): 

 

 
 

niṣekādini karmāṇi yaḥ karoti yathā-vidhi 

sambhāvayati cānnena sa vipro gurur ucyate 

(„Dīpikā Prakāśa“) 

 

„Brāhmaṇas, kuris sistemingai atlieka apeigas, kurios 

išgrynina neigiamą žmogaus karmą bei turi aiškų matymą – yra 

vienintelis, kuris gali būti laikomas dvasiniu mokytoju.“ 

 

TYRUMAS, GAUTAS KARTOJANT 

ŠVENTUS VARDUS, BEI ATLIEKANT 

TARNYSTĘ VIEŠPAČIUI 

 

Tarsi galėtume teigti, kad kartojant Harė Kṛṣṇa maha 

mantrą bei priimant dvasinę iniciaciją iš tyro dvasinio 

mokytojo – žemos kilmės žmogus tampa lygus tyram 

brāhmaṇui, kuris kvalifikuotai geba atlikti aukojimus. 
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Śrīmad Bhāgavatam teigia: 

 

 
 

yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād 

yat prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit 

śvādo'pi sadyaḥ savanāya kalpate 

kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 3.33.6) 

 

„O Viešpatie, ką jau ir kalbėti apie dvasinį tyrumą, kurį 

žmogus gauna kai mato tave tiesiogiai. Tas, kuris girdi bei 

kartoja tavo vardą, siūlo nusilenkimus ar prisimena tave, net ir 

šunų valgytojas tampa tyru ir taip pat gerbiamu, kaip 

brāhmaṇas, kuris atlieka aukojimą.“ 

  

Virsmas tyru prilygsta tobulam brāhmaṇui, bet tapimas 

tobulu brāhmaṇu – tai du skirtingi dalykai. Lygiai taip kaip 

dangaus karalius ir pragaro karalius yra du skirtingi 

dalykai. Vedų šventraščiai įkvėpia visus tapti Dievo bhaktais, 

kad gautų išsilaisvinimą. Jei žemos kilmės žmogus nori užimti 

tikrojo brāhmaṇo postą – jis sulaužo vedinių šventraščių 

įstatymą. 

  

Śrīpād Madhvācārya pakomentuoja aukščiau parašytą 

Śrīmad Bhāgavatam posmą (3.33.6): 
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yannāmadheya iti. śvādaḥ śva-bhakṣakaḥ 

savanāya soma-latā-vahananāya 

yajña karaṇāya ity arthaḥ. kalpate samartho bhavati. 

 

„Šunų valgytojas, kartodamas šventą Viešpaties vardą 

tampa tyru ir yra kvalifikuotas padėti aukojimo metu. Jis gali 

atnešti malkų ar lapų, bet jis negali vadovauti aukojimo 

ritualui.“ 

  

Śrīla Visvanātha Chakravartī Ṭhākura taip pat 

pakomentuoja Śrīmad Bhāgavatam, (3.33.6) sakydamas: 

 

 
 

śvapaco'pi sadyas tat-kṣaṇa eva savanāya soma-yāgāya 

kalpate yogyo bhavati 

soma-yāga-kartā brāhmaṇa iva pūjyo bhavati iti. 

 

„Kartodamas šventą Viešpaties vardą, šunų valgytojas 

iškart tampa išgrynintu. Tai reiškia, kad jis tampa garbingas, 

kaip ir brahmanai, kurie atlieka aukas, tačiau jis netampa toks 

pat kaip brāhmaṇas.“ 

  

Śrīla Jīva Goswami irgi pakomentuoja Śrīmad 

Bhāgavatam, (3.33.6) teigdamas: 
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tatra yogyatāyāṁ labdha-ārambho bhavati ity arthaḥ. 

tad anantara janmany eva dvijatvaṁ prāpya tad ādya adhikāri 

syād iti bhāvaḥ. 

 

„Ši eilutė reiškia, kad kartodamas šventą Viešpaties 

vardą – šunų valgytojas pradeda įgyti tyrumą. Jei jis trokšta 

atlikti vedines apeigas, net jei jis ir yra tyras – kitą gyvenimą 

gims brāhmaṇo šeimoje.“ 

  

Draudžiama laikyti save esant brāhmaṇais ir ignoruoti 

tikruosius brāhmaṇus. Tai nėra vedinio gyvenimo 

pavyzdys. Tik nuolankiai pripažindamas savo žemą kilmę, ir 

tinkamai elgdamasis – bhaktas taps šlovingas. Tikras bhaktas 

šlovę ir panieką turi priimti vienodai. Visiškai kvalifikuotas 

brāhmaṇas yra įpareigotas mokyti kitus, o kiti privalo vykdyti 

jo nurodymus. Skirtingų klasių atsidavusieji privalo tinkamai 

atlikti savo pareigas – tai yra tikrasis nuolankumas. Kaip yra 

rašoma Vedose, kṣurasya-dhārā niśitā duratyayā durgaṁ 

pathas tat kavayo vadanti, jei praktikuosime dvasinį gyvenimą 

ir nesilaikysime taisyklių – gausime blogą rezultatą, taip, kaip 

skutimosi peiliukai įpjaus, jei juos naudosime netinkamai." 

 

NETIKRO DVASINIO MOKYTOJO VENGIMAS. 

PAGARBOS RODYMAS TIKRĄJAM 

DVASINIAM MOKYTOJUI 
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Kiekvienas turėtų priimti kvalifikuotą dvasinį mokytoją, 

nes nekvalifikuotas dvasinis mokytojas negali suteikti tinkamo 

rezultato. 

 

 
 

bandhe ko bandhā milai, to chūtai kauna upāya 

sevā karo nirbandha kī, palamai deya chuḍãya 

(„Kabīr“) 

 

„Jei supančiotas žmogus prašo supančioto žmogaus 

pagalbos, kaip jis gali jį išsilaisvinti? Todėl turėtume tarnauti 

išsivadavusiam bhaktui, kuris gali išvaduoti iš materialaus 

pasaulio.“ 

  

Prašyti supančioto vyro pagalbos yra juokinga. Jei jis 

žinotų, kaip išsivaduoti, jis jau pats būtų senai išsivadavęs. 

Labai svarbu išsiaiškinti, ar Gurū yra išsivadavusi siela. 

 

DVASINIO MOKYTOJO KVALIFIKACIJA 

 

Kiekvienas asmuo su didžiuliu dvasinių žinių bagažu 

gali būti Vartma-Pradarśaka-Gurū ar Śikṣā-Gurū (tas, kuris 

vadovauja arba nurodo dvasinio gyvenimo kelią). Norint būti 

Dīkṣā-Gurū (inicijuojančiu dvasiniu mokytoju), reikia turėti 

šias savybes: būti taikiam, turėti tyrą žinojimą, išmanyti 

inicijavimo procesą, bei dievybių instaliavimą, mantrų pagalbos 

dėka. Toks bhaktas visada turi būti entuziastingas ir visiškai 

atsidavęs savo Gurū. Jis turi būti laisvas nuo pavydo ir neturėtų 
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trokšti  netikro prestižo. Jis turi būti bebaimis bei neiškreipti 

vedinių teiginių. Jis neturėtų priimti skubotų sprendimų ir 

neturėtų duoti patarimų iš šventraščių, kurie netinka šiam 

laikmečiui. 

 

KOKIUS KRITERIJUS TURĖTŲ ATITIKTI 

ASMUO, KAD BŪTŲ PRIIMTAS Į MOKINIUS 

 

Asmuo turi būti labai rimtai nusiteikęs tobulinti savo 

dvasinę praktiką, bei turi turėti didžiulį norą patekti į Dievo 

karalystę. Jis turėtų būti labai atsargus, norėdamas gauti dvasinę 

iniciaciją. Valties pagalba akmenys gali būti perkelti per 

vandenyną, bet jei pati valtis yra padaryta iš akmens, kaip ji 

gali perskrosti vandenyną? Ką jau ir bekalbėti, juk ir pati valtis 

gausiai pripildyta akmenų. Jei dvasinis mokytojas nėra 

kvalifikuotas įžengti į Dievo karalystę – kaip jis gali nuvesti pas 

Dievą kitus atsidavusiuosius? 

 

GURŪ REIKŠMĖ 

 

Tobulas dvasinis mokytojas pilnai suvokia šventraščius, 

yra kupinas žinojimo ir yra gerbiamas lyg Dievas. Jis užima 

nepaprastą padėtį. Aukščiausiasis Viešpats kvalifikuotą dvasinį 

mokytoją apibūdina taip: 

 

 
 

ācāryam māṁ vijānīyān nāvamanyeta karhicit 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 11.17.27) 
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„Kiekvienas turėtų trokšti pažinti āchāryą, taip, kaip patį 

save. Jokiu būdu negalima jam rodyti jokios nepagarbos. 

Niekas neturėtų jam pavydėti, ar laikyti jį paprastu žmogumi. 

Jis yra visų pusdievių atstovas.“ 

  

Be to, Gurū savybės yra išorinė Dievo forma, aprašytos 

bengališkame šventraštyje: 

 

gurū kṛṣṇa-rṇpa hana śāśtrera pramāṇe 

gurū-rūpe kṛṣṇa karena bhakta-gaṇe 

(„Chaitanya Caritāmṛta Ādi“ 145) 

 

„Remiantis tikraisiais šventraščiais, dvasinis mokytojas 

yra lyg išorinė Viešpaties Kṛṣṇos forma, kuri atveda puolusias 

sielas pas Viešpatį.“ 

  

Śrīla Visvanātha Chakravartī Ṭhākura nurodo: 

 

 
 

sākṣādd hari tvena samasta śãstrair 

uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ 

kintu prabhor yaḥ priya eva tasya 

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam 

(„Gurvāṣṭakam“ 7) 

 

„Visi tikrieji šventraščiai, ir visi didieji dvasiniai 

autoritetai teigia, kad dvasinis mokytojas tiesiogiai atstovauja 
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Viešpatį Śri Hari. Jis yra labai brangus – pats patikimiausias 

tarnas. Todėl aš siūlau savo pagarbius nusilenkimus Jo dvasinio 

mokytojo lotosinėms pėdoms.“ 

  

Viešpats Śrī Kṛṣṇa yra laikomas Aukščiausiuoju Dievo 

asmeniu, nes taip nurodo visi šventraščiai ir didieji āchāryos. 

Viešpats Kṛṣṇa yra beribis, ir viską žinantis. Jei Gurū yra 

laikomas viską išmanančiu, taip puikiai, kaip Dievas, arba net 

jam prilyginamas, tad kokį žinių bagažą Gurū turi? Dvasinis 

mokytojas turi puikiai išmanyti visus šventraščius. Jis privalo 

tobulai suprasti Dievo mokslą. Kvalifikuotas dvasinis 

mokytojas turi žinoti viską apie Dievybių garbinimo standartą, 

dievybių instaliavimą bei vaiṣṇavų etiketą. Jis turi matyti ir 

išmanyti, jei asmenybė nebegyvena dievybės formoje. Jis turi 

žinoti, ką daryti, jei dievybė buvo sugadinta, sudaužyta, 

sudeginta, garbinta laikantis netinkamo standarto, dievybės 

buvo paliestos keturkojo gyvūno, ar garbintos neteisingomis 

mantromis. Tai yra minimalūs reikalavimai, siekiantiems tapti 

Gurū. 

 

 

 
 

 

Taip užbaigiamas pirmasis skyrius 

GURŪ NIRNAYA DĪPIKĀ 

Hari Om Tat Sat    
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GURŪ NIRNAYA DĪPIKĀ 

 

Antras Skyrius 

 
NATŪRALUS TROŠKIMAS BŪTI GURŪ 

 

Šiame pasaulyje kiekvienas nori tapti lyderiu. Praktiškai 

niekas nenori būti pasekėju. Tai yra natūralus dirbtinis poreikis, 

kuris susaisto sąlygotas sielas šiame materialiame 

pasaulyje. Noras būti garbinamam glūdi kiekvieno iš mūsų 

širdyje. Netikras ego užvaldo sielą, bei įtikina asmenį, jog šis 

yra puiki asmenybė. Toks asmuo pamiršo, kad atėjo į šį pasaulį 

trumpam, tuščiomis, ir nieko neišsineš į kitą pasaulį. Netikras 

ego užvaldo protą, kuris leidžia pojūčiams veikti pagal 

materialios gamtos režimą.  Netikras ego, kuris užvaldęs sielą, 

iš tikrųjų yra atskirtoji Viešpaties energija. Kaip Viešpats sako 

Bhagavad Gītoje, ahaṅkāra itīyam me bhinnaḥ prakṛtir, 

klaidingas ego yra atskirtoji mano energija. Kol netikras ego 

glūdi širdyje – bhaktas negali būti tikru pasekėju. Jei toks 

asmuo veikia kaip lyderis – jis klaidina žmones. 

  

Galėtumėte paklausti, tai visgi kaip turėtume apibūdinti 

nuolankumą? Remiantis šventraščiais, nuolankumas yra 

natūrali sielos būsena. Toks asmuo kitus laiko labiau 

pažengusiais už save patį. 
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Nīti Sāstra teigia: 

 

 
 

namranti phalino vṛkṣā namranti guṇino janāḥ 

 

„Tiesiog kaip medis, kurio šakos su vaisiais svyra 

žemyn. Taip ir asmuo, kuris išmano šventraščius. Jis veikia 

labai nuolankiai.“ 

  

Jei asmuo išmano šventraščius, ar tai reiškia, jog jis turi 

tylėti, ir išoriškai sutikti su eretikų teiginiais? Išsilavinęs 

bhaktas turi norą apšviesti puolusiais šio pasaulio sielas. Jei 

reikia – jis turi nesutikti su daugumos nuomone, bet 

šventraščius turi pristatyti teisingai. Tyras Viešpaties atsidavęs 

tiesą nesunkiai pažins. Šis tarsi atrodytų įžeidžiantis požiūris, 

gali pasirodyti ne nuolankus tiems, kurie nežino šventraščių 

draudimų, tačiau tai ir yra tikrasis nuolankumas. Apgavikų 

atskleidimas nėra laikomas įžeidimu. Juk jie neteisingai 

interpretuoja Vedų raštus. 

