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yo mA\ p[yEt sv/ sv c mEy p[yEt ।
t-yAh\ n prZ[yAEm s c m
 n prZ[yEt ॥ 6 - 30॥

Îprastomis raidėmis:
Jo Mam paʃjati sarvatra sarvam tʃa maji
paʃjati tasjaham na pranaʃjami sa tʃa mê na
pranaʃjati.
Kurs Mane rēgi visame ir māto visa manīje,
tām Aʃ niekados nepradingstu, ir jis nuo
Manês niekumet nebsiʃālina.
(6-Pokalbio 30-eilėsīs).
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PASTABA
Nepaprastû mano vartojamû ȝodiû ir apskritai kalbos taisīklingumui priȝiūrėti ir pataisīti, kur tai reikalinga, padėjo mān
mano Bitiulis Antanas Krausas. Jis pasirūpino ir ʃio vertimo
atspausdinimu. Uȝ tai sakau jām nuoʃirdiausiâ ātiū. Sanskrito
ȝodius Sanskrito raʃmenimis atspausdinti, kaip norėta, ʃiame
leidime nėra galima, bet ir nuo kitû ketinimû tenka dėl ēsamû
sunkenībiû atsisakīti.
Pagaliau sakau ʃirdingâ ātiû ir visiems, kurie savo aukomis
padārê galima ʃî veikalēlî atspausdinti.
Detmolde 1947-mt. Geguȝės mėn. 25-d.
VĪDŪNAS
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Paaiʃkinimai
[1] 1947 metû leidime Vîdūno raʃība buvo kiek taisīta, ʃiame
leidīnīje taisīta dar kartâ. Reiktû pastebėti, kad vīdūniʃkos
raidės maȝoji ʃ ir didȝioji Ʃ (lietuviʃka senovinė stilizuota runa
SOWILO ᛊ - saulė) ir ȝ (senovinė angliʃka YOGH kas taspat
pasukta senovinė runa EIWAZ ᛖ - eiva, kas taip pat reiʃkia
sâjogâ, sâjūgâ, sâjungâ). Kitos raidės galėtû būti keitʃamos
taip: ê - ę, î - į, û - ų atsisakant visû nosiniû, kurios nedera
su runiniu raʃtu, nes nerodo krīpties. Siekiant logiʃkumo ilgai
tariamas raides a, e reiktû ȝīmėti ā, ē, o nosines â, siekiant suvienodinti stilû. Līgiai kaip ir ilgai tariamos balsės u, y turėtu
būti ȝīmima ū,ī, siekiant iʃvengti bereikalingo runos KAUNA
ᚲ, raidės ȝīmintʃios suȝeidimâ, vartojimo¹. Bhadavad Gītâ ʃiuo
metu îprastai vartojamais lietuviʃkais raʃmenimis skaitytojas
gali rast Vīdūno raʃtû III tome². - A.M.

¹http://utf8-characters.com/runic/
²http://gindia.lt/bhagavad_gita.pdf
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ȜODIS APIE ƩÎ BHAGAVAD GĪTOS
VERTIMÂ
Parāʃês ilgû mētû mâstīmo veikalâ apie ȝmonĳos Sâmoningumâ tikībiniuose padavimuose, Ʃventraʃtiuose ir Ʃventuose
ȝīmȝenkliuose, panorėjau vienâ ȝīmiausiûjû ʃventraʃtiû versti î Lietuviû kalbâ. Jau seniai buvau mānês, kad tām tiktû
Chinietiû iʃmintiaus Lao-Tsės raʃtas Tao-Te King arba Hindû
Bhagavad Gīta. Bet pradėjus versti Lao-Tsės veikalâ iʃ Vokietiû kalbos vertimû, greit numaniau, kad geriau būtû versti
Bhagavad Gītâ.
Prieʃ maȝ-daug 30 mētû buvau pasistēngês nors kiek iʃmokti sanskrito kalbâ, kuria Bhagavad Gīta paraʃīta. Pirma
priemonê tām buvo knīga: Franz Boop. Kritische Grammatik der Sanskrita Sprache, Berlin, 186⒏ Tada studĳuodamas Berlīne naudojausi veikalu: F. Kielhorn, Grammatik
der Sanskrit-Sprache, Berlin 1888, knīga Georg Bühler, Leitfaden für Elementarkursus des Sanskrit, Wien 1909, bei Adolf
Friedrich Stemzler Richard Pischel. Elementarbuch der Sanskritt Sprache, Berlin 189⒉
Bet visokie darbai-reikalai atitraukê mane nuo patvaresnio
pasidarbavimo tai kalbai pramokti, ir ji man iʃlengvo iʃ atminties jau ir slinko. Todėl, pradėjus versti Bhagavad Gītâ î
Lietuviû kalbâ, pasiėmiau kelis jos vertimus î vokietiû kalbâ,
vīriausiai Prof. Dr. P. Deussen'o Der Gesang des Heiligen, Leipzig 1911, Dr. Franz Hartmann'o Die Bhagavad
Gita, Das Lied der Gottheit, Braunschweig 1897, Theodor
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Springmanno Bhagavad Gita, Der Gesang des Erhabenen,
Lauenburg-Elbe 1921, pagaliau K. O. Schmidt, Bhagavad
Gita, Das Hohe Lied der Tat, Baum-Verlag, Pfullingen 1940
ir vienâ jos vertimâ î Anglû kalbâ, būtent: Annie Besant
and Bhagavan Das, The Bhagavad Gita, Adyar-Madras, India
192⒍ Tame veikale sanskrito kalbos sakiniai dār ir atskirais
ȝodiais padalinti, taip kad kiekvienām Giesmės eilėsiui pridėtas ȝodīnėlis.
Pradėdamas dārbâ, atsiȝiūrėjau vīriausiai î minėtuosius vertimus. Nelengva mān buvo susivokti patiuose Sanskrito sakiniuose. Bet kartâ iʃvertês visâ veikalâ ir jî sulīginês su Hindû
raʃtu, pradėjau iʃnaujo versti. Ir kartojau tâ dārbâ penkis sīkius, jeib nors-kiek būtiau prikopês dvāsinî jos sâmoningumo
līgî. Daug mān padėjo iʃ Hindĳos pasirūpintas ȝodīnas: Vaman Shrivam Apte, Sanskrit English Dictionary, Bombay
1922 ir toliau Carl Cappeller, Sanskrit Worterbuch,
Straßburg, 1887, Verl. J. Trübner.
Labai ir sunku buvo surasti tinkamiausius Lietuviû kalbos
ȝodius taip vienām gīvēnant ir retai teturint progos lietuviʃkai,
bet ir kitaip dār pakalbėti. Tai ieʃkinėjau Dr. M. Niedermann'o, A. Senn'o ir F. Brender'o Lietuviû Kalbos Ȝodīne,
Heidelberg 1932, Prof. St. Ʃalkauskio Bendrojoj ﬁlosoﬁjos terminĳoje, Kaunas 1937 ir Ȝodīne Friedrich Kurschat,
Litauisch-deutsches Wörterbuch, Halle a. S. 188⒊
Bet svarbu mān buvo pirm viso iʃ to dvāsinio līgio, iʃ kurio Bhagavad Gītos kūrėjai jâ parāʃė, jos giliausiâjî tūrî ir lietuviʃkai apreikʃti, īpatiai jos pagrindines mintis, būtent, kad
ēsame DIEVÛJE ir Jame turime sâmoningėti.
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Sanskrito kalbos vardus ir ȝodius raʃau savo raidėmis [1],
bet kaip raidės Hindû parenkamos. Sanskrito balsiû ilgî paȝīmiu
brūkeliu, ʃiaip tām vartodamas stogēlî, kurî dedu ir ant jû e,
kurs ten kaip ir o visumet īra ilgas, ir ʃiaip ant kitû balsiû,
kada ȝodis pritaikomas mūsû kalbos tvarkai, pvzd., kada vartojamas galininko linksniu.
Sanskrito ȝodiams ir vardāms kirtis dēdamas ant prieʃpaskutinio skiemens, jeigu jo balsis ilgas, jeigu trumpas, ant tretio
skiemens iʃ gālo skaitant. Dėdamas po lietuviʃko ȝodio kartais sanskrito ȝodî skliaustēliuose, daȝniausiai parenku tām jo
vienâskaitos vardininkâ. Primintina dar ir tai, kad prieʃ kiekvienâ Bhagavad Gītos
dālî ir pokalbî dedu aiʃkinimus to, kas jos ȝodiais pareiʃkiama.
Tilȝėje 1940-mt. Liepos 20-d.
VĪDŪNAS.
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SUPAȜINDINIMAS SU GIESME
Didiejie Hindû Ʃventraʃtiai īra Vedos, Upaniʃados bei Vėdanta ir vėlesniû laikû Gautāmo Buddhos Kalbos. Tais rāʃtais ir dār ʃiandien naudojasi Hindūs vīriausiai Hinduizmo
dvāsininkai, Brāhmanai. Plātiajai visuomenei Ʃventraʃtis īra
Bhagavad Gīta, Palaiminantioji Giesmė.
Ji īra maȝa dalis didiosios eiliuotos apīsakos MahaBhàrata,
tai ēsti Didīsis Kovotojas. Ʃi apīsaka apima 100 000 dvieiliû
eilėsiû. Jos turinīs ʃitoks.
Garsios valdovû Kurû giminės karvedīs Bhīʃma mūʃio lauke
mirtinai suȝeistas. Mērdėdamas jis jauniesiems aiʃkina îvīkius
ir tai, kas darītina tauriûjû ȝmoniû, tėvīnės gīvēntojû. Ȝmogus
ilgstâsis iʃvadavimo. Bet jis jām tenka tiktai, jeigu ȝmogus
nuoʃirdiausiai eina savo pāreigas.
Augʃtiausios pāreigos skirtos valdovui ir kariāms. Bet līgiai vertintinos ir ʃeimos tėvû pāreigos. Visumet jos turi būti
atliekamos tauriausiu pasiʃventimu. Ʃeimos tėvû elgesīs īra
visos tautos gērbūvio pagrindas.
Ʃios pamokinantios apīsakos maȝa, bet labai svarbi dalis
īra Bhagavad Gīta, Palaiminantioji Giesmė, kuri susideda tik
iʃ 700 dvieiliû eilėsiû.
