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Hari Bhakta Sampradāja
Tiem, kas mīl Dievu
Kas ir Sampradāja?
Sampradāja ir tas, kas mūs saista ar Augstāko Patiesību. Tā aizver
plaisu starp mums un Dievu. Visu Dievu iemiesošanās gadu tūkstošos
garīgie Skolotāji un svētie aprakstīja Augstāko Patiesību, ko paši
bija pieredzējuši. Viņi to darīja valodā, kas bija saprotama cilvēkiem
konkrētajā kultūrvidē, kā arī deva cilvēkiem piemērotus instrumentus,
lai viņi varētu iegūt šo pieredzi. Viņi iedvesmoja cilvēkus un noteica
principus un prakses, kas jāievēro citiem. Šo diženo personību bhaktas
un mācekļi nodeva šīs zināšanas no paaudzes paaudzē. Šo mācību
saglabāšanas, sistematizācijas un attīstības rezultātā tās ir izveidojušās
par dzīvām tradīcijām, kas koncentrējas noteiktos reģionos un ir
saistītas ar garīgām pēctecības līnijām, kas pazīstamas kā sampradājas.
Katrai sampradājai ir sava filozofija un Svēto Rakstu interpretācija.
Iniciācija šādā pēctecībā nozīmē apņemšanos ievērot noteiktas šo
skolotāju izplatītās mācības un prakses.
Hari Bhakta Sampradājas ceļš pilnībā atbilst tā nosaukumam:
Dieva (Hari) mīlētāju (Bhakta) pēctecības līnija. Tā nepretendē būt
pārāka pār citiem, šī ir kustība, kas vienkārši vēlas atvērt cilvēces sirdis.
Tā ir platforma un ceļš, kas padara Dievu par īstu, ikdienā piedzīvotu
pieredzi. Tā ir radusies, pateicoties Paramahamsam Višvanandam.
Kā redzēsim vēlāk, Viņš ir ne tikai sampradājas dibinātājs, uzturētājs
un autoritāte, bet Viņš arī iemieso tās mērķi.
Šīs rokasgrāmatas mērķis ir izklāstīt un precizēt galvenos šīs kustības
pamatā esošos principus. Jebkuru ceļu iezīmē tā robežas. Tāpēc ir
nepieciešams noskaidrot, ko nozīmē Hari Bhakta Sampradāja un ko tajā
iesvētītie bhaktas uzskata par patiesu. Uzsākot šo procesu, var rasties
kārdinājums radīt milzum daudz filozofijas, lai attaisnotu ticību. Nav
šaubu, ka zināšanas ir svarīgas un filozofijai arī ir sava vieta. Tomēr ir
jāuzmanās, lai dažādie jēdzieni un idejas nesāktu novērst uzmanību un
nenovest mūs prom no pašas Patiesības, ko cenšamies aptvert.
Hari Bhakta Sampradāja savā pieejā ir gan patiesa, gan pragmatiska.
Ir jāatzīst, ka neviena filozofijas sistēma nevar pilnībā ietvert Augstāko
Patiesību. Censties saskaņot katru jautājumu par Dievu un eksistences
būtību ir veltīgi centieni. Mēs nevaram loģiski izskaidrot savu ceļu uz
Augstāko. Šeit piedāvātās zināšanas tiek dotas tikai virziena noteikšanai.
Bet mums ir jāsaprot dažas pamata lietas. Jo vairāk mēs uzzinām
par Dievu, par Viņa diženumu un izpausmēm, jo vairāk mēs varam
savienoties ar Viņu. Mums ir jāzina, kur mēs esam tagad, kur ceram
nokļūt un kā mēs varam tur nokļūt.
Būtiski piebilst, ka Hari Bhakta Sampradāja nebalstās uz aklu ticību, tā
sakņojas Paramahamsas Višvanandas dievišķumā.
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Plašāka “Kopējās bildes”
izpratne par Hinduismu un
Hari Bhakta Sampradāju
Daudzi uzskata sevi par “garīgiem, bet ne reliģiskiem” cilvēkiem. Šis
apgalvojums bieži tiek izteikts, kā noraidījums pārmērīgām dogmām,
noteikumiem un vērtējumiem. Bet hinduisms pilnībā sagrauj
tradicionālos uzskatus par reliģiju. Tā galvenās doktrīnas, piemēram,
Patības dievišķums, reinkarnācija un joga nozīmē, ka pēc savas
būtības tas ir ļoti garīgs.
Būtībā hinduisms ir ceļu kopums, kura mērķis ir pārvarēt šīs materiālās
eksistences ierobežojumus un sazināties ar kaut ko, kas atrodas ārpus
tās. Tie ir meklējumi piedzīvot transcendentālo, satikt Dievu. Indijā ir
izstrādāti neskaitāmi veidi, kā garīgais meklētājs var sasniegt šo mērķi.
Kā teikts slavenajā Vēdu diktātā: “Patiesība ir viena, bet viedie par to
runā dažādos veidos.’
Šie dažādie veidi ir apkopoti neskaitāmos Svētajos Rakstos. Tika
radīti dažādi Jogas veidi, rituāli, mantras un dievību pielūgsmes veidi,
lai cilvēks personīgi varētu piedzīvot šo atklāsmi. Tāpēc mēs par
hinduismu saucam visu pieejamo reliģisko tradīciju kopumu visās tās
šķautnēs.
Šī kopuma centrā ir sampradāja. Sampradājas filozofiskie secinājumi
darbojas kā objektīvs, caur kuru mēs varam aplūkot un saprast
realitāti, kurā atrodamies. Tas virza meklējošo prātu pareizajā virzienā.
Tas, kā mēs redzam pasauli, nosaka to, kā mēs eksistējam tajā.
Pateicoties dažādiem teoloģiskiem un filozofiskiem principiem, mēs
iegūstam metodi, kā dziļāk izprast mūsu garīgo ceļu. Mēs iegūstam
pamatu, kas mūs sazemē un dod virzienu. Mums ir vieta, kur varam
attīstīt centību un neatlaidību, kas nepieciešams, lai virzītos pa šo ceļu.
Bet ir vērts atkārtot - lai cik visaptveroša būtu teoloģijas sistēma, Dievs
vienmēr paliks neizprotams noslēpums. Patiesas garīgas zināšanas
nemēģina ieslodzīt Viņu mūsu ierobežotās izpratnes važās. Gluži
pretēji, tās mums drīzāk atklāj Augstāko Patiesību par Viņu. Filozofijas
mērķis nav iegūt vispārēju priekšstatu par Dievu, kas mums būtu
piemērots. Runa ir par mūsu garīgo paaugstināšanu līdz līmenim, kurā
mēs varētu Viņu satikt.

Paramahamsa Višvananda –
Ticības Pamats
“Guru ir bez sākuma, vidus un gala. Viņš ir Augstākā Dievība. Nav
nekā augstāka par guru. Sveicieni guru!”
– Śrī Guru Gīta, 77.
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Jebkurai garīgai kustībai ir pamats, uz kura tiek veidota ticība.
Dažām tie ir Svētie Raksti. Cienījamie teksti tiek uztverti kā dievišķa
atklāsme, Dieva izrunātais vai iedvesmotais vārds. Viņi kļūst par
autoritāti, kas virza meklētāju uz Patiesību. Kanonizēto Svēto
Rakstu izveide ir ļoti svarīga. Formalizētie teksti ļauj mācībām būt
pamatotām un konsekventām. Turklāt var sniegt komentārus un
konkrētas interpretācijas. Svētie Raksti ļauj mums izveidot bagātīgu
ideju kopumu, pamatojoties uz pārbaudītām zināšanām. Diženas
personības, kas tieši sazinājās ar Dievu, nodeva šīs zināšanas visiem
pārējiem, kuri šo gudrību apkopoja un saglabāja. Tas ir nepārtraukts
process. Cilvēcei pastāvīgi jāatgādina Augstākā Patiesība tā laika
kultūras un ģeogrāfiskajam kontekstam atbilstošā veidā. Aiz katra
Svētā Raksta stāv kāda personība. Vienmēr ir cilvēki, kuri tiek godināti
vai nu kā Patiesības vēstneši, vai tie, kas To sevī iemieso. Viņu vārdi
un darbi kļūst par augstāko autoritāti, atskaites punktu, kas ir visa
turpmākā pamatā.
”Visos laikmetos Viņš ir izpaudies daudzās formās, par kurām
neviens nezina: pat Svētie Raksti par to nezina. Tas ir ārpus Svētajiem
Rakstiem, jo Svētajiem Rakstiem ir ierobežojumi. Tas ir ārpus Vēdām,
jo Vēdām ir ierobežojumi. Kā gan ierobežojums var runāt par
Neierobežoto, kuram nav ne sākuma, ne beigu?”
– Paramahamsa Višvananda, Šrīmad Bhagavad Gīta: Mīlestības
dziesma, 4.7.
Hari Bhakta Sampradāja nav balstīta uz konkrētiem rakstiem vai uz
noteiktu filozofiju, bet gan uz Paramahamsas Višvanandas personību.
Viņa sekotāji Viņu uzskata par Augstāko. Viņš iemieso augstāko
Patiesību un visdziļāko Mīlestību. Viņš ir absolūta autoritāte un Viņš ir
visu mācību avots.
Svētie Raksti un garīgās tradīcijas sniedz zināšanas un norāda ceļu
uz garīgo attīstību. Tie paaugstina prātu un baro sirdi. Bet būtībā
šajā sampradājā visa gudrība tiek saprasta, ņemot vērā to, kas ir
Paramahamsa Višvananda un ko Viņš ir teicis. Svēto Rakstu atklātās
zināšanas tiek izmantotas, lai stiprinātu mūsu saikni ar Augstāko
Patiesību, ko Viņš iemieso.

Sekotāju personīgā pieredze
Līdz ko mēs saprotam Paramahamsa Višvanandas vietu šajā
sampradājā, ir dabiski brīnīties, kāpēc Viņam tika piešķirts šāds
statuss. Kas kādam dod tiesības būt vienā līmenī ar Dievu?
Ir svarīgi piebilst, ka neviens nav spiests turēties pie šīs pārliecības.
Cilvēki var brīvi veidot savas attiecības ar Paramahamsu Višvanandu.
Kādam Viņš ir tuvs draugs, citiam - ceļvedis vai padomdevējs. Ir tādi,
kas Viņā redz dziednieku vai kādu, kas spēj nodot Dieva svētību un
gribu. Bet saviem sekotājiem Viņš ir Augstākais Dievišķums. Iemesls
tam ir vienkāršs: viņi uzticas savai personīgajai pieredzei.
Kad jūs satiekat kādu, kurš spēj fiziski atbildēt uz jūsu visdziļākajām
domām un vēlmēm, jūs saprotat, ka viņš spēj atbildēt uz jūsu
lūgšanām. Kad jūs satiekat kādu, kurš spēj paredzēt un sagatavot jūs
nākotnes notikumiem, jūs saprotat, ka telpa un laiks ir viņam pakļauti.
Kad jūs sekojat kādam, kurš spēj izcelt un iznīcināt jūsu iluzoros
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priekšstatus un ego, jūs saprotat, ka viņam nerūp jūsu uzslavas, bet
tikai jūsu attīstība. Kad redzat kādu, kurš nenogurstoši strādā, lai jūs
garīgi paceltu, jūs saprotat, ka viņš iemieso beznosacījumu Mīlestību.
Kad viņa klātbūtne vien novērš pieķeršanos ārējai pasaulei un
pamodina ilgas pēc Dieva, jūs saprotat, ka esat satikuši īstu garīgo
Skolotāju.
Pastāvīgā notikumu virkne, kas radikāli mainīja daudzu cilvēku dzīves,
lika viņiem visiem redzēt Viņu kā augstāko personību. Inicētos Hari
Bhakta Sampradājas sekotājus iekšēji pārveidoja Paramahamsas
Višvanandas klātbūtne viņu dzīvē, viņi ieguva augstākās realitātes
garšu. Viņi redzēja transcendentālo. Tieši šī pieredze iedvesmo viņus
meklēt un nodoties garīgam ceļam, un tā dēļ viņi ir gatavi atlikties no
visa cita meklējumiem.
Paramahamsa Višvananda atvēra cilvēku sirdis, lai tie savienotos ar
Dievu. Viņš deva to, ko pasaule nespēj piedāvāt. Tā rezultātā sekotāji
nolēma Viņu padarīt par galveno savā dzīvē. Viņi nolēma pieņemt
to, ko Viņš iemieso, par sava garīgā ceļa mērķi. Uzticoties savai
pārliecībai un pieredzei, viņi redz, ka viss, kas nepieciešams viņu
izaugsmei, atrodas Viņā.
Mūsdienās liela daļa kustību godina svētos vai praviešus, kuri
dzīvojuši pirms simtiem vai pat tūkstošiem gadu. Viņu zināšanas
ir balstītas uz citu cilvēku liecībām, kas dzīvoja pirms daudziem
gadsimtiem. Tomēr Hari Bhakta Sampradāja balstās uz mūsdienīgu
pieredzi, kas gūta tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Katrs no viņiem ir
sajutis šo aicinājumu uzticēties un sekot Paramahamsas Višvanandas
mācībām. Viņi ir pieredzējuši savu garīgo progresu. Viņi patiešām
juta Dievišķā klātbūtne, saprata, kas viņi ir, un juta dziļu piederību
Dievam. Sekotājam ticība nav balstīta uz filozofiju vai pamatotu
Svēto Rakstu interpretāciju, kā arī nav balstīta uz pagātnē dzīvojošo
cilvēku vārdiem. Tā pamatā ir tiešs, personisks kontakts ar dzīvu Dieva
iemiesojumu.

Kas ir Dievs Hari Bhakta
Sampradājā?
J: Ir tik daudz dievu - Višnu, Kālī, Jēzus un Śiva - kurš, jūsuprāt,
ir augstākais no visiem?
PV: Ja jūs man jautājat, tad no visām dievībām, Mīlestība ir
visaugstākā. Šai Mīlestībai ir forma un šī forma ir Śrīman Nārājana.
Hinduismā ir neskaitāmas dievības un Dieva formas. Katrai reliģijai ir
savs redzējums par augstāko Patiesību, un Hari Bhakta Sampradāja
nav izņēmums. Paramahamsa Višvananda norāda, ka Dievišķā
Mīlestība (Prema) ir visaugstākā - tā ir Hari jeb Śrīman Nārājana – visa
pirmavots, visa Augstākais Kungs.
Hinduisma garīgā tradīcija, kas Nārājanu uzskata par augstāko
patiesību, ir pazīstama kā Vaišnavisms. Hari Bhakta Sampradāja
7
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ir viena no vairākām Vaišnavu līnijām. Tādi Svētie Raksti kā Bhagavad
Gīta, Bhāgavata un dažādas citas himnas mums sīki izklāsta to, kas
Viņš patiesībā ir. Galu galā Nārājana izpaužas it visā. Tajā pašā laikā
Viņu var izprast dažādi. Svētie Raksti mums stāsta, ka Viņš mājo
Augstākajā mājvietā Vaikuṇṭhā, ka Viņš nedalāmi caurstrāvo šo
materiālo pasauli un, ka Viņš mīt mūsu sirdīs. Mēs uzzinām par Viņa
mūžīgo dzīvesbiedri Mahā Lakšmī, kas ir sākotnējā Dēvī (Dievišķā
Māte), no kuras cēlužās visas citas dievietes. Lielākā daļa no Viņa
dažādajām inkarnācijām (avatāriem) un viņu darbiem tiek sīki
aprakstīti. Tādi avatāri kā Krišna, Rāma un Kungs Narasimha parāda,
kā Dievs var ienākt materiālajā pasaulē, lai aizstāvētu taisnību un būtu
līdzās saviem sekotājiem.
Kā norāda Paramahamsa Višvananda, Śrīman Nārājana ir visaugstākais
ne tikai tāpēc, ka Viņš ir visa avots vai tāpēc, ka Viņš kontrolē visu, kas
ir, bet gan tāpēc, ka Viņš ir pati Mīlestība.