  

Mokytas žmogus niekada neis į kompromisą dėl 

šventraščiuose užrašytų teiginių.  Gali iškilti klausimas, ką 

daryti, jei nesutikome tikro, dvasinius standartus atitinkančio 

mokytojo. Taip pat tarsi galėtume teigti, jog jūs turite savo 

realizacijas ir aš turiu savo. Aš esu teisus, o jūs spekuliuojate 

tikrąja šventraščių prasme.  Bet kuriuo atveju, nei viena 

nuomone nereikėtų tikėti, tačiau praeities didžiųjų dvasinių 

lyderių komentarais reikia pasikliauti. Turime vadovautis 

komentraruose parašytais nurodymais – draudžiama jais 

spekuliuoti. 
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Teigiama, kad kartodamas Šventąjį Viešpaties vardą, 

taip, kaip nurodo Śrīmad Bhāgavatam (3.33.6), net šunų 

valgytojas tampa tyru ir vienodai gerbtinu, kaip brāhmaṇas, 

kuris atlieka aukas. Ar tai reiškia, kad toks asmuo tapo 

brāhmaṇu, ar jis tiesiog tapo vienodai gerbtinas, kaip ir 

brāhmaṇas? Atsižvelgiant į tai, Śrīpād Śrīdhara Swami sako: 

śvapacaḥ so'pi savanāya somayāgāya kalpate yogyavat 

bhavati, klausydamas ir giedodamas apie Viešpaties šlovę – 

šunų valgytojas primena išgrynintą brāhmaṇą, kuris atlieka 

įvairias apeigas.“ 

  

Bhāvārtha Dīpikoje pažymima: 

 

 
 

śvapacha eva tapastepuḥ kṛtavantaḥ juhuvur-homaṁ 

kṛtavantaḥ sasnus tītheṣu snātāḥ 

āryāsta eva sadācārāḥ brahma 

vedam anūcur adhītavantaḥ. tvannāma kīrtane 

tapa-ādyantar-bhūtamatas te puṇya-tamā ity arthaḥ. yad vā 

janmāntare tais-tapohomādi sarva kṛtam iti tvan nāma kīrtana 

mahā-bhāgyodayād avagamyata ity arthaḥ. 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 3.33.7 komentaras) 

 

„Šventų Viešpaties vardų kartojimo dėka, šunų 

valgytojas tampa civilizuotu asmeniu, kuris atlieka askezes, 

aukas, maudosi šventose vietose ir turi gerų savybių, kurios 
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aprašytos Vedų literatūroje. Dėl savo palankaus likimo jis gali 

kartoti šventus Dievo Vardus šiame gyvenime. Kartodami 

šventą Viešpaties vardą tampame tyrais, tačiau tik kitame 

gyvenime galėsime atlikti aukojimo apeigas.“ 

  

Dīpikā-Prakāśoje nurodyta: 

 

 
 

"bhaktiḥ punāti manniṣṭhā śvapākān api sambhavāt", iti 

kaimutyārtham eva proktam ity āyāti. tasmād durjātir evety 

atra savana ayogyatve kāraṇam iti tad yogyatā pratikūla 

pāpam 

ity arthaḥ... brāhmaṇa kumārāṇāṁ savana yogyatva abhāva 

avacchedaka puṇya viśeṣa maya sāvitra janma apekṣāvad 

asyāpi janmāntara apekṣā vartata iti ata eva savanāya kalpate 

sambhāvito bhavati. na tu tadaiva adhikārī bhavaty abhipretya 

vyākṣātaṁ taiḥ. sadyaḥ savanāya kalpate 'nena pūjyatvaṁ 

lakṣate. 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 3.33.6 komentaras) 

 

„Pasiekus aukščiausiąjį atsidavimo tarnystės Viešpačiui 
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etapą yra nurodyta: „Atsidavimas, siekiant prisirišimo su 

manimi, išgrynina net šunų valgytojus – toks turėtų būti 

atsidavimo tikslas.“ Bhaktai gimę nekilmingose šeimose, nėra 

kvalifikuoti atlikti aukojimus, dėl savo anksčiau padarytų 

nuodėmių. Pavyzdžiui, brāhmaṇo sūnus – nors yra 

kvalifikuotas atlikti aukojimus, tačiau turi laukti, kol jam bus 

atlikta speciali aukojimo ceremonija, kad jis galėtų tapti 

šventiku.  

 

Tas, kuris gimė nekilmingoje šeimoje, turi laukti 

sekančio gimimo, kad galėtų veikti kaip šventikas. Atlikdamas 

dvasinę tarnystę jis netampa kvalifikuotu atlikti vedinius 

ritualus, tačiau jis tampa kvalifikuotas būti gerbtinu, kaip ir 

aukojantysis.“ 

  

Toliau Dīpikā-Prakāśa teigia: 

 

 
 

"brāhmaṇasya eva vihitam mantrāṇām upadeśanam", 

iti nāradādy uktaḥ." 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 3.33.7 komentaras) 

 

„Śrī Nārada Muni pasakė: – Tik brāhmaṇas gali duoti 

iniciaciją su mantromis, niekas kitas.“ 

  

Krama Sandarbhoje nurodyta: 
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tatra yogyatāyāṁ labdhārambho bhavati ity arthaḥ. tad 

anantara janmany eva dvijatvaṁ prāpya tad 

ādya adhikārī syād iti bhāvaḥ. 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 3.33.6 komentaras) 

 

„Rimtai pradėjęs praktikuoti dvasinį gyvenimą, žemos 

klasės asmuo pradeda įgyti kvalifikaciją, kuri būtina, norint 

atlikti vedinius ritualus, tačiau tik kito gimimo brāhmaṇo 

namuose metu – jis įgyja tokią teisę.“ 

  

Sārārtha Darśinī nurodo: 

 

 
 

savanāya soma-yāgāya kalpate yogyo bhavati 

soma-yāga-kartā brāhmaṇa iva pūjyo bhavati iti. 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 3.33.6 komentaras) 

 

„Po taikaus gyvenimo stiliaus priėmimo, asmuo tampa 

kvalifikuotu įgyti tokią pat pagarbą kaip brāhmaṇas, kuris 

įgaliotas atlikti vedines apeigas.“ 

  

Kai kurie iš jūsų galite teigti, kad šie teiginiai yra skirti 

Karma-Kāṇḍos skyriuje aprašytoms Vedų apeigoms. Jiems 

Dīpikā-Prakāśa duoda pavyzdį, dėl vedinių standartų laikymosi 

būtinumo, kuriuo seka tyras atsidavusysis Vidura Mahārāja. 
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brāhmaṇasya eva ātma-tattva upadeśe 'dhikāro, 

na anya syāt eva viduro dhṛtarāṣṭra 

upadeśārthaṁ svasya sākṣād yamarāja avatāratve 'pi 

anadhikāriṇaṁ matvã sanatsujãtãm anayyeva 

dhṛtarāṣṭrāya ātma tattvam upadeśitavān iti. 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 4.7.14 komentaras) 

 

„Tik brāhmaṇas yra įgaliotas inicijuoti, remiantis savo 

realizacijomis, niekas kitas. Net Vidura Mahārāja, tiesioginė 

Viešpaties Yamarāj (mirties prižiūrėtojo) inkarnacija, 

neinicijavo karaliaus Dhṛtarāṣṭros, nes jis suvokė, esąs 

nekvalifikuotas, todėl jis atsiuntė Sanatsujātą, kad inicijuotų 

Dhṛtarāṣṭrą.“ 

 

Mahābhārata Udyoga Parva nurodo: 

 

 
 

brāhmaṇasya eva adhikāro dharma mātra upadeśane 

anyopadiṣṭa dharmeṇa phalaṁ prāyo na jāyate 

 

„Tik brāhmaṇas yra įgaliotas inicijuoti ir atlikti kitas 

dvasines funkcijas. Jei asmuo yra inicijuotas kažkieno kito, nei 

brāhmaṇo – jo dvasinė praktika neatneš jokio rezultatų.“ 
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Dīpikā-Prakāśa teigia: 

 

 
 

brahma-śṛṣṭy-ārambhataḥ eva pravṛttāyāṁ dvija-jātau 

viśuddha-mātā-pitṛkaṁ janmaiva mukṣa lakṣaṇam iti bhāvaḥ. 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 7.11.13 komentaras) 

 

„Nuo susikūrimo pradžios Dievas Brahmā suteikė teisę 

atlikti apvalymo funkcijas brāhmaṇų luomui. Kilmingo gimimo 

dėka, brāhmaṇams leidžiama gryninti kitus.“ 

  

Pulastya Muni nurodė Pulastya Samhitoje: 

 

 
 

brāhmaṇyāṁ brāhmaṇāj jāto brāhmaṇo mukṣa īritaḥ 

 

„Brāhmaṇas, kuris gimė brāhmaṇų šeimoje, privalo 

atlikti visas vedines apeigas.“ 

  

Vyāsa Gītoje Śrīla Vyāsadeva teigia: 

 

 
 

vaidika-niṣṭhāṁ dharmiṣṭhaṁ kulīnaṁ śrotriyaṁ śucim 

svaśākhīyam anālasyaṁ vipram ācāryam ācaret 
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„Bhaktas turėtų priimti tokį Gurū, kuris puikiai išmano 

vedinio aukojimo ceremonijas, pritaria vedinio gyvenimo 

idėjoms, vediniam gyvenimo būdui, yra vertas pagyrimo, nėra 

tingus, gimęs brāhmaṇų dinastijoje ir turi daug kitų gerų 

manierų.“ 

  

Śrīla Rūpa Goswami rašo Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu 

(Atsidavimo nektare): 

 

 
 

durjātir eva savanāyogyatve kāraṅaṁ matam 

durjāty ārambhakaṁ pāpaṁ yat syāt prārabdham eva tat 

(„Bhakti Rasāmṛta Sindhu“ 1.1.22) 

 

„Vienintelė priežastis, kuri neleidžia inicijuoti, 

instaliuoti dievybių bei atlikti kitokių aukojimų – kyla dėl 

žemos bhakto kilmės.  Žema kilmė – praeities nuodėmingų 

darbų rezultatas.“ 

  

Śrīla Jīva Goswami, vienas iš Gaudija vaiṣṇavų lyderių, 

savo Durgama -Sangamani teigia: 
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brāhmaṇa kumārāṇāṁ śaukre janmani durjātitva abhāve'pi 

savana ayogyatvāya puṇya viśeṣa-maya sāvitra janma sāpekṣa 

tvāt, tataś ca savana ayogyatv apratikūla durjāty ārambhakaṁ 

prārabdham api gatam eva, kintu śiṣṭācāra abhāvat sāvitraṁ 

janma nāsti iti brāhmaṇa kumārāṇāṁ savana yogyatv 

abhāvacchedaka puṇya viśeṣamaya sāvitra janma apekṣāvad 

asya janmāntara apekṣā vartata iti bhāvaḥ. ataḥ pramāṇa 

vākye'pi 'savanāya kalpate' sambhāvito bhavati, na tu tadaiva 

adhikārisyāt iti abhipretam. 

(„Durgama Saṅgamanī“ 1.16) 

 

„Asmuo, gimęs brāhmaṇų šeimoje, negali atlikti 

iniciacijų ar kitų ugnies aukojimų.  Jis turi laukti, kol bus atlikta 

brāhmaṇo išgryninimo ceremonija. Tuomet jis bus tinkamas 

atlikti tokias tarnystes. Panašiai ir tie, kurie gimė žemos klasės 

šeimose – jų priemaišos bus pašalintos iniciacijos metu. Tačiau 

atsižvelgiant į dvasinius reikalavimus, brāhmaṇo sūnus turi 

laukti Siūlo ceremonijos (brāhmaṇo iniciacijos). Žemos kilmės 

bhaktas, nors ir inicijuotas, turi gimti dar kartą, jei nori atlikti 

apvalymo funkcijas. Priimdamas dvasinį gyvenimą, žemos 

kilmės bhaktas tampa išgrynintas – vadinasi jis yra laikomas 

grynu, bet neturi teisės atlikti įvairių ceremonijų, tokių kaip 



63 

 

iniciacija ar dievybių instaliavimas.“ 

  

Śrīla Visvanātha Chakravartī Ṭhākura rašo  Sārārtha-

Pradarśinī: 

 

 
 

yogyatvam atra yāga adhikāritva svarūpam eva, 

na ca tādṛśa śvapacasya yāga-adhikāratve 

sa kathaṁ yogaṁ na karoti iti vācyam. 