Joje pāsakota, kaip dviejû gentiʃkû giminiû, Pàndavû ir
Kurû, kariuomenės, geriausiai ginkluotos, susitinka kovojimui.
Pàndavû pusėje ȝīmiausias karīs īra Ardȝuna. Jo karinî veȝimâ
valdo Kriʃna. Kurû valdovas īra aklasis Dhritaràʃtra. Jis prāʃo
savo valdininkâ Sandȝajâ, kad jām aiʃkintû, kas dārosi. Jo
sūnus, Durjodhana īra uȝimtas pasitarimo su savo kariāvimo
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mokītoju Drona.
Taip ir prasideda Bhagavad Gīta. Kad ji neturi būti suprantama kaip kokio gīvēnimiʃko vīksmo apīsaka, matīti jau iʃ
îvairiû vardû. Abi gimini varȝosi dėl Hastinapùros, drambliû vietovės, vadinas, dėl gāliû susikaupimo gīvātos. Laukas,
kuriame tenka kautiesi, îvardintas Dharmakʃėtra, tiesos ir pareigû līguma, ʃventu lauku, kurs seniau buvo Iʃminties didiūnû nuosavībė. Vīriausi-dvi visos giesmės asmenībi īra Kriʃna ir Ardȝuna. Juodu îvairiais, nēt labai prasmingais vardais
vadinamu. Ir jû ginklû vardai, pvzd. Devadatta, Dievo duota,
primena, kad visa, kas pāsakojama, īra vidinės prasmės rīʃkinimas.
Kriʃnâ ir Ardȝunâ reikia iʃmanīti kaip īpatingas galias ȝmogaus asmenībėje bei gīvēnime. Kriʃna, Tamsusis, Slėpiningasis, īra ȝmogûje, bet ir visoje Visatoje Dieviʃkumas. Ardȝuna, Ʃviesusis, Ȝinomasis, īra ȝmoniʃkumas ȝmogûje, asmenībės nusimānīmas, sâmonībė, paprastai îvardījama ȝodiu
aʃ. Ʃis pasĳunta pastatītas ties visokiomis gāliomis ir līdimas
visokiû gāliû. Jas visas ir visâ vīksmâ nustāto ir valdo kāriʃko
veȝimo, būtent, asmenībės vedėjas, Augʃtiausiasis, apsireiʃkiâs
kaip Kriʃna (Kristus).
Ardȝunai grêsia ir jî supa visokios galībės. O jis liepiamas
îsigīti gāliâ joms suvaldīti. Jei jis būtû apveikiamas, jis netektû
savo esimo ȝinojimo. Laimėdamas jis iʃkiltû î Augʃtiausiojo
Ʃviesâ, susivoktû patiame esmingame gīvume bei pagrindinėje sâmonėje.
Sunku jām kovoti. Tūlas jėgas jis īra labai pamėgês. Jos
jām atrodo, tarsi būtû jo giminės. Kiekvienas ȝmogus mīli
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savo nuotaikos būsenas, savo pageidāvimus, savo mintis ir sumānīmus. Tokiose sâlīgose ȝmogus susipranta ēsantiu, ir iʃ
to jām pasidāro gīvēnimo uȝdaviniai ir jo prasmė.
Visa Bhagavad Gīta, galėtūme sakīti, visa gīvēnimo giesmė,
siekia sukelti ȝmogui sâmoningumâ ir gāliâ, kad rīʃkintû tâ
savo gīvēnimo prāsmê. Īra tai jo pareiga. Kiekvienas ȝmogus pasaulio kūrėjo vartojamas kaip priemonė visām gīvēnimui gīvinti ir tobulinti. Ko-sâmoningesnė ʃi priemonė, toreikʃmingesni īra jo pastangû daviniai visām pasauliui.
Ȝmogus îgīja sâmoningėjimui galimumâ su kiekvienu aiʃkesniu nusimānīmu, kad jis īra ir būna Dievûje. O tas jo nusimanīmas nuolatai ʃvinta, ȝmogui einant nuoʃirdiausiai visas
gīvēnimo jām skirtas pāreigas, pasiduodamas Dievo vāliai.
Toks nusimānīmas Dievūje īra atsigavimas patiame ēsmiʃkame Gīvume. Pats atsigavimas su tām dāromomis pastangomis ir îgītoji būsena Hindû rāʃtuose vadinamas Joga, tai īra,
kâ mēs îvardījame ȝodiu tikība. Ʃitʃe tām paȝīmėti vartojamas ȝodis Gaivata. Ȝmogus, kurs Dievūje atsigauti stēngiasi,
īra Hindû îvardījamas ȝodiu Jogin. Jām atitikti sakīsime,
toks ȝmogus īra Gaivius, o kurs atgailėja – Gailius. Pastebėti
reikėtû, kad taip, kaip Bhagavad Gītoje aiʃkinama, mâstīta
seniau kaip 4000 mētû.
Visas Bhagavad Gītos turinīs sudėtas iʃ 18-kos Pokalbiû,
kurie nėra līgaus eilėsiû gausumo. Jie padalinami po ʃeʃis.
Taip tada Bhagavad Gīta īra trĳû daliû.

I-Dalis. Ȝmogus ir prasmingiausias jo
Pasistengimas susivokti Dievûje
Kriʃna tvirtina asmēniʃkām ȝmogui, kad jo gīvēnimo prasmė
īra darbuoties, veikti, kovoti, î niekâ neatsiȝiūrint. Gīvēnimas
ir mirimas nėra ēsmiʃki, bet praeinami vīksmai. Augʃt abiejû
īra esmiʃkumas, kurî ȝmogus gīvēndamas turi pasitikrinti,
vadinas, gīvas būdamas, jis turi esmiʃkėti, esmiʃkesniu pasidarīti, ir tuo gīvâjî gīvēnimâ savimi dār gīvinti.
Visa-tām svarbus īra veikimas. Jis dvejopas, būtent mâstīmas ir atsidavimas. Bet veikimas neturi kibti prie savo pasėkû.
Jis nedarītinas, kad iʃ to veikėjui būtû naudos ar iʃvēngiamas vargas ir bauda, bet kad pildītûsi Augʃtiausioji valia, kuri
pasireiʃkia iʃ tos būklės, î kuriâ ȝmogus gīvēnime īra patēkês,
ir iʃ kurio jām iʃkīla tām tikros pāreigos.

I-Pokalbis. Gaivata iʃ Sukniubimo.
Ardȝuna, ȝmoniʃkumo prādas ȝmogaus asmenībėje, nusimāno
ēsâs dviejû prieʃingû galībiû tārpe. Visokie atsiȝvalgīmai menkina jo rīȝtingumâ, ir jis nusimena. Numāto baisius îvīkius ir
kalba Kriʃnai, savo gīvēnimo vādui, apie skaudias pāsėkas, kurios pasidārantios iʃ giminingû tautû kovos. Netēkês drâsos,

I-Dalis
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Ardȝuna visai sukniumba ir ȝāda nekovoti, veikiau mirti ar
pasiduoti.
Ir prasideda Bhagavad Gītos ȝodiai. Pirmuoju paraʃīta Om
(aum). Tuo norėta priminti Augʃtiausiojo, kurs īra visa-ko
pradia, vīksmas ir galutinumas. Iʃ to ȝodio Krikʃtionims, o
īpatiai Europietiāms, tēko ȝodis Amen. Pirmame pokalbīje
daug visokiû vardû pasitinkame. Visi jie reikʃmingi, ir daȝnai ʃitʃe aiʃkinami. Tik jie truputî grasina. Toliau jû nebėra
tokiame gausume.
Om. Prasideda Palaiminimo Vieʃpaties Giesmė.
Dhritaràʃtra sākė:
⒈ Kâ dārė susirinkê Ʃventojoje Līgumoje, Kurû laukuose,
uȝsidēgê kovoti, manieji ir Pàndavai, Sandȝaja?
Sandȝaja sākė:
⒉ Pamātês kovai susibūrusiâ Pàndavû kariuomenê, valdovas
Durjodhana, priėjo savo mokītojâ ir tārė:
⒊ Ȝiūrėki, mokītojau, kokis galingas tītveikas īra Pàndavû
kariuomenė, suʃaukta Drupados sūnaus, iʃmintingo tavo mokinio!
⒋ Didvīriû tʃe, didi ʃaudītojai tempīnėmis (lankais), kovojo
līgūs Bhīʃmai ir Ardȝunai, būtent Jajudhàna, Viràta ir Drupada didiame kovos veȝime,
⒌ Dhriʃtakėtus, Tʃėkitàna ir narsusis Kàʃios valdovas, Purudȝit, Kuntibhodȝa, Ʃaibja, Vīrû galingasis,
⒍ stiprusis Judhamàǌus, drâsusis Uttamaudȝas, Saubhadra
ir Draupadėjas, visi didiû kāriʃkû veȝimû kariai.
⒎ Suȝinoki bet, Geriausiasai dukart gimusiûjû, ir visus, kurie
īra mano kariuomenės vadai, îvardīsiu juos tau prisiminti:

I-Dalis
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⒏ Tavo Didingumas ir Bhīʃma, Karna ir Kripa, Kovû laimėtojas, Aʃvatthàmas, Vikarna ir Saumadatti,
⒐ ir daug kitû karȝīgiû, kurie manês-dėl ir gīvībės atsisāko,
su îvairiais ginklais ir kautīniû îrankiais, visi miklûs kovai.
⒑ Tik nepakankama atrodo mūsû galia, vadovaujama Bhīʃmos, o jû kariuomenė, Bhīmai ēsant jos vadu, īra pakankama.
⒒ Todėl tegul visi karininkai savo dalīse pāgal savo laipsnî
uȝima vietas aplink Bhīʃmâ!
⒓ Taip kalbėjusiām (būtent Durjodhanai) padarīti dȝiaugsmâ,
seniausiasis Kurû, jû tėvūnas (Bhīʃma, apgailestāvimû turtingasis), pūtė î savo kauʃâ, kad sugriovė kaip liūto staugimas.
⒔ Staiga subaubė visokie kauʃai, didi ir maȝi būbnai, ragai
ir trimitai, kad triukʃmas buvo didiausias.