Paramahamsa Višvananda,
Śrīman Nārājana un sekotājs
Var rasties jautājums - ja Paramahamsa Višvananda mums ir augstākā
autoritāte, tad kāpēc mums ir vajadzīga kāda cita dievība vai Svētie
Raksti? Atbilde ir gan smalka, gan dziļa. Paramahamsas Višvanandas
Dieva statusu var saukt par “publisku noslēpumu”. Tas ir publisks tādā
nozīmē, ka mūsu tradīcijās plaši tiek uzskatīts, ka sekotājam Viņš ir
Augstākais, absolūtā autoritāte un tas, kurš var sniegt visaugstāko
dzīves pieredzi. Bet tajā pašā laikā tas ir noslēpums, jo patiesie
dziļumi, ko tas nozīmē, sekotājam ir vēl jāatklāj. Patiesībā tas ir viss
garīgais ceļš. Tāpat kā Dieva patiesās dabas izzināšana ir ceļojums, tā
arī Paramahamsa Višvanandas būtības apzināšanās arī ir ceļojums.

Izpratne par Divām Dieva Dimensijām

1
2

Uztvert dzīvojošu Skolotāju kā Augstāko, ir patiess izaicinājums
prātam. Virspusējā līmenī šķiet, ka Skolotājs ir parasts ierobežots
cilvēks. Situācija kļūst vieglāk uztverama, kad saprotam divas Dieva
dimensijas:
Kosmiskais radītājs un uzturētājs
Augstākā dzīves jēga
Katrs sekotājs uzskata Paramahamsu Višvanandu par savas dzīves
augstāko jēgu. Cilvēkam, kurš iet garīgo ceļu un ilgojas pēc Dieva
Mīlestības, tas ir ļoti svarīgi. Tieši tas mūs motivē augt un virzīties
uz priekšu. To sakot, daudzi sekotāji uzskata, ka ārpus savas fiziskās
formas Paramahamsa Višvananda patiešām ir visa kosmiskā
Uzturētājs. Śrī Guru Gītā teikts:
“Sveicieni guru. Viņš caurstrāvo visu Visumu, kas sastāv no kustīgā
un nekustīgā, dzīvā un nedzīvā.”
– Śrī Guru Gīta, 71.
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Neskaitāmas brīnumainās pieredzes liecina, ka Viņš kontrolē dabu
un mūsu likteni. Bet iepazīt Viņu kā visa pirmavotu - ir jābūt dziļai
iekšējai izpratnei. Tas prasa, lai cilvēks būtu pieredzējis Viņa mistisko
un transcendentālo būtību.
Dieva kosmisko aspektu prāts vieglāk uztver, kad mēs pievēršamies
Śrīman Nārājana veidolam. Viņa īpašību, Viņa darbību apzināšana
un Viņa pielūgšana atver mūsu prātus un sirdis transcendentālajam.
Ar Svēto Rakstu atziņu palīdzību mēs saprotam Dieva godību un
varenību. Tajos ir sīki aprakstīta Viņa visuresamība, viszinība un
visvarenība. Tajos Śrīman Nārājana ir aprakstīts kā visa radītājs,
uzturētājs un iznīcinātājs. Viņš mājo mūsu sirdīs, būdams Dievišķās
Mīlestības iemiesojums. Kad mēs virzāmies uz priekšu, plaisa starp
Dieva kosmisko dabu un augstāko nozīmi, ko iemieso Paramahamsa
Višvananda, samazinās. Galu galā šīs divas dimensijas kļūst
neatšķiramas.
Personīgā pieredze, ko mums sniedz Paramahamsa Višvananda,
iededz nodošanās liesmu. Ar šo nodošanos mēs iegremdējam savu
prātu Śrīman Nārājana un Viņa dažādo aspektu pielūgšanā,
un jo vairāk tas tiek darīts, jo dziļāka kļūst mūsu mīlestība pret Dievu.
Šīs mīlestības padziļināšana ļauj mums uzzināt Paramahamsas
Višvanandas patieso būtību. Kad mēs skatāmies uz Śrīman
Nārājanu, mēs redzam Paramahamsu Vishwanandu, bet, skatoties
uz Paramahamsu Višvanandu, mēs redzam Śrīman Nārājanu. Viena
noslēpums atklāj otra noslēpumu. Apziņa, ka viņi abi ir viens, ir galīgā
izpratne.
Šo situāciju raksturo divas lūgšanas, kuras pēc pamošanās skaita visi
sekotāji:
‘”Es atceros savu guru, kurš ir Para Brahmans (Pārpasaulīgais
Absolūts); Es slavinu savu guru, kurš ir Para Brahmans; Es paklanos
savam guru, kurš ir Para Brahmans; Es kalpoju savam guru, kurš ir
Para Brahmans.”
– Śrī Guru Gīta, 88.
”Katru brīdi es paklanos Nārājana Lotospēdām, pielūdzu Nārājanu,
skandēju Nārājanas tīros vārdus un meditēju uz Nārājana nemaldīgo
Patiesību.”
– Mukunda Mala Stotram, 35.
Īsāk sakot, vaišnavisms ir balstīts uz guru-bhakti. Śrīman Nārājana
kosmiskais krāšņums un skaistums saplūst ar dievišķo atmodu, ko
Paramahamsa Višvananda dāvā saviem sekotājiem. Pamazām, mums
progresējot, šīs divas parādības kļūst neatšķiramas viena no otras.
Svarīgi ir saprast to, ka Hari Bhakta Sampradāja neuzstāj, ka Dievu
var atrast tikai Paramahamsas Višvanandas formā. Mēs patiesi cienām
jebkuru tradīciju, kas cilvēku bagātina un ved pie Dieva. Mēs atzīstam,
ka To Kungu var atrast ikviens meklētājs, kurš patiesi tiecas pēc Viņa.
Mums nav iebildumu pret citām kustībām, kas atzīst savu Skolotāju
par Augstāko. Dievs savās izpausmēs ir bezgalīgs, un katram cilvēkam
pašam jāatklāj Patiesība.
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Izpratne par Dieva Būtību
Hari Bhakta Sampradāja redz augstāko Patiesību, Śrīman Nārājanu
kā personību ar bezgalīgām un lieliskām īpašībām. Šī personība
patiesībā ir viss pastāvošais. Kṛišna saka:
”Beigu beigās, pēc daudzām piedzimšanām, tas kuram ir patiesas
zināšanas, nododas Man, saprotot, ka „Krišna ir viss”. Šāds cilvēks ir
ļoti liels retums.” – Bhagavad Gīta, 7.19.
Bet ko tieši tas nozīmē? Ir filozofijas skolas (piemēram, Advaita
Vedānta), kas apgalvo, ka Augstākā Patiesība nav personība un tai nav
nekādas formas vai īpašības, ko tai varētu piedēvēt. Ka pasaule ap
mums ir tikai parādība, kas pazūd pēc dievišķā apzināšanās. Tiklīdz
tas notiek, mēs saprotam, ka mēs esam viss, kas pastāv, ka mēs esam
tas Augstākais. Taču tas nav ne Hari Bhakta Sampradājas, ne arī citu
vaišnavu filozofijas skolu secinājums.

1
2
3

Diženais Skolotājs un sekotājs Rāmānudžačārja cīnījās pret šo
realitātes interpretāciju. Viņš arī piederēja vaišnavu tradīcijai.
Ar dažādiem rakstiem un priekšzīmīgu nodošanos viņš izvirzīja
alternatīvu izpratni par Dievu, kas ir tikusi pamatota arī senajos Vēdu
rakstos. Viņš mācīja, ka, lai gan Nārājanas patieso dabu nevar aptvert
ar prātu, Viņu tomēr var iepazīt ar Viņa bezgalīgajām un labvēlīgajām
īpašībām. Izmantojot dažādus apgalvojumus, Rāmānudža
argumentēja sekojošo:
Nārāyana ir viss, kas pastāv.
Visas dzīvās būtnes un radības ir kā bezgalīgi mazas Nārājana
ķermeņa daļas. To daudzveidība ir reāla, nevis tikai iluzora parādība.
Dzīves jēga nav saprast, ka mēs esam Dievs, bet drīzāk, ka esam Viņa
mūžīgie kalpi. Jārealizē augstākais mīlestības attiecību stāvoklis ar
Viņu.
Uz šī pamata balstās Hari Bhakta Sampradāja. Patiesībā mēs visi esam
atsevišķas daļas no viena organiska veseluma, Augstākās Būtnes Nārājanas. Sekojot Bhakti Margai (nodošanās ceļam), mēs apzināmies
Patiesību, ka esam nesaraujami saistīti ar Dievu. Tāds ir mūsu pamat
stāvoklis, mūsu konstitucionālā nostāja.
Tāpat kā cilvēka ķermenim ir daudz daļu, tā arī Dieva ķermenim
ir daudz daļu, kas sastāv no atsevišķām dvēselēm un radības.
Bhagavadgītā septītajā nodaļā to izskaidro šādi:
Zeme, ūdens, uguns, gaiss, ēteris, prāts, intelekts un ego; veido
astoņas Manas materiālās dabas daļas. (4)
Tā ir Mana zemākā daba. Bet, Ardžuna, zini, ka Mana augstākā
būtība ir citāda. To veido iemiesotās dvēseles, kas uztur šo Visumu.
(5)
Zini, ka visas būtnes cēlušās no šīm divām manām būtībām. Tāpēc
saproti, ka Es esmu cēlonis visa šī Visuma izcelsmei un izzušanai. (6)
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Nav nekā augstāka par mani, ak Ardžuna. Tas viss gulstas uz Mani kā
pērles uz diega. (7)
Šajos pantos ir teikts, ka materiālā pasaule sastāv no astoņiem
elementiem, kas veido Dieva zemāko būtību. Individuālās dvēseles
veido Viņa augstāko būtību. Abas būtības veido Nārājana kosmisko
ķermeni. Radība kopumā un visas dzīvās būtnes ir mūžīgi saistītas ar
Visuaugsto Kungu. Kopumā Dievs ir viens, bet šī vienotība sastāv no
bezgala daudzām atsevišķām daļām.
Lai gan šīs daļas veido Viņa ķermeni, Tas Kungs ir arī personīgi
klātesošs visos šo daļu aspektos. Katra dzīva būtne un katrs radīšanas
aspekts nes sevī Dieva kopumu. Katra daļa vienlaikus ir veseluma
fragments un tajā pašā laikā pati satur šo veselumu. Tā ir Śrīman
Nārājana neaptveramā būtība. Tādējādi, lai kur mēs skatāmies, Viņa
klātbūtne ir jūtama visur. Gītā teikts:
”Es esmu zemes smarža; Es esmu uguns siltums; Es esmu visu dzīvo
būtņu dzīve un askētu askēze”
– Bhagavad Gīta, 7.9.
Kā Śrīman Nārājana veidols, Viņš uztur un kontrolē visu pasauli un
visas dvēseles. Tajā pašā laikā pasaules būtība un dvēseles arī ir Viņa
caurstrāvota.
Viens no daudzajiem Dieva noslēpumiem ir tas, ka Viņa kosmiskais
ķermenis ir visa radītā un dzīvo būtņu kopums, un tajā pašā laikā, Viņš
pats ir viņu iekšējā būtība. Bezgalīgā daudzveidība ir apvienota ar
pilnīgu vienotību. No vienas puses, mēs esam tikai Tā Kunga daļiņas,
un tāpēc starp mums pastāv atšķirība, bet, no otras puses, realitātes
augstākajā līmenī pastāv tikai Nārājana.
‘...ikviens, kurš ir nodevies, Viņu uztver it visur, un Viņš ir tas, kurš
pilnībā pārņem sekotāju. Un caur dažādām Līlām, dažādām
izklaidēm, Viņš darbojas īpaši katra indivīda labā; katram ir savas
personīgās attiecības ar Viņu. Viņš tam cilvēkam izpaužas noteiktā
aspektā, un tā Viņš liek cilvēkā augt mīlestībai – mīlestībai uz Dievu
un mīlestībai pret visiem! Jo tas, kurš patiesi mīl Dievu, To Kungu
uztver it visā.’
– Paramahamsa Višvananda, Śrīmad Bhāgavad Gīta: Mīlestības
dziesma, 15.20.

Kā sasniegt Dievu

1

Lai gan Śrīman Nārājaṇa ir pilnīgi viss, tomēr pastāv tādi piekļuves
“punkti”, caur kuriem katram no mums ir iespēja Viņu iepazīt. Vaišnavu
tradīcijās, lai gan Dievs ir neizdibināms, Viņš joprojām ir pieejams. Lūk,
veidi, kā ar viņu var sazināties.
Vaikuntā mītošais Nārājana: Tas būtībā ir mūsu dzīves mērķis. Ko tieši
tas nozīmē, tiks aprakstīts vēlāk, bet patiesībā tas ir Viņa Augstāko
mājvietu sasniegšana ārpus laika un telpas.
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2

Caur Saviem iemiesojumiem: Ikreiz, kad Dievs uzskata par vajadzīgu,
Viņš izpaužas mūsu materiālajā pasaulē, lai izpildītu noteiktu mērķi.
Krišna to skaisti ir pateicis:
”Lai aizsargātu labo, iznīcinātu ļauno un atjaunotu dharmu, Es laiku
pa laikam iemiesojos.”
– Bhagavadgīta, 4.8.
Krišna, Rāma un Narasimha ir šādu iemiesojumu piemēri. Katru
reizi, Viņš atbrīvo pasauli no negatīvisma un garīgi paaugstina savus
sekotājus. Tajā pašā laikā ar savu rīcību Viņš visiem demonstrē
savas dažādās īpašības. Mijiedarbība ar sekotājiem parāda, kādas
izskatās attiecības ar Dievu un kas nepieciešams, lai tādas sasniegtu.
Pieņemot formu un iemiesojoties šajā ierobežotajā pasaulē, Kungs
mūs iepazīstina ar savu līlu jeb dievišķo spēli. Un, lai gan Viņu nekas
nesaista, Viņš joprojām darbojas pasaulē. Un bieži to dara cilvēciskā
veidā. Viņš izrāda varonību, žēlsirdību un dažreiz pat ievainojamību.
Tas samazināta plaisu starp Dievu un mums. Viņš nolaižas līdz
mūsu līmenim, lai mēs galu galā varētu pacelties līdz Viņa līmenim.
Klausoties un meditējot uz Nārājana darbiem, mēs sākam just, ka
piederam Viņam un Viņš pieder mums. Tā mēs soli pa solim veidojam
tuvību mūsu attiecībās, padarot šīs attiecības par mūsu dzīves realitāti
un veidojot tās par patiesi mīlošām, uzticīgām, sirsnīgām un intīmām.

3

Hari Bhakta Sampradājā tas pats attiecas arī uz Paramahamsu
Višvanandu. Būdams garīgais Skolotājs, Viņš iznīcina neziņu, kas mūs
kavē, kā arī paaugstina savus sekotājus. Viņš nāk kā atgādinājums, ka
Dievu sasniegt ir iespējams un arī nepieciešams.
Sirdī mītošais Dievs – lai cik bezgalīgs būtu Tas Kungs, Viņš joprojām
mīt mūsos kā Paramātma (Virsdvēsele).
“Tas Kungs mīt visu būtņu sirdīs, Ardžuna.“
– Bhagavad Gīta, 18.61.
Kad pasaulīgās lietas saista mūsu prātus un maņas, Viņš paliek kā
liecinieks. Viņš vēro, kā mēs sējam un pļaujam savas darbības augļus.
Jo vairāk apzināmies, jo vairāk saprotam, ka Viņš ir mūsos. Ejot pa
garīgo ceļu, mūsu saikne pastiprinās un Viņš sāk aktīvi piedalīties
mūsu dzīvē. Viņš atrodas aiz mūsu domām un emocijām, čukst un dod
virzienu. Kad mēs esam gatavi, īstajā laikā, Viņš atklāj Sevi.
”Aiz līdzjūtības pret viņiem, viņu sirdīs, es iededzu zināšanu lampu un
kliedēju neziņas radīto tumsu.”
– Bhagavad Gīta, 10.11.