(„Sārārtha Pradarśinī“ 1.1.22) 

 

„Po iniciacijos žemos kilmės bhaktas tampa tarsi 

išgrynintu asmeniu, tačiau tai nereiškia, kad jis gali atlikti 

įvairias ceremonijas – tokias kaip iniciacijos ar dievybių 

instaliavimas.ׅ“ 

  

Bhaktas Śrīpād Mukunda Dāsa taip pat pakomentuoja 

Śrīla Rūpa Goswami, Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu posme (1.1.22), 

sakydamas, kad žemos kilmės bhakto nuodėmės yra 

sunaikinamos atvirkštine tvarka, t.y. pradedant nuo paskutinės 

nuodėmės ir einant link ankstesnių gyvenimų. Kita vertus, 

brāhmaṇų šeimoje gimęs bhaktas yra laikomas aukštesniuoju 

sluoksniu, nes jis turi mažą kiekį nuodėmių. Jo nuodėmės 

pradedamos naikinti nuo seniausios, todėl žemos kilmės 

bhaktas turi gimti dar kartą, kad galėtų atlikti apvalymo 

ceremonijas. Jis turėtų sutelkti dėmesį tik į išsivadavimo 

troškimą, nes jis nežino, kiek turi nuodėmių iš ankstesnių 

gyvenimų. 
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Brahma Vaivarta Purāṇoje teigiama: 

 

 
 

yasya asya ādyasya viśati manuḥ śrotraṁ dvijottama 

sa eva tad gurūr jñeyo na mālādi prado guru 

 

„Viešpats Nārāyaṇa tarė Nāradai Muni: – O geriausias iš 

brāhmaṇų, tik tie, kurie gimė tyro brāhmaṇo šeimoje yra 

kvalifikuoti tapti dvasiniu mokytoju. Ne tie, kurie duoda japa-

mālą (maldos karoliukai), atlikdami kai kuriuos ritualus. “ 

  

Dvasinio mokytojo požymiai yra nurodyti Āpastaṁbha 

Śruti: 

 

 
 

ācāryaḥ śreṣṭho gurūṇāṁ sa hi vidyā tas taṁ janahi 

tacchreṣṭhaṁ janma śarīram eva 

mātā-pitarau janayataḥ śiryat svabhāvaṁ sarva-yoni 

sulabhaṁ prākṛtaṁ malajaṁ śarīram iti tal lakṣaṇāt. 

 

„Tobulas dvasinis mokytojas, savo pavyzdžiu, moko 

savo mokinius. Jis yra geriausias iš visų Gurū. Jis puikiai 

išmano šventraščius ir yra išauklėtas pagal aukščiausiąjį 

standartą. Tikrasis Gurū privalo būti švelnus, taktiškas bei 
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prieinamas visiems. Jis sugeba su visais sutarti.“ 

  

Viṣṇu Purāṇa pataria, kaip atpažinti geriausią dvasinį 

mokytoją: 

 

 
 

tato graha-gaṇaḥ samyak pracacāra divi dvija 

viṣṇor aṁśe bhuvaṁ yāte ṛtavaś ca anubhavan śubhaḥ 

(„Viṣṇu Purāṇa“ 5.2.4) 

 

„Kiekvienas turėtų priimti tobulą dvasinį mokytoją į 

savo gyvenimą, kad galėtų tobulai suvokti Dievo mokslą. Kai 

Viešpats pasirodo šiame pasaulyje – galime Jį atpažinti ir 

teisingai jam tarnauti.“ 

  

Toliau Viṣṇu Purāṇoje rašoma: 

 

 
 

yasyāvatāra jñāyante śarīreṣv aśarīriṇaḥ 

taistair atulya atiśayai vīryair dehisv asamvṛtaiḥ 

 

„Tik tada, kai bhaktas išsilaisvina nuo neišmanymo 

įtakos – jis tampa pajėgus atpažinti trancendentinę Dievo 

formą, ir galią, tuomet, kai Aukščiausiasis Dievo asmuo 

inkarnuojasi šiame pasaulyje.  Sąlygotame kūne esanti siela 
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nepajėgia suvokti, kad ji yra veikiama materialios energijos.“ 

 

 

 
 

 

Taip užbaigiamas antrasis skyrius 

GURŪ NIRNAYA DĪPIKĀ 

Hari Om Tat Sat 
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GURŪ NIRNAYA DĪPIKĀ 

 

Trečias Skyrius 

 
GURŪ IR DIEVO SUVOKIMAS 

 

Tik Aukščiausiojo Viešpaties malone, bendravimo su 

bhaktais dėka, vykdant atsidavimo tarnystę ir skaitant 

šventraščius – galime atpažinti kvalifikuotą dvasinį mokytoją. 

Tik pilnai atsiduodami tyram dvasiniam mokytojui galime 

suvokti Aukščiausiąjį Viešpatį. Po daugybės gimimų įgyjame 

šią malonę, tačiau, tik laikinai, nes esame įsikūniję  

materialiame kūne. Jei rimtai praktikuosime dvasinį 

gyvenimą – turime galimybę išsivaduoti iš gimimo ir mirties 

ciklo. Juslių tenkinimas yra prieinamas netgi gyvūnams, bet 

nuoširdi siela turi tarnauti tyram dvasiniam mokytojui bei 

Aukščiausiąjam Viešpačiui – kol jis gryš į Dievo karalystę. 

  

Vedų šventraščiuose nėra aprašomas nei vienas asmuo, 

kuris tapo tyra siela, be dvasinio mokytojo 

iniciacijos.  Neinicijuotas asmuo gali tik suklaidinti kitus, nes 

pats yra iliuzijoje. Gavus dvasinio mokytojo malonę – galima 

suprasti mantrų reikšmę. Tik tas, kuris nuoširdžiai vykdo savo 

dvasinio mokytojo nurodymus ir kartoja šventus Dievo vardus, 

taip, kaip nurodo šventraščiai – gali įgyti Dievo 

prielankumą. Priešingu atveju, mokinys nesuvokia Gurū 
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mokymo. 

  

Viṣṇu-Yamala rašo: 

 

 
 

adikṣitasya vāmoru kṛtaṁ sarva nirarthakam 

paśū yonim avāpnoti dīkṣāvirahito janaḥ 

 

„Jei asmuo nėra tinkamai inicijuotas – visos jo pastangos 

tampa bevaisės. Kitą gyvenimą jis keliauja į gyvūnų karalystę.“ 

  

Tik turintieji tinkamą žinojimą gali deramai tarnauti 

dvasiniam mokytojui. Egoistiškas bhaktas sakys, kad jis pats 

viską gerai žino ir nesieks gauti tinkamą  iniciaciją. Jis negalės 

pasiekti Aukščiausiojo Viešpaties. Tokie žmonės gyvena 

iliuzijoje ir turi iliuzinę idėją, kad yra apsupti tyrų bhaktų 

(dvasinių mokytojų). Jie turi klaidingą koncepciją dėl 

mokytojo-mokinio santykių, kuri yra reikalinga, norint įžengti į 

Dievo karalystę.  Šventraščiai tiksliai nurodo realius laimės ir 

kančios standartus, juose nėra jokių spekuliacijų. Jei bhaktas 

tiksliai vykdo šventraščių nurodymus – tikrasis žinojimas 

pasireikš jo širdyje. Tačiau jei bhaktas netiksliai vykdo 

šventraščių nurodymus – jis tolsta nuo Dievo. Tie, kurie yra 

protingi ir pamaldūs – tikrai pažins Dievą, ir mėgausis jo 

transcendentine palaima. Bet tie, kurie nevykdo šventraščių 

nurodymų, yra tarsi medžiotojai, kurie žudo savo sielas. 

  

Kṛṣṇa pasakoja Udhavai apie Gurū padėtį: 
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āchārya māṁ vijānīyān nāva manyeta karhichit 

na martya buddhyā asūyeta sarva-deva-mayo guruḥ 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 11.17.27) 

 

„Kiekienas turėtų suprasti – āchārya yra tolygi man ir 

nemanykite kaip nors kitaip. Niekada nerodykite jam 

nepagarbos, ir nelaikykite jo paprastu žmogumi. Niekada 

neieškokite jo klaidų, ir jam nepavydėkite. Gurū atstovauja 

visiems pusdieviams.“ 

 

 Net jei žmonės gauna absoliutų žinojimą iš dvasinio 

mokytojo, jie nežinodami galvoja, kad Gurū yra mirtingas 

žmogus. Kartais pasitaiko, kad asmuo gauna Dievo žinią tiesiai 

iš Gurū, ir jis nemano, kad ta informacija yra svarbi. Nors tokie 

žmonės, tarsi atrodo, kad rimtai atlieka atsidavimo tarnystę – jie 

lyginami su dramblių maudynėmis. Dramblys išsimaudo, o 

poto vėl pasidengia purvu. Todėl rimtas bhaktas suvokia, sarva 

devamayo gurū, dvasinis mokytojas atstovauja visus 

pusdievius. Ateistas Chārvāka Muni – viską suvokia priešingai, 

so'pi maddṛśa kaścin matyeḥ. „Jis yra lygiai toks pat, kaip aš, 

kaip aš galiu jį suvokti, esant kitokiu?“ Jei kas nors pritaria 

tokiai logikai – tuomet padaro didžiulį įžeidimą. 

 

ŽMOGAUS GYVENIMO TIKSLAS 

 

Tikėjimas yra pats svarbiausias dalykas šiame pasaulyje. 
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Kol tikime, kad tam tikra veikla atneš rezultatą – ta veikla ir 

toliau užsiimame. Viskas ką matome, ar nematome – remiasi 

tikėjimu. Tikėjimo sąvokos negalima apibūdinti logišku 

paaiškinimu. Tikėjimo sąvoka yra aprašyta Sanskrit 

Vyākaraṇoje (gramatikos knygoje), gurū vedānta vākyeṣu 

visvāsaḥ śradheti, visiškas pasitikėjimas kvalifikuotu Gurū bei 

šventraščiais – tai yra vadinama tikėjimu. Jei kas nors 

nusprendžia sekti kažkuo, kas negali būti paaiškinta materialia 

logika, tada jis turi pasitikėti tikrojo Gurū žodžiais ir Vedų 

šventraščiais, jei siekiama gauti garantuotą rezultatą. Priimdami 

tik tas dalis iš šventraščių, kurios mums priimtinos, ir 

atmesdami tai, kas mums nepriimtina – negausime jokio 

rezultato. Jei norime išsivaduoti iš gimimo ir mirties rato – 

turime vykdyti kiekvieną šventraščių reikalavimą. Andha-

caṭaka nyāya, aklas vyras bando sugauti žvirblį, galima suvokti, 

kad tik turint tinkamą viziją sulauksime trokštamų 

rezultatų. Aklas vyras gali būti labai stiprus, bet jis neturi 

regėjimo, kuris būtinas, norint pagauti žvirblį. Kaip ir tie, kurie 

neseka tyro mokytojo nurodymais. Jie tiesiog švaisto savo 

laiką, religijos vardan. 

  

Šiame materialiame pasaulyje kiekvienas trokšta 

akivaizdžių rezultatų. Kol nematome rezultato, entuziazmas 

nėra toks didžiulis. Mūsų tikėjimas dvasine praktika auga, kai 

jaučiame pažangą savo dvasiniame kelyje. Toks rezultatas yra 

gaunamas per trancendencines realizacijas, bei siekiant patirti 

artumą su Dievu. Didžiausia problema yra ta, jog mes laikome 

save esant materialiu kūnu. Nebebijosime gimimo, mirties bei 

senatvės tik tuomet, kai turėsime troškimą patekti į amžinąją 

Dievo karalystę. Kokius vaistus turėtume naudoti, norėdami 

išgyti nuo tokios ligos? Śrīla Vanśīdhara Goswami atsako į šį 

klausimą Dīpikā-Prakāśoje: „Sarva roga-upaśamanam ekam 

eva mahauṣadhaṁ guru sannidhii, yra tik vienas vaistas šioje 
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kūrinijoje – turime priimti tyrą dvasinį mokytoją ir stengtis 

palaikyti artimus santykius su Juo. Jis gali pašalinti visas ligas.“ 

  

Mes daugiausia cituojame iš Kulārṇava-Rahasyos, kur 

Viešpats Śiva ir deivė Pārvati kalbasi apie tobulo dvasinio 

mokytojo kvalifikaciją: 

 

 
 

guravo vahavaḥ santi dīpavac ca gṛhe gṛhe 

durlabho yaṁ gurūr devī sūrya vat sarva dīpakaḥ 

guravo bahavaḥ santi veda śāstrādi pāragaḥ 

durlabho yaṁ gurūr devī para tatvārtha pāragaḥ 

guravo bahavaḥ santi śiṣya vittāpahārakaḥ 

durlabho yaṁ gurū devī śuṣṭy duḥkhāpahārakaḥ 

(„Kulārṇava-rahasya“ 13) 

 

„Viešpats Śiva taria savo žmonai: – O Devī! Lygiai taip, 

kaip kiekvienuose namuose yra gausybė lempų, taip esti ir 

daugybė Gurū visame pasaulyje. Vis dėlto, labai retai galima 

rasti Gurū, kuris yra panašus į saulę – tarsi visos lempos 

prilygsta vienam Gurū. O Devī! Yra daugybė Gurū, kurie lyg 

ekspertai išmano šventraščius, tačiau Gurū, kuris tobulai 

suvokia šventraščius ir pilnai realizavęs Aukščiausiąją Tiesą – 

yra labai retas. O Devī! Yra gausybė Gurū, kurie priima 
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mokinius, kad pasisavintų jų turtus, tačiau Gurū, kuris pašalina 

gimimo ir mirties kančias savo mokiniams – yra labai retai 

sutinkamas.“ 

 

 
 

sarva āgamārtha tatvajñaḥ sarva tantra vidhāna vit 

loka sammohana ākāro deva vat priya darśaiḥ 

(„Kulārṇava-Rahasya“-13) 

 

„Dvasinis mokytojas turi puikiai išmanyti vedines 

žinias. Jis turi žinoti visus tradicinius dvasinio gyvenimo 

ritualus. Jo išvaizda yra labai maloni, lyg pusdievio, ir jis 

patraukia visus savo kalba. Jis kalba su šypsena veide ir prie jo 

lengva prieiti.“ 

  

Dvasinis mokytojas – tarytum malonės vandenynas. Jis 

yra labai geras ir pasirodė šiame pasaulyje tik tam – kad atneštų 

naudos kitiems. Jo žinojimas yra neišmatuojamas, kaip 

vandenynas, kuriame gausu įvairiausių gėrybių. 