⒕ Tada didingame savo kāriʃkame veȝime, traukiamame
baltû ȝirgû, Màdhava (Mēdui līgusis, Saldusis, Kriʃna) bei
Pàndava (Ardȝuna) atsistojusiu pūtė î dāngiʃkus savo kauʃus.
⒖ Hriʃīkėʃa (Jusliû Vieʃpats, Gauruotasis, Kriʃna) pūtė î
kauʃâ Pàntʃadȝaǌa (Tautas suburiâs kauʃas), Dhanandȝaja (Grobininkas, Ardȝuna) î kauʃâ Devadatta (Dievo duota), o Vrikodara (Baisi Vilko Rīklė, Bhīma) pūtė î didîjî baisaus veiksmo
kauʃâ Paundrâ,
⒗ valdovas Judhiʃthira, Kuntios sūnus, pūtė î Anantavidȝajâ
(Amȝinoji Pērgalė), Nakula ir Sahadėva pūtė î Sughoʃâ (Saldbalsė) ir î Manipuʃpakâ (Brangmenimis puoʃta);
⒘ ir Kâʃja su didiu ʃaujamu lanku, Ʃikhandi su didiu kâriʃku
veȝimu, Dhriʃtadjumna ir Viràta bei neapveikiamas Sàtjaki
(Jujudhāna),
⒙ Drupada ir Draupadėjas, Ȝēmės Vieʃpatie, ir galingrankis
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Saubhadra, visi iʃ visû ʃaliû pūtė î savo kauʃus.
⒚ Tas triukʃmas, atsigarsėdamas savo griausmu iʃ ȝēmės ir
dangaus, drâskė Dhritaràʃtros sūnû ʃirdis.
⒛ Tada, pamātês Dhritaràʃtros sūnus susirikiāvusius kovai,
ir pradėjus ʃoviniāms lėkti, Pāndû sūnus (Ardȝuna), kurio
vėliavos ȝēnklas īra bezdionė, pakėlė savo tempīnê (lankâ),
2⒈ ir sākė Hriʃīkėʃai ʃiuos ȝodius, Ȝēmės Vieʃpatie.
Ardȝuna sākė:
Sustabdīki vidurīje tarp abiejû kariuomeniû mano veȝimâ,
Atʃjuta (Nepajudomasis),
2⒉ jeib aʃ gerai galėtiau îsiȝiūrėti tuos, kurie atsistoja, kovoti
înirtê, ir su kuriais mān teks rungties kilusiame kare!
2⒊ Matau tʃe susibūrusius kovai, geidingus îtikti nelabos
minties Dhritaràʃtros sūnui (Durjodhanai).
Sandȝaja sākė:
2⒋ Taip kālbintas Gudakėʃos (Garbanuotojo, Ardȝunos), Hriʃīkėʃa sustābdė, Bhàrata (Kovotojau), geriausiâjî veȝimâ vidurīje
tarp abiejû kariuomeniû,
2⒌ ir ties Bhīʃma, Dronia ir visais ȝēmės didiūnais jis tārė:
Ȝiūrėki, Pàrtha (Prithos sūnau, Ardȝuna), kaip tʃe susibūrê
visi Kurûs!
2⒍ Ir Pàrtha (Ardȝuna) mātė prieʃais atsistojusius tėvus, protėvius, mokītojus, avīnus, brolius, sūnus, vaikaitius, draugus,
2⒎ uoʃvius ir bitiulius abiejose kariuomenėse; ir, visus stebėjês, kaip susirikiavusios giminės vienai kovoti su kita, Kauntėja (Ardȝuna),
2⒏ sujaudintas tārė nusiminês.
Ardȝuna sākė:
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Iʃvīdês ʃiuos savo gentis, Kriʃna, kaip uȝsidēgê kovoti, jie susibūrė,
2⒐ mano nariai suglemba ir mano burna dȝiūsta, visas kūnas
drēba ir mano plaukai ʃiauʃiasi,
30. Gāndīva (ginklas, lankas) slīsta mān iʃ rankû, mano oda
kaista, nebeîstēngiu pastovėti ir mano protas sukrinka,
3⒈ matau nelaimės grāsimus, Kėʃava (Graȝplauki, Pilnaplauki,
Kriʃna), o dār nei nenumatau, ar būtû ir gēra kovoje uȝmuʃti
savo gimines. 3⒉ Negeidauju pērgalės, Kriʃna, nei valdiuvos, nei pasimėgimo. Kâ reikʃtû mums valdiuva, Govinda (Kārvės, Maistingumo Laimėtojau), kas dȝiūgavimas, kas gīvībė!
3⒊ Mūsû geidaujama valdiuva, dȝiūgavimas ir pasimāginimas
iʃ jû, kurie sukilê kovai, atsiȝadėjê gīvībės ir lobio,
3⒋ būtent, mokītojai, tėvai, sūnûs, nēt gi sēntėviai, avīnai,
uoʃviai, vaikaitiai, svainiai ir kiti gentīs.
3⒌ Nenoriu juos ȝudīti, jeigu ir mane uȝmuʃtû, Madhusùdana (Daimonû Nugalėtojau, Kriʃna), nei dėl trĳû gīvātû valdīmo, ko-maȝiau dėl ȝēmės.
3⒍ Uȝmuʃê Dhritaràʃtros sūnus, kokî patēnkinimâ iʃ to turėtûme, Dȝanàrdana (Ȝmoniû Iʃblaʃkītojau, Kriʃna)? Nuodėmė
būtû, ȝudant ʃiuos pasikėsintojus!
3⒎ Todėl iʃtikrûjû netinka uȝmuʃti Dhritaràʃtros sūnus, patiû
gimines. Ar galėtūme būti laimingi, iʃȝudê savo gentis, Màdhava?
3⒏ Jeigu jau tie, kurie īra aistros apniauktos dvāsios, nemāto,
kaip nusikalstame, ardīdami ʃeimas, neapkêsdami bitiuliû,
3⒐ tada nors turėtûme patīs susiprasti ir atsigrêȝti nuo nuo-
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dėmės ʃeimoms naikinti, Dȝanàrdana!
40. Ȝūstant ʃeimoms, ȝūva ir nepamirʃtami ʃeimû padavimai apie pāreigas, ir taip, ʃeimoms iʃnīkus, virʃû tikrai îgauna
neteisingumas,
4⒈ neteisingumui vīraujant, Kriʃna, ir ʃeimû moteros iʃtvirksta, Vàrʃnėja (Vriʃnios [Vieʃpaties] Sūnau, Kriʃna), o moteroms
nusiȝengiant, visi luomai sugenda.
4⒉ Ʃis luomû sugedimas vertia î prārajâ kartu su ʃeimomis
ʃeimû griovėjus, ir proseniai nebetenka reikʃmės, neblikus jiems
pagarbos.
4⒊ Tokiais ʃeimû griovėjû nelabumais ir luomû vertībiû naikinimais iʃnīksta amȝinos vertės giminiû ir ʃeimû îprotiai.
4⒋ Ir tiems, kurie īra iʃrovê ʃeimû vertībes ȝmonėse, Dȝanàrdana, tenka būti nuolatai pragare, kaip girdėjome.
4⒌ Gaila labai, bet mēs kėsinamėsi didiai nusikalsti. Geidaudami pasimėgti krāʃto uȝvaldīmu, mēs rīȝtamėsi ȝudīti savo
gimines.
4⒍ Būtû geriau, jeigu, mān nesiginant ir mētus ginklus,
Dhritaràʃtros sūnûs kovoje mane uȝmuʃtû!
Sandȝaja sākė:
4⒎ Kalbėjês kovoje tokiu būdu, Ardȝuna, mētês savo lankâ su
smigtiais, palauȝtas nusiminimo, susmuko savo veȝimo sėdēlīje.
Toks tai īra palaiminantios Giesmės, Bhagavad Gītos, slėpiningojo mokslo apie Augʃtiausiâjî, gaivātos raʃto pasiaiʃkinimo tarp Vieʃpaties Kriʃnos ir Ardȝunos pirmasis Pokalbis,
îvardintas: Gaivata iʃ Sukniubimo. (Ardȝuna – Viʃàda – Joga).
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II-Pokalbis. Gaivata iʃ Susimâstīmo.
Kriʃna, dieviʃkumas ȝmogūje, aiʃkina Ardȝunai, asmenībės
prādui (sâmonībei), kad ȝmogus sâmoningėja, atskirdamas
tai, kas āmȝina, nuo to, kas pranīksta, suprasdamas, kad ȝmogus turi būti kovotoju, kuriām uȝduotos tām tikros pareigos,
ir pagaliau, kad reikia jas eiti be prisikibimo prie kokio nors
pasitēnkinimo. Ardȝunai pageidāvus suprantamēsniû aiʃkinimû, Kriʃna nuʃvietia sâmoningėjimo kēliâ.
Sandȝaja sākė:
⒈ Jām, kurs taip uȝuojautos pagautas buvo, kurio ākīs āʃaromis
pasruvusios giliame nusiminime, Madhusùdana (Daimonû Nugalėtojas, Kriʃna) tārė ʃiuos ȝodius.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒉ Iʃ kur ʃioje visa nulemiantiojoj būklėje tau toks suglebimas, kurs nemėgstamas tauriûjû, kurs nekelia augʃtīn ir nėra
garbingas, Ardȝuna?
⒊ Nepasiduoki silpnumui, Pàrtha! Tau jis nepridera. Atmeski
gėdingâ ʃirdies bailumâ! Sukilki, Parantapa (Prieʃû Naikintojau)!
Ardȝuna sākė:
⒋ O kaip galėtiau su smigtiais kovoje pulti Bhīʃmâ ir Dronâ,
Madhusùdana? Juodu īra pagarbos verti, Arisūdana (Prieʃû
Nugalėtojau)!
⒌ Geriau pasaulīje gīvēnti iʃmaldomis negu uȝmuʃti garbingus mokītojus. Muʃês tuos mokītojus, kad ir geidaujantius
mūsû vertībiû, aʃ vālgītiau krauju apʃlakstītâ duonâ.