4

12

”Es sveicu šo godbijīgo Skolotāju, kurš atvēra manas acis, iepilinot
dievišķās Pašizziņas kolīriju manām neziņas kataraktas apžilbušajām
acīm.” – Śrī Guru Gīta, 34.
Iesvētītā Dievība — arī tiek uzskatīta par avatāru. Pateicoties senajam
rituālam un sekotāju pazemīgai vēlēšanās Kungs personīgi iemiesojas
materiālā formā (mūrti). Tā Viņš ļauj mums kalpot un pielūgt Viņu. Katru
dienu Viņš tiek mazgāts, ģērbts un aprūpēts. Tiek dziedātas lūgšanas
un skandētas mantras, godinot Viņu. Šādā veidā piedāvātās lietas kļūst
piesātinās ar Dieva klātbūtni. Pēc tam sekotāji tās pieņem kā prasādu.
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5

6

Tas Kungs dievības veidolā dzīvē ļauj mums fiziski mijiedarboties ar
Viņu, koncentrējot uz Viņu visas mūsu maņas un līdz ar to arī prātu.
Mums atklātie Svētie Raksti un Paramahamsas Višvanandas teiktais
– Paramahamsas Višvanandas vārdi un dižie Vaišnavu raksti arī tiek
uzskatīti par vēl vienu Nārājana formu. Viņi nes Viņa norādījumus,
parāda, kā Viņu sasniegt, un atklāj Viņa dievišķās īpašības. Tā kā viņi
nes Augstāko Patiesību, viņi tiek uzskatīti par Dieva iemiesojumu.
Bhagavadgīta – tie ir paša Krišnas vārdi, kas izteikti Kurukšetras
kaujas laukā, un daudzējādā ziņā tie ir dzīves ceļvedis. Bhagavatam
ir aprakstītas diženu bhaktu līlas un Tā Kunga iemiesojumi. Guru Gīta
mums māca, kā Garīgais Skolotājs ir augstākā Patiesība.
Dieva Dievišķais vārds – tādi Dievišķie vārdi kā Nārājana, Krišna, Rāma,
Viṭhala, Giridhārī ir Dieva iemiesojum garīgās skaņas vibrācijas veidā.
Tie nav tikai slavinājumi vai spēcīgas mantras, tas ir Pats Nārājana.
Vibrācijas nomierina un pārveido prātu. Tās ļauj mums piekļūt Tam
Kungam, kurš mājo mūsu sirdīs. Šo Dievišķo vārdu skandēšana ir
vienkāršākā prakse, kas nekavējoties nogādā mūs Visuaugstā Kunga
klātbūtnē.

Dvēsele (Ātma) – Kas Tu
Patiesībā Esi
”Zeme, ūdens, uguns, gaiss, ēteris, prāts, intelekts un ego veido
astoņas Manas materiālās dabas daļas.”
– Bhagavad Gītā, 7.4.
Iepriekš minētais pants (7.4.) runā par astoņiem materiālās dabas
aspektiem: zemi, uguni, ūdeni, gaisu, ēteri, ego, prātu un intelektu.
Matērija sastāv no pieciem elementiem. Šo elementu mijiedarbības
kombinācija un rezultāts veido visu, ko uztver mūsu maņas, ieskaitot
mūsu fizisko ķermeni.
Zeme, ūdens, uguns, gaiss, ēteris - fiziskais ķermenis
Prāts - domas, kas mūs saista ar apkārtējo realitāti
Ego - īpašumtiesības, darītāja un neatkarības sajūta
Intelekts - spēja novērtēt un atšķirt
Pieci elementi veido ārējo materiālo pasauli. Dziļākā līmenī atrodas
mūsu mentālā pasaule, mūsu prāts, kas satur maņu sniegto
informāciju. Tas ir tas, kas satur mūsu nebeidzamo domu plūsmu. Aiz
tā ir ego, kas dod mums materiālo identitāti, “Es” un “mans” sajūtas,
darītāja un īpašumtiesību sajūtu. Vēl dziļāks ir intelekts, instruments,
kas ļauj mums izzināt, atšķirt un analizēt. Bet dziļāk aiz visa šī ir ātma.
Gītas otrajā nodaļā Krišna plaši runā par to, ka ātma ir transcendentāla
un nekas šajā pasaulē nevar tai pieskarties. Nekas to nekādā veidā
nevar ietekmēt vai notraipīt.
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”Patību nevar sagriezt ieroči, uguns To nededzina, ūdens To
nesaslapina un vējš To nežāvē.”
– Bhagavad Gīta, 2.23.
“To nevar sagriezt; To nevar sadedzināt; To nevar saslapināt, un To
nevar izžāvēt. Tā ir mūžīga, visu caurstrāvojoša, fiksēta, nekustīga un
nebeidzama.”
– Bhagavad Gīta, 2.24.
Kā minēts 7. nodaļas 5. pantā, ātmai ir ir citāda būtība, tā ir augstāka
par citiem elementiem. Tā sastāv no gara un nepieder šai materiālajai
pasaulei. Lai gan viss ir daļa no Dieva ķermeņa, mēs kā ātma, nevis kā
ego vai prāts, esam augstākā pozīcijā. Mums ir īpaša vieta, kur mēs
esam dārgi Tam Kungam.
“Patiess sekotājs vienmēr ir Manā sirdī, un Es vienmēr esmu patiesa
sekotāja sirdī. Mani sekotāji nezina neko citu kā tikai Mani, un Es
nepazīstu nevienu citu, kā tikai viņus.”
– Śrīmad Bhāgavata, 9.4.68.
Ātma tiek raksturota kā sat-čit-ānanda. Tā ir pati būtība, tīra apziņa un
dievišķā svētlaime. Pats Dievs ilgojas izveidot mīlestības attiecības
ar ātmu. Šī saikne starp mums un Dievu ir mūžīga. Tāpat kā Nārājana
vienmēr ir pastāvējis un pastāvēs, tā pastāv arī ātma. Patiesība ir tāda,
ka Dievu nevar nošķirt no mums, un mēs nevaram būt šķirti no Viņa.
Kungs ir Dievišķās Mīlestības iemiesojums, un mēs kā Viņa daļiņas arī
iemiesojam šo Mīlestību. Ātmas dharma ir šīs Mīlestības izpausme.
Neatkarīgi no tā, vai mēs to zinām to vai nē, mēs pastāvīgi uz to
tiecamies. Un, lai gan mūsu prātu, ego un intelektu pastāvīgi novērš
apkārtējā pasaule, mūsu eksistences patiesais mērķis ir izpaust šo
Dievišķo Mīlestību.
“Vienīgais mērķis ir sasniegt Dieva Mīlestību un Dieva Labvēlību. Tas
ir vienīgais dvēseles mērķis - sasniegt Viņu.”
– Paramahamsa Višvananda, Śrīmad Bhagavad Gīta: Mīlestības
dziesma, 1.33.-36.
“Prāts nevar saprast dvēseli, jo dvēsele atrodas ārpus prāta robežām.
Ja jūs skatāties uz dvēseli tikai no prāta skatu punkta, vai jūs
domājat, ka prāts var saprast dvēseli? Prāts, kas vienmēr ir kustībā, ir
“caņcala”, “nemierīgs”, dejo un lēkā kā pērtiķis no vienas domas uz
otru. Kā gan nemitīgā kustībā esošais prāts var būt kluss un uztvert
nekustīgo? Prāts vienmēr lēkās no vienas lietas uz otru. Kamēr
cilvēks nebūs iedziļinājies sādhanā, dziļā meditācijā un nomierinājis
prātu, tikai tad dvēsele atklāsies.”
- Paramahamsa Višvananda, Śrīmad Bhāgavad Gīta: Mīlestības
dziesma 2.25.
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Materiālā Pasaule
Kas ir Materiālā Pasaule?
Tas viss laika gaitā mainās un izzūd. Mēs jau apskatījām piecus
elementus: zemi, uguni, gaisu, ūdeni un ēteri; kā arī prātu, ego un
intelektu, kas veido materiālo pasauli. Acīmredzot tie visi var mainīties.
Tie veido bezgalīgi daudz lietu, kas tiek radītas un iznīcinātas.
Pastāvīga kustība un mijiedarbība starp šiem astoņiem
komponentiem ir tas, kas mums liek iegūt pieredzi. Bet to, kāda tieši
būs mūsu pieredze, nosaka trīs gunas, proti, sattva, radžas un tamas.
Šie ir trīs stāvokļi, kas ir raksturīgi radīšanas procesam. Visu, kas notiek
laikā un telpā, iekrāso šo gunu kombinācija.
Sattva ir labestība, tīrība un zināšanas.
Rajas ir nemiers, aktivitāte, aizraušanās un pieķeršanās.
Tamas: ir neziņa, slinkums un stagnācija.
Gītā sīki ir aprakstītas gunas, kas nosaka to, kā mēs redzam apkārtējo
pasauli. Jo garīgi attīstītāki mēs esam, jo vairāk esam nostiprinājušies
sattvā un līdz ar to mūsu rīcība un pieredze to atspoguļos. Jo vairāk
esam pieķērušies vai rīkojamies neapzināti, jo vairāk iekrītam radžas
un tamas gunās.
Kā tika minēts iepriekš, Śrīman Nārājana ir viss pastāvošais, un visa
radība ir daļa no Viņa zemākās būtības. Lai gan materiālā pasaule
pastāvīgi mainās, tā ir mūžīga.
“Ziniet, ka gan materiālā daba, gan Patība ir bez sākuma, un no šīs
materiālās dabas rodas visas pārvērtības un gunas.”
– Bhagavad Gīta, 13.2.
Tāpat kā māls ir pamatviela dažādu priekšmetu radīšanai, tā arī
materiālā pasaule ar visu tās daudzveidību tiek radīta no vienas
pamatvielas, ko sauc prakrti. Kamēr radīšana nepārtraukti mainās,
prakrti, no kura veidojas viss, pastāv mūžīgi. Gunu ietekmē prakrti
veido milzīgu daudzumu matērijas, dažādus procesus un pieredzes.
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Ātma Materiālajā Pasaulē
Samsāra – mūžigais dzimšanas un nāves cikls
“Tāpat kā cilvēks novelk vecās drēbes un uzvelk jaunas, tā arī
iemiesotā Patība atbrīvojas no Saviem nolietotiem ķermeņiem un
ieiet jaunos.” – Bhagavad Gīta, 2.22.
Dzīve, ko dzīvojam tagad, ir tikai viena nodaļa no daudz plašāka
stāsta. Būdami dvēsele (ātma), mēs atrodamies kosmiskā ceļojumā,
pārejot no viena iemiesojuma uz otru. Katrā iemiesojumā mēs
piedzīvojam šo pasauli, veidojam attiecības, baudām, ciešam,
mācāmies un garīgi augam.

“Dievs jums deva šo cilvēka ķermeni. Šastrās teikts, ka vispirms
bija jāiziet caur 8,4 miljoniem iemiesojumu augu un dzīvnieku
formā, un tikai tad jūs iegūstat cilvēka ķermeni. Tāpēc izturieties
pret to labi, izmantojiet to, lai sasniegtu augstāku līmeni.”–
Paramahamsa Viśvananda
Visā šī ceļojuma laikā ātma ilgojas atgriezties pie Nārājana pēdām.
Tā alkst atgriezties savā sākotnējā stāvoklī, piedzīvot attiecības ar
Dievu. Pieķeršanās materiālajai eksistencei neļauj mums to sasniegt.
Šīs pasaules lietas piesaista mūsu maņas. Mūsu prāts pastāvīgi
domā un koncentrējas uz tām. Mūsu ego liek mums noticēt, ka šīs
lietas pieder mums. Patiesībā mēs jūtam, ka esam neatkarīgi un
kontrolējam, kas notiek. Līdz ar to tiek sabojāts mūsu intelekts un tā
spēja atšķirt. Rezultātā mēs esam mūžīgi sapinušies šajā pasaulē, dzīvi
pēc dzīves. To sauc par samsāru, nebeidzamu atkārtotas dzimšanas
un nāves ciklu. Tā vietā, lai apzinātos savu patieso būtību kā ātmu, mēs
dzīvojam neapzināti, uzskatot, ka esam mūsu ķermenis un prāts.

Mūs Saista Karma
Tās ir vēlmes, kas mūs saista un piespiež būt šajā pasaulē. Vēlmes
ir tās, kas liek mums radīt karmu. Karma ir jebkura darbība, ko veic
mūsu ķermenis, domas vai emocijas. Neatkarīgi no tā, ko mēs
projicējam šajā fiziskajā radīšanā, tas rada līdzvērtīgu pretreakciju.
Kamēr mēs neapzināmies sevi kā ātmu, visas mūsu darbības nes
rezultātus. Šie rezultāti mūs saista ar turpmāku iemiesošanos pasaulē.
Nepieciešamība izvairīties no ciešanām un tiekties pēc baudas mūs
notur šajā darbības un reakcijas spēlē. Jo vairāk mēs sakņojamies
šajā stāvoklī, jo vairāk aizmirstam par savu patieso būtību. Dievišķais
mirdzums, ko mēs visi nesam sevī, ir bloķēts, un Dieva iepazīšanas
svētlaime paliek neapzināta.
“...ir jāsamazina visas pieķeršanās materiālajai pasaulei, fiziskajam
ķermenim un arī visam, kas ar to saistīts, tas attiecas arī uz vēlmēm.
Vajadzētu pilnībā atteikties no visa. Bez šī soļa Tas Kungs tev
neatklās sevi. Jo bez šī soļa Viņš ir kļuvis par otro, trešo vai ceturto
prioritāti.”
– Paramahamsa Višvananda, Šrīmad Bhāgavata būtība, 1.9.39.
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Izpratne par Maiju
“Šī Mana dievišķā maija, kas sastāv no trim gunām, ir grūti
pārvarama. Bet tie, kas meklē patvērumu tikai Manī, viegli šķērso to.”
– Bhagavad Gīta, 7.14.
Maija ir izplatīts termins, ko dažreiz lieto, lai aprakstītu materiālo
pasauli. To bieži tulko kā “ilūzija” vai “parādība”. Bet vaišnavu
tradīcijās pasaule nav iluzora. Tā var nemitīgi mainīties, bet tomēr
tā ir reāla un, tāpat kā materiāla substance, tā ir mūžīga. Termins
maija tiek attiecināts uz to, kā materiālā pasaule spēj mūs atraut no
Dieva. Šrīman Nārājana ir visur un galu galā viss, taču šīs Patiesības
apzināšanās slīd mums garām. Nespēju uztvert Dievišķo un apzināties
sevi kā ātmu izraisa maija, kas liek mums identificēt sevi ar ierobežotu
materiālo ķermeni un prātu. Tas ir materiālās pasaules spēks pār
mums. Tas ir spēks, kas novērš mūsu uzmanību no mūsu garīgā
mērķa.
Šis spēks ir jāuztver arī kā Dievišķās Mātes izpausme. Lai gan maija
daudzējādā ziņā ir šķērslis, kas jāpārvar, Viņa ir daļa no radīšanas un
Viņai ir dievišķs mērķis. Izpriecu meklētājam Viņa ir tā, kas maldina.
Viņa pārklāj plīvuru pār Patiesību un liek mums bezcerīgi dzīties pēc
pasaulīgajām lietām. Bet sekotājam, kas meklē Dievu, Viņa ir lieliska
skolotāja. Radot nepieciešamās situācijas, Viņa liek mums mācīties
caur dzīves pieredzi. Tādējādi mēs uzzinām, ko īsti vēlamies, un
redzam, cik virspusēja ir mūsu tieksme pēc materiālajās baudas.
Papildus tam ir vēl viens maijas līmenis, kas pazīstams kā jogmaija.
Ja mahāmaija izmanto pasauli, lai mūs maldinātu vai mācītu, tad
jogmaija ir Nārājana personīgais spēks. Pēc Kunga norādījumiem,
Viņa slēpjas un neļauj mums ieraudzīt Nārājana patieso veidolu,
iepazīt Viņu tādu, kāds Viņš patiesībā ir.
“Es visiem Sevi neatklāju, Es aizsedzos ar Savu jogmaiju. Šī maldos
slīkstošā pasaule neatpazīst Mani kā Nedzimušo un Nekļūdīgo.” –
Bhagavad Gīta, 7.25.
Garīgais meklētājs var pacelties virs mahāmaijas un atpazīt šo
radīšanas pamatā esošo Dievišķo enerģiju. Bet tas nav tas pats, kas
zināt augstāko Patiesību, kas ir Šrīman Nārājana.