 

 
 

iṅgitākāravit prājñaḥ ūhāpoha vickṣaṇaḥ 

antar lakṣo vahir dṛṣṭiḥ sarvajño deśakāla vit 
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ajña siddhis trikālajño nigraha anugraha kṣamāḥ 

vedhako bodhakaḥ śāntaḥ sarva jīva dayā karaḥ 

(„Kulārṇava-rahasya“ 13) 

 

„Kiekvieno žmogaus išvaizda atskleidžia jo vidinę 

sąmonę. Išmintingas žmogus niekada negriauna kito žmogaus 

dvasinių jausmų. Dvasinis mokytojas mato asmens vidinę 

sąmonę, nežiūrėdamas į jo išvaizdą. Jis viską suvokia 

atsižvelgdamas į vietą ir aplinkybes. Jis tobulai suvokia praeitį, 

ateitį ir dabartį. Tas, kuris kontroliuoja savo jausmus, yra labai 

geras ir atlaidus, primena kitiems apie pragariškas gyvenimo 

sąlygas, išlieka visada ramus bei labai gailestingas visoms 

gyvoms esybėms – toks asmuo yra kvalifikuotas būti dvasiniu 

mokytoju.“ 

 

TIKRAS GURŪ BENDRAUJA ASMENIŠKAI IR 

MALONIAI 

 

Bona fide dvasinis mokytojas nėra mechaniškas ar 

beasmenis, bendraudamas su aplinka. Jo žavinti asmenybė 

keičia širdis ir protus, tų, kurie bendrauja su juo. Jis įkvepia 

dvasinei tarnystei. Kadangi jis yra ekspertas Pañca-Rātrkikī-

Vidhī (šventraščių procedūra, norit gauti mantros iniciaciją), jis 

išlaisvina žmones iš jų varṇos, į vaiṣṇavus, duodamas jiems 

mantros iniciaciją. Jis yra labai ramus, patenkintas ir tyros 

širdies. Jis tobulai žino dvasinį standartą. 
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sa bhakta vatsalo dhīraḥ kṛpāluḥ smita pūrṇa vāk 

bhakta priyaḥ samo devī gambhīraḥ śiṣṭa sādhakaḥ 

alolupo hy asaṅgaś ca pakṣapātī vicakṣaṇaḥ 

niḥsaṅgī nirvikalpaś ca nirṇīta ātmā ati-dhārmikaḥ 

(„Kulārṇava-rahasya“ 13) 

 

„Viešpats Śiva tarė savo žmonai: – O Devī, tas, kuris yra 

gailestingas, žavingas su bhaktais, lygus visiems, vykdo 

kasdieninę atsidavimo tarnystę, neina į kompromisus, turi 

aiškią viziją, nėra savanaudis, yra disciplinuotas,  pamaldus ir 

patenkintas bhaktų draugijoje – toks asmuo turėtų tapti dvasiniu 

meistru.“ 

 

TIKRASIS GURŪ NESIGIRIA SAVO ŽINIOMIS 

 

Dvasinis mokytojas neturi ginčytis su kitais, ar girtis 

savo žiniomis. Jis kalba tik apie tuos dalykus, kurie padeda 

pašalinti materialinę sąmonę, ar dvasinius nesusipratimus iš 

nuoširdžios sielos. Jis nuolankiai naudoja savo žinias ir 

realizacijas, kad visus įtikintų apie Viešpaties šlovę. 

 

 
 

yaḥ praśannaḥ kṣaṇārdhena mokṣa ratnaṁ prayacchati 

durlabhaṁ taṁ vijānīyād bhavasāgra tārakaṁ 

kṣudhitasya yathā tuṣṭir āhārāddṛsyate yathā 
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tathā upadeśa mātreṇa jñānado durlabho gurūḥ 

(„Kulārṇava-rahasya“ 13) 

 

„Dvasinis mokytojas, kuris sugeba apsidžiaugti per pusę 

akimirkos – yra labai retai sutinkamas. Toks mokytojas gali 

paaiškinti materialios egzistencijos išsilaisvinimo procesą, 

lygiai taip, kaip alkanas žmogus jaučia pasitenkinimą 

valgydamas. Gurū, duodamas teisingas žinias, gali numalšinti 

dvasinio pažinimo alkį.“ 

 

DVASINIŲ MOKYTOJŲ KATEGORIJOS 

 

Dvasinis mokytojas, kuris gimė vaiṣṇavų šeimoje yra 

Nitya-siddha (amžinai tobulas, arba tiesiogiai nužengęs iš 

dvasinio pasaulio). Sadhana-siddha yra toks mokytojas, kuris 

tapo tobulu, vykdydamas šventraščių nurodymus. Kṛpā-siddha 

tapo tobulu, nes gavo malonę iš tyro Viešpaties bhakto. Jis 

visada dvasinėje sąmonėje, todėl yra nešališkas. Juslių 

kontrolės dėka, jis niekada nebūna nelaimingas ar nusivylęs. Jis 

nerodo savo nepasitenkinimo kitiems, net labai klystantiems 

asmenims, kurie nori jį pamokyti. Jis yra tolerantiškas su 

asmenimis, kuriuos jaučia, kad reikia šiek tiek pamokyti. 

 

 
 

yathā banhi samīpasthaṁ navanītaṁ vilīyate 

tathā pāpaṁ vilīyeta sadācārya samīpataḥ 

(„Kulārṇava-rahasya“ 13) 
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„Lygiai taip kaip sviestas lydosi ant ugnies – taip ir tyro 

dvasinio mokytojo pagalba, galima sunaikinti visas nuodėmes. 

  

Daugybė žmonių yra persekiojami įvairių abejonių dėl 

Dievo egzistavimo. Tikras dvasinis mokytojas sugeba lengvai 

pašalinti visas abejones.  Žmogaus gyvybės forma yra labai 

reta. Jei ji gaus tinkamus nurodymus – bus išvaduota ir galės 

išsilaisvinti. Tai galima tarsi palyginti, su valtimi. Jei jai 

vadovauja tinkamas kapitonas – dvasinis mokytojas, vykdant 

Dievo instrukcijas, ir pasirinkus palankų vėją – tikrai 

pasieksime galutinį tikslą. Asmuo, kuris netiki tikru dvasiniu 

mokytoju, dėl tam tikrų abejonių – tiesiog nepasinaudoja puikia 

galimybe išsilaisvinti. Toks asmuo yra laikomas savo sielos 

žudiku. Kaip sakoma, gurūṣu nara matir yasya vā nārakī saḥ, 

tas, kuris galvoja, kad tikras dvasinis mokytojas yra paprastas 

žmogus – turi pragarišką mentalitetą. Todėl reikėtų atsargiai 

elgtis su kvalifikuotu dvasiniu mokytoju.   

 

GARBINIMO KOKYBĖ IR 

KVALIFIKUOTO GURŪ PRIĖMIMAS 

 

 
 

kulaṁ śīlam atha ācāraṁ vicãrya gurūṁ gurūm 

bhajeta śravaṇādyathiṁ sarasāṁ sāra-sāgaram 

kāma krodhādi yukto pi kṛpaṇo pi viśādavān 

sṛtvā vikāśam āyāti sa vatkā paramo gurūḥ 
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(„Brahma-vaivarta Purāṇa“) 

 

„Jei bhaktas randa malonų kalbėtoją, kuris gerai 

išmanano šventraščius ir kalba labai žavingai – tokį asmenį 

turėtume laikyti dvasiniu mokytoju, jei jo charakteris ir kilmė 

atitinka šventraščių reikalavimus. Jei klausydamiesi tokio 

kalbėtojo, išsilaisviname nuo geismo, pykčio, godumo bei 

tampame džiaugsmingais – toks žmogus gali būti laikomas 

aukščiausiuoju dvasiniu mokytoju.“ 

   

Net jei tokiam dvasiniam mokytojui trūksta socialinio 

etiketo, tačiau jis išmano Dievo mokslą – jis turėtų būti priimtas 

kaip Gurū. Tai patvirtinta Nyāya-śāstroje: „Kiekvienas turi 

išsilaisvinti iš gimimo ir mirties rato, išsivadavusią sielą reikia 

laikyti dvasiniu mokytoju, nežiūrint į jo socialinę kvalifikaciją.“ 

 

 
 

yasya sāṣād bhagavati jñāna-dīpa-prade gutau 

martyāsad-dhīḥ śrutaṁ tasya sarvaṁ kuñjara-śaucavat 

(„Śrīmad Bhāgavatam“ 7.15.26) 

 

„Dvasinis mokytojas uždega šviesą kandidato širdyje. Jis 

turi būti laikomas tiesioginiu Viešpaties atstovu. Tas, kuris 

dvasinį mokytoją laiko paprastu žmogumi: tokio asmens visas 

žinojimas, šventraščių klausymasis bei religinė veikla tampa 

bevertė. Tai būtų galima prilyginti drambliui, kuris po 

maudymosi padengia save purvu.“ 
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Śrīla Jīva Goswami pakomentuoja aukščiau užrašytą 

posmą, remdamasis Śveta Śvatara Upaniṣad: 

 

 
 

yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau 

tasyai te kathitā hyārthāḥ prakāśante mahātmanaḥ 

 

„Nepriklausomai nuo to kiek bhaktas atsidavęs Dievui, 

ta pati atsidavimo kokybė turi nusidriekti ir iki dvasinio 

mokytojo. Jei tai yra padaryta – tuomet visi šventraščiai jam 

automatiškai atsiskleis.“ 

 

Be to Brahmavaivarta Purāṇa teigia: 

 

 
 

guru bhaktyā sa milati smaraṇāt sevyate budhaiḥ 

milito'pi na labhyeta jīvair ahamikā paraiḥ 

 

 „Tinkamai tarnaudami dvasiniam mokytojui galime 

įgyti Viešpaties prielankumą. Išmintingieji laikosi šios 

taisyklės. Tačiau bhaktai, turintys savyje daug egoizmo, bet 

manantys, kad yra puikūs atsidavusieji, netarnauja tikrąjam 

Gurū tinkamai. Net jei jie gavo Viešpaties malonę – ją 

praranda. “ 

  

Viešpats teigia Padma Purāṇoje: 
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bhaktir yathā harau me'sti tad variṣṭhā gurau yadi 

mamā'sti tena satyena svaṁ darśayatu me hariḥ 

 

„Nesvarbu kiek aš atsidavęs Dievui – viską, kas 

geriausia, turiu atiduoti Gurū. Toks asmuo, iš tikrųjų, jaučia 

realią meilę man. Jis giliai savo sąmonėje suvokia, kad aš 

pasirodysiu prieš jį. “ 

 

INICIACIJŲ KATEGORIJOS 

 

Kulãrṇava Taṇtra paaiškina: 

 

 
 

sparśa-dīkṣā vaidha-dīkṣā dṛg-dīkṣā ca iti cedataḥ 

dīkṣā tu trividhā proktā pārvatyai śaṅkareṇa vai 

yathā pakṣī sva-pakṣābhyāṁ śiśūn samvardhayaic chanaiḥ 

sparśa-dīkṣopadeśas tu tādṛśa kathitaḥ priye 

yathā kūrmaḥ svatanayān dhyāna-mātreṇa pośayet 

vaidha-dīkṣopadeśas tu mānasaḥ syāt tathā vidhaḥ 

sva apatyāni yathā matsyo vīkṣaṇe naiva pośayet 
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dṛg-dīkṣāyopadeśas tu tādṛśa kathitaḥ śive 

 

 „Viešpats Śiva papasakojo savo žmonai Pārvatī apie 

trejas iniciacijų klasifikacijas: iniciacija prisilietimu, iniciacija 

meditacijos būdu ir iniciacija žvilgsniu. O brangusis! Lygiai 

taip kaip sparnų pagalba paukštis gali skristi, taip ir tobulas 

mokytojas savo prisilietimu gali „dvasiškai pakelti“ savo 

mokinį. Kaip vėžys savo kiaušinius užkasa smėlyje, ir būdamas 

jūroje medituoja į juos, taip pat ir mokytojas – iniciacijos metu  

medituoja į mokinį, nors tuo metu mokinys fiziškai nėra kartu 

su mokytoju. Taip kaip žuvis išleidžia savo ikrus į vandenį – 

taip ir mokytojas, žvilgsnio pagalba gali inicijuoti mokinį.“ 

 

 Gurū gali pasirinkti bet kurį iniciacijos būdą, kad jo 

mokiniai padarytų dvasinę pažangą.  Šis inicijavimo procesas 

yra sėkmingas tik tuomet, jei iniciacija atlikta visiškoje dorybės 

gunoje ir mokinys turi tyrus ketinimus. Prieš prasidedant 

iniciacijai, tikrasis Gurū kreipiasi į iniciacijoje dalyvaujančias 

iniciacijos dievybes (ne tos pačios, kurios stovi šventykloje ant 

altoriaus), naudodamas specialias mantras (hymns). Tokiu būdu 

jis įdiegia atsidavimo sėklą kandidato širdyje, kuri tinkamos 

dvasinės praktikos metu išaugs į tyrą meilę Dievui. Viešpatį 

galime pažinti tyros dvasinės praktikos metu, globojant tyram 

dvasiniam mokytojui. 