⒍ Dār ir neȝinome, kas mums svarbiau, ar kad mēs juos,
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ar kad jie mus pērgalėtû. Uȝmuʃê ʃiuos Dhritaràʃtros sūnus,
sukilusius prieʃ mus, ir mēs nebenorėtûme gīvēnti.
⒎ Uȝniktas uȝuojautos niūkumo, mano protāvimas krinka,
ir nebenuvokiu, kas mano pareiga; tai ir klausiu tave, kas būtû
geriau (mān darīt). Pasakīki mān , Tavo mokiniui, tai rīʃkiai!
Mokink mane, tave prāʃantîjî!
⒏ Nenumatau, kad iʃnīktû mano nusiminimas, kurs dȝiovina
visus jausmus, jeigu pasaulīje ir îgītiau nelīginamai klestėjantiâ valdiuvâ ar taptiau nēt dievaitiû vieʃpatiu!
Sandȝaja sākė:
⒐ Taip kalbėjês Hriʃīkėʃai (Kriʃnai), Gudakėʃa (Ardȝuna),
tas Parantapa, nutilo, sākês Govindai (Kriʃnai), kad nenorîs
kovoti.
⒑ Tada Hriʃīkėʃa, līg nusiʃīpsodamas vidurīje tarp abiejû
kariuomeniû, tārė nusiminusiâjâm ʃî ȝodî, Bhàrata.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒒ Tu gailies tû, kurie neapgailėtini, nors tavo ȝodiai ir īra
prasmingi. Iʃmintiai negedi nei dėl gīvûjû nei dėl mirusiûjû.
⒓ Nebuvo laiko, kada nebūtiau buvês, nei tu, nei ʃie tītveikû
didiūnai, ir nesiliausime būnâ po viso.
⒔ Kaip gimusīsis savo kūne patiria vaiko metus, jaunātvê
ir senātvê, taip jām ir tenka naujas kūnas. Rīȝtingasis todėl
nesigraudēna.
⒕ Santīkiāvimai su daigtiʃkumu, Kauntėja (Ardȝuna), padāro patiriamu ʃaltî bei karʃtî, smagumâ bei skaudumâ, visatai uȝeina ir praeina, būdamos pragaiʃtantios pātirtīs. Pakêski
jas, Bhàrata!
⒖ Kurio jie nebesukretia, Vīrû Stipriausiasai, kurs pasilieka
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nejaudinamas skausme bei dȝiaugsme, tas pribrendês nemirtingumui.
⒗ Kas neēsmiʃka, tām nėra buvimo, o kas ēsmiʃka, tai niekumet negāli pranīkti. Tai galutinai iʃmāno, kurs tiesâ rēgi.
⒘ Ȝinoki, kad esamasis Tat (Visatos kilmė), kurio Visata īra
iʃplėsta, nėra sunaikinamas, niekas negāli îvīkdīti Nepakintantiojo pranīkimâ.
⒙ Sākoma, Îsikūnījusiojo āpraiʃkos pragaiʃtantios, kurias
sau kuria Esamasis, Nesunaikinamasis, Neiʃmâstomasis. Todėl
kovoki, Bhàrata (Ardȝuna)!
⒚ Kurs Jî laiko ȝudītoju, ir tas, kurs māno, ēsâs ȝudomas,
abu īra neȝinėliu. Esamasis neȝudo ir nėra ȝudomas.
⒛ Nėra Jis gimês, ir nemirʃta niekados, kaip būvês, taip
ir būs, niekumt negimês, nuolatai ēsamas, âmȝinas, Jis nedingsta, kad kūnas ir ȝūva.
2⒈ Kurs jî ȝino nesunaikinamu, nuolatai ēsamu, negimusiu,
nemenkėjantiu, Pàrtha, kai tas galėtû ȝudīti arba ȝudīdinti?
2⒉ Kaip ȝmogus nudėvėtus drabuȝius atideda ir naujus apsivelka, taip Esmiʃkumas iʃgīventus kūnus palieka ir apsireiʃkia iʃ naujo îsikūnīdamas.
2⒊ Nesuȝeidia Jo ginklai, ugnis Jo nedēgina, vanduo nedrėkina, nedȝiovina Jo vėjas.
2⒋ Nesuȝeidiamas, nesudēginamas, neiʃmirkomas, nesudȝiovinamas, pastovus, visame būvâs, nepajudomas, nepasēnstâs,
2⒌ Jis îvardījamas neapreikʃtu, neiʃmānomu, nepakintantiu.
Todėl, Jî tokiu paȝinês, neturėtai nusiminti!
2⒍ Bet ir manīdamas, kad Jis nuolatai gimstâs ir mirʃtâs, ir
tada tu, Galingranki, neturėtai gedėti!
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2⒎ Kas gimsta, tiesa, tām tenka ir mirti, o vėl uȝgimti,
kas mirė. Todėl neturėtû tave raudinti tai, kas daigtiʃkume
neiʃvēngiama!
2⒏ Neapreikʃtos īra būtībės savo pradioje, apreikʃtos vidurinėje būtīje, Bhàrata, o iʃgaiʃusios, jos īra tik neapreikʃtos. Tai
kām dejuoti!
2⒐ Tūli ȝiūri î tai, kaip î nuostabumâ, kiti apie tai kalba kaip
apie nuostabumâ, dār kiti girdi apie tai kalbant, kaip apie nuostabumâ, bet visaip kalbant, ir visa-to pasiklausius, dār nėra
iʃmanīta.
30. Kas îsikūnīja, tai niekuomet nėra suȝeidiama kūne, Bhàrata! Todėl nereikėtû liûdėti dėl gīvūnû!
3⒈ Ir atsiuȝiūrėdamas î savo pāreigâ, tu neturėtai būgʃtauti.
3⒉ Kāriui nieko nėra garbingēsnio kaip kovoti, Pàrtha, uȝ
teisingumâ. Tarsi dangaus vartai jiems vertûsi, taip īra palaiminti kariai, kuriems tenka tokios kovos!
3⒊ Nenorėdamas kovos uȝ teisingumâ, tu neigi savo pāreigâ
bei garbê, ir pasidarai nuodėmingu.
3⒋ Tau tektû neiʃdīlanti gėda. O tauriājām panieka baisesnė
uȝ mirtî.
3⒌ Didiejie kariai veȝimuose manīs, tu pabūgês bėgai iʃ kovos,
o jû iki ʃiol labai gerbiamas, būsi menku laikomas.
3⒍ Tavo nedraugai kalbės tave peikiantius ȝodius, tavo iʃgales
paʃiepdami. O kas daugiau skaudėtû negu tai?
3⒎ Uȝmuʃtas tu patektai î dangû, o prieʃâ nuveikês, tu pasimėgtai ȝeme. Todėl pakilki, Kauntėja, pasirīȝki kovai!
3⒏ Imki kaip līgû dȝiaugsmâ bei skausmâ, naudâ bei nuostolî, pērgalê bei pralaimėjimâ! Juoskisi kovai, ir tu nebūsi
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nuodėmingas! 3⒐ Taip aiʃkinta tau iʃ protāvimo mokslo. Dabar klausīkis, kâ
gaivâtos budrumas pataria! Tām atsidāvês, Pàrtha, tu atmesi,
kas veiklumâ smelkia.
40. Ir nebūs nepasisekimû, nebūs jokiû nuklīdimû. Nēt visai
menkas pasiʃventimas pāreigi numalʃina didiâ baimê.
4⒈ Rīȝtingoji siela īra vieninga, Kurû Numīlėtasai! Labai
iʃskiedusios ir nesibaigiantios īra suglēbėliû nuomonės.
4⒉ Nesusiprātėliai aiʃkinasi kalbingai, îsikibê î ʃventraʃtiû
ȝodius, Pàrtha, tvirtindami, kad juose neēsâ nieko daugiau,
kaip kas raʃmenimis ȝīminama.
4⒊ Geidulingos sielos, jie tiki îkilsiâ î augʃtiausiâjî dangû ir
pateksiâ î naujâ uȝgimimâ kaip î tikrâ savo darbû dāvinî ir visokiais ȝīgiais îgīsiâ smagumû ir vieʃpatingumâ.
4⒋ Visiems, kurie trokʃta pomėgiû ir îsigalėjimo, kuriû dvāsia
tuo patraukta, nėra galimas sielos nusistatīmas ir parimimas
laiminantiame susikaupime.
4⒌ Ʃventraʃtiai kalba apie tris prigimties kokībes. Laikīkis
augʃt tû kokībiû, Ardȝuna, augʃt prieʃībiû grutės, pasilikdamas
patvariai skaistume be lobio goduliāvimo, susikaupês Esmėje!
4⒍ Kaip iʃ visû pusiû suplaukês māȝo tvenkinio vanduo īra
naudingas visakām, taip visa-kas īra ʃventraʃtīje, kas ʃviesina
dvāsininkâ.
4⒎ Tavo dalīkas īra vien teisingas veikimas, bet niekados jo
daviniai. Nesileiski ākstinamas veiklai to, kas tau iʃ jos teks,
bet nepasiduoki dīkinėjimui!
4⒏ Patvarus gaivātoje dirbki savo dārbâ, prisikibimâ atmētês,
Dhanandȝaja! Tesie tau vistiek pavīkimas ir nepavīkimas! Toks
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sielos giedrumas vadinamas gaivata.
4⒐ Daug menkēsnis negu gaivata iʃ susimâstīmo īra veiklumas, Dhanandȝaja. Susivoki skaistiame budrume! Apgailėtini īra, kurie dirba viliojami lobio.
50. Kurs īra budrios dvāsios, tas iʃkīla iʃ abiejû, iʃ maginantio ir skudinantio veikimo. Todėl gīvėki gaivātoje! Gaivata
suteikia sugebėjimâ veiklai.
5⒈ Iʃmintius, atsibudês dvāsinėje ʃviesoje, atsiȝada savo pastangû vaisiû; iʃkilês iʃ gimimû būtinumû, jis susivokia patiame
iʃganingume.
5⒉ Jeib tu budrėdamas galėtai atmesti apsiniaukimo painiavas, tu turi laikītis augʃt visa-to, kas būtû ar buvo girdima.
5⒊ Jeib tu, klaidinamas visokiû mokslû, galėtai pasilikti nesuvirpintame sâmoningume, tu turi siekti gaivātos budrumo.