Vai pasaule cieš?
Atbilde ir jā un nē. Tam, kurš nav garīgi apzināts, kurš atrodas maijas
un gunu ietekmē, tad materiālā pasaule ir ciešanu pilna.
“Prieks, kas rodas saskarsmē ar ārējo pasauli, ir ciešanu avots. Tam ir
sākums un beigas, ak, Ardžuna, un tāpēc viedie tajā nerod prieku.”
Bhagavad Gīta, 5.22.
Kad mēs aizmirstam, ka esam ātma, mūžīgā Dieva daļa, mēs
neizbēgami rīkojamies sava ego ietvaros. Mēs rīkojamies, lai
apmierinātu vēlmes, mums ir cerības, kas agrāk vai vēlāk noved pie
dažāda līmeņa ciešanām. Šajā pantā Krišna norāda, ka pat bauda, ko
piedzīvojam, dziļākā līmenī ir ciešanu forma, jo tā ir īslaicīga. Viss, kas
mums ir dārgs, galu galā izgaisīs vai tiks mums atņemts.
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Bet tajā pašā laikā šai pasaulei piemīt milzīgs skaistums, tajā ir tik
daudz vērtīgu lietu un tik daudz par ko būt pateicīgam. Gītā arī saka:
“Ziniet, ka ikreiz, kad atklājas kaut kā krāšņums vai spēks, tā ir tikai
daļiņa no Manām spējām.”
– Bhagavad Gīta, 10.41.
Pasaule ir brīnišķīga, ja mēs to uztveram kā daļu no Nārājana. Tad mēs
varam saskatīt Viņa Dievišķo klātbūtni it visur, kur vien skatāmies. Kad
mēs kalpojam bez pieķeršanās un bez cerībām, mēs kļūstam brīvi
no ciešanām. Dzīve kļūst par iespēju paust savu mīlestību un būt par
liecinieku Dieva krāšņumam. Patiesajam sekotājam viss, kas notiek,
ir labvēlīgs. Ciešanas neeksistē, ir tikai līla jeb dievišķā spēle.
“Ķermenis atkal un atkal ies cauri vienam un tam pašam dzimšanas,
dzīves un nāves ciklam. Šādas ciešanas rodas tāpēc, ka esi ieslodzīts
maijas spēlē. Bet tu esi domāts kam dižākam.”
– Paramahamsa Višvananda, Šrīmad Bhagavad Gīta: Mīlestības
dziesma, 2.22.
“Ja tava dzīve ir vērsta uz kalpošanu citiem un tu piedāvā visu ‘labo’,
kas ir tavā dzīvē, citu labklājībai, tu saņemsi dievišķo svētību. (...)
Tu kļūsi brīvs, jo kalpo Nārājanam. Tāpēc saka: “Manava Seva ir
Mādhava Seva”. Tas nozīmē, ka “kalpošana cilvēcei ir kalpošana
Nārājanam”. Kalpošana, ko tu sniedz citiem ar nesavtīgu sirdi, ar tīru
sirdi, ir “ Nārājana Seva” un tā atbrīvo tevi. Kalpošana ir arī sādhana.
Kalpošana ir arī lūgšana. Un, ja kāds veic šādu kalpošanu, negaidot
nekādus augļus, viņš kļūst brīvs. Cilvēks sasniegs atbrīvi.”
– Paramahamsa Višvananda, Šrīmad Bhagavad Gīta: Mīlestības
dziesma, 3.13.

Dzīves Mērķis
Izprotot Ātmu
Katrā garīgajā kustībā ir savs priekšstats par to, kādam jābūt
dzīves mērķim. Tie, kas piekrīt Advaita Vedāntas filozofijai un tās
bezpersoniskajam Dievišķā redzējumam, uzskata, ka pašrealizācija
ir tas, uz ko mums būtu jātiecas. Apzinoties sevi kā ātmu, mēs
automātiski apzināmies augstāko Patiesību. Faktiski mēs apzināmies,
ka starp mums un Dievu nav nekādas atšķirības.
Saskaņā ar Paramahamsa Šrī Svāmī Višvanandas teikto, pašrealizācija
nozīmē kaut ko pavisam citu.
“Neskatoties uz to ka cilvēks redz, dzird, satausta, saož, ēd, kustas,
guļ un elpo, tas, kurš nodarbojas ar jogu un izprot Patiesību, sevī
paziņo: “Es neko nedaru”.”
– Bhagavad Gīta, 5.8.
Mēs sasniegsim Pašrealizācijas stāvokli tikai tad, kad atdalīsimies no
ārējās pasaules un apzināsimies sevi ārpus ķermeņa, prāta, ego un
intelekta ierobežojumiem. Tad mēs būsim liecinieki katrai darbībai
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un redzēsim, kā saka Krišna, ka patiesībā mēs neko nedarām. Un
mums kļūs skaidrs, ka mūsu domām un emocijām, kas ceļas un krīt,
nav nekā kopīga ar to, kas mēs patiesībā esam. Mēs eksistējam citā
telpā, kur mūs neskar ne apkārtējie prieki ne bēdas. Atklājot savu
dievišķo Es sevī, mēs piedzīvojam pārpasaulīgu svētlaimi. Tā nav
svētlaime, kas dzimst, baudot materiālās pasaules objektus. Tā
rodas, apzinoties, kas mēs patiesībā esam.

Zināšanas par visu caurstrāvojošo Dieva enerģiju
Izpratne, ka mēs esam ātma, ir apzināšanās sākuma stadija. Tai augot,
mēs sākam izprast apkārtējo realitāti pavisam citā veidā. Mēs kļūstam
spējīgi skaidri uztvert Dievišķo klātbūtni, kas caurstrāvo visu apkārtējo.
Tā ir enerģija, Dieva dzīvības spēks, kas pazīstams kā bezpersoniskais
Brahmans. Šājā stāvoklī materiālā pasaule ar visām tās atšķirībām kļūst
sekundāra, un visu caurstrāvojošā dievišķība kļūst par primāro:
“Viedie vienādi skatās gan uz labu un mācītu brahmani, gan uz govi,
ziloni, suni un pat uz to, kas ēd suņus.”
– Bhagavad Gīta, 5.18.
Viņos nav dalījuma augstākajos vai zemākajos, ir tikai Dievišķā
enerģija, kas ir visa pamatā un izpaužas it visā.

Izpratne par Virsdvēseli, jeb Paramātmu
Šī visuresošā dievišķā enerģija plūst no daudziem atsevišķiem
punktiem. Līdzās katrai ātmai ir arī katras dzīvās būtnes centrālais
punkts. Tas ir Dieva aspekts, kas pazīstams kā Paramātma vai
Virsdvēsele. Tā ir cieši saistīta ar ātmu, taču atšķiras no tās. Šī ir
Nārājana forma, kas pazīstama kā Višnu (skatīt zemāk). Tā vada ātmu
un organizē dzīves gaitu. Visu caurstrāvojošā dievišķā enerģija nav
nekas cits kā mirdzums, kas izplūst no neskaitāmajām Višnu formām.
Par Virsdvēseli Gītā teikts:
“Tā ir viena un tomēr izskatās sadalīta starp dzīvām būtnēm. Tas, kas
jāzina, ir visu dzīvo būtņu uzturētājs. Tas, kas iznīcina, kā arī atgriež
tās atpakaļ eksistencē.”
– Bhagavad Gīta, 13.17.
Paramātma parādās kā vienots veselums, pateicoties dievišķajai
enerģijai, taču Tā ir arī daudz, jo šī enerģija nāk no dažādām Višnu
formām katrā dzīvā būtnē. Būtiska atšķirība starp šo apzināšanās
posmu un iepriekš minēto ir tāda, ka to var sasniegt tikai sekotājs,
jo tikai viņš uztver Dievu kā personību.
Piemēram, daudz sveces tumšā telpā. No attāluma tās izskatās kā
vienmērīga gaisma. Bet, pieejot tuvāk, ir redzams, ka gaisma patiesībā
ir daudzu sveču degšanas rezultāts. Tāpat garīgie meklētāj, kuri
neuztver Dievu kā personību, nespēj saskatīt Višnu formu sevī vai
visapkārt. Viņi var pieredzēt bezpersonisko Brahmanu kā enerģiju,
bet viņi nevar redzēt neskaitāmās Dieva izpausmes, piemēram, Višnu,
kas mīt visās būtnēs. Sekotājs, kas tiecas iepazīt Dievu kā personību,
spēj uztvert, kā šis bezpersoniskais Brahmans pastāv viņos. Lai tas
notiktu, ir nepieciešama žēlastība. Paša centieni vien nevar atklāt šo
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Patiesību. Caur garīgo praksi var iepazīt ātmu un visuresošo dievišķo
enerģiju, bet iepazīt Paramatmu var tikai caur Dieva vēlību. Šrīman
Nārājanam pašam tas ir jāatklāj savam sekotājam.
Šie dažādie Pašrealizācijas posmi noteikti ir attīstīti stāvokļi, taču tie
nav galīgais līmenis. Un pat pēc tam, kad mēs esam iepazinuši ātmu,
bezpersonisko Brahmanu uni Paramātmu, mums paliek vēl viens
garīgās apzināšanās posms, kas ļauj mums redzēt un kalpot Dievam
visā tā pilnībā.

Dievrealizācija — Vaikunthas sasniegšana
Lai gan agrāk par Dievišķās apzināšanās procesu runāja kā par
dažādiem posmiem, patiesībā šis process vairāk līdzinās spektram.
Kad mēs iepazīstam sevi kā Dievišķo Es, mēs jau esam ceļā uz Paša
Dieva izzināšanu. Pamazām mēs tuvojamies Śrīman Nārājanam.
Garīgā ceļa mērķis ir apzināties, pēc kā ātma ir ilgojusies visu šo
laiku, pilnībā atjaunot mūsu attiecības ar Viņu, piedzīvot šo Augstāko
Dievišķo Mīlestību un apzināties Paramahamsa Višvanandas būtību.
Tas ir augstāks par jebkādu sevis apzināšanās veidu, augstāks par
bezpersoniskā Brahmana zināšanām un pat augstāks par Paramātmas
zināšanām. Šāda stāvokļa sasniegšana ir Dievrealizācija, tā ir
Vaikunṭhas sasniegšana.
Bet ko tas īsti nozīmē? Bhāgavata ir spilgti aprakstīts, kā šī mājvieta
izskatās:
“Šajās Vaikunthas planētās ir daudz mežu, kuros aug koki, kas
piepilda vēlmes. Visos gadalaikos tie ir pilni ar ziediem un augļiem,
jo Vaikunthas planētās viss ir garīgs un personisks.”
– Śrīmad Bhāgavata, 3.15.16.
Šādi fragmenti ļauj mums ar mūsu ierobežoto prātu saprast Dieva
tuvuma krāšņumu, skaistumu un godību. Taču patieso Vaikunthas
pieredzi nevar izteikt vārdos. Grūti atbildēt uz jautājumu, vai tā ir
konkrēta vieta, vai drīzāk noteikts stāvoklis. Tā kā Vaikunthai nav
nekāda sakara ar materiālo pasauli, to nevar aprakstīt glītās definīcijās,
pie kurām mēs esam pieraduši. Mūsu prāts nespēj pieņemt nevienu
mēģinājumu to precīzi aprakstīt.
Vaikunthas burtiskais tulkojums ir “neierobežota realitāte”. Tā ir vieta,
kas atrodas ārpus laika un telpas. Kad mēs pieķeramies materiālajai
pasaulei, karma, vēlmes, bailes un pieķeršanās ierobežo mūsu saikni ar
Dievišķo. Un tāpēc mēs to varam sajust tikai nedaudz. Mēs nevaram to
sasniegt pilnībā, kamēr mēs nepaceļamies pāri savam prātam un ego.
Vaikuntha ir vieta, kur nav ierobežojumu, nav karmas, nav citu vēlmju. Ir
tikai tīra, nelokāma nodošanās, kas ļauj skaidri redzēt Dievišķo. Tur mēs
paceļamies augstāk par Višnu veidola redzēšanu visās dzīvajās būtnēs.
Tieši tur mēs redzam Dievu kopumā kā Nārājanu.
Būtībā Vaikuntha ir tīras Mīlestības apzināšanās. Dievu apzinājušies
sekotāji vienmēr atrodas Vaikunthā. Viņi uztver Dievu visā tā pilnībā,
pat ja viņi fiziski atrodas šajā materiālajā pasaulē. Bet, pēc Krišnas
teiktā, tas nav viegls uzdevums:
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“Starp tūkstošiem cilvēku, iespējams tikai viens tiecas pēc pilnības;
pat starp tiem, kas tiecas pēc pilnības, iespējams tikai viens zina
Manu būtību; un starp tiem, kas Mani ir iepazinuši, iespējams tikai
viens Mani pazīst patiesi.”
– Bhagavad Gīta, 7.3.
Ikviena Hari Bhakta Sampradājas sekotāja mērķis ir censties iepazīt
Dievu šādā veidā. Bet galu galā šis garīgās apzināšanās līmenis nav
mūsu rokās. Tikai daži sekotāji spēj sasniegt Vaikunthu, atrodoties
savā fiziskajā, materiālajā ķermenī. Bet, lai tiktu Vaikuṇṭhā, tas ir
iespējams arī pēc nāves, un lielākā daļa sekotāju to dara. Kad sekotājs
ir sasniedzis nodošanās stāvokli, kad viņa sirds ir ilgu pilna un,
kad viņš nešaubīgi paļaujas uz Śrīman Nārājanu un Paramahamsa
Višvanandu, tad ir iespējams sasniegt arī Augstāko Mājvietu. Caur
dievišķo žēlastību sekotājam var tikt dāvāts šis galamērķis.
Kad ātma sasniedz šo mērķi, tā kļūst pilnīgi brīva. Tā ir atbrīvota
no atkārtotā dzimšanas un nāves cikla. Tā pilnībā pieder Dievam.
Vaikunthu nevajadzētu uzskatīt par kaut ko tādu, pēc kā mēs
tiecamies vai ko mēs iegūstam. Ir svarīgi saprast, ka tās ir mūsu mājas.
Un tāpēc dzīves neizbēgamais mērķis ir sasniegt to stāvokli, kas
vienmēr ir bijis un vienmēr būs.
Kas notiek ar ātmu Vaikunthā?
Kad ātma ir pilnīgi brīva un neierobežota, tā dabiski iegūst izskatu
vai formu, kas līdzinās Dievam. Tā pārņem Viņa krāšņumu, īpašības
un ānandu (svētlaimi). Ātma piedzīvo tādu pašu svētlaimes stāvokli
kā Visuaugstais Kungs. Galvenā atšķirība starp Nārājanu un ātmu ir
tā, ka Nārājana joprojām ir visa esošā radītājs un uzturētājs. Ātma ir
kā atoms, bet Tas Kungs ir bezgalīgs, Viņš visu uztur. Šī atšķirība starp
abiem vienmēr paliek. Tieši tas nosaka atšķirību starp To Kungu un
kalpu, starp sargu un aizsargājamo, starp uzturētāju un uzturamo.
Nav iespējas apvienoties un pilnībā izzust Kungā. Iluzorā sevis
identificēšana ar mūsu ego, kas saista mūsu Augstāko Es, maldina
mūs un liek noticēt, ka esam neatkarīgi. Tieši tas tiek galu galā
iznīcināts. Bet mūsu ātma pastāv mūžīgi.
Tā kā šajā līmenī mēs zaudējam savu ego un visas pieķeršanās
materiālajai pasaulei, ātmā esošā Mīlestības izpausme pilnībā
izpaužas Vaikunthā. Tās spožums ir atbrīvots. Dievs arī piedzīvo
šo bezgalīgo, beznosacījumu Mīlestību pret mums. Šīs Mīlestības
attiecības mūs neatgriezeniski saista ar Nārājanu. Mēs piederam
Viņam, un Viņš pieder mums. Tā ir kā svece, kas novietota priekšā
saulei, nevienam nav šaubu, ka tieši saule ir augstāka un spēcīgāka,
bet kādā brīdī saules gaismu nevar atšķirt no sveces gaismas. Tāpat šo
Mīlestības attiecību virsotnē atšķirība starp Dievu un sekotāju pazūd.