 

KAIP ELGTIS, ESANT 

ŠALIA DVASINIO MOKYTOJO 

 

Mokinio pareiga – sekti savo dvasiniu mokytoju, 

nepaisant jokių aplinkybių. Reikia besąlygiškai laikytis visų 

mokytojo duotų instrukcijų. Kaip sako Viešpats Śrī Caitanya 

Mahāprabhū, gurūr ājñām avicāraṇīyām, mokinys turėtų 
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priimti dvasinio mokytojo instrukcijas į savo gyvenimą ir 

sielą. Jis neturėtų galvoti, kad „mano dvasinio mokytojo čia 

nebėra, todėl aš nevykdysių jo nurodymų.“ 

 

 
 

sthite tiṣṭhed vrajed yāte nīcair āsīta cāsatī 

śiṣyo guror nṛpa śreṣṭha pratikūlaṁ na sañcaret 

(„Viṣṇu Purāṇa“ 3.9.4) 

 

„Dvasiniam mokytojui atsistojus – mokinys irgi turėtų 

atsistoti. Jei dvasinis mokytojas pradeda vaikščioti – mokinys 

turi eiti jam iš paskos. Jei jis sėdi – mokinys privalo sėdėti 

žemiau. O karaliau, mokinys niekada neturėtų prieštarauti savo 

dvasiniam mokytojui, jokiu būdu.“ 

 

 
 

gurau san nihite yastu pūjayed anyam āgrataḥ 

sa durgatim avāpnoti pūjanaṁ tasaya niṣphalam 

(„Nārada-Pañcarātra“) 

 

„Jei tikrasis dvasinis mokytojas yra šioje žemėje ir 

mokinys garbina kažką kitą, tuomet labai gaila, nes visas jo 

garbinimas tampa bevaisis.“ 

  

Mokinys neturėtų nepagarbai elgtis su savo dvasiniu 
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mokytoju. Mokinys turi tarnauti tik savo dvasiniam mokytojui. 

Jei mokinys norėtų pasitarnauti vyresniam vaiṣṇavui – jis turi 

gauti savo mokytojo leidimą. 

  

Śrīla Jīva Goswami Bhakti-Sandarbhoje teigia taip: 

 

 
 

śrī gurūr ājñāya tat sevana avirodhena ca anyeṣāṁ api 

vaiṣṇavānāṁ sevanaṁ śreyaḥ anyathā doṣaḥ syāt 

(„Bhakti-Sandarbha“ 714) 

 

„Mokinys turi vykdyti savo Gurū prašymus. Mokinys 

negali trukdyti kitiems vaiṣṇavams atlikti savo tarnystes. 

Trukdydamas kitiems, jis užsitraukia sau nuodėmę.“ 

 

 
 

guruḥ pitā gurūr mātā gurūr devo gurūr gatiḥ 

śive ruṣṭe gurūs trātā gurau ruṣṭe na kaścanaḥ 

(„Kulārṇava-rahasya“ 12) 

 

„Bona fide dvasinis mokytojas yra tėvas, motina ir visi 

pusdieviai. Tai yra pagrindinis mokinio prieglobstis. Jei 

visagalis Viešpats supyksta ant mokinio – Gurū gali jį 

apsaugoti.Tačiau jei Gurū supyksta ant mokinio – niekas 

negalės jo apsaugoti.“ 
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gurūṁ prakāśayate dhīmān mantraṁ naiva prakāśayet 

aprakāśa prakāśābhyāṁ kṣīyante sampadāyuṣaḥ 

(„Kulārṇava-rahasya“ 11) 

 

„Išmintingas žmogus visada turi šlovinti savo tyrą 

dvasinį mokytoją ir niekam negali atskleisti slaptų giesmių, 

gautų iš jo. Jei mokinys slepia savo dvasinį mokytoją ir 

atskleidžia slaptas giesmes kitiems – jis netenka savo turto, 

grynumo, ir jo gyvenimo trukmė sutrumpėja.“ 

 

Mokinys turi supažindinti kenčiančias sielas su savo 

dvasiniu mokytoju, kad jie būtų išvaduoti. Mokinys turi šlovinti 

savo dvasinį mokytoją visur, bet neatskleisti savo slaptų mantrų 

kitiems. Šias mantras atskleisti gali tik dvasinis mokytojas, o ne 

jo mokinys. 

 

 
 

gurūs trivāram ācāraṁ kathayec ca kulesvarī 

na gṛhṇāti hi śiṣyas cet tadā pāpaṁ guror na hi 

(„Kulārṇava-rahasya“ 11) 

 

„Viešpats Śiva tarė Pārvatī: – O deive, jei dvasinis 

mokytojas parodo mokiniui tris kartus, kaip teisingai elgtis, ir 
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mokinys nevykdo jo nurodymų – tuomet dvasinis mokytojas 

nepatiria nuodėmės, bet mokinys užsitraukia nuodėmę.“ 

  

Kiekvienas turėtų žinoti, kad tikras dvasinis mokytojas 

niekuo nesiskiria nuo Aukščiausiojo Viešpaties. Kadangi 

nematome Supersielos tiesiogiai, ji šiame pasaulyje pasirodo 

tyro bhakto pavidalu. Iniciacijos metu bhakto materialusis 

statusas yra visiškai pašalintas. Statusas ir kilmė tampa 

nebesvarbi. Viešpats Kṛṣṇa pasirodo išoriškai, kaip āchārya, ir 

viduje, kaip Supersiela, kuri padeda išvaduoti įkūnytą sielą iš 

šio materialaus pasaulio. Kita vertus, tas, kuris negali išgelbėti 

savo mokinių iš gimimo ir mirties rato – niekada neturėtų tapti 

dvasiniu mokytoju, tėvu, vyru, motina arba garbinamu 

pusdieviu. 

 

 
 

divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkhyayam 

tasmāt dīkṣeti sā proktā deśikais tattva kovidaiḥ 

ato guruṁ praṇamyaiva sarvasvaṁ vinivedya ca 

gṛhṇīyād vaiṣṇavaṁ mantraṁ dikṣā pūrvaṁ vidhānataḥ 

(„Āgama-śāstra“) 

 

„Tai, kas sistemingai apdovanoja dvasinėmis žiniomis ir 

išlaisvina nuo visos nuodėmingos veiklos – vadinama 

iniciacijos procesu. Iniciacija gali būti atliekama tik 

pažengusioms sieloms. Tyram dvasiniam mokytojui turime 

pasiūlyti viską, ką turime geriausio. Reikia prašyti iniciacijos 
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tik iš tokio tyro mokytojo.“ 

 

 
 

yathā kāñcanatāṁ yāti kāsya rasa vidhānataḥ 

tathā dīkṣā vidhānena dvijatvaṁ jāyte nṛṇām 

(„Tattva-Sāgara“) 

 

„Lygiai taip kaip varpo metalas ir gyvsidabris, 

alcheminiame procese, sukuria auksą – taip ir mokinys, 

inicijuotas bona fide dvasinio mokytojo, tobulėja, ir tampa tarsi 

 ntra kartą gimęs. “ 

  

Muṇḍāka Upaniṣad teigia: 

 

 
 

tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhi gacchet 

samit pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma niṣṭham 

(„Muṇḍāka Upaniṣad“ 1.2.12) 

 

„Norėdamas išmokti transcendentinės atsidavimo 

tarnystės Aukščiausiajam Viešpačiui mokslo – nuolankus 

bhaktas, suglaudęs rankas, turėtų kreiptis į dvasinį mokytoją, 

kuris puikiai išmano vedinę literatūrą, bei savo atsidavimo 

tarnystės dėka yra labai arti Viešpaties.“ 
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KAS YRA, IR KAS NĖRA 

KVALIFIKUOTAS TAPTI MOKINIU 

 

Kandidatas, kuris teigia išmanantis Vedų filosofiją, bet 

neturi bendro suvokimo, negali pakęsti kito asmens gerųjų 

savybių, nori pakenkti kitiems bei kuris visada piktas –  toks 

asmuo nėra kvalifikuotas tapti mokiniu. Kita vertus, tas, kuris 

kartoja šventus Dievo vardus, siekdamas patenkinti 

Aukščiausiąjį Dievo asmenį, visuomet yra kupinas entuziazmo, 

vykdo aukštesniųjų nurodymus, jaučia malonumą 

studijuodamas šventraščius ir vengia kitokios literatūros – toks 

žmogus yra kvalifikuotas tapti mokiniu. 

 

 
 

śarīram arthaṁ praṇāmaś ca sad gurūbhyo nivedya yaḥ 

gurūbhyaḥ śikṣate yogaṁ śiṣya ity abhidhīyate 

(„Kulārṇava-rahasya“ 17) 

 

„Kiekvienas, kuris siūlo savo tarnystę, pinigus ir 

nusilenkimus tikram dvasiniam mokytojui bei tuo pat metu 

mokosi trancendentinio dvasinio gyvenimo proceso – toks 

asmuo yra laikomas mokiniu.“ 

 

INICIACIJOS PAGRINDAI 

 

Radę geriausią dvasinį mokytoją, turime visiškai jam 

atsiduoti, nepaisant jokių išlygų. 
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Kaip Viṣṇu-Yamala sako: 

 

 
 

ato gurūṁ praṇamyevaṁ sarvasvaṁ vinivedya ca 

gṛhṇīyād vaiṣṇavaṁ mantraṁ dīkṣā pūrvaṁ vidhānataḥ 

(„Viṣṇu-Yamala“) 

 

„Tinkamai lenkdamiesi dvasiniam mokytojui ir 

siūlydami viską, ką turime, vadovaujantis vedine tradicija 

turėtume priimti mantros iniciaciją iš jo.“ 

  

Śrīla Sanātana Goswami rašo Digdarśinī komentaruose: 

„Dvasinis mokytojas bent keletą mėnesių stebi būsimąjį 

kandidatą. Kuomet dvasinis mokytojas pastebi kandidato 

pažangą, ir tinkamą požiūrį – tada jis suteikia mokiniui 

iniciaciją.  

Atsiprausęs mokinys apsirengia švarų rūbą, gauna 

ācamaną ir tinkamai užsideda tilaką, taip kaip nurodo Vedų 

raštai. Mokinys  užsideda karolius ir girliandą ant kaklo. 

Atlikęs mudrās (įvairias rankų gestų kombinacijas), su pilnu 

atsidavimu Kṛṣṇai, jis vėl gauna ācamaną. Tada jis turi 

nusilenkti savo dvasiniam mokytojui ir giedoti jam maldas. Ši 

iniciacija išlaisvina mokinį iš praeities karmos ir suteikia 

trancendentinį matymą. Nuo to laiko mokinys jaučia Kṛṣṇą 

savo dvasinio mokytojo akimis. Mokinys duoda mokytojui 

paaukojimą ir toliau gieda apie jo šlovę, naudodamasis 

skirtingais muzikos instrumentais.“ („Digdarśinī“, 2.127) 
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Dvasinio mokytojo šlovinimas ir aukų davimas – tai tik 

pati iniciacijos pradžia. Per visą gyvenimą, mokinys ir toliau 

turėtų šlovinti savo dvasinį mokytoją, ir paskirti jam visą savo 

tarnystę. 

 

MOKINIO POŽIŪRIS 

 

Inicijuotas bhaktas atstovauja savo Gurū. Mokinys 

visada turi šlovinti savo tobulą dvasinį mokytoją ir būti labai 

atsargus, kur ir kaip, jis kalba apie jį. Bet kokia kritika, 

nepaisant mokinio trūkumų, eina tiesiai Gurū.  

  

Turime būti atsargūs, kad netaptume per daug familiarūs 

su dvasiniu mokytoju. Familiarumas sukelia įtampą. Mokiniai 

ir kandidatai į mokinius, turi išlaikyti jam pagarbą – dvasinis 

mokytojas priima gerbiamojo poziciją.  Net sąlyginai mažas 

įžeidimas, netinkamai naudojant Gurū vardą, gali privesti prie 

rimtos gurū-aparādhos (įžeidimai Gurū) ir sunaikinti 

atsidavimo tarnystės daigelį. 

  

Priimdami bona fide dvasinį mokytoją, turime laikytis jo 

nurodymų, be jokių išlygų. Neturime sustoti, vykdydami savo 

pareigas, rodyti jam nepagarbą ar laikyti jį paprastu 

žmogumi. Kaip teigiama Padma Purāṇoje, gurūṣu naramati 

yasya vā nārakī saḥ, kiekvienas, kuris mano, kad tobulas 

dvasinis mokytojas yra eilinis žmogus – toks žmogus turi 

pragarišką mentalitetą.“ 

  

Tarnaudamas tyram dvasiniam mokytojui mokinys 

išsilaisvina iš savo nuodėmių, jam pradeda sektis ir jis pasiekia 

sėkmę visoje savo veikloje.  Kartodamas japą, mokinys turi 

nuolat prisiminti savo Gurū vardą. Mokinys neturėtų sėdėti 
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tokiame pačiame aukštyje kaip Gurū.  Atlikdamas bet kokią 

veiklą, mokinys turi prisiminti savo mokytojo nurodymus. 

  

Neinicijuotas bhaktas dar nėra išsilaisvinęs iš iliuzijos 

gniaužtų. Jei neinicijuotas bhaktas gali nustatyti, kuris 

mokytojas yra bona fide dvasinis mokytojas ir kuris nėra – toks 

bhaktas jau yra išsilaisvinęs iš iliuzijos gniaužtų.  Jei mokinys 

išsilaisvinęs nuo netikro ego, vadinasi, jis supranta savo 

nereikšmingą poziciją santykuose su Gurū. Tuomet bhaktas 

tampa nuolankus ir paklusnus. Bhaktas turi tobulinti šias 

savybes, prieš gaunant iniciaciją. Po inicijacijos, ir toliau 

vykdydamas atsidavimo tarnystę, vadovaudamasis savo 

bonafide Gurū nurodymais, bhaktas palaipsniui tampa visiškai 

laisvas, net nuo subtilios iliuzijos formos ir netikro ego. Svarbu 

suprasti, kad tarnaudamas bonafide dvasiniam mokytojui,  

bhaktas pamažu įgyja žinių, taip kaip asmuo kasdamas žemę 

pasiekia vandenį. 