Ardȝuna sākė:
5⒋ O kuo pasiȝīmi tas, kurs īra nuolatinio budrumo ir gilaus
susikaupimo, Kėʃava? Kaip kalba, kurs īra patvarios dvāsios,
kām jis mėgsta sėdėti, kām vaikʃtioti?
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
5⒌ Kurs atmeta visus geidāvimus, Pàrtha, kurie smelkiasi î
ʃirdî, ir, parimdamas Esmėje, īra patenkintas esmingumu, tas
vadinamas ēsantiu tvirtos dvāsios.
5⒍ Kurio ʃirdis nebesuvirpa skausmuose, ir linksmume liekasi
be uȝgaidû, kuriām nebėra aistrû, baimės, pīktio, tas vadinamas patvarios dvāsios uȝsigrūdėliu.
5⒎ Kurs visais ātȝvilgiais būva be prisikibimo, vis-tiek ar jî
pataikintû malonumas ar nemalonumas, nieku nebesidȝiugindamas, nieku nebapsimaudīdamas, tas īra patvarios dvāsios.
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5⒏ Kurs savo jusles nuo jusliniû dalīkû atlaiko, kaip vėȝlīs
savo narius îsitraukia, tas īra patvarios dvāsios.
5⒐ Jusliû dalīkai atkrinta nuo sielos, kuri jais nebeminta, jai
liekasi tik dār jû skonis, bet ir skonis pranīksta, kada siela īra
patīrusi Augʃtiausiâjî.
60. Vis dėlto juslės kartais smarkiai uȝninka ir iʃmintingojo
didiû pastangû ȝmogaus ʃirdî, Kauntėja, tarsi siekdamos jâ
iʃrauti iʃ ʃaknû.
6⒈ Jas visas drausmėje laikīdamas ir Manīje susivokdamas,
augʃtiausiame savo siekinīje, jis Manīje parims; jusles suvaldius,
dvāsia tvirtėja.
6⒉ Atsiduodamas jusliû dalīkams, ȝmogus prie jû ir kimba;
iʃ to prikibimo kīla geidulingumas, iʃ geidulingumo iʃauga
aistringumas;
6⒊ aistringumas niaukia dvāsiâ ir atmintis pakrinka; tokia
atmintis sudarko protâ ir ȝmogus ȝūva.
6⒋ Bet kurs, atsikliudês nuo daigtiʃkumo traukos ir atsparos,
gīvēna daigtuose susivaldīdamas, Ēsmei vadovaujant, tas pasieka palaiminimâ.
6⒌ Palaiminime visos sielvartos iʃnīksta, ir nurimusioje ʃirdīje
uȝteka sâmoningumas.
6⒍ Nėra budrumo tām, kurs nesusivaldo; nėra jo ir tām,
kurs nesusikaupia; be susikaupimo nėra nurimimo, o nenurimusiājām nėra palaiminimo.
6⒎ Klaidinantioms juslėms atsiduodant, jos prisitaikina nuotaikâ, kuri protâ plėʃia su savim kaip vėjas vandenīne laivâ.
6⒏ Todėl, Didranki, protas tojo, kurs visiʃkai atitraukia jusles
nuo jusliniû dalīkû, īra giedrus.
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6⒐ Kas īra aptēmdanti naktis visoms būtībėms, tame atsigavusīsis budi, o kas kitoms būtībėms rodosi budėjimu, tai
rēgintiājām tėra nakties prieblanda.
70. Kurio nebejaudina jî pasiekiantios geislumo pāȝados, kaip
nebesujudina jūrû visos upės, kurios î jas liejasi, tas prikīla
palaiminimâ, bet ne tas, kurs trokʃta geismo dalīkû.
7⒈ Kurs atmeta visus geidulius ir ȝengia tolīn be jû, be asmeniniû siekimû, prie nieko neprisikibês, tām tenka ramībė
7⒉ Tai īra susivokimas Augʃtiausiajame, Pàrtha; ir nebėra
krikdinamas, kurs jame īra atsigāvês. Amȝiams pasibaigus,
jis Augʃtiausiajame nuvokia tilsmâ. (Nirvàna).
Toks tai īra palaiminantios Giesmės, Bhagavad Gītos, antrasis
Pokalbis, îvardintas Gaivata iʃ Susimâstīmo. (Sànkhja Joga.)

III-Pokalbis. Gaivata iʃ veiklumo.
Ȝmogui numānius savo nesusipratimâ, dieviʃkumas jo sieloje
jām apreiʃkia, kokiu veiksmu jis sâmoningėja. Gīvēnantiām
negalima būti nieko neveikus. Gīvēnimas īra nuolatinis vīksmas, kuriame dalīvauja kiekvieno gīvūno veikla. Nuolatai
plinta pasaulio susikūrimas, ir kiekviena būtībė sprēndia jame
savo uȝdavinî.
To sprendimo raidoje iʃkīla îvairiausi reikalai. Î juos ȝmogus, būtent ȝmoniʃkumo prādas īra îpintas. Todėl jis veikti
turi. Bet jo tobulėjimui būtina, kad jis dirbtû savo dārbâ,
eitû jām skirtas pāreigas. Tik jis neturėtû bût prisikibês prie
savo veikimo ir jo daviniû, o turėtû pasilikti nesuvarȝītas augʃt
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visa-to. Ȝmogaus pasidarbāvimo prasmė īra veikti kaip Visatos
Kūrėjo priemonė. Taip reikia suprasti savo paʃaukimâ. O
pasiliekant savo veikloje be sekmės tenka surasti tām prieȝastî.
Ardȝuna sākė:
⒈ Jeigu protāvimas daugiau reikʃtû negu veikimas, kaip tu,
Dȝanardana, sakai, kodėl tai mān skiri tokî baisû uȝdavinî,
Kėʃava?
⒉ Savo keistais ȝodiais tu trikdai mano protāvimâ. Pasakīk
mān visai rīʃkiai, kaip galėtiau pasiekti gerovê!
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒊ Kaip sakiau, Nenusikaltėli, gīvēnime dvejaip tikima, būtent, kad gaivata prikopiama mâstīmu, kaip tvirtina protaujantiejie, ir veikiant, kuo rūpinasi gaiviai.
⒋ Ȝmogus neatsikliudo nuo veiklos, nieko nedarīdamas, ir
nepasieka tobulumo, visa-ko atsiȝadėdamas.
⒌ Niekas negāli būti ir tik akies mirksnî nieko neveikês; jis
neiʃvēngiamai savo prigimties kokībiû īra vertiamas kâ-noris
darīti.
⒍ Kurs atsisėdês sulaiko savo narius, kad pasilieka neveikiâ,
bet savo vidūje prisimena jusliû dalīkû, tas īra sugēdusio protāvimo ir vadinamas apsimētėliu.
⒎ Bet kurs savo jusles valdo savo protu, Ardȝuna, be prisikibimo naudojasi savo veikimo nariais gaivātai iʃ veikimo, tas
īra ʃaunus.
⒏ Darīki, kas teisingai darītina! Vis geriau īra veikti, negu
neveikti. Nēt kūno reikmēnės ʃaukia pasidarbāvimo.
⒐ Neminint pasiaukojimo veiksmû, pasaulis palaikomas darbais. Todėl, Kauntėja, būki darbʃtus be prisikibimo!
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⒑ Kadaise sutvėrês ȝmones, jiems skirdamas pasiaukojimâ,
Kūrībos Vieʃpats sākė: Aukodamiesi tarpsite; tegul tai būna
jūsû pageidāvimû pēnas ( jūsû mēlȝiama kārvė)!
⒒ Dieviʃkumui teikdamiesi, jūs misite iʃ dieviʃkumo; taip
vienas tekdamas antrām, jūs pribrêsite augʃtiausiājām lābui.
⒓ Dieviʃkumas, priimdamas pasiaukojimâ, jums suteiks patēnkinimâ. Kurs neatlīgina tām, iʃ kurio jis minta, tas īra
vagis.
⒔ Tauriejie, kurie minta tuo, kas lieka iʃ atnaʃû dieviʃkumui, laisvinami iʃ nuodėmiû; bet tiejie, kurie visa skiria savo
āsmeniui, īra niekingi nusidėjėliai.
⒕ Gīvūnai tarpsta iʃ maisto, kaip maistas iʃ lītaus, lītus iʃ
aukû, o aukos auga iʃ veiklumo.
⒖ Ȝinoki, kad veiklumas kīla iʃ Kūrėjo, Kūrėjas iʃ Augʃtiausiojo; todėl Augʃtiausiasis, kurs visame īra, būva ir aukoje.
⒗ Kurs gīvēndamas nedalīvauja gīvēnimo raidoje (neseka
sukamuoju ratu), pasimėgdamas juslėmis, nusideda gīvēnimui,
Pàrtha, ir gīvēna be prasmės.
⒘ Bet kurs pasimėgsta vien Esmingumu, Jame viename rasdamas visâ āpstâ, Juo būdamas visiʃkai patēnkintas, tām nieko
nebėra, kâ darīti.
⒙ Jis nesisieja su veikimu nei su neveikimu ir jis nepasidāro
priklausomu kokiû nors būtībiû.
⒚ Todėl visumet be prisikibimo vīkdītinas īra dārbas. Tokiu
būdu, dėdamas pāstangas, ȝmogus susivokia Augʃtiausiajame.
⒛ Vien tik savo veikimais valdovas Dȝanaka ir kiti, gīvēndami ȝmoniû gerovei, tobulėjo. Taip ir tu, î tâ gerovê atsiȝvelgdamas, turėtai darbʃtus būti!
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2⒈ Kâ tik veikia ȝīmesnībė, tâ ir kiti ȝmonės dāro; jos pareikʃtas pavīzdīs viso pasaulio īra sēkamas.
2⒉ Nėra Man nieko darītino visose trĳose gīvātose, Pàrtha,
ir nieko nepasiekto, kas siektina; vienok visuose veiksmuose
Aʃ esmi.
2⒊ Jeigu Aʃ nedalīvautiau nesiliaudamas veiksmuose, ȝmonės
visur mestû dārbâ ir slinktû mano taku, Pàrtha.