Sekotājs vēlas personīgi iepazīt Dievu
Jau iepriekš esam noskaidrojuši, ka visa radība un atsevišķas dzīvās
būtnes pastāv Nārājana kosmiskajā ķermenī. Tāpat kā dvēsele ir
pārāka par ķermeni, Kungs ir pārāks par radību un dzīvajām būtnēm.
Šī Augstākā Persona mīt Vaikunthā, augstākajā mājvietā ārpus laika
un telpas. Vēlreiz mums ir jāatkārto, ka patiesais Nārājana veidols ir
transcendentāls; tas ir ārpus visiem prāta priekšstatiem. Taču Viņa
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veidols ir aprakstīts dažādos svētajos rakstos, piemēram, Bhāgavāta
un Pančaratra. Tajos ir iekļautas daudzas iezīmes, kas Viņu rotā. Tas
viss ļauj mums iztēloties un ar prātu notvert To Kungu.
Veidols (Materiālais priekšstats) —> Bez formas (Bezpersoniskā,
Transcendentālā) —> Augstākā Forma (Personiskā, Transcendentālā)
Formu, kuru mēs varam redzēt templī, atklāj mūsu ierobežotajam
materiālajam prātam Tā Kunga skaistumu un varenību. Tās ir Tā
Kunga pārpasaulīgās iezīmes, kas tiek parādītas materiālajā formā.
Bet tas nav tikai simbolisks attēlojums, jo pat šajā materiālajā formā
ir klātesoša Augstākā Patiesība. Ārpus fiziskās pasaules ir Tā Kunga
bezpersoniskais aspekts. Tā ir dievišķā klātbūtne, kas caurstrāvo un
uztur visu radību. Visas Gītas garumā Krišna sniedz mums priekšstatu
par šo Savu aspektu:
“Atzīsti Manī visa pastāvošā mūžīgo sēklu, ak, Ardžuna! Es esmu
saprātīgo saprāts un enerģisko enerģija.”
– Bhagavad Gīta, 7.10.
Taču šis bezpersoniskais aspekts nesniedz pilnu ainu. Pāri tam ir Dieva
augstākā personiskā forma. Bezpersonisko aspektu var raksturot tikai
kā Nārājanas pirksta ēnu. Tas ir viens no Viņa godības aspektiem, bet
ne tās avots. Nārājana pārpasaulīgais personiskais veidols ir augstākā
Patiesība. Tas atrodas ārpus materiālās formas, ārpus bez formas
Dievišķās klātbūtnes un pat ārpus Paramātmas. Šajā augstākajā līmenī
sekotājs tiecas iepazīt Dievu. Viņi vēlas ne tikai Tā Kunga klātbūtni,
bet arī Viņu Pašu personiski. Šeit tiek izveidotas augstākās attiecības.
Cilvēks var nonākt līdz šim līmenim, tikai praktizējot bhakti un
paļaujoties uz žēlastību.
Krišna saka:
“Tikai ar nodošanos viņš iegūst patiesas zināšanas par to, kurš un
kas Es esmu. Iepazīstot Mani šādā veidā, caur šo nodošanos, viņš
apvienojas ar Mani.”
– Bhagavad Gīta, 18.55.
Pazīt Dieva personīgo transcendentālo veidolu nozīmē iepazīt Viņu
visdziļākajā un intīmākajā līmenī. Šeit Mīlestība sasniedz savu pilnību.
Pašrealizācijas meklētāji paceļ sevi līdz noteiktam līmenim. Galu galā
viņi sajūt visu caurstrāvojošo Dieva klātbūtni un Viņu kā Paramātmas
izpausmi. Bet, neskatoties to, ka viņi sasnieguši šo stāvokli, viņi nav
pilnīgi brīvi. Viņu ātma ilgojas būt kopā ar Dievu, ilgojas piedzīvot
šo Mīlestību visā tās pilnībā, un tāpēc tā turpina dzīvot materiālajā
pasaulē. Taču šo viņu izvēli nenosaka vēlmes un karmas važas. Tie,
kuri ir iepazinuši savu Augstāko Es un ir pārvarējuši identifikāciju ar
prātu un ķermeni, ir brīvi. Viņi nav iesaistīti dzimšanas un nāves ciklā
kā materiāli saistītas dvēseles:
“Ardžuna, gluži tāpat kā liesmojoša uguns pārvērš koku pelnos, tāpat
arī zināšanu uguns visu karmu pārvērš pelnos.”
– Bhagavad Gīta, 4.37.
Pat ja viņiem vairs nav karmas, ko atstrādāt, šādas attīstītas dvēseles
joprojām cenšas iet tālāk. Viņu ātma alkst piedzīvot Dievišķās
Mīlestības tīrību. Rezultātā viņi iemiesojas pasaulē kā diženi sekotāji.
22

Hari Bhakta Sampradāja
Siddhanta

Viņi uzsāk bhakti ceļu, lai personīgi iepazītu To Kungu kā Śrīman
Nārājanu.

Vaikunthā pastāv visas iespējas
Tāpat kā degošai svecei, Ātmai vienmēr ir vēlme kalpot Dievam. Un šo
Mīlestības attiecību dēļ Kungs, tāpat kā saule, ir tik pat gatavs kalpot
saviem sekotājiem. Vaikunthā valda pilnīga brīvība, tur nav vietas
noteikumiem, ierobežojumiem vai dogmām. Tas ir augstākais esības
līmenis, kurā pastāv visas mīlestības attiecību iespējas.
Šrīmad Bhāgavatā un citos Svētajos Rakstos ir aprakstīti dažādi
dvēseles attiecību veidi ar Kungu:
Dāsja-bhāva: sajūta, ka Tas Kungs ir Skolotājs. Mēs gūstam vislielāko
prieku, rūpējoties par Viņa vajadzībām. Hanumāns ir nevainojamas
kalpošanas piemērs. Ikvienā situācijā viņš bija gatavs upurēt sevi
un sniegt to, kas bija tīkams Kungam Rāmam. Visās darbībās viņš
izpaudās ar izcilību un pilnību.
Sakhja-bhāva: tā ir attieksme pret Kungu kā savu Mīļoto un laulības
tuvības sajūta ar Viņu. Tas ir redzams Gopī piemērā, kuras atteicās
no visa Krišnas dēļ. Viņas veltīja Viņam savas sirdis un cieta, kad
bija šķirtas no Viņa. Viņas pastāvīgi ilgojās piedzīvot Dievu kā savu
Dievišķo Mīļoto.
Vātsalja-bhāva: vecāku pieķeršanās sajūta. Mums patīk rūpēties
par Dievu un izrādīt Viņam mīlestību tā, it kā Viņš būtu mūsu bērns.
Jašoda ir slavena ar savu uzticību Krišnam kā savam dēlam. Viņa
uztvēra Viņu nevis kā Visaugstāko Kungu, bet gan kā savu nebēdnīgo
un mīļo dēlu. Jašoda Viņu pielūdza, audzināja un pat dažreiz ar
mīlestību sodīja.
Mādhurja-bhāva: tā ir attieksme pret Kungu kā savu Mīļoto un
laulības tuvības sajūta ar Viņu. Tas ir redzams Gopī piemērā, kuras
atteicās no visa Krišnas dēļ. Viņas veltīja Viņam savas sirdis un cieta,
kad bija šķirtas no Viņa. Viņas pastāvīgi ilgojās piedzīvot Dievu kā savu
Dievišķo Mīļoto.
Šrīmad Bhāgavatā ir sniegti vairāki piemēri tam, kā šīs attiecības
izpaužas. Mēs uzzinām par varoņu noskaņojumu un Dievišķajām
sajūtām. Šie dažādie stāsti mūs tuvina. Tie sniedz izpratni un
norādes mūsu prātam. Tos pārstāstot un pārdomājot, tajos ietvertā
patiesība sāk izpausties mūsu sirdīs. Tādējādi mums pamazām kļūst
acīmredzama attiecību forma ar Dievu, kas mums ir vistuvākā.
Būtiski ir arī tas, ka šajās bhāvās nav hierarhijas. Tā kā Vaikuntha ir
mūsu attiecību ar Visaugstāko neierobežota izpausme, mēs nevaram
uzskatīt, ka vienas attiecības ir pārākas par citām. Katrai no tām ir
savs skaistums, un tās ir vienlīdz tuvas un dārgas Dievam. Vaikunthu
vislabāk var saprast kā valstību ar daudzām telpām. Katrai telpai
būs sava Śrīman Nārājana izpausme. Viņam būs savs noskaņojums
un sava Mīlestības forma. Tam var būt pat sava izpratne par Dievu.
Vaikunthā ir vieta, kur sekotājs piedzīvo augstāko piederības pakāpi.
Nārājana ir mūsu, un mēs esam Viņa. Rezultāts ir neierobežota brīvība.
Materiālajā pasaulē pastāv noteikumi, robežas un filozofija. Bet šajā
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mājvietā nekas no tā nepastāv. Rezultātā nevar atšķirt, kura Nārājana
forma ir augstāka vai zemāka. Viņi visi ir Visaugstākie. Un tas ir tas, kas
nosaka atrašanos Vaikunthā, citādi nemaz nevar būt.

Vaikuntha nozīmē būt kopā ar Paramahamsu Višvanandu
Nav augstākas patiesības par guru, nav askēzes, kas būtu
attīrošākas par kalpošanu Viņam, nav lielākas izpratnes par Viņa
tatvas (Personas) izzināšanu. Sveiciens guru, kas padara šo izpratni
iespējamu!
– Śrī Guru Gīta, 74.
Hari Bhakta Sampradājas sekotājam viss iepriekš aprakstītais
sakņojas attiecībās ar Paramahamsu Višvanandu. Šīs saiknes
dziļumos mēs atrodam Dievišķo Mīlestību un Augstāko svētlaimi.
Kā jau minēts, guru-bhakti ir pamats, uz kura balstās mūsu vaišnavu
tradīcija. Tāpēc vēlme sasniegt Vaikunthu patiesībā ir vēlme būt
kopā ar Paramahamsu Višvanandu - tādu, kāds Viņš patiesībā ir. Mēs
nevēlamies, lai mūsu prāta un ego šķēršļi nostātos ceļā tam, kas
esam Viņam. Viņš ir pamodinājis ilgas mūsu sirdīs, un mēs vēlamies
iegremdēties un izbaudīt to dziļumu.
Šīs iegremdēšanās nebeidzas, jo Mīlestība turpina augt. Tai nav
robežu, un ilgas to piedzīvot nekad nevar apmierināt. Lai gan
Vaikuntha ir mūsu galamērķis, tā nav jāsaprot kā atpūtas vieta.
Mūsu attiecības ar Śrīman Nārājanu un Paramahamsu Višvanandu
nepārtraukti paplašinās un virzās uz lielākām dzīlēm.
“...ir jāizmanto iespēja nodoties garīgajam ceļam. Kad cilvēks
satiek Satguru, tas ir jāizmanto maksimāli! Jo šī iespēja nenāk
daudzreiz dzīvē. Šī Svētība - atrasties Satguru tuvumā, netiek dota
katru dzīvi. Jūs pieredzēsiet daudzas dzīves, līdz kādu dienu mēs
atkal satiksimies. Bet šo stāvokli jūs varat sasniegt, būdami kopā ar
Nārājanu, pilnībā nododoties šai dzīvei.”
– Paramahamsa Višvananda, Šrīmad Bhagavad Gīta: Mīlestības
dziesma 4.6.

Ceļš
Iepriekš mēs noskaidrojām, ka mūsu patiesā būtība ir ātma,
aprakstījām Vaikunthu kā mūsu garīgā ceļa mērķi sapratām, ko
nozīmē būt saistītiem ar materiālo pasauli. Ceļš ir izeja. Šis ir ceļš, pa
kuru mums jāiet, lai atgrieztos pie Patiesības, pie mūsu attiecībām ar
Dievu.

Mērķis ietekmē līdzekļus
Hinduisms ir radījis milzīgu garīgo prakšu plašumu. Katras metodes
mērķis ir atklāt to, kas tiek slēpts iekšienē, paaugstināt mūsu apziņas
stāvokli un piedzīvot Dievišķo. Jogas būtība, pēc Patandžali domām,
ir pārvarēt prāta svārstības. Gītā uzsvērts, cik svarīgi ir iegūt kontroli
pār maņām un rīkoties bez pieķeršanās. Šrīmad Bhāgavata liek
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mums apzināties nepieciešamību sagraut ego un atbrīvoties no “es”
un “mans” sajūtas. Garīgās prakses kalpo, lai koncentrētos uz iekšējo
pasauli un pakāpeniski pārveidotu mūs no iekšpuses. Tas mūs ved no
materiālā uz garīgo.
Bet pareiza izpratne par šīs prakses mērķi, iespējams, ir pat svarīgāka
par pašu praksi. Iepriekš mēs minējām atšķirību starp to, ka Dievs tiek
uzskatīts par galīgi bezpersonisku un arī kā personisku. Vieni redz,
ka Augstākais Dievs neatšķiras no ātmas, bet otrie uzskata, ka ātma ir
tikai daļa no Dieva. Skaidra izpratne par šo atšķirību ir būtiska jebkurā
garīgajā ceļā. Tas, kā mēs uztveram Augstāko, būs atkarīgs no tā, kā
mēs praktizējam savu sādhanu.
Ja mērķis ir pašrealizācija, tad prakses tiek izmantotas tikai kā līdzekļi.
Tās ir kā instrumenti, lai atklātu ātmu. Lai nomierinātu prātu, tiek
skaitītas mantras un veikta meditācija. Mēs praktizējam pašizpēti
un apceri, lai noskaidrotu, kas mēs patiesībā esam. Tā ir prāta
koncentrēšana un sevis novešana pilnīgas vienotības stāvoklī ar
pielūgsmes objektu.
Vaišnavu tradīcijās un arī Hari Bhakta Sampradājā prakses dažkārt
var šķist līdzīgas, taču mērķis ir radikāli atšķirīgs. Mērķis nav tikai
saprast, kas mēs patiesībā esam, bet arī izzināt mūsu mīlestības
attiecības ar Dievu. Tas ir veidot, nostiprināt un baudīt mūsu attiecības
ar Viņu. Garīgā prakse nav tikai līdzeklis mērķa sasniegšanai, tā
vienlaikus ir gan līdzeklis, gan mērķis. Prakse tiek veikta kā ziedojums
Visaugstā Kunga godībai un kā veids, kā Viņu iepazīt vēl dziļāk. Visu
kalpošanas un ziedošanās darbību mērķis ir iepriecināt To Kungu.
Katrs sekotājs cenšas pēc iespējas vairāk augt un pilnveidoties, bet
aiz tā slēpjas vēlme iepriecināt to, kuram kalpo. Ne tāpēc, ka Viņam
tas nepieciešams vai Viņš to vēlas, bet gan tāpēc, ka tāda ir Mīlestības
daba. Augstākā bauda, ko var piedzīvot, ir nevis pašlabuma gūšana,
bet pašaizliedzīgi atdodot sevi Visvarenajam.