  

Mokinys turi nuolankiai mokytis ir semtis dvasinių žinių 

iš tokio tyro dvasinio mokytojo. Tas, kuris bando siekti 

dvasinių žinių be tobulo dvasinio mokytojo pagalbos, tiesiog 

susikuria sau kliūtį, nes  pažeidžia vedinį įstatymą. 

  

Bhaktas niekada neturėtų jaustis išsigandęs ar 

pažemintas, siekdamas savo dvasinio mokytojo. Bhaktas visada 

turėtų siekti tyro dvasinio mokytojo, kuris pašalins visas 

abejones. Tikrasis dvasinis mokytojas yra lengvai prieinamas 

bet kuriam nuoširdžiam ieškotojui. 
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Taip baigiamas trečiasis skyrius 

GURŪ NIRNAYA DĪPIKĀ 

Hari Om Tat Sat 
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GURŪ NIRNAYA DĪPIKĀ 

 

Ketvirtas Skyrius 

 
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 

 

(Jo Dieviškoji Malonė Mahant Śrī Kṛṣṇa Balaram 

Swami Mahārā Marylando universitete, Jungtinėse Amerikos 

valstijose (Baltimore) atsakė į visus skaitytojų užduotus 

klausimus.  

1993 m. gegužės mėn.) 

 

Svečias—Aš ne visai suprantu, kas yra Gurū. Gal 

galėtumėte šiek tiek apie tai papasakoti? 

 

Swamidži—Gurū yra tobulas Dievo bhaktas, kuris 

sąlygotoms sieloms padeda atverti dvasinę viziją, ir jas 

besąlygiškai apdovanoja trancendentinėmis žiniomis. Jis turi 

būti kilęs iš vientisos mokytojų sekos, kuri prasideda nuo 

Dievo. Gurū privalo tobulai išmanyti vedines žinias ir vaiṣṇavų 

etiketą. 

 

Svečias—Kokie yra dvasinio mokytojo požymiai, ir 

kaip turėtume elgtis, jei tokį mokytoją randame? 
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Swamidži— 

 

 
 

saṁsāra tāpa vistāra kāraṅārtha pravodhakaḥ, 

gurūr loke sa vijñeyo na anyaś cāturya vodhakaḥ 

 

„Asmenybė, kuri puikiai išmano vedinius šventraščius ir 

plačiai gali paaiškinti apie gyvųjų būtybių įsikūnijimo priežastis 

šiame materialiame pasaulyje. Tokia asmenybė moko, kaip 

išsivaduoti iš šio pasaulio. Tik tokia asmenybė turi būti laikoma 

dvasiniu mokytoju, bet ne asmuo, kuris rodo savo sumanumą, 

moka manipuliuoti, bei yra patrauklus išoriškai.“ 

  

Kaip Śrīmad Bhāgavatam teigia: 

 

 
 

gurū śuśrūṣayā bhaktyā labdhārpaṇena ca 

 

„Tam, kad gautų autentiško dvasinio mokytojo 

palaiminimus – bhaktas visus savo pasiekimus, ir visa kita, 

turėtų siūlyti Jam.“ 

  

Kvalifikuotas dvasinis mokytojas nesiekia nieko gauti už 

savo mokymą ar iniciacijų davimą. Tiesiog mokinio pareiga – 

pasiūlyti viską, ką jis ar ji, turi. Tai vedinis įsakymas. 

 

Studentas—Visi mokytojai sako,  kad tai, ką jie 
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kalba, yra teisinga, ir tai tiksliai atitinka vedinį standartą. 

Kaip turėtume žinoti, kuris vedinis standartas yra 

teisingas? 

 

Swamidži—Tai ką skaitome, rašome ar kalbame – turi 

būti pavirtinta Gurū, Sādhū ir Śāstrų. Tai reiškia, kad tikras 

dvasinis mokytojas yra tyras šventasis, bei vedinė literatūra turi 

visiškai sutapti su jo nurodymais. Tyras dvasinis mokytojas yra 

Viešpats Kṛṣṇa, kuris sutiko, kad brāhmaṇai būtų Gurū visoms 

socialinėms ir dvasinėms būtybėms šioje žemėje. Visi tikrieji 

mokytojai savo komentaruose nurodo, kad tik kvalifikuotas 

brāhmaṇas, gimęs bhaktų šeimoje, turi veikti kaip dvasinis 

mokytojas visam pasauliui. Mes sekame Viešpaties ir praeities 

didžiųjų mokytojų reikalavimais, nieko nepridėdami ar 

atimdami. 

  

Dvasinis gyvenimas skirtas visiems. Tačiau norėdami 

atrasti tinkamiausią dvasinį kelią – turime rasti geriausią 

dvasinį mokytoją, iš mokytojų-mokinių sekos, ir per jį tarnauti 

Dievui. 

  

Kaip sako Viešpats Kṛṣṇa, evaṁ paramparā prāptam, 

vienas Gurū gali nuvesti daug žmonių į dvasinį pasaulį – jei 

tinkamai vykdome jo nurodymus. Dievas trokšta, kad žmonės 

nebūtų suklaidinti apgavikų. Viešpats Kṛṣṇa taip kalba 

ketvirtąjame Gītos skyriuje: 

 

 
 

tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā 
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upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninās tattva-dar śinaḥ 

 

Norėdami gauti teisingas žinias – turime užduoti 

daugybę klausimų savo dvasiniam mokytojui ir stengtis kuo 

daugiau jam pasitarnauti. Tokios save realizavusios sielos 

aiškiai perteikia žinias, nes jos puikiai suvokia tiesą.” 

  

Pradėkite praktikuoti dvasinį gyvenimą dabar, nes vėliau  

bus per vėlu. 

 

Svečias—Kaip galiu atpažinti netikrą Gurū? 

 

Svamidži—Galite atpažinti, kas yra Gurū, o kas nėra – 

remdamasis šventraščių nurodymais: tinkama gimimo kilmė, 

platus šventraščių išmanymas. Tikras Gurū turi būti inicijuotas 

tradicinėje mokytojų-mokinių sekoje bei visiškai atsidavęs 

Viešpačiui. 

 

Svečias—Aš perskaičiau Jūsų Gurū knygas, kuriuose 

kritikuojama kilminga gimimo dinastija. Aš asmeniškai 

manau, kad kilmingoji klasė aprašyta šventraščiuose vien 

tam, kad aukštesnioji klasė būtų labiau gerbiama 

visuomenėje. Gal galėtumėte tai paaiškinti? 

 

Swamidži—Gimimas brāhmaṇo šeimoje ir tinkamas 

auklėjimas, remiantis nustatytais šventraščių kriterijais – 

parodo asmens praeities dvasinį gyvenimą. Kaip Viešpats 

Kṛṣṇa nurodo šeštąjame Śrīmad Bhagavad Gītos skyriuje, 

dvasingas žmogus, kuris neužbaigė savo dvasinio mokymo 

ankstesniame gyvenime – kitą gyvenimą gimsta kvalifikuoto 

brāhmaṇo šeimoje, kurioje išmoksta visas dvasines taisykles 
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bei tinkamo etiketo. Vedinėje visuomenėje yra įprasta, kad 

vaikai gimę āchāryų  namuose, taip pat yra laikomi Gurū nuo 

pat gimimo. Visų tėvų pareiga – mokyti savo vaikus  

išsivaduoti iš šio pasaulio. Tėvai be tikslių žinių negali padėti 

savo vaikams išsilaisvinti, jiems turėtų vadovauti patyręs 

dvasinis vadovas. Vaikai gimę brāhmaṇo šeimoje yra labai 

sėkmingi, nes jie užaugo Gurū-mokinio aplinkoje. 

  

Jūs sakote, jog Jūs skaitėte mano Gurū knygas. Mano 

Gurū parašė tik pirmąjį Śrīmad Bhāgavatam skyrių, kurį jis 

atsivežė iš Indijos. 

  

Mano dvasinis mokytojas savo knygose esančią 

informaciją įrašė diktofonu, ne ant popieriaus. Siūlyčiau 

paklausyti jo diktuojamos Śrīmad Bhāgavatam ir Chaitanya 

Charitāmṛtos. Šios knygos buvo spausdinamos labai greitai, 

nesikreipiant į mūsų Gurū dėl žinių autentiškumo 

patvirtinimo. Anglų kalba buvo jo antroji kalba ir siekiant 

suprasti tikslią reikšmę, knygų leidėjai turėjo su juo 

pasitarti.  Knygose esanti informacija yra pakeista, dėl 

komunikacijos trūkumo, tarp autoriaus ir redaktorių. 

  

Kāli-yugoje vargšai pavydi turtingiems, sergantys 

pavydi sveikiems, neišmanėliai pavydi mokytiems. 

 

Bhaktas—Yra daugybė pavyzdžių, nurodytų 

Viešpaties Čaitanyos mokyme, kad ne brāhmaṇų šeimose 

gimę bhaktai inicijavo mokinius. Ką galėtumėte pasakyti 

apie juos? 

 

Swamidži—Jų nėra daug, labai nedaug ir jie visi buvo 

amžini Viešpaties pagalbininkai. Kiekvienas, kuris lydi 
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Viešpatį savo žaidimuose, yra išpranašautas Gaura-Gaṇoddeśa 

Dīpikoje. Kaip Śrīla Narottama Dāsa Ṭhākura dainuoja, 

gaurāṅgera saṅgī-gaṇe nitya siddha-karī māne, akivaizdu, kad 

Viešpats Čaitanya Mahaprabhū bendrauja su amžinai laisvomis 

sielomis. Ar kuris iš šiandienos bhaktų, yra pasiekęs tokį lygį? 

Jei mes laikome save vaiṣṇavais, kaip mes galime kovoti už 

kažką, ką šventraščiai teigia esant neautoritetinga. 

 

Bhaktas—Kaip apie Viešpaties Śri Caitanyos 

pareiškimą Rāmānandai Roy: 

 

kibā vipra kibā nyāsi śūdra kene naya, 

yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei gurū haya 

(„Chaitanya Charitāmṛta Madhya“ 8.128) 

 

“Nesvarbu, asmuo yra brāhmaṇas, sanyāsī ar śūdra. 

Toks asmuo gali tapti Gurū – jei jis pilnai išmano Dievo 

mokslą.” 

 

Swamidži—Ši citata yra parašyta bengalų kalba. 

Sanskritas yra nesenstanti, nekintanti, Dievo kalba. Niekur 

sanskrito literatūroje nerasite tokio teiginio. Galima galvoti, 

kad šis teiginys susijęs su Gurū, kuris duoda instrukcijas, bet ne 

inicijuoja. Bengalų kalboje kiekviena skirtinga mokytojo 

kategorija yra vadinama Gurū. Here Kṛṣṇa Dāsa Kavirāja 

Goswami duoda nurodymus mokytojams, bet ne 

inicijuojantiems Gurū. Rāmānanda Roy neinicijuoja Viešpaties 

Caitanyos Mahāprabhū, bet moko Viešpatį pagal dievišką 

tvarką. Nors Rāmānanda Roy buvo Arjuna, jis vis tiek 

neinicijavo. Toje pačioje literatūroje, kurią tu man nurodai, 

Viešpats Caitanya paprašė Kūrma Brāhmaṇo – kad jis 

inicijuotų visus. 
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yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa upadeśa, 

āmāra ājñāya gurū hañā tāra ei deśa 

(„Chaitanya Charitāmṛta Madhya“ 7.128) 

 

„Būdamas dvasiniu mokytoju, inicijuosiu visus, kuriuos 

sutiksiu Kṛṣṇos sąmonėje ir išlaisvinsiu šios šalies žmones.” 

  

Žodžiai, naudojami šioje bengališkoje versijoje, tattva-

vettā ir kṛṣṇa-upadeśa – yra sanskrito žodžiai, kurie labai 

svarbūs. Naudojant sanskrito gramatikos žodyną, matome, kad 

tattva-vettā reiškia tą, kuris kalba apie Krišnos sąmonės esmę, 

arba tas, kuris išmano tikrąjį Kṛṣṇos mokslą. Kṛṣṇa-upadeśa 

reiškia – duoti Kṛṣṇos mantros iniciaciją arba inicijuoti Krišnos 

sąmonėje. Yra skirtumas, tarp kažko siūlymo, ir užsakymo 

davimo. Viešpats Caitanya nurodė Rāmānandai Roy, tuo tarpu 

Kūrma Brāhmaṇa galėjo inicijuoti. 

  

Mano Gurū Mahārājos vertimai ir komentarai buvo 

padiktuoti diktofonu. Kol juostos buvo gaminamos, komentarai 

buvo pakeisti, lyg tarsi atrodo, kad kiekvienas gali tapti 

Gurū. Mano Gurū nenorėjo pradėti Upa-Sampradāya kulto, 

tačiau norėjo tęsti seną, nekintančią, dvasinę tradiciją, kuri 

pradėta Viešpaties Kṛṣṇos. 