2⒋ Pasauliai sugriūtû, jeigu Aʃ kada nieko nebeveiktiau. Aʃ
būtiau sumiʃimo kūrėju ir praȝudītiau ʃias gimines.
2⒌ Kaip neiʃmānėliai veikia su prisikibimu, Bhàrata, taip
ir iʃmintingasis turėtû veikti, bet be prisikibimo, siekdamas
pasauliui gerovės.
2⒍ Iʃmintingasis neturėtû atitraukti neiʃmānėlius nuo jû darbo,
prie kurio jie kimba, bet juos skātinti mīlėti veiklumâ, pats
būdamas veiklus Mān atsidāvês.
2⒎ Visi veiksmai visumet sukeliami gamtos kokībiû. Savo
esmėje savininkāvimo (egoizmo) apsvaigintasis māno, jis ēsâs
veikėjas.
2⒏ Vienok tasai, Galingranki, kurs nuvokia ēsmiʃkâ skirtumâ
tarp kokībiû ir veiksmû, ir supranta, kad kokībės īra kokībėse
skātinimu, nepavērgiamas savo veikimo.
2⒐ Gamtos kokībiû apmonīti neiʃmānėliai īra kokībiû vertiami veikti; neturėtû jû klaidinti, kurs visa ȝino.
30. Mān skirdamas visus veikimus, savo ʃirdimi parimdamas
Esmėje, nesikurdamas viltiû, nesikaupdamas lobio, atsigāvês
iʃ aistrumo, taip tu sukilki!
3⒈ Kurie patvariai laikosi Mano nuomonės gīvu tikėjimu,
nesiʃiauʃdami, tuos iʃvaduoja jû veiklumas.

I-Dalis

24

3⒉ Kurie î tai ʃnairuoja ir nesilaiko Mano patarimais, tuos
ȝinoki ēsant apniauktos dvāsios! Netēkê nuovokos, jie ȝūva.
3⒊ Gīvēnt atitinkamai savo prigimtiai linksta ir iʃmintingasis. Gīvūnai sēka prigimtimi; jai prieʃinties be prasmės.
3⒋ Jusliniû dalīkû patrauka ir atspara glūdo juslėse, jiedviem
nereikia pasiduoti; juodu trukdo atsigavimâ.
3⒌ Geriau īra eiti savo pāreigas be sėkmės, kaip kitû pāreigas sėkmingai. Geriau savo pareigose ir mirti; kitû pareigose
glūdo grasa.
Ardȝuna sākė:
3⒍ Bet kas vertia ȝmogû nusidėti, ir net prieʃ norâ, Varʃnėja,
tarsi jis būtû gālios veikiamas?
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
3⒎ Padāro tai geiduliāvimas bei aistringumas, gimdamu iʃ
kaitriosios kokībės, kuri īra didė rĳikė ir labai kenksminga.
Paȝinki jâ gīvēnime kaip prieʃâ!
3⒏ Dūmai gaubia liepsnâ, veidrodis plikinamas dulkiû, gēmalas apgobtas gimdos, taip gīvēnimas tos kokībės īra siautiamas.
3⒐ Geiduliais niaukiamas net iʃmintiaus iʃmānīmas ʃiojo nuolatinio prieʃo, kurs, Kauntėja, īra neiʃdeganti liepsna.
40. Sāko, jis gīvēnâs juslėse, nuotaikoje ir protāvime; iʃ tʃe jis
klaidinâs iʃmānīmâ, apgaubês îsikūnĳusiâja sielâ.
4⒈ Todėl iʃ karto tramdīki savo jusles, Bharatû Geriausiasai.
Parblokʃki nuodėmiû gamintojâ, ȝinojimo ir iʃmānīmo naikintojâ!
4⒉ Sakīta, kad juslės ēsantios ʃaunios, bet pranaʃesnis uȝ jas
īra protas, jî virʃĳa iʃmintis, bet ir uȝ jâ kilnesnis īra Jis, bū-
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tent Esmingumas.
4⒊ Taip, Jîjî nuvokês augʃtēsnî uȝ iʃmānīmâ, savo ēsmê tvirtinki Esmingume! Nuveiki, Galingranki, prieʃâ, kurs reiʃkiasi
geiduliais ir sunkiai īra apgalimas!
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, tretiasis Pokalbis, îvardintas Gaivata iʃ veiklumo. (Karma Joga).

IV-Pokalbis. Gaivata iʃ skaistėjantio Iʃmānīmo.
Ȝmogus turėtû î savo veiklâ ȝiūrėti kaip î Augʃtiausiajâm atneʃamâ aukâ. Kriʃna todėl antrina tiesos siekiantio mâstīmo
bei protāvimo ir iʃmānīmo būtinumâ. Jû ʃviesoje tiktai gali
būti patikrinamos pāreigos, kurias reikėtû eiti be atsiȝiūrėjimo
î tai, kas iʃ to teks patiām veikėjui. Tokiu atȝvilgiu dėstomi
îvairûs atsigavimo būdai. Kriʃna ir mini kartotinus îsikūnījimus, atsakīdamas î Ardȝunos klausimus, ir taip atsitiktinai
dar prisimena Visatos āmȝiaus vīksmû, jeib aiʃkiausias supratimas būtû gālimas.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒈ Ʃî nesvīruojantîjî atsigavimâ Aʃ aiʃkinau Vivasvānui (Saulės
Dieviʃkumui); Vivasvānas praneʃė jî Manui; Manus jî skelbė
Ikʃvākui.
⒉ Tokiu būdu tas gaivātos mokslas tēko ateitiai ir buvo suȝinotas iʃminties didiūnû; bet āmȝiû srovėje jis nusēko, Parantapa
(Prieʃû Nugalėtojau).
⒊ O ʃitâ senovėje ȝinotâ atsigavimâ Aʃ aiʃkinu ʃiandien tau,
Mān pasiʃventusiājām, savo bitiuliui; jis īra tikriausias slėpinīs.
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Ardȝuna sakė:
⒋ Tu vėliau uȝgimei, ankstēsnio gimimo buvo Vivasvānas,
kaip tai turėtiau suprast, kad Tu pradėjês tâ mokslâ skēlbti?
(Palīg. Jono Evang. 8-, 57ir 58-)
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒌ Daug īra buvusiû Mān uȝgimimû, kaip ir tau, Ardȝuna,
visus juos Aʃ ȝinau, bet tau jie nėra ȝinomi, Parantapa.
⒍ Negimusios ir nepragaiʃtantios esmės Aʃ esmi visû būtībiû
Vieʃpats, bet, glūdodamas apraiʃkoje, kuri īra Manoji, gimstu
Savāja vaizdāvimo galia.
⒎ Kada-nors tik ȝmonĳoje nīksta teisingumas, Bhàrata, ir
nuodėmės îsigali, Aʃ Pats apsireiʃkiu.
⒏ Geriems apsaugoti, piktadariams iʃnaikinti, teisingumo
dėsniams iʃ naujo statīti Aʃ āmȝiais gimstu kartotinai.
⒐ Kurs taip Mano dieviʃkâ gimimâ ir veiklâ iʃtikrûjû iʃmāno,
tam, kūnâ palikus, nebetenka uȝgimti, jis atsigauna Manīje,
Ardȝuna!
⒑ Daug īra tû, kurie, iʃkilê iʃ geidulingumo, iʃ baimės ir
nelabumo, Manīje susivokia; skaistinti iʃmānīmo ugnimi, jie
patenka î Mano būvâ.
⒒ Kokiu tik būdu ȝmonės Mān artinasi, taip Aʃ juos priimu;
Mano īra kiekvienas tākas, kuriuo ȝmonės iʃ visur atkīla.
⒓ Kurie geidauja sėkmės savo veiklai ant ȝēmės, tie aukojasi
dieviʃkoms galībėms (dievaitiams); o ȝmoniû gīvēnime veiklumui labai greitai tenka daviniû.
⒔ Ketveri īra Mano iʃauginti ȝmoniû luomai, kurie skiriasi
kokībėmis ir veikimais. Paȝinki Mane ēsant jû Kūrėju! O tik
taip neveikiu ir nenusiālinu.
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⒕ Veikimai Manês neapʃlāksto, negeidauju savo darbo vaisiaus. Kurs Mane tokiu iʃmāno, tasai savo veiklos nėra varȝomas.
⒖ Tai iʃmanīdami, proseniai siekė iʃvadāvimo, skirdamiesi
veikimui. Todėl ir tu būki veiklus kaip protėviai senais laikais!
⒗ Kas īra veikla ir kas neveikla, apie tai nēt ȝīniû nuomonės
svīruoja. Todėl noriu tau aiʃkinti, kas īra veikla, jeib, tai suȝinojês, liktaisi be nusidėjimo.
⒘ Reikalinga suprasti, kas īra veikimas, kas klaidingas veikimas ir kas neveikimas. Veikimo tākas īra klampus.
⒙ Kurs veikime māto neveikimâ, o neveikime — veikimâ,
tas ȝmonėse īra budrus ir veikdamas pasilieka iʃkilês.
⒚ Kurio visi ȝīgiai dāromi be geiduliû ir svajoniû ir sutirpsta
iʃmānīmo ugnīje, tas budintiûjû vadinamas iʃmintiumi.
⒛ Nebekibdamas prie savo veiklos daviniû, visumet patēnkintas, veikime būdamas nepriklausomas, tas ȝmogus ir veikdamas nieko neveikia.
2⒈ Nieku nesivildamas, savo mâstīmâ ir ʃirdî valdīdamas,
palikês visâ lobiû graibstīmâ, vien kūnu veikdamas, jis nenusideda.
2⒉ Patēnkintas tuo, kas pasiseka pasiekti, iʃkilês iʃ prieʃingībiû grutės (dȝiaugsmo ir skausmo), nepavīdus, likdamas pasisekime ir nepasisekime vis toks pat, tas ir veikdamas nėra
varȝomas.
2⒊ Kuriām prisikibimas īra iʃnīkês, kurs laisvai laiko savo
protāvimâ sâmoningumo ʃviesoje ir savo veikimâ padāro aukojimu, tam veikiant, veikimas savaime vīksta.