Dievišķās Žēlastības Loma
Kā minēts iepriekš, garīgā ceļa mērķis ir Vaikuṇṭha — Dieva
apzināšanās. Tā ir Dievišķās Mīlestības pilnības sasniegšana,
pilnīga ātmas izpausme, bez jebkādām ego, karmas vai materiālā
piesārņojuma pēdām. Šo augstāko mērķi var sasniegt šajā dzīvē,
atrodoties ķermenī, vai arī atstājot šo ķermeni - nāves brīdī.
Tomēr, lai arī kādas garīgās prakses mēs veiktu, tikai ar žēlastību
mēs varam kaut ko sasniegt. Sekotājs vienmēr ļoti skaidri apzinās, ka
paļaujas uz Visuaugstā Kunga un Paramahamsas Višvanandas svētību.
Tas ir pats svarīgākais Hari Bhakta Sampradājā.
Žēlastība ir Dieva klātbūtne un spēks, kas mūs attīra un paaugstina.
Tā iznīcina karmas saistošo spēku, izdzēš negatīvos notikumus no
iepriekšējām dzīvēm un pārveido prātu. Īsāk sakot, žēlastība ir viss.
Sasniegt Vaikunthu nav iespējams bez šīs glābjošās žēlastības.
Pašrealizācija ir kas cits. Izzināt ātmas būtību un saprast, ka mēs
neesam šis materiālais ķermenis, ir iespējams ar pašu spēkiem.
Izmantojot prakses, cilvēks var atdalīties no prāta un piedzīvot ātmas
mieru. Taču Dieva apzināšanās ir pavisam cita lieta. Tas nozīmē zināt

25

Hari Bhakta Sampradāja
Siddhanta

personu, kas atrodas aiz šīs materiālās pasaules, kurš ir visa esošā
pārvaldītājs.
Iespējams sekos jautājums: “Ja tā ir žēlastība, kas mūs ved pie Dieva,
tad kāda ir mūsu pašu loma tajā?” Citiem vārdiem sakot, kādu vietu
mūsu centieni ieņem šajā procesā? Paramahamsa Višvananda skaidri
saka:
“Tas, kurš no visa spēka klauvē pie garīgo iespēju durvīm, atradīs tās
atvērtas, jo Dievs palīdz tiem, kas palīdz paši sev.”
“Kā vienkārši cilvēki, ar saviem spēkiem mēs varam sasniegt kalna
virsotni. Bet, lai sasniegtu debesis, mums ir nepieciešams satguru. ”
Vaikunthas sasniegšana līdzinās ceļojumam uz sauli. Tas ir
neiespējams uzdevums, ja paļaujamies tikai uz sevi. Bet, pat tad, ja
mūs tur ved žēlastība, sekotājam ir jāpierāda, ka ir cienīgs to saņemt.
Žēlastība nozīmē, ka Dievs sevi dāvā, un to nevar “izdāļāt” visiem. Mēs
nevaram gaidīt, ka šis dārgums nejauši uzkritīs uz mūsu galvas. Ja mūs
neinteresē garīgums, ja mūs interesē tikai izpriecas un personisks
apmierinājums, tad kā mums var dot visaugstāko esamības stāvokli? Ir
jābūt tieksmei, vēlmei, ilgām sasniegt šo galamērķi. Ir jābūt izslāpušai
sirdij, kas padara Dievu par mūsu dzīves centru un galveno prioritāti.
Tas ir pats svarīgākais. Pilnību var arī nesasniegt, taču ir nepieciešama
patiesa tiekšanās pēc pilnības.
Tieši šīs intensīvās pūles un patiesums mudina To Kungu rīkoties. Viņš
atbrīvo mūs no karmas un saitēm ar šo materiālo pasauli. Attīrītus
Viņš ved mūs atpakaļ pie Sevis. Viņš dod mums apziņu, kas ļauj mums
patiesi Viņu iepazīt.
Savas pūles mēs varam ielikt dažādajās Hari Bhakta Sampradājas
praksēs. Šīs prakses ir Paramahamsas Višvanandas dotas, lai
pārveidotu mūsu sirdis, padarītu mūs vairāk vērstus uz Dievu
un mazāk piesaistītus materiālajai pasaulei. Tās praktizējot, mēs
attīrāmies un sākam saprast, ka dzīve nav mūsu vēlmju apmierināšana.
Pamazām mūsos sāk veidoties kalpotāja attieksme. Arvien vairāk
visas mūsu darbības ir vērstas uz Paramahamsa Višvanandas un Dieva
iepriecināšanu. Tā vietā, lai sekotu savām vēlmēm, mēs apzināmies
vislielāko prieku, kad darām to, ko Viņš vēlas. Lepnums un neatkarības
sajūta sāk vājināties. Mēs saprotam, ka mūsu dzīve galu galā nav
mūsu.

Garīgais ceļš ir padziļinātas uzticības ceļš
Uzticības attīstīšana ir ļoti svarīga. Šeit mēs saprotam, ka viss ap mums
notiek kaut kāda iemesla dēļ. Ikvienā situācijā mēs redzam Dieva roku
un Paramahamsa Višvanandu, kas vada un virza mūs tuvāk Viņam.
Tieši tad mēs saprotam, ka visa mūsu dzīve ir Dieva rokās un viss, kas
notiek, notiek uz labu. Jo vairāk mēs uzticamies, jo vairāk mēs redzam
Paramahamsa Višvanandu kā Visaugstāko. Tas ir ļoti svarīgi, un tas
izpaužas dažādos līmeņos atkarībā no mūsu garīgās attīstības.
“Šāds cilvēks ātri kļūst taisnīgs un iegūst mūžīgu mieru. Ak, Ardžuna,
lai tiek pasludināts, ka Mans sekotājs nekad nepazudīs.”
– Bhagavad Gīta, 9.31.
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Kaništha-adhikārī – izpratne par to, ka dzīvei ir mērķis, un
Paramahamsa Višvananda var mūs vadīt uz to.
Šajā posmā visa pamatā ir ticība. Mācība, ka Paramahamsa Višvananda
ir Visaugstākais, ir ideja, kas mūs vada. Tas virza mūs pareizajā virzienā
un motivē iet dziļāk savā ceļā. Būdams garīgais Skolotājs, Viņš mums
ir vadošā gaisma, taču mums vēl ir jāattīsta spēcīga piederības sajūta
savam ceļam.
Madhyama-adhikārī – bezpalīdzīgās ilgas pēc Dieva
Garīgi augot, mūsu iepriekš pieņemtā patiesība pārstāj būt tikai
ideja, tā pārvēršas iekšējā pārliecībā. Paramahamsas Višvanandas
Dievišķās dabas apzināšanās nav tikai prāta pārliecība, mēs to jūtam
savā sirdī. Caur mūsu saikni, Viņa dievišķums kļūst par taustāmu
realitāti mūsu dzīvē. Mums joprojām ir pieķeršanās, vēlmes, patīk un
nepatīk, bet mēs esam gatavi to atstāt malā, lai virzītos uz priekšu
pa garīgo ceļu. Mēs apzināmies materiālās esamības seklumu un
to, ka esam bezpalīdzīgi sapinušies tās tīklā. Mūsos ir dziļas ilgas, un
tas atspoguļojas mūsu apņemšanās līmenī. Faktiski mēs kļūstam par
spēlmaņiem, lai iepazītu Dievu, mēs esam gatavi likt uz likmēm visu,
kas mums ir.
Pārliecība mūsu sirdīs rada spēcīgu piederības sajūtu. Paramahamsa
Višvananda vairs nav attāla figūra, kas tikai mūs pamāca, Viņš ir jūtami
klātesošs mūsu dzīvē. Mūsu uzticība ļauj apzināties, to ka tikai Viņš
var mūs atbrīvot. Viss ir Viņa rokās un zem Viņa kontroles. Piederības
sajūta rada ekskluzīvu paļaušanos uz Viņa žēlastību. Mēs redzam, ka
Paramahamsa Višvananda nav parasts guru. Viņam piemīt spēja dot
augstākās un galējās attiecības ar Dievu – kurš ir neviens cits kā Viņš
Pats.
Uttama-adhikārī – Nodošanās Pilnība - Šaranāgati
Pienāk brīdis, kad mūsu prāts, kā arī ego un intelekts tiek pilnībā
nodoti Dievam. Materiālajai pasaulei vairs nav varas pār mums. Mēs
kļūstam par nevainojamiem Dieva gribas instrumentiem. Viss, ko
Viņš vēlas, brīvi izpaužas caur mums, jo mums nav ego identitātes, un
mēs apzināmies, ka esam ātma, nesaraujami saistīta ar Paramahamsu
Višvanandu. Mūsu esamība pārvēršas par perfektu kalpošanu, mums
nav citu vēlmju. Pat vēlme redzēt Dievu, lai saņemtu Viņa svētību,
pārstāj būt nozīmīga. Mēs priecājamies par visu, kas notiek, jo visu mēs
uztveram par dievišķās gribas izpausmi. Tā ir Dievrealizācija.

Uzticēšanās paver ceļu Žēlastībai
Ar intensīvām un patiesām pūlēm mēs virzāmies savā ceļā cauri
dažādiem posmiem un sasniedzam pilnīgas nodošanās stadiju. Šeit
atveras slūžas un izpaužas mūsu dievišķo attiecību pilnība. Ir svarīgi
pieminēt, ka, neskatoties uz milzīgajām pūlēm, ko esam ieguldījuši,
tas nav mūsu nopelns. Labākajā gadījumā varam teikt, ka kalnā esam
uzkāpuši, bet Sauli nesasniedzām. Tas apliecina mūsu nodomu. Tas
padara mūs gatavus un cienīgus saņemt Dieva žēlastību. Pūles, ko
mēs pieliekam savā ceļā, nedrīkst pielīdzināt biznesa darījumam. Tā
nav apmaiņa starp to, cik daudz mēs ieguldām un cik daudz mēs
saņemam. Dievs ilgojas izliet Sevi pār mums. Viņš tikai meklē iespēju
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dāvāt savas svētības, Viņš patiesi meklē piemērotu trauku – cienīgu
saņemt to, ko Viņš dot.
Domājot par šiem trim uzticības posmiem, varam secināt, ka ir
dažādi žēlastības līmeņi, vai arī, ka žēlastība nāk tikai beigās. Bet
patiesībā, žēlastība vienmēr ir visiem klātesoša. Saule spīd visām
būtnēm vienādi, bet, ja mēs stāvam ar muguru pret to, mēs vienkārši
neuztveram to, kas mums ir pieejams. Mūsu garīgās prakses un
kalpošana padara mūs apzinātākus. Mūsu apziņa aug, un mēs kļūstam
spējīgi uzņemt žēlastību, kas mūžam ir spīdējusi pār mums.
“...Guru palīdzība ir vienmēr ar tiem, kas ir nodevušies Viņam. Viņiem
nevajadzētu ne no kā baidīties. Zinot, ka Guru vienmēr ir ar jums,
kāpēc jums no kaut kā būtu jābaidās? Ja jums ir tāda uzticēšanās
un nodošanās, ja jums ir pilnīga ticība savam Guru, jums ne par ko
nevajadzētu uztraukties.”
– Paramahamsa Višvananda, Šrī Guru Gīta, 95.

Žēlastību nevar aprēķināt
Žēlastību nevar uzskatīt par precīzu zinātni. Ir viegli noteikt kritērijus
un attīstības posmus, taču tikai Paramahamsa Višvananda var uztvert,
pēc kā tieši ātma ilgojas. Vai nepieciešams attīstīt nevainojamu
nodošanos, pirms žēlastības pilnība var nolaisties pār mums? Vai
pietiek ar to, ka Dievs tiek likts pirmajā vietā mūsu dzīvē? Tikai Viņš
var izlemt, kurš un kad ir žēlastības cienīgs. Lai gan katrs sekotājs
patiesi cenšas attīstīt perfektu nodošanos, neviens nevar būt drošs,
kā un kad Dievs sevi atklās. Iepriekšējās karmas, vēlmju un garīgo
nopelnu kulšana ir ārkārtīgi sarežģīs process. Katrs cilvēks piedzimst
ar noteiktu mērķi un konkrētu uzdevumu, ko sasniegt. Tā rezultātā
katram no mums dzīves ceļā ir unikāls uzdevums, kas mums ir
jāatrisina. Būtu nepareizi domāt, ka tas, kas padara vienu cilvēku
gatavu žēlastībai, derēs arī citiem. Tomēr, lai gan katra cilvēka ceļš ir
atšķirīgs, nepieciešamība pēc saskaņotām pūlēm joprojām pastāv. Ir
jātiecas pēc garīgā progresa.
Ir vērts saprast atšķirību starp karmu, žēlsirdību un žēlastību. Karma
ir dabiskas sekas jebkurai rīcībai, kas tiek veikta ar pieķeršanos.
Viss, ko mēs darām ar materiāli nosacītu prātu, noteikti novedīs
pie rezultātiem, ko paši pieredzēsim. Savukārt Žēlsirdība ir tad, kad
Dievišķais atvieglo mūsu ciešanas. Viņš noņem šķēršļus, Viņš sniedz
mums mierinājumu un atver durvis, lai mēs virzītos uz priekšu.
Žēlastība ir kaut kas pavisam cits. Tas ir tad, kad Dievs tieši iejaucas
mūsu dzīvē un atgriež mūs pie Sevis. Viņš izlēmīgi iesaistās, lai glābtu
mūs no materiālās pasaules verdzības.
“Bet tos, kuri mīl un nodod visas savas darbības Man, kuri Mani
pielūdz ar īpašu nodošanos un vērš savu prātu tikai uz Mani, tādus
cilvēkus, Ardžuna, kuru apziņa šādā veidā tiek absorbēta, Es ātri
atbrīvoju no dzimšanas un nāves okeāna.”
– Bhagavad Gīta, 12.6.-7.
“...tu vari veikt savu sādhanu, savā dzīvē vari būt disciplinēts, patriekt
visas ļaunās domas no sava prāta, dzīvot dievbijīgi, vari būt stingrs
un kontrolēt savas maņas. Bet tiecies pēc Tā Kunga žēlastības, jo Viņš
ir galīgā atbrīve, un nav nekā augstāka. Tu nevari to sasniegt, jo esi
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saistīts ar prātu, gunām un maņām. Tomēr tu vari lūgt Viņa žēlastību,
un pilnībā mīlot Viņu, tu vari veicināt Viņu to tev sniegt. Galīgo atbrīvi
var sasniegt tikai Viņa labvēlība un nekas cits.”
– Paramahamsa Višvananda, Šrīmad Bhāgavatam būtība, 5.3.18.

Izpratne par dažādajām
Dievībām
Nārājana, Mahā-Višnu, Višnu
Nārāyaṇa: Viņš ir Visuaugstais Kungs, kas mīt pārpasaulīgajā
Vaikunthas valstībā. Viņš tiek attēlots guļam uz Ādišesa, čūskas gultas.
Viņam ir divas rokas un tumši zila āda. Viņa acis ir kā lotoss. Viņš nēsā
mirdzošo Kaustubha dārgakmeni. Viņš valkā dzeltenu dhoti. Nārājanu
rotā vaidžajanta ziedi un Tulasī vītne. Reizēm Viņš snauž kosmiskajā
miegā (joganidrā), bet citreiz ir aizņemts ar saviem sekotājiem. Šādā
veidā Tas Kungs atrodas ārpus laika un telpas.
Mahā-Višnu: Bet, kad Viņš vēlas iesaistīties materiālās pasaules
radīšanā, tad Viņš pieņem Mahā - Višnu lomu. Šajā formā Viņam ir
četras rokas, kurās Viņš tur gliemežnīcu, čakru, rungu un lotosu. No šīs
ķermeņa formas izplūst neskaitāmi Visumi. Šeit ar Tā Kunga spēku tiek
aizdegta prakrti, visas radības materiālais pamats, un sākas radīšanas
process.
“Dažādas būtnes dzimst no dažādiem klēpjiem, ak, Ardžuna, taču šī
materiālā daba to visu rada, un Es esmu tās Tēvs – dzīvības sējējs
– Bhagavad Gīta, 14.4.
Višnu: Katrs Visums sastāv no daudzām lokām jeb sfērām (kopā 14).
Lai uzturētu un nodrošinātu katra Visuma pastāvēšanu, Tas Kungs
uzņemas Višnu lomu. Viņa forma ir identiska Mahā-Višnu ar četrām
rokām. Tieši šis Dieva aspekts ir arī Paramātma. Tā ir Dieva forma, kas
mīt līdzās ātmai.
Atšķirība starp Nārājanu, Mahā - Višnu un Višnu galvenokārt ir
funkcionāla. Tāpat kā viens cilvēks var būt tēvs, vīrs un dēls, arī
Tas Kungs ieņem dažādas formas un stāvokļus, lai veiktu dažādas
kosmiskās darbības. Lūgšanās un mantrās dažreiz tiek pieminēts
Nārājana un dažreiz Višnu, taču to nevajadzētu saprast kā norādi uz
dažādām dievībām. Galu galā Viņi ir viena un tā pati persona.