  

Viešpats Caitanya nurodė Śrīla Rūpai Goswami, 

tiesioginiam savo mokiniui – rašyti knygas apie atsidavimo 

tarnystę. Kṛṣṇa Dāsa Kavirāja Goswami, didysis senasis 

Viešpaties Čaitanyos mokinys, taip pat rašė knygas apie 

atsidavimo tarnystę. Kaip galėjo Kṛṣṇa Dāsa Kavirāja Goswami 

pareikšti: „Nesvarbu, asmuo yra brāhmaṇas, sanyāsī, ar 

śūdra – nežiūrint į tai, kiekvienas gali tapti Gurū, jei išmano 
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Kṛṣṇos mokslą.“ Čia kalbama, kad kiekvienas gali tapti Diksa 

Gurū. Śrīla Rūpa Goswami, tiesiogiai vadovaujant Viešpačiui 

Caitanyai, parašė Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu (Atsidavimo 

nektaras): 

 

 
 

durjātir eva savanāyogyatve kāraṇaṁ matam 

durjāty ārambhakaṁ pāpaṁ yat syāt prārabdham eva tat 

(„Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu“ 1.1.22) 

 

„Vienintelė priežastis, kuri neleidžia inicijuoti, įdiegti 

dievybių ar atlikti kitokių aukojimų yra tai, kad bhaktas yra 

žemos kilmės. Žema kilmė – jo praeities nuodėmių pasekmė.“ 

 

Laiškas — Svamidži, Jūs visada cituojate 

šventraščius, todėl žinote, kad ši eilutė, janmanā jāyate 

śūdrā saṁskārād bhaved dvijaḥ veda-pāṭhī bhaved vipra 

brahman jānāti iti brāhmaṇaḥ, reiškia, kad kiekvienas yra 

gimęs śūdra. Tik apvalymo ceremonijos metu, tampa tarsi 

antrą kartą gimusiu. Toliau tęsdamas šventraščių studijas, 

tampa Vipra. Ir galiausiai tas, kuris suvokia brāhmaṇą – yra 

vadinamas brāhmaṇu. Kaip  galėtumėte tai paneigti? 

 

Swamidži — Jūsų sanskrito vertimas yra neteisingas. 

Niekur šioje eilutėje nėra parašyta, kad kiekvienas yra gimęs 

kaip śūdra.Teisingas vertimas yra: kai brāhmaṇas gimsta – jis 

yra lygus śūdrai. Brāhmaṇui atliekama šventoji ceremoniją, 

kuri vadinama Dvija, arba antrasis gimimas. Aš nesu vienas iš 
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tų nemokšų žmonių, kurie tiki tuo, ką tu sakai. Aš esu sanskrito 

mokslininkas, kuris negali būti supainiotas tavo neteisingu 

sanskrito vertimu. Ši eilutė randama Sārva-Bhauma-Dharma  

nurodymų knygoje, kurioje aprašyta, kaip dvasingai elgtis 

šiame pasaulyje. Jei Jūs perskaitysite tą knygą, Jūs suprasite, 

kad ši eilutė yra skirta brāhmaṇo                                                     

berniukui, ne visiems.  Net ir dabar, tik brāhmaṇai yra įgalioti 

studijuoti Vedas. Jei śūdra atlieka brāhmaṇo pareigą ir 

studijuoja Vedas – jis pažeidžia Dievo įstatymus. Jei pažeisite 

įstatymą, jūs negausite atlygio ir būsite nubaustas. 

 

Pavyzdžiui, Bhaviṣya-Uttara-Purāṇoje yra aprašyta 

istorija, kad Satya-yugoje karalius Māndhātā, pagal taisykles, 

leido śūdrai atlikti tapasyā. Aṅgirā Rishi patarė karaliui jį 

nužudyti, bet jis to nepadarė – už tai gavo bausmę. Trejus 

metus nei vienas lietaus lašas nenukrito ant karalystės. 

  

         Vālmiki-Rāmāyaṇoje yra nurodyta, kad tretā-yugoje 

śūdra atliko tapasyā, pagal Viešpaties Rāmos taisykles, ir 

lietaus nebuvo iki tol, kol Viešpats Rāma nenužudė 

śūdros.  Jokie senovės šventraščiai nenurodo, kad dvasines 

iniciacijas, ar kitokias samskaras (apvalymo ceremonijas) gali 

atlikti śūdros.  Śūdra gali tapti bhaktu ir turi būti gerbiamas, 

kaip brāhmaṇas, bet negali tapti brāhmaṇu. Kodėl jūs padedate 

sugriauti senąją Sanātana Dharmą? Samskāros yra skirtos 

aukštesnėms klasėms, ne śūdroms. 

 

Laiškas — Śrilos Prabhupados knygose kalbama, 

kad kiekvienas gali tapti Gurū. Kodėl Tu kalbi prieš savo 

Gurū? 

 

Swamidži — Nei vienas tikras āchārya  niekada 
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neprieštarauja nustatytoms dvasinės tradicijos taisyklėms. 

Mano Gurū Mahārāja neprieštaravo ankstesniems 

mokytojams. Tai yra jo kultūra, kaip jis gali prieštarauti 

praeities didiesiems autoritetams?  Mano Gurū tiesa glūdi 

juostose, kuriose padiktuotos jo knygos. Suraskite šias juostas 

ir pamatysite, kad mano Gurū nenukrypo nuo ankstesnių 

āchāryų. Aš bandžiau gauti šias juostas. Jos yra paslėptos arba 

sunaikintos. Taisyklės, kurias matome Śrilos Prabhupados 

knygose, yra tokios, kurias užrašė tie, kurie nori tapti Gurū po 

jo išėjimo iš šio pasaulio. Mes ištikimai siekiame tarnauti mūsų 

Gurūdevai, ir norime, kad žmonės žinotų tuos, kurie iškreipė 

Sanātanos Dharmos, ir mano dvasinio mokytojo principus.  

 

Bhaktas — Aš manau, kad Jūs gimėte brāhmaṇo 

šeimoje – todėl Jūs manote, kad niekas kitas neturėtų 

inicijuoti. 

 

Swamidži — Tai nereiškia, kad jeigu aš gimiau 

brāhmaṇo šeimoje, ir Jūs gimėte kitos kastos šeimoje – jog 

neturėtume ieškoti kompromiso šventraščiuose. Tai yra 

neteisinga. Net vedinės civilizacijos laikais, vedinėse 

mokyklose, brāhmaṇai buvo paskirti mokyti. Pavyzdžiui, 

vedinės kariuomenės menų mokytojai buvo Parasurām, 

Droṇāchārya ir Kripāchārya. Jie buvo brāhmaṇai. Gargamuni 

and Sandīpani Muni taip pat buvo brāhmaṇai. Jei paprastam 

vediniam mokymui (karybos meno) atstovavo brāhmaṇai, kaip 

Jūs galite galvoti, kad dvasinis mokymas bus dėstomas ne 

brāhmaṇo? Prašau man nepavydėti, kad aš mokau pagal tikrąjį 

vedinį standartą. Aš nesukuriu šių įstatymų, šventraščiuose 

viskas yra nurodyta. Pabandykite sekti tikrais dalykais ir 

gausite realius rezultatus. Ne brāhmaṇas bhaktas, jei jis rimtai 

seka dvasiniu keliu – gali tapti tyru bhaktu. Vedų taisyklės 

draudžia inicijuoti bet kokiomis aplinkybėmis. 
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Svečias — Man atrodo, kad Jūs palaikote kastų 

sistemą?  

 

Swamidži — Ne, aš nepalaikau kastų sistemos.Vedų 

šventraščiai to dayti neleidžia. Anksčiau kiekviena socialinė 

grupė: brāhmaṇai, kṣatriyai, vaiśyai ir šudros, atlikdavo savo 

nustatytas pareigas, ir nepavydėdavo vieni kitiems. Aš 

neskatinu kastų visuomenės ir aš neteigiu, kad esu viršesnis už 

kitus.  Aš tiesiog seku vediniu standartu.   

 

Tarsi prašote kito asmens valgyti, ir kai jis pradeda 

valgyti, jūs per jo burną sakote: „O!  Jūs esate burnos 

sąmonėje.“  Nėra kastų sistemos – jeigu mes sekame tiksliu 

vediniu standartu, kuriuo buvo laikomasi nuo neatmenamų 

laikų. Mes laikomės šventraščių nurodymų ir praeities didžiųjų 

mokytojų. Jei manote, kad praeities mokytojai teisūs – privalote 

sekti jų mokymu. 

 

Laiškas — Kodėl Jūs priėmėte iniciaciją iš savo 

Gurū, kuris nebuvo gimęs brāhmaṇo šeimoje? Kodėl 

nepriėmėte iniciacijos, iš brāhmaṇo šeimoje gimusio 

Gurū? Aš žinau, kad Jūs neturite atsakymo tai. 

 

Swamidži — Jūs sakote, kad aš neturiu atsakymo, tačiau 

ankstesnieji āchāryos turi. Mūsų Gurū Mahārāja pasirodė 

Brahma-Kāyastha šeimos, Dalabhya dinastijos, grandinėje. Aš 

tai sužinojau, išanalizavęs jo tėvo pavardę, Gotroje. Vedų 

visuomenėje, Brahma-Kāyastha kasta, yra lygi brāhmaṇui 

visais atžvilgiais. Yra didžiulė istorija, iš Viešpaties Parasurām 

laikų, kuri tai paaiškina. 
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Karaliaus Chandrasenos žmona buvo apvaisinta 

brāhmaṇo Dālabhyos Muni. Ji vėliau atėjo aplankyti Dālabhyos 

Muni į jo āsramą. Tuo pačiu metu, Viešpats Parasurām atvyko 

į āsramą, vykdydamas savo misiją, išvaduoti pasaulį nuo visų 

kṣatriyų. Išsigandęs dėl sūnaus, Dālabhya Muni paprašė 

Parasurām nežudyti dar negimusio vaiko, nes įsčiose esantis 

vaikas yra nuo kṣatriyos moters. Dālabhya Muni taip pat 

paprašė Parasurām, neduoti blogo intelekto savo 

vaikui. Viešpats Parasurām sutiko, tačiau nurodė, kad vaikas 

negali veikti kaip kṣatriya. Toks vaikas visada turės Dālabhya 

Gotra (kraujo dinastiją) ir visada galės atlikti ugnies aukojimus 

bei garbinti Viešpatį Harī.   

 

Yra ir kita istorija, aprašyta toje pačioje literatūroje. 

Ādya Padya Vyākṣā 36 teigia, kad Chitragupta, Brahma-

Kāyastha, buvo vedęs Brahmos Kāyastha dukrą. Ji buvo 

brāhmaṇo dukra, Dhrama Sharmā, kṣatriya tipo 

moteris. Chitragupta turėjo aštuonis sūnus. Vėliau Māṇḍavya 

Muni prakeikė keturis iš jų, privertė valgyti mėsą ir gerti 

vyną. Šioje istorijoje Kāyastha dinastija yra padalinta į dvi 

dalis: Brahma-Kāyastha ir Śūdra-Kāyastha. 

  

Padma Purāṇoje rašoma, kai Dharmarāja (Yamarāj) 

buvo paskirtas į savo poziciją Yamalokoje, jam buvo suteiktas 

sekretoriaus Chitragupta vardas. Jo buvo paklausta, kam 

priklauso Chitragupta kasta – ten nurodyta: „drug gocarobhūd 

atha chitraguptaḥ kāyastha uccair guṇa etadīyaḥ, jis mato per 

visų akis, kurios pavadintos Chitragupta akis, ir priklausymas  

Brahma-Kāyastha kastai, prilygta brāhmaṇams.“ Be to, Padma 

Purāṇa teigia, kad Chitragupta pagamino aštuonis sūnus: keturi 

elgėsi kaip Brahma-Kāyasthos, ir kiti keturi, veikė kaip Śūdra-

Kāyasthos. Bhaviṣya Purāṇoje teigiama, kad Chitraguptą yra 

priimta laikyti brāhmaṇu. 
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Śrīlos Vyāsadevos gimimo istorija yra aprašyta  

Mahābhāratoje. Jis gimė aukšto lygio brāhmaṇo, Parāśaros 

Muni bei valtininko dukters šeimoje. Parāśara Muni, norėdamas 

perkirsti upę, atvyko pas valtininko dukrą Satyavatī. Tuo metu 

Parāśara Muni susižavėjo šia moterimi. Ji priešinosi, sakydama: 

„Tu esi aukštos kilmės, o aš esu śūdra, todėl nieko tarp mūsų 

būti negali.“  Parāśara Muni patarė moteriai nesijaudinti. 

Vaikas, kilęs iš aukštos klasės brāhmaṇo – bus aukštos klasės 

Brahma-Kāyastha. Moteris tapo nėščia. Parāśara Munio 

teiginys moteriai užtikrina, kad vaikas, gimęs kilmingoje 

šeimoje, gali būti sulyginamas su mango medžiu.Ten, kur 

mango sėklos pasodintos – mango medis ir augs. 