2⒋ Amȝinasis Kūrėjas pats īra aukojimas ir pats auka, Kūrė-
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jas ugnīje Kūrėjo atnaʃaujamas. Kurs visiʃkai atsiduodamas
Kūrėjui veikia, pats aukoja save ir gīvėja Kūrėjûje.
2⒌ Tūli gaiviai aukojimâ skiria dieviʃkoms galībėms (dievaitiams), kiti net aukojimâ aukoja, jî iʃliedami î Kūrėjo ugnî;
2⒍ kiti aukoja pradedamâ girdâ ir kitas jusles susikaupimo
ugnīje; dar kiti aukoja, kâ girdi ir kâ ʃiaip juslėmis patiria
jusmo ugnīje;
2⒎ vėl kiti aukoja visâ jusliû veiklâ ir gīvībės kvėpavimâ gaivātos ugnīje, kuri, jiems susikaupiant, îȝiebta iʃmānīmo;
2⒏ kiti aukoja lobî, atneʃa uȝsigrūdinimo ir gaivātos aukâ;
kiti aukojasi tīliu skaitīmu ir iʃmānīmo siekimu, o vienuoliai
— aʃtriais apȝadais;
2⒐ dār kiti laiko kaip aukâ iʃkvėpāvimâ îkvėpāvime ir îkvėpāvimâ iʃkvėpāvime, manīdami tokiu kvėpāvimo priȝiūrėjimu
îkīlâ î gīvēnimo prieglaudâ;
30. kiti, saikingi vālgīme, aukoja savo gīvībės kvāpâ gīvībės
kvapuose. Visi ʃie moka aukoti ir savo aukojimu jie atsigauna
iʃ susibjaurinimo.
3⒈ Kuriems skani gīvinanti aukû esmė, tie patenka î nekintantî amȝinâjî Kūrėjâ; neaukojantiesiems neskirtas ȝēmiʃkasis
ir ne anasis gīvēnimas, Kurû Geriausiasai.
3⒉ Daug visokiû aukû paskleidiama ties augʃtiausiuoju. Ȝinoki, kad visos jos kīla iʃ veiksmo! Tai iʃmānês, būsi iʃvaduotas.
3⒊ Gerēsnė uȝ daigtinê īra auka, kuri atneʃama iʃmānīmu,
Parantapa; visas veikimas be iʃimties turi savo augʃtumâ iʃmānīme.
3⒋ Jo sieki klusnumu, klausinėjimu ir tarnāvimu! Tiesâ
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rēgintieji iʃmintiai tave pamokīs.
3⒌ Tiesai budrėjês, nebepateksi î ʃî apsiniaukimâ, Pàndava;
nėsa taip tu visas būtībes be iʃimties matīsi Esmingume, tai
ēsti Manīje.
3⒍ Net būdamas nuodėmingiausiasis visû nusidėjėliû, tu iʃmānīmo keliu iʃkilsi iʃ visû nusmukimû.
3⒎ Kaip uȝdegta ugnis visus dēgmenis pavertia pelenais, Ardȝuna, taip iʃmānīmo ugnis visus veikimus sudēgina.
3⒏ Nėra gīvēnime panaʃaus kito skaistintojo kaip iʃmānīmas.
Kurs gaivātoje gīvėja, tas îgīja iʃmānīmâ tikru laiku Esmingume.
3⒐ Ir tikėjimu gīvenantiājām suʃvinta iʃmānīmas, jeigu jo
nuoʃirdiai siekia. Iʃmanīmas tenka ir tām, kurs suvaldo savo
jusles; sâmoningėjês jis be delsimo iʃkīla î augʃtiausiâjî ramumâ.
40. Bet nenusimānantioji, netikintioji ir abejojantioji asmenībė ȝūva; nei ʃis, nei kitas gīvēnimas ir joks palaiminimas
nelēmtas abejojantiājām.
4⒈ Kurs gaivātoje īra atsiȝadėjês veikimo, kurs abejojimâ īra
nuveikês iʃmānīmu, kurs īra patēkês Esmingumui, tas veikimo
nebepāntiojamas, Dhanandȝaja.
4⒉ Todėl Esmingumo iʃmānīmo kardu nudėki abejojimâ,
gimusî iʃ neȝinojimo, kurs glūdo ʃirdīje! Tvirtinkis gaivātoje
ir būki rīȝtingas, Bhàrata!
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, ketvirtas Pokalbis, îvardintas Gaivata iʃ skaistėjantio Iʃmānīmo. (
Dȝana-Vibhaga-Joga).
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V-Pokalbis. Gaivata iʃ veiksmo daviniû
atsiȝadėjimo.
Ardȝuna kartoja klausimâ apie atsiȝadėjimâ nuo veikimo pasiekimû ir apie gaivātâ. Ir Kriʃna nuʃvietia laimingumâ tûjû,
kurie nebekimba prie veikimo daviniû, vienok eina savo pāreigas su pasiʃventimu, ȝinodami, kad viskas, visi vīksmai kīla
iʃ Esmingumo apsireiʃkimû, iʃ Kûrībos gāliû. Asmeniʃkasis
ȝmogus iʃ savo gālios nieko gēro ir ʃvento, visai nieko padarīti
negāli. Visas lābas pareina iʃ Augʃtiausiojo. Kurs nori tikslingai elgties, turi siekti budrumo, sâmoningėjimo. Tada jis
veikia kaip Augʃtiausiojo vālios priemonė. O ta valia apsireiʃkia dieviʃkoji iʃmintis.
Ardȝuna sakė:
⒈ Tu giri atsiȝadėjimâ nuo veikimo daviniû, o toliau vėl giri
gaivātâ; kas īra jûdviejû geriau? Pasakīki man tai, visa rīʃkiai
aiʃkindamas.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒉ Atsiȝadėjimas ir gaivata iʃ veikimo, abu kelia î augʃtiausiâjî
palaiminimâ. Bet gaivata iʃ veikimo īra pranaʃēsnė uȝ atsiȝadėjimâ nuo veikimo daviniû.
⒊ Ȝinotina, kad atsiȝadėjusīsis, jeigu jis īra patvarus, jeigu jis
niekām nėra nelābas ir nieko nebegeidauja, kuriām iʃ tikrûjû
nebėra prieʃingībiû grutiû, Didranki, laiminamas, ir jis laisvėja
lengvai iʃ apkalimo.
⒋ Vaikai, bet ne iʃmintiai, kalba apie ȝmogaus pakitimâ protāvimu ir apie pakitimâ gaivata kaip apie du skirtingu keliu;
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o kurs tik ir vienaip nuoʃirdiai pasistēngia, îgīja abiejû lābâ.
⒌ Tas līgis, kurî protaujantiejie pasiekia, î tâ îkīla ir gaiviai;
ēsmiʃkai māstīmas ir gaivata īra vienas ir tas pats; kurs tai
māto, tas rēgi.
⒍ Tiesa, atsiȝadėjimas, Didranki, be atsigavimo īra sunkiai
vīkdomas, bet gaivātai pasiskīrusīsis gailius ne po ilgo susivokia Augʃtiausiajame.
⒎ Kurs īra gaivātoje budrėjês, kurs īra skaistios ʃirdies, drausmingos asmenībės, suvaldītû jusliû, kurio esmė sâmoningėja
iki visû būtībiû Esmiʃkumo, tas ir savo paties veiklos nėra
veikiamas.
⒏ Aʃ nieko nedarau, sākosi Esmingumâ nuvokês iʃkilusīsis, kada jis ȝiūri, klausos, lietia, uosto, valgo, juda, miega,
kvėpuoja.
⒐ Kalbėdamas, duodamas, imdamas, akis atvērdamas ir uȝmērkdamas, jis numāno, kad juslės dalīvauja jusliniuose dalīkuose.
⒑ Kurs visâ savo veiklâ paʃventia Augʃtiausiājām ir veikia
atsikliudês nuo prisikibimo prie jos laimėjimû, tas nėra nuodėmiû gadinamas, kaip lotaus lāpas neiʃmirkomas vandens.
⒒ Gaiviai, kurie be prisikibimo veikia vien kūnu, māstīmu,
protāvimu, dargi juslėmis, tie dēda pāstangas savo ēsmei skaistėti.
⒓ Atlīȝês savo veikimo naudingumui, nusiteikusīsis îkopia î
galutinâ ramumâ; nedarnusis, ākstinamas savo geiduliû, prisikimba prie savo veiklos vaisiû ir īra jû sustinginamas.
⒔ Dvāsioje atsiȝadėjês nuo visû veiksmo daviniû, tāpês savo
asmenībėje vieʃpatingu, îsikūnĳusīsis gīvēna devīniû vartû gī-

I-Dalis

32

vātoje (kūne), o nei neveikia, nei veikdina.
⒕ Pasaulio Vieʃpats nekuria tītia veiklumo nei veikimû, nei
veiklos bei jos daviniû sutapimo; visu tuo reiʃkiasi pati prigimtis.
⒖ Vieʃpats neprisiima kieno nors nuodėmės nei dorībės.
Kada iʃmānīmas apniaukiamas nesiȝinojimo, gīvēnantiejie tēkʃa drumstume.
⒗ Bet kuriems nesiȝinojimas īra iʃnīkês Esmingumo patīrime, tiems saulėta iʃmintis atspindi Augʃtiausiājî.
⒘ Mâstīdami apie Ēsamâjî, su savo esme susivokê Ēsamame,
gīvēndami Ēsamame, Ēsamām būnant augʃtiausiuoju jû siekiniu, jie nukīla, iʃ kur nebegrîȝta, jû nuodėmės īra pranīkusios
sâmoningume.
⒙ Tokie ʃviesuoliai stēbi līgiu būdu ȝinojimâ bei kuklumâ
îsigĳusîjî dvāsininkâ, kārvê, dramblî, ʃunî, nēt gi tâ, kurs ʃuns
mėsâ kēpa.
⒚ Jau ȝēmiʃkame gīvēnime virʃû palaiko, kuriû dvasia tokiame kilnume pasilieka. Amȝinasis Kūrėjas neapdergtas visame
īra līgus, todėl jie Kūrėjūje ir gīvēna.
⒛ Susivokusīsis Augʃtiausiajame nesileidia dȝiuginamas to,
kas jam malonu, ir nesileidia jaudinamas to, kas jām nemalonu;
tvirtos, neapniauktos dvāsios jis Augʃtiausiajame vis būva.