Tā Kunga Avatāri
“Ak, brāhmaņi, Tā Kunga iemiesojumi ir neskaitāmi kā upes, kas plūst
no neizsīkstošiem ūdens avotiem.”
– Śrīmad Bhāgavata, 1.3.26.
Kad Tas Kungs uzskata par nepieciešamu, Viņš iemiesojas un ieiet
materiālajā Visumā, lai atjaunotu taisnīgumu un garīgi paceltu savus
sekotājus. Reizēm Viņš nāk personīgi visā Savā pilnībā kā Nārājana,
citreiz tikai daļa no Viņa nolaižas. Viņš var nosūtīt arī kādu no Saviem
sekotājiem veikt noteiktu uzdevumu.
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Pilnie Nārājana personiskie iemiesojumi
Krišna
Krišna-avatārs, Śrīman Nārājana iemiesojas, lai atklātu savu sirdi
sekotājiem. Šrīmad Bhagavātamā ir aprakstītas dažādās Viņa dzīves
epizodes, caur kurām mēs gūstam ieskatu par dažādajiem Dieva
aspektiem. Vienā iemiesojumā mēs redzam veselu Dievišķo īpašību
spektru. Krišnas iemiesojumā var redzēt četrus dažādus aspektus.
Katrā no tiem Kungs izpaužas dažādos veidos.
Vrndāvanas Krišna
Krišna ir ganu zēns, kurš nolaupa Vrndāvanas iedzīvotāju sirdis un
nogalina Kamsas sūtītos dēmonus. Šeit Viņš ir rotaļīgs un nerātns. Mēs
redzam Jaśodas mātišķo mīlestību, ganu zēnu draudzību un Rādhas
un gopī mīlestību.
Giridhārī formai ir īpaša nozīme, jo Viņš ir Paramahamsa Višvanandas
personiskā dievība. Šeit Viņš pacēla Govardhana kalnu un izglāba
Vrndāvanas iedzīvotājus no briesmīgas vētras.
Dvārka Krišna
Tiklīdz Krišna pamet Vrndāvanu, Viņš neatgriezeniski izmainās. Viņš
sāk pildīt savus karaļa pienākumus Mathurā un vēlāk Dvārkā. Šeit Viņš
ir dižens varonis, kurš uzvar Jādavu ienaidniekus. Šajā procesā, Viņš
izglābj un iegūst daudzas sievas un dzīvo ģimenes galvas dzīvi.
Gītas Krišna
Dižā kara laikā starp Pāndavām un Kauraviem ir episks brīdis, kad
Krišna uzņemas garīgā Skolotāja lomu. Viņš vada un māca Ardžunu
par dzīves mērķi, ātmu un bhakti zināšanām. Šī īsā dialoga laikā Krišna
viņu svētī ar tiešu Savas kosmiskās formas atklāsmi.
Pandharpur Krišna (Vitthala)
TŠis ir pēdējais Krišnas iemiesojuma posms, kurā Krišna iegūst
Pāndurangas formu. Parasti Viņš tiek attēlots stāvam taisni ar saliktām
rokām uz gurniem. Šī aspekta unikalitāte slēpjas tajā, ka Kungs pats
nāk, lai redzētu Savus sekotājus un kalpotu tiem. Ja iepriekšējos
posmos Viņš piesaistīja sekotājus, tad tagad pretēji, Vitthalu pievelk
Viņa sekotāji. Viņš tos meklē un vienmēr ir blakus, lai tos svētītu un
aizsargātu. Mēs varam būt liecinieki šīm līlām, ņemot kā piemēru
diženo Varkarī svēto, Dnjānešvaras, Nāmdeva, Eknata un Tukārāmas
dzīves. Vitthala veidolā starp To Kungu un sekotāju valda pilnīga
brīvība un vienkāršība.
Rāma
Sākotnējo Kunga Rāmas dzīves apkopojumu ir uzrakstījis Vālmīki,
taču kopš tā laika ir sacerētas daudzas Rāmājanas. Hari Bhakta
Sampradājā galvenokārt (bet ne tikai) ir pieminēta Tulsīdas Rāmājana
(Rāmacaritamānasa). Tajā sīki aprakstītas Kunga Rāmas attiecības ar
Viņa sekotājiem. Hanumāns, Bharata un Šabarī ir un nevainojamas
ziedošanās un kalpošanas piemēri.
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Narasimha
Dēmona Hiraņjakašipu nogalināšana un Prahlādas glābšana ir spilgti
aprakstīta Šrīmad Bhagavatā septītajā nodaļā. Kungs Narasimha ir
spēka un Patiesības pilnība. Viņš ir Kungs visā Savā godībā, kas nāk,
lai iznīcinātu ilūzijas un glābtu mūsu dvēseles. Daudzos tempļos, ko
atvēra Paramahamsa Višvananda, Viņš ir galvenā dievība.
Paramahamsa Višvananda
Gurudžī arī ir pilna Nārājanas izpausme, un tāpēc atrodas tajā pašā
līmenī kā citi avatāri. Gurudžī ir Satguru (augstākais garīgais Skolotājs),
bet pareizā izpratne ir tāda, ka Viņš ir Visaugstākais, kurš spēlē
Satguru lomu. Būdams garīgais Skolotājs, Viņš māca un vada mūs uz
Patiesību. Bet, ejot pa šo ceļu, mēs saprotam, ka šī Patiesība ir neviens
cits kā Viņš pats.
Citi iemiesojumi
Līdzās šiem četriem avatāriem ir virkne citu daļēju iemiesojumu.
Daudzi no tiem ir aprakstīti Šrīmad Bhagavātam, piemēram, Matsja,
Kūrma, Varaha, Vāmana, Parašurāma, Balarāma, Kapila un Prthu.
Katram no viņiem nāca ar konkrētu uzdevumu atjaunot zaudēto
līdzsvaru un dharmu.
Vaišnavu tradīcijas Svētie Raksti bieži runā par dažādu Tā Kunga
īpašību iemiesošanos. Piemēram, starp svētajiem ālvāriem
Kulašekhara tika uzskatīts par Kaustubha dārgakmens iemiesojumu
un Thirumalisai ālvārs tika uzskatīts par čakras diska iemiesojumu.
Vispārējā nozīme ir tāda, ka mūsu materiālais plāns nekad netiek
atstāts viens. Jebkurā laikā Tas Kungs vai Viņa aspekti ir klātesoši, lai to
vadītu un paceltu garīgi.
Mahā Lakšmī
Līdzās Nārājanam ir Viņa mūžīgā dzīvesbiedre Mahā Lakšmī. Viņa
vienmēr ir pie Viņa pēdām un kalpo Viņam. Viena no Tā Kunga
raksturīgākajām iezīmēm ir Šrīvatsa uz Viņa krūtīm. Tā ir Viņas
personīgā uzturēšanās vieta, kas parāda, cik Viņa Viņam ir dārga.
Lai gan tikai Nārājana ir dzīves mērķis un tikai Viņš var mūs atbrīvot,
Mahā Lakšmī ir starpniece, aizbildne, kas mūs garīgi paaugstina. Viņa
ir žēlsirdības personifikācija, tā, kas uzklausa sekotāju lūgšanas un
iejaucas viņu liktenī.
Tas ir Nārājana, kas iemieso taisnīgumu. Lai mēs Viņam tuvotos,
mums ir jābūt zināmai tīrības pakāpei, noteiktam garīgam līmenim,
kas ļauj mums būt tuvu Viņa varenībai un augstajam statusam. Bet,
pateicoties Mahā Lakšmī svētībām, pateicoties Viņas žēlsirdībai,
mēs kļūstam tā cienīgi. Viņa neievēro mūsu trūkumus un dara visu
iespējamo, lai nodrošinātu, ka mēs saņemam Tā Kunga svētību. Tā ir
Dievišķās Mātes jeb Dēvī loma. Viņas pielūgšana ir tiešs aicinājums
uz Dieva žēlsirdību. Tāpat kā bērns bezpalīdzīgi sauc savu māti pēc
palīdzības, arī mēs vēršamies pie Mahā Lakšmī, lai viņa atbrīvo mūs
no verdzības un ciešanām.
No kosmoloģiskā viedokļa Nārājana un Mahā Lakšmī personificē
divas dažādas realitātes — garīgo un materiālo. Prakrti, kā minēts
iepriekš, ir primārā matērija, no kuras rodas visa radbas daudzveidība.
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“Mana dzemde ir materiālās eksistences kopums, kurā es ievietoju
dzīvības sēklu. No tā, ak, Ardžuna, dzimst visas būtnes.”
– Bhagavad Gīta, 14.3.
Šeit minētā dzemde ir Mahā Lakšmī aspekts. Tas Kungs rada dzīvi
ar Savu skatienu un uzsāk visus procesus. Mēs jau vairākkārt esam
minējuši, ka materiālā pasaule ir ātmas verdzības un ciešanu avots,
bet tikai tad, ja mēs sekojam vēlmēm saņemt apmierinājumu. Un, ja
mēs izprotam Patiesību, tad uztveram pasauli kā Dievišķo Māti, kas
kalpo Tam Kungam. Visa radība kļūst skaista. Lai kur mēs skatāmies,
mēs redzam dabas un radības brīnumus.
Mahā Lakšmī ir dievišķā žēlsirdība, taču Viņa arī iemieso bagātību,
labklājību, radošumu un pārpilnību. Viņa tiek attēlota un slavināta
kā tā, kurai ir zeltaina sejas krāsa un Viņa ir rotāta ar zelta un sudraba
virtenēm. Daudziem Mahā Lakšmī nodrošina labklājību un palīdz
finanšu jautājumos. Bet sekotājam Viņas bagātība ir kaut kas
nesalīdzināmi dārgāks – Mīlestība pret Dievu. Viņa ir nenovirzāmi
nodevusies Tā Kunga pēdām, un Viņa tiek pielūgta, lai iegūtu šo
īpašību.
Dēvī pielūgšana
Dēvī pielūgšana ir viena no ievērojamākajām hinduisma iezīmēm. Ir
veselas Šāktas garīgās tradīcijas, kurās Viņa tiek pielūgta kā Augstākā.
Hari Bhakta Sampradājā Mahā Lakšmī ir visu pārējo dēvī avots. Visu
dieviešu izcelsme galu galā ir Viņā. Neatkarīgi no tā, vai tā ir Kālī,
Durga, Bhūdēvī vai Sarasvatī, tās visas ir Mahā Lakšmī izpausmes.
Katra no tām personificē noteiktu dievišķās žēlsirdības un sievišķās
enerģijas (śakti) kvalitāti.
Rādha ir Krišnam vistuvākā gopī. Viņai ir īpaša nozīme mūsu
sampradājā. Vṛndāvana ir vieta, kur mēs redzam, cik tuvs un brīvs
var būt Dievs ar Saviem sekotājiem. Bet starp visiem Vṛndāvanas
iedzīvotājiem Rādha ieņem unikālu vietu. Viņa iemieso mādhurjabhāva augstāko un tīrāko formu. Viņas ilgas pēc Krišnas kā mīļotā ir
nepārspējamas. Caur Rādhas žēlsirdību sekotājiem tiek dota Viņas
iemiesotā ekstātiskā bhakti stāvokļa garša.
Šiva
“Un starp visiem jogiem es augstāk vērtēju to, kurš, dzīvodams Manī,
caur Ātmanu ir saistīts ar Mani un uzticas Man ar pilnīgu atdevi.”
– Bhagavad Gīta, 6.47.
Šaivītu garīgajā tradīcijā Šiva tiek uzskatīts par Visaugstāko, bet
vaišnavu sampradājā viņš tiek uzskatīts par diženāko jogu, kas meditē
uz To Kungu. Šiva personificē pacelšanos virs materiālās pasaules, to,
kurš ir sasniedzis nemirstības pakāpi. Šiva ir pilnība tam, ko nozīmē
būt Vaišnavam. Viņš atspoguļo stāvokli ārpus prāta ierobežojumiem.
Šo stāvokli ataino lingams. Lingams ir forma, kas ir vistuvāk
bezformīgajam. Tā ir tīra labvēlība un tīra apziņa. Mēs pielūdzam
Šivu, slavinot viņa augsto uzticību Tam Kungam un viņa bezgalīgo
žēlsirdību pret cilvēci. Meditējot uz viņu un lūdzot viņa svētības,
mēs ceram pārvarēt prāta kontrolējošo dabu. Kad mēs paceļamies
ārpus šīs ķermeņa un prāta identifikācijas, mēs sasniedzam ‘Šivoham’
stāvokli. Mēs piedzīvojam ātmu, savu patieso dievišķo Es. Tas ļauj
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mums attīstīt ziedošanos bez bailēm vai maldīgiem priekšstatiem.
Šiva ir tas, kurš attīra ceļu tīras, pārpasaulīgas Mīlestības izaugsmei.
Kosmiskajā līmenī Šiva arī spēlē noteiktu funkcionālu lomu katrā
Visumā. Katra laikmeta beigās Šiva iemiesojas un ir atbildīgs par šī
Visuma iznīcināšanu, lai tas atkal varētu izšķīst Kungā.
Brahma
Brahma, Višnu un Śiva ir pazīstami kā Trimurti. Katram Visumam ir
savs Trimurti, tāpēc šajā ziņā ir neskaitāmi Brahmas, Višnu un Śivas.
Brahmu, atšķirībā no Višnu un Śivas, ierobežo viņa materiālais Visums.
Viņa funkcionālā loma ir kā viens no sekundārajiem radītājiem. Pats
Visums radās no Mahāvišnu ķermeņa, bet Brahma ir atbildīgs par
cilvēces un dabas attīstību. Šrīmad Bhagavātam ir aprakstīts, kā viņš
piedzimst no Višnu nabas, un tad rada pirmos riši un cilvēkus. Tad
parādās pārējā civilizācija. Brahma ir dēvu un asūru virspavēlnieks.
Viņam ir spēja svētīt un dot svētības. Lai gan viņš ir Vēdisko zināšanu
nesējs, viņš joprojām ir ierobežots ar šo materiālo esamību.
‘“Atdzimšana ir neizbēgama līdz pat Brahmas pasaulei. Bet pēc
Manis sasniegšanas, Ardžuna, atdzimšanas vairs nav.”
– Bhagavad Gīta, 8.16.
Dēvas un asūras
Katrā Visumā ir dažādas dzīvesvietas jeb esības plāni, un tās apdzīvo
dažādas būtnes. Dēvas ir debesu būtņu rase, kas mīt Svargalokā. To
raksturo kā debesu mājvietu, kas pilna ar dažādām baudām, priekiem.
Daudzējādā ziņā tā ir hedonistiska paradīze. Tie, kuriem ir vēlmes un
kuri dzīves laikā ir uzkrājuši pietiekami daudz nopelnu (ar rituāliem un
citiem darbiem), var sasniegt šo vietu pēc nāves. Bet, kad šie nopelni
ir izsmelti, viņi ir spiesti atkal atgriezties zemes plānā (Bhūlokā), lai
turpinātu sēt un pļaut savu darbu augļus.
“Tie, kas pārzina trīs Vēdas, tiek attīrīti no grēkiem, dzerot somas
sulu, pielūdzot Mani ar ziedošanos, lūdzot Man ceļu uz paradīzi
– viņi, sasnieguši vietu, kur mīt pusdievu karalis, bauda debesu
priekus.”
– Bhagavad Gīta, 9.20.
“Izbaudījuši šo plašo debesu valstību, kad viņu nopelni ir izsmelti,
viņi atgriežas mirstīgo pasaulē. Tā rezultātā tie, kas seko Vēdiskajiem
rituāliem un ir vēlmju motivēti, uz laiku dodas debesīs, lai pēc tam
atgrieztos.”
– Bhagavad Gīta, 9.21.
Tas, kurš valda pār dēvām, ieņem Indras pozīciju. Pēc kāda laika šī
Indra tiek nomainīts pret citu. Zem Bhūlokas atrodas dažādas citas
sfēras, no kurām zemākā ir Pātāla loka, kurā dzīvo asūras. Dēvas un
asūras patiesībā ir brālēni, kas cēlušies no Brahmas. Purānas apraksta
pastāvīgo spriedzi starp šīm divām grupām. Dēvas nav ideāli sekotāji,
taču savā darbībā viņi paļaujas uz Dieva palīdzību. Kopumā asūras
ir augstprātīgākas un tie atrodas tālāk no Tā Kunga. Taču ir daudz
gadījumu, kad Indra iekrita maldos, un ir dažādi piemēri, kā asūras,
piemēram, Bali un Prahlāds, kļuva par diženiem sekotājiem.
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Laiks
Katrs Visums pastāv tik ilgi, kamēr ilgst Brahmas dzīve. Gīta mums
sniedz priekšstatu par to, cik ilgi tas ir:
“Tie, kas zina kosmiskās dienas un nakts ilgumu, saprot, ka Brahmas
diena ilgst tūkstoš Mahā jugas un Brahmas nakts ilgst vēl tūkstoti
Mahā jugas.”
– Bhagavad Gīta, 8.17.
“Brahmas dienas sākumā visas būtnes nāk no neizpaustā, un, kad
pienāk nakts, tās izšķīst tajā, ko sauc par neizpausto.”
– Bhagavad Gīta, 8.18.
“Viss būtņu daudzums, kas parādās atkal un atkal, pazūd līdz ar
Nakts iestāšanos. Iestājoties Dienai, tās atkal parādās.”
– Bhagavad Gīta, 8.19.
Mahā juga isastāv no četrām jugām – Satja, Treta, Dvāpara un Kali.
Katra juga ilgst simtiem tūkstošu gadu, un katru no tām nosaka arī
dharmas līmenis. Saskaņā ar Bhāgavatu dharmai ir četras kājas:
askēze, tīrība, patiesums un laipnība. Satja jugā tās visas ir neskartas,
tāpēc taisnība un garīgie principi dominē pilnībā. Visumam pārejot
no vienas jugas uz otru, viena no kājām tiek iznīcināta. Līdz Kali jugas
laikam ir palikusi tikai viena kāja. Rezultātā pastāv nemitīgs konflikts
un apjukums. Cilvēki pilnībā aizmirsuši savu mērķi un saikni ar Dievu.
Tūkstoš ciklu no četrām jugām ir viena Brahmas diena. Šajā laikā
dvēseles iemiesojas materiālajā pasaulē (sṛṣṭi) un gūst savas karmas
rezultātus, piedzīvojot neskaitāmas dzimšanas. Pēc tam Brahmas
naktī, kuras ilgums ir tāds pats kā dienai, viss nonāk miera stāvoklī un
nerada nekādu aktivitāti (pralaja). Tas turpinās 360 Brahmas dienas
(gadu), Brahmas dzīves ilgums ir 100 šādi gadi. Pēc tam Visums tiek
iznīcināts (mahā pralaja) un Mahāvišnu atgriežas kosmiskajā ķermenī.
Kā Krišna skaidri norāda Gītas astotajā nodaļā, mēs pastāvīgi
atrodamies šajā ciklā. Mēs piedzīvojam daudzas dzīves un mūs
saista vajadzība pastāvīgi izpausties un izšķīst. Bet caur nodošanos
un Dieva labvēlību mēs varam izlauzties no šī nebeidzamā cikla un
sasniegt Vaikunthas Augstāko mājvietu.
Subjektīvais Laiks
Tas, par ko tika runāts iepriekš, ir kosmiskais laiks, taču ir arī tas,
ko sauc par psiholoģisko laiku. Katrai jugai ir sava ietekme, taču šī
ietekme ir atkarīga no mūsu garīgā stāvokļa. Piemēram, Kali juga ir
pašreizējais laikmets un tas ir visgrūtākais. Taču iekšēji sekotājs var
nejust Kali jugu, bet just tikai Dvāparas vai pat Tretas, vai Satja jugas
ietekmi. Citiem vārdiem sakot, pat ja objektīvi pasaule piedzīvo
noteiktu laikmetu, konkrēta cilvēka iekšējā pieredze var būt citāda.
Cilvēks, kurš tiecas iepazīt Dievu, iet caur dzīvi citā paradigmā. Pilnīgi
iespējams, ka, kamēr ārējā pasaulē valda haoss, subjektīvajā pasaulē
sekotājs var tuvoties Dievam.
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Kopsavilkums
Rezumējot, mēs varam teikt, ka Hari Bhakta Sampradāja būtībā ir
viena no guru-bhakti, un tā ir vērsta uz Paramahamsu Višvanandu.
Sekotāja mērķis ir apzināties savas attiecības ar Viņu. Tas notiek
caur Viņa doto Vaišnavu tradīciju. Caur četru roku ceļu mēs atklājam
Dieva būtību kā Śrīman Nārājanu. Saikne, ko mēs veidojam ar Viņu,
tiek veikta vienlaikus ar mūsu saikni ar Gurudžī. Veidojot attiecības
ar vienu tiek padziļinātas attiecības ar otru. Pateicoties mūsu
pūlēm kalpošanā un garīgajās praksēs, mūsu saikne pastiprinās.
Mēs cenšamies attīstīt paļaušanos un nodošanos. Tas padara mūs
cienīgus saņemt dievišķo žēlastību. Šī žēlastība atklāj Dievišķo
Mīlestību. Tā savukārt ļauj mums izprast to, ka Śrīman Nārājana un
Paramahamsa Višvananda ir viens un tas pats.
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Jautājumi un Atbildes
J: Vai Vaišnavu tradīcijās parasti guru tiek uzskatīts par Dievu?
A: Impersonālistu tradīcijās ikviens ir Dieva pilnība. Atsevišķas
individualitātes sajūta ir tikai šķietamība. Tāpēc guru tiek godināts kā
tas, kurš to ir sapratis. To darot, māceklis cer nonākt pie tādas pašas
izpratnes un sasniegt tādu pašu statusu kā viņu guru. Tomēr Vaišnavu
tradīcijās Dievs un sekotājs ir mūžam atšķirīgi. Sekotājs ir daļa no
Dieva, bet nekad nav pilnīgs kā Viņš. Tāpēc reti kad var atrast guru,
kurš tiek pielūgts kā Visaugstākais. Tā kā guru vienmēr pilda Dieva
gribu, viņš parasti tiek raksturots kā visdārgākais bhakta vai kā Dieva
vēstnieks vai “tik labs kā Dievs, bet patiesībā nav Dievs”.
Tomēr Vaišnavu tradīcijās ir ievērojami izņēmumi, kad garīgais
Skolotājs savas dzīves laikā ir ticis godināts kā Augstākais. Piemēram,
Rādhāraman Čaran Das un Caitanja Mahāprabhu. Šīs personības tika
uzskatītas par dievišķiem iemiesojumiem, kurās Tas Kungs personīgi
ienāca materiālajā pasaulē, lai garīgi paceltu sekotājus.
J: Vai Paramahamsa Višvananda ir ticis kaut kādā veidā iniciēts?
A: Paramahamsa Višvanandam nav nepieciešama oficiāla iniciēšana.
Viņš ir pašpietiekams, pati pilnība. Tomēr, cienot Vaišnavu tradīciju,
Viņš ir paņēmis panča-samskāras iesvētību Šrī Vaišnavu Sampradājā,
ko veica Veda-vjāsa Rangarādža Bhattāra Šrīrangamā. Turklāt
Mahavatārs Babadžī bieži tiek saukts par Paramahamsas Višvanandas
guru. Babadžī ir devis Viņam sannjāsa-dīkšu un licis Viņam nodot
cilvēkiem dažādus Ātma Krija Jogas līmeņus. Bet tas ir jāsaprot tikai
kā Viņa loma, kas tiek spēlēta. Patiesībā Paramahamsas Višvanandas
un Mahavatāra Babadžī statuss neatšķiras. Viena personība nav
augstāka vai pakārtota otrai.