  

Śrīla Sūta Goswami gimė aukojimo metu, gni-kuṇḍa 

samudbhūta sūta nirmala mānase. Tačiau kai kurie sako, kad 

Sūta Goswami gimė mišria tvarka, t.y. iš brāhmaṇo tėvo ir 

kṣatriyos motinos. Mokytasis išminčius Romaharṣaṇa Sūta, taip 

pat gimė iš brāhmaṇo tėvo ir kṣatriyos motinos. Kai Viešpats 

Balarām nužudė Romaharṣaṇa Sūtą, jis atliko Brahma-hatyā 

atpirkimą, arba atpirkimo procesą nužudžius brāhmaṇą. Istorija 

yra paaiškinta dešimtąjame Śrīmad Bhāgavatam skyriuje. Taip 

pat ir Yajñavalkya-Smrutī apie tai yra rašoma, tatra sūta śabda 

prayogās tu sūtaḥ paurāṇikā matāḥ, žodis Sūta susijęs su tuo, 

kuris tobulai žino ir išmano senovės raštus. Tokio lygio Sūtos 

vardas buvo suteiktas specialiai kastai, pavadintai senovės 

išminčių vardu – Kāyastha dinastija. Ir šiandien, ji dar vyrauja 

Indijoje. Jie prilygsta brāhmaṇams, ir yra kvalifikuoti atlikti 

aukojimo ceremonijas. Tai yra ankstesnių āchāryų  įrodymai, 

kad mano Gurū Mahārāja yra kvalifikuotas būti Gurū ir yra 

amžinai tobulas bhaktas. 
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Niekas kitas, tik brāhmaṇu gimęs asmuo, arba Dievo 

patvirtintas asmuo ir praeities didieji autoritetai  – gali elgtis 

kaip inicijuojantys dvasiniai mokytojai. Asmuo negali teigti 

esąs vaiṣṇavas, jei jis atmeta kažkurią vedinių nurodymų 

dalį. Śrīlos Prabhupados biografija yra parašyta remiantis 

šventraščiais, todėl galima įrodyti, kad jis yra āchārya. Laikyti 

āchāryą, eiliniu bhaktu – labai didelis įžeidimas. 

 

Laiškas — Sūnus gimęs brāhmaṇo šeimoje – nėra 

brāhmaṇas, tiesiog kaip gydytojo sūnus nėra vadinamas 

gydytoju, iki tol, kol jis nėra gavęs atitinkamų žinių. Jei kas 

nors studijuoja ir gauna diplomą – tampa gydytoju. Kaip 

gali būti, kad ištikimas pasekėjas, kuris puikai išmano 

šventraščius, negali tapti Gurū? 

 

Swamidži — Iš tikrųjų, brāhmaṇas turi turėti dvasines 

žinias bei išmanyti vaiṣṇavų etiketą, norėdamas tapti Gurū. 

Kiti – gali tapti geros kokybės bhaktais ir pasiekti išsivadavimą, 

bet negali tapti Gurū. 

  

Brāhmaṇo Bīrabal ir Indijos imperatoriaus Akbar 

pavyzdys, puikiai įrodo, kodėl ne kiekvienas bhaktas gali tapti 

Gurū. Matydamas, kokią garbę brāhmaṇas suteikė visiems, 

imperatorius sušuko: „Bīrabal! Noriu tapti induistu“. Bīrabal 

atsakė: „Aš atsiprašau, neįmanoma Jums tapti induistu, nes Jūs 

nesate nuoširdus.“ Akbar tada paklausė: „Kodėl tai 

neįmanoma?“ Bīrabal atsakė: „Aš atsakysiu Jums rytoj.“ Kitą 

rytą Bīrabal paėmė asilą, daug naujų rankšluosčių, muilų, aliejų 

ir kvepalų. Visa tai tik todėl, kad šventoje Jamunos upėje asilą 

pakeisti į bulių, jį išmaudant.  Jis įbrido į Jamunos upę, kur visą 

dieną maudė asilą. Pusė dienos praėjo ir Bīrabal negrįžo į 

susirinkimą. Akbar išsiuntė keletą pasiuntinių,  kad surastų 
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Bīrabal buvimo vietą. Jie rado jį upėje, maudant 

asilą. Pasiuntiniai pasakė Bīrabal, kad imperatorius jo 

ieškojo. Bīrabal atsakė: „Prašome pasakyti imperatoriui, kad aš 

vykdau savo misiją. Kol aš nepabaigsiu – niekur 

nejudėsiu.“  Pasiuntiniai perdavė naujienas imperatoriui. Tada 

imperatorius nužygiavo prie Jamunos upės, kur sutiko Bīrabal 

ir paklausė apie jo misijos svarbą, bei kodėl jis nepalydėjo jo į 

surinkimą. Bīrabal atsakė: „Aš bandau pakeisti šį asilą, 

sugaišau tiek daug laiko, naudojau daug muilų, aliejų ir 

kvepalų, bet vis dar nėra jokių ženklų, kad šis asilas pavirs į 

jautį.“ Tai išgirdęs, Akbar atsakė: „Tu kvailys! Kaip asilą gali 

paversti jaučiu, tai neįmanoma!“ Išklausęs šiuos žodžius 

Bīrabal pasakė: „Pone, jei asilas negali būti paverstas jaučiu, 

kaip Jūs galite tikėtis tapti induistu?“ Akbar buvo patenkintas ir 

sutiko su Bīrabal, kad jis netaps induistu. Jie abu kartu sugryžo 

į rūmus. 

  

Pagrindinė idėja yra ta, kad kiekvienas gali dalyvauti 

tarnystėje Viešpačiui ir tapti tyru, bet norint tapti Gurū, bhaktas 

turi atitikti standartą, ir tik nuoširdus brāhmaṇas gali tapti 

Gurū. 

 

Bhaktas — Aš jau inicijuotas ne brāhmaṇo šeimoje 

gimusio Gurū, kokia yra mano pozicija? 

 

Swamidži — Ieškantysis randa mokytoją, pagal savo 

likimą. Jei jį lydi sėkmė – jis laukia tobulo dvasinio mokytojo, 

iš kurio galėtų gauti iniciaciją. Jei asmuo negali tapti Gurū, 

tuomet kyla klausimas dėl iniciacijos. 

 

Bhaktas — Śrīla Prabhupāda savo laiške parašė, 

kuriems mokiniams jis leidžia inicijuoti. Apie tai jis kalbėjo 
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ir kai kuriose savo paskaitose. 

 

Swamidži — 1968 metais gruodžio 12 dieną Śrila 

Prabhupāda parašė laišką Hansadutai, sakydamas, kad 

kiekvienas turėtų skaityti jo knygas, ne tik pasauliečiai. Jis 

skatindavo savo mokinius kaip tėvas, sakydamas: „valgyk 

daržoves, ir tapsi didelis bei stiprus, kaip aš.“ Jis tiesiog 

motyvavo savo mokinius, tarsi uždėdamas jiems titulus, kaip 

pavyzdžiui, Bhaktivedanta, bet taip neįvyko. Śrīla Prabhupāda 

elgėsi taip, kaip nurodo šventraščiai. Jis galėjo sakyti daug 

dalykų, tik tam, kad motyvuotų savo mokinius ir įkvėptų 

skleisti Viešpaties Kṛṣṇos vardą kiekviename mieste ir kaime. 

Jis darė tik tai, kas leidžiama pagal šventraščių 

standartą. Niekur nerasime rašytinių ar patikrinamų įrodymų, 

kad Śrīla Prabhupāda kam nors davė labai gerbtinus titulus, ar 

iniciavo nors vieną, kaip Gurū, per savo gyvenimą.  Kodėl Śrīla 

Prabhupāda nedavė garbingų pavadinimų, kaip Bhaktivedanta, 

arba įšventino, kurį nors mokinį, į Gurū, 1975 metais? Tiesa yra 

tai, nė vienas iš vadovaujančių žmonių, neatitinka šventraščių 

reikalavimų užimti šias pozicijas.  

 

Bhaktas — Kai kurie teigia, kad Jūs esate tiesiog 

induistų dvasininkas. 

 

Swamidži — Jei jie mane vadina induistų dvasininku – 

tai tiesiog kaip papildymas. Tai yra kitas Sanātana Dharmos 

vardas. Ši Sanātana Dharma buvo pavadinta, kaip induizmo 

religija, kai persai įsiveržė į Indiją. Bent jau aš kalbu apie 

tikslią Vedų sistemą, nieko nekeisdamas. Aš esu skatinamas tai 

tęsti. Jei Sanātanos Dharmos vedinė sistema yra vadovaujama 

pakeistųjų bhaktų, tuomet kils chaosas. Viešpats Kṛṣṇa sako, 

svadharme nidhanaṁ śreyaḥ para-dharmo bhayāvaḥ, geriau 
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savo pareigas vykdyti netobulai, nei atlikti kitų pareigas puikiai. 

 

Bhaktas — Kodėl Jūs nepriėmėte Sanyāsos iš Vakarų 

Gurū? 

 

Swamidži — (Svamidži juokiasi.) Gal tik Jums taip 

atrodo, kad aš paėmiau sanyāsą iš Vakarų guru. Galbūt, aš ir 

galėjau iš jų paimti, bet aš paėmiau sanyāsos iniciaciją iš savo 

Gurū, kurio samadhi (kapas) yra Vrindavane. Daugelis didžiųjų 

vrajavāsī bhaktų dalyvavo. Ačiū. Jai Śrī Rādhe. 

 

 

 
 

 

Taip užbaigiamas ketvirtasis skyrius 

GURŪ NIRNAYA DĪPIKĀ. 

Hari Om Tat Sat 
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APIE AUTORIŲ 
 

Mahant Śrī Kṛṣṇa Balaram Swami 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 yra 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 laukė Paṇḍito atvykimo. Kai jis 

išvydo tokį atsigavusį ir subujojusį medį, savo tarno paklausė: 

„Kaip tai atsitiko?“ Tarnas atsakė: „Jūs vakar nedalyvavote 
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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. 

  

Bhagavat Dharma Samaj yra pripažinta autoritetinga 

vedine 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 

 

 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." 
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Šiuo metu Svamidži rašo Śrīmad Bhāgavatam, 

pateikdamas vṛjavāsīo komentarus. Mes tikimės, kad tai įkvėps 

skaitytojus trancendentinio kelio link. 

 

 Gydytojas Deepak Seth  
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NUORODOS 
 

Mes sekame tuo pačiu keliu, kaip garsusis bhaktas Śrīla 

Rūpa Goswami. Suprantame jo komentarus, nurodytus Brahma 

Yamaloje, kurioje nurodyta, kad bet koks pareiškimas ar 

veiksmas, kuris draudžiamas pagal senuosius vedinius raštus – 

yra trikdis visuomenei. Net pagal logiką, kuri yra pateikta 

Vedānta Sūtroje, śāstrayonitvāt, kiekvienas veiksmas turi 

atitikti senovės šventraščius – tai pabrėžia šventraščių 

svarbą. Mes citavome senovės šventraščius ir kitus vedinius 

autoritetus tam, kad senoji Gurū sistema atitiktų visus 

šventraščių nurodymus. 

 

 

Ādya Padya Vyākṣā Śatakam 

Āgama Sāstra 

Agastya Saṁhitā 

Agnī Purāṇa 

Āpastambha 

Bhakti Sandarbha 

Bhakti Rasāmṛta Sindhu 

Bhartṛ Harī 

Bhāvārtha Dīpikā 

Bhavisya Purāṇa 

Bhavisya Uttara Purāṇa 

Brahma Purāṇa 

Brahma Vaivarta Purāṇa 

Brhmāṇḍa Purāṇa 

Chaitanya Charitāmṛta 

Chāṇḍogya Upanisad 
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Chārvāk Saṁhitā 

Digdarsinī 

Dīpikā Prakāśa 

Durgama Sṅgamanī 

Durghaṭa Bhāva Dīpikā 

Garuḍa Purāṇa 

Gaura Gaṇoddeśa Dīpikā 

Gautama Rishi 

Gurvāṣṭakam 

Harī Bhakti Vilāsa 

Harī Bhakti Rasāyana 

Harī Charyā Dīpikā 

Hitopadeśa 

Kabira Dāsa 

Kauśika Saṁhitā 

Krama Sandarbha 

Kulārṇava Taṅtra 

Kulārṇava Rahasya 

Mahābhārata 

Manu Smruti 

Merū Taṅtra 

Mukunda Dāsa 

Muṇḍāka Upanisad 

Nārada Pañcharātra 

Narottama Dāsa Ṭākura 

Nitī Śāstra 

Nyāya Śāstra 

Purāṇāntara 

Saṁskāra Paddhatī 
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Padma Purāṇa 

Pulastya Saṁhitā 

Saṁskāra Chūḍāmaṇī 

Samskrit Vyākaraṇa 

Sanat Kumāra Saṁhitā 

Sanātana Goswami 

Sārva Bhauma Dharma 

Sārārtha Daśinī 

Sārārtha Pradarśinī 

Siddhānta Darpaṇa 

Siddhānta Sarasvatī 

Skanda Purāṇa 

Śrī Chaitanya Mahāprabhu 

Śrīmad Bhāgavatam 

Śrīmad Bhāgavad Gītā 

Śrīmad Vīra Rāghavācārya 

Śrīpād Madhvācārya 

Śrīpād Rāmānujācārya 

Śrīpād Śrīdhara Swami 

Śrīpād Madhusūdana Sarasvatī 

Śrīpād Ballabhācārya 

Śrīpād Śaṅkarācārya 

Śrīla Rūpa Goswami 

Śrīla Sanātana Goswami 

Śrīla Jīva Goswami 

Śrīla Vaṁśīdhara Goswami 

Śrīla Visvanātha Chakravarti-Ṭhākura 

Śrīla Valadeva 

Śrīla Prabhupāda 
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Vāyu Purāṇa 

Viṣṇu Purāṇa 

Viṣṇu Sahaśra Nāma 

Viṣṇu Yamala 

Visvāmitrīya Saṁhitā 

Vrindāban Mahimāmṛtam 

Vyāsa Gītā 

Yajña Sūtra 

Yajurveda 

Yājñavalkya Smrutī 

Śrīla Prabodhānanda-Sarasvatī 

Sūtrārṇava 

Śvetaśvatara Upanisad 

Tatva Sāgara 

Vaiṣṇava Kaṇṭha Hāra 

Varāha Purāṇa 

Vālmīki Rāmāyaṇa 
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