Vedānta un Sampradāja
J: Lielākajai daļai Vaišnavu sampradāju ir labi izveidota Vēdānta
skola, kas balstīta uz Vēdu tekstiem, vai Hari Bhakta Sampradāja
arī ir tāda skola?
A: Mēs noteikti cienām Vēdānta Vaišnavu skolas. Rāmānudžačārjas
Višištā advaita Vedanta patiesībā kalpo par mūsu filozofisko pamatu.
Taču savu izpratni par Dievu un realitāti mēs nesauktu par Vēdāntu,
jo tā nav sakņota Upanišadās vai Brahma-sūtrās. Mūsu galvenie
filozofiskie secinājumi ir formulēti, pamatojoties uz Paramahamsas
Višvanandas mācībām un Viņa Gītas interpretāciju.
Plašākā nozīmē, lai gan Vedānta iepriekš bija būtiska prasība jaunu
sampradāju nodibināšanai, mēs neticam, ka tā ir nepieciešama
mūsdienās. Tādi diženie meistari kā Rāmānudžačārja dzīvoja citā
laikā. Tad bija ļoti svarīgi pierādīt, ka viņu idejas atbilst Vēdu tekstiem.
Lai nodošanās Śrīman Nārājanam uzplauktu, bija nepieciešams
stingrs pamats šajos atklātajos svētajos rakstos. Mūsdienu digitālajā,
globalizētajā laikmetā Patiesība vairs netiek apstiprināta ar šādu
rakstu izteikumiem. Mūsdienu pasaulē lielāko daļu garīgo meklētāju
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nepārliecina sarežģīti argumenti, kuru pamatā ir filozofija un sanskrita
gramatika. Zināma izpratne par Dievu ir nepieciešama, taču patiesībā
lielākā daļa cilvēku meklē taustāmu saikni, kaut ko, kas varētu saistīt
viņu sirdis un vest viņus dziļāk sevī. Tieši uz to ir vērsta Hari Bhakta
Sampradāja.
J: Lūdzu, izskaidrojiet mācību, ka viss ir Nārājana ķermeņa daļa,
un tajā pašā laikā Nārājana ir daļa no sevis paša?

1
2

A: Šis apgalvojums ietver divas realitātes vai drīzāk realitāti, kas
aplūkojama no diviem dažādiem skatu punktiem.
Bezpalīdzība;
Piesātināšanās ar Mīlestību
No vienas puses, mēs visi esam atsevišķi un atšķirīgi, un tāpat kā
ķermenis ir atkarīgs no dvēseles, tā arī viss pasaulē ir atkarīgs no Tā
Kunga. Kā saka Krišna: “Mēs esam Viņa Būtības mūžīgā daļa” (BG
15.7.). Kā daļa mēs esam bezpalīdzīgi. Dievs ir mūsu Kungs, un mēs
esam Viņa kalpi. Tā tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs.
Krišna arī saka, ka sekotājs, kas Viņu patiesi pazīst, apgalvo: “ viss ir
Vāsudeva (Nārājana)”. (Bhagavad Gīta, 7.19.) Sekotājs, kas ir apzinājies
Dievu, saprot Dievišķo Mīlestību. Viņš redz Kungā tās iemiesojumu un
avotu. Materiālo pasauli un pat sevi viņš uztver kā tās pašas Mīlestības
daļiņu. Lai nu kur patiess sekotājs skatītos, viņš redz šo Mīlestību – viņš
redz Nārājana klātbūtni.
Atgriezīsimies pie sveces un saules piemēra. No vienas puses ir
maza liesmiņa (svece) un šķietami bezgalīga “liesma” (saule). Bet, no
otras puses, mirdzoša gaisma viņus vieno. Tā līdzās pastāv atšķirība
un vienotība, bezpalīdzība un piesātināšanās ar Mīlestību. Kā diviem
gaismas avotiem (liesmām) pastāv atšķirība, bet kā gaismai - atšķirības
nav. Dievu apzinājies sekotājs atrodas šī paradoksa noslēpumā. No
vienas puses, viņš slavē un kalpo Tam Kungam un tajā pašā laikā ir
apmaldījies Mīlestības okeānā.
J: Vai jūs uzskatāt, ka ātma saplūst ar Dievu?
A: Nē! Ātma vienmēr saglabā savu identitāti, neskatoties uz to, ka tā
caur Mīlestību ir vienota ar Dievu. Tā ir viltus identitāte ar ego, kas tiek
pamesta. Neatkarības sajūta un doma, ka “es esmu darītājs un esmu
īpašnieks”, tiek pilnībā dzēsta.
J: Kā tas viss sākās? Kā ātma nokļuva materiālajā pasaulē?
Šis jautājums pārkāpj visas filozofijas robežas. Mūsu prāts nevar
pilnībā aptvert to, kāpēc dzīve attīstās šajā materiālajā pasaulē. Var
teikt, ka ātma nepieder šim nosacītajam stāvoklim. Tās sākotnējā
atrašanās vieta ir Vaikuntha. Kalpojot Śrīman Nārājanam, tās ir ātmas
mājas. Iemesls atstāt šo sfēru nav kļūdas vai pārkāpuma dēļ. Tas drīzāk
ir Dieva neaptveramās dievišķās gribas dēļ.
J: Ja nav darītāja vai īpašumtiesību sajūtas, vai tas nozīmē to
pašu, ka mums nav brīvas gribas?
A: Brīvā griba ir perspektīvas jautājums. Kad esam saistīti ar savu egoidentitāti un mums nav garīgas saiknes, tad mēs saprotam, ka mums
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ir brīva griba. Mēs esam sava likteņa saimnieki, mēs plānojam un
kontrolējam notiekošo. Acīmredzot mēs saprotam, ka ir daudzas lietas,
kas nav mūsu rokās, bet kopumā tiek uzskatīts, ka mums ir ietekme
uz lietām. Savukārt tie, kuriem ir garīga saikne, saprot, ka visu un arī
viņu dzīvi vada Dievs. Tie redz, ka aiz visa notiekošā ir kāds augstāks
mērķis un, ka viss notiek ar noteiktu nolūku. Neskatoties uz to, pastāv
arī izpratne, ka ir nepieciešamas patiesas pūles. Bez šīm pūlēm mēs
nevaram sagaidīt to, ka labvēlība nolaidīsies pār mums. Šajā līmenī
mums ir izvēle pacelties un ļaut attiecībā uz mums īstenoties Dieva
plānam.
Taču pilnībā Dieva apzinātai dvēselei nav tādas lietas kā brīva griba. Ir
tikai Dieva griba. Ātma ir izpausta pilnībā un ir Mīlestībā savienota ar
To Kungu. Tā rezultātā nav atšķirības starp to, ko vēlas Dievs un ko vēlas
indivīds. Viņu gribas kļūst par sinonīmiem. Šāds uzticīgs sekotājs kļūst
par nevainojamu Dieva Tā Kunga pārstāvi.
No šī viedokļa, katra kustība, pat zāles stiebra kustība, var notikt tikai
ar Dieva piekrišanu. Visi notikumi, gan labi, gan slikti, ir labdabīgi.
Viss tiek skatīts no galīgās perspektīvas, tas tiek uztverts kā kosmisks
atklājums. Prātam, kas ir saistīts ar šo materiālo realitāti, ir ļoti grūti to
pieņemt. Apjukums rodas tāpēc, ka mēs cenšamies izmantot loģiku, lai
saprastu daudz lielāku kosmisko ainu. Šis konflikts tiek ilustrēts Gītas
vienpadsmitajā nodaļā:
“Dronu, Bhīšmu, Džajadrathu, Karnu un arī citus varenos karotājus Es
jau esmu iznīcinājis, tāpēc nogalini viņus bez vilcināšanās. Tu noteikti
uzvarēsi savus ienaidniekus cīņā.”
– Bhagavad Gīta, 11.34.
Ardžuna saprot, ka kara iznākums jau ir izlemts un viņa ienaidniekus
Krišna jau ir nogalinājis. Prāta līmenī viņš uzskata, ka ir savu ienaidnieku
slepkava, un Pāndavu uzvara gulstas uz viņa pleciem. Taču Krišnas
kosmiskajā veidolā viņš redz, ka nākotne jau ir notikusi saskaņā ar Viņa
gribu. Ardžuna saprot, ka viņš ir tikai instruments. Tas, kuram ir garīga
saikne, to jūt. Tāpēc viņi rīkojas pēc labākās iespējas un atdod visu
Tam Kungam. Dieva apzinātam sekotājam tā nav patiesība, pēc kuras
tiekties, tā viņam ir izdzīvota realitāte.
Bet neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir nodevies vai nē, brīvā griba joprojām
ir ilūzija. Jebkurai personai vajadzētu atzīt, ka mums nav brīvības
darīt to, ko mēs gribam. Labākajā gadījumā -mums ir nosacīta griba,
kurā materiālā pasaule ierobežo mūsu rīcību. Mūsu spējas nav
ideālas. Dzīves piedāvātās izvēles un iespējas ir ierobežotas. Bet, ja
mēs ieskatīsimies dziļāk, mēs redzēsim, ka mēs pat neesam pilnīgi
brīvi domāt un atšķirt. Mūs tik bieži nomoka vēlmes un bailes. Mēs
nepārvaldām savu prātu, tāpēc kaut kādā veidā neizbēgami esam
apkārtesošās pasaules vergi. Neskatoties uz visu teikto, sekotājs saprot,
ka ir nepieciešama atbildība un maksimāla piepūle. Patiesību, ka viss ir
Dieva vadīts, nevar pārnest uz mūsu ikdienas pieredzi. Šāda domāšana
tikai novestu pie nepamatota slinkuma un vieglprātības. Kamēr mums
ir prāts un kamēr mēs neesam sasnieguši Dieva apzināšanās stāvokli,
saskaroties ar problēmsituācijām mēs rodam tikai daļēju risinājumu.
Mums ir jāpilda visi savi pienākumi ar pilnu entuziasmu un rūpību. Pat
parādījis Ardžunam, ka Viņš kontrolē kara iznākumu, Krišna vairākkārt
mudina Ardžunu iesaistīties savā dharmā:
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“Tāpēc celies un iemanto slavu! Uzvari savus ienaidniekus un izbaudi
plaukstošu karalisti!’ Es viņus jau esmu nogalinājis; tāpēc tev jārīkojas
tikai kā Manam instrumentam, ak, diženais Lokšāvēj!”
– Bhagavad Gīta, 11.33.
Sekotāji saprot, ka viņi ir Dieva gribas instrumenti. Tāpēc viņiem ir
vēlme censties un pildīt šo lomu, labi zinot, ka galu galā rezultāts ir
Dieva rokās.
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