2⒈ Kurio esmė nekimba prie daigtiʃkû dalīkû, tas randa Esmingume palaimâ; gaivata susivokês Augʃtiausiajame, jis dȝiaugiasi nesibaigiantiu laimingumu.
2⒉ Pasismāginimai, kurie kīla iʃ geiduliāvimû patēnkinimo,
īra vien vargsmû gimda; prasidėjê jie ir baigiasi, Kauntėja; ne
jais pasimėgsta atsibudusīsis.
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2⒊ Kurs ȝēmiʃkame gīvenime, kol dar nėra atlaisvintas nuo
kūno, îstēngia nuguldīti iʃ geiduliû ir pīktio kīlantias jėgas,
tas īra tvirtas ir palaimintas.
2⒋ Kurs savo vidūje jautia patēnkinimâ, savo vidūje īra dȝiuginamas, vidūje nusimāno ʃviesus, tas gaivius gīvėjês Augʃtiausiajame ir nuvokia āmȝinâjî tilsmâ.
2⒌ Ʃitâ Augʃtiausiojo tilsmâ prikopia iʃminties didiūnai, kada,
jû nuodėmėms iʃnīkus, jie iʃ dvejopumo iʃneria, savo ʃirdî suvaldo ir pasidȝiaugia visû būtībiû gerove.
2⒍ Iʃkilê iʃ geidulingumo ir aistringumo, mintis nutildê,
drausmingumu atsigrêȝusiejie, savo esmê paȝinê, patiria Augʃtiausiojo palaiminimâ.
2⒎ Atsigrêȝês nuo visa to, kas aplink jî īra, ȝvilgî laikīdamas
tiesiai iʃkėlês, iʃlīginês kvėpavimo takais judantî îkvėpāvimâ ir
iʃkvėpāvimâ,
2⒏ jusles, nuotaikâ ir mâstīmâ sulaikīdamas, iʃkilimo augʃtumâ pasirinkês galutiniu savo siekiniu, iʃnīkus geiduliāvimui,
baimei ir pīktiui, toks gaivius (pasiʃventėlis) īra visiʃkai iʃvaduotas.
2⒐ Paȝinês Mane kaip tâjî, kurs gerėjasi pasiaukojimais ir
uȝsigrūdinimais, kurs īra didīsis Visatos Vieʃpatis, visû gīvūnû mīlėtojas, tas pasieka ramumâ.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, penktasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃ veiksmo daviniû atsiȝadėjimo. (Karma-Sanǌàsa-Joga.)
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VI-Pokalbis. Gaivata iʃ Pasiʃventimo Esmingumui.
Kriʃna tʃe dar daugiau pasāko apie atsiȝadėjimo ir atsidavimo
pavīkimâ, būtent apie gaivātos laipsnius, apie budrėjimâ Augʃtiausiajame. Ardȝuna klausia, kuri tām būtû sâlīga, ir Kriʃna
atsiliepia, kad tām īra reikalingas visiʃkas nuotaikos nurimimas ir nuolatinis ȝmogaus pasistengimas. Paklausus Ardȝunai, kas iʃeitû iʃ nepasisekimo gaivātoje, nors pasistēngta, Kriʃna atsāko: Gerēsnės tām sâlīgos iʃ naujo uȝgimstant, pilnēsnis aplinkos tam tinkamumas, gerēsnės progos pasisekimui,
toliau nuoʃirdēsnis pasiʃventimas patiām Esmingumui. Tada
pagaliau pasiekamas tobulumas.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒈ Neprisikibdamas prie savo veikimo daviniû, vien darīdamas, kas darītina, taip elgiasi atsiȝada (Sanǌāsi) bei gaivius
(Jogī), bet ne tas, kurs gīvēna be aukojimo ugnies ir nieko
neveikia.
⒉ Ȝinoki, Pàndava, kad tai, kas vadinama atsiȝadėjimu, īra
ir gaivata (Joga). Nieks nepasidaro gaiviumi, kurs neatsiȝada
savo geidulingumo.
⒊ Norint atsigauti Dievûje, pasisekimo sâlīga īra veikimas,
gaivātâ pasiekus, ramėjimas īra būtinas pāȝangai.
⒋ Kada ȝmogus nebekimba prie jusliniû patirtiû arba prie
savo veiklos daviniû, atsiȝadėdamas visû geidāvimû, tada sākoma, jis pasiekês gaivātâ.
⒌ Leiski savo sâmonībei būti Esmingumo traukiamai, o neleiski jai smukti; Esmingumas īra tikriausiai sâmonībės draugas, bet ir prieʃas.
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⒍ Esmingumas īra sâmonībei draugiʃkas, kada jis jos savininkāvimâ īra iʃgesinês, bet sauvaliojantiai sâmonībei Esmingumas īra prieʃas.
⒎ Kurio sâmonībė īra atsidavusi Esmingumui, tas liekasi tos
patios nuotaikos kaitroje bei speige, dȝiaugsme bei skausme,
garbėje bei gėdoje.
⒏ Kurî ȝinojimas ir iʃmānīmas patēnkina, kurs, dvāsinėje
augʃtumoje laikīdamasis, nutildo jusles, tas vadintinas gaiviumi; jām līgios reikʃmės īra grumstas, akmuo ir auksas.
⒐ Kurs līgiu būdu pasitinka mīlimus, bitiulius, prieʃus, niekuo nesidomaujantiuosius, beʃaliʃkuosius, nelabuosius ir gimines, gerumâ ir piktumâ, tas pasidāro pavīzdingu.
⒑ Tegul gaivius visuomet būna iʃkilês, likdamas nuolat vidinėje vienātvėje, valdīdamas savo mintis ir visâ asmenībê, gīvēndamas be uȝgaidû ir be naudos kaupimo;
⒒ îsirengês ʃvarume patogû pabuvimâ, ne per augʃtai ir
ne per ȝemai, savo drobėje ir gīvumo odoje bei ȝolėje, visa
tvarkiai sudėta,
⒓ tada kaupdamas savo māstīmâ, valdīdamas savo mintiû ir
jusliû judesî, parimdamas līg atsisėdês krėsle, tegul jis skiriasi
gaivātai, jeib jo asmenībė skaistėtû.
⒔ Laikīdamas nuolatai tiesû ir nesvīruojantî kūnâ, gālvâ ir
sprāndâ, ȝvelgdamas tiesiog priekin, nestebėdamas, kas vīksta
ʃalimais,
⒕ su nurimusia nuotaika, atmētês baimê, tvirtas savo apȝade
būt pasiʃventusiām, priȝiūrėdamas savo māstīmâ, su savo siela
Manêspi pakilês, taip tegul jis būna Mān atsidāvês!
⒖ Visumet parimdamas Esmėje, mintis stabdīdamas, taip
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gaivius pasiekia tilsmâ, augʃtiausiâjî iʃganīmâ (Nirvāna), kurs
Manīje jo laukia.
⒗ Nėra gi galima gaivata tām, kurs per daug vālgo arba nieko
nevālgo, kurs mėgsta per daug miegoti ar visai nemiega, Ardȝuna.
⒘ Saikumu tvarkant mitimâ ir pomėgî, elgesî ir veikimâ,
miegojimâ ir budėjimâ, gaivata pasidaro visû skausmû tildītoja.
⒙ Kada drausmintas mâstīmas nurimsta Esmingume ir visi
geidāvimai īra iʃgēsê, tada ȝmogus īra susivokês.
⒚ Kaip ȝiburīs uȝūksmīje negaistioja, taip kalbama ēsâs
gaivius, kurs suvaldo savo mintis; gaivata jî tvirtina Esmingume.
⒛ Kurio mintīs nurimsta tildomos pasiskīrimu gaivātai, kur,
ēsmiʃkai ȝiūrint, sâmonībė nuvokiama Esmėje, tʃe īra pasitēnkinama Esmingumu.
2⒈ Kad jautiamas augʃtiausias iʃgānīmas, kurs tik ʃviesiausiājām iʃmānīmui patiriamas anāpus juslinio gīvēnimo, ir tʃe
pasitvirtinama nebsiʃālinant nuo Esmingumo,
2⒉ kad, visa tai pasiekus, mānoma nebēsant didēsnio uȝ tai
laimingumo ir, jame parimstant, nebesĳaudinama nei didiausiu skausmu,
2⒊ tada, reikėtû ȝinoti, īra pasiekta, kas vadinama gaivata,
kurioje atkrinta visi saitai su vargsmais. Ʃitai gaivātai reikia
rīȝtingai atsiduoti su nenusiminantia ʃirdimi.
2⒋ Palikês be iʃimties visus svajoniû sukurtus geidulius, mānīmu nuveikês, kas juslėms iʃ visû ʃaliû susiburia,
2⒌ tegul gaivius palaipsniui îgītu iʃmānīmu tvirtai siekia
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nurimimo, su dvāsia pakilês î Esmingumâ, nieko nebeprisimindamas!
2⒍ Kada tik nerimstantioji, nenusistātiusioji ʃirdis skrajotû,
reikia jâ sudrausti ir patraukti Esmės prieȝiūron!
2⒎ Augʃtiausioji palaima gobia ir gaivina gaiviû, kada jo ʃirdis
īra nurimusi, jo karʃtiāvimas atauʃês ir kada jis, iʃ nuodėmiû
iʃkilês, atsibunda Augʃtiausiajame.
2⒏ Pasiʃvêsdamas Esmingumui, gaivius nebenusideda, gīvėja
Augʃtiausiajame ir ramībėje dȝiaugiasi nesiliaujantiu palaiminimu.
2⒐ Visose būtībėse jam numānomas Esmiʃkumas ir visos
būtībės Esmingume, giedrėjês gaivātoje, patsai jis visur stēbi
tâ pātî.
30. Kurs mane rēgi visame ir māto visa Manīje, tām aʃ niekados nepradingstu, ir jis nuo manês niekumet nebsiʃālina.
3⒈ Kurs, esmėje susivokês, mane gārbina kaip glūdantî visose būtībėse, toks gaivius visokioje būvoje īra Manīje.
3⒉ Nuvokês savīje Esmingumâ ir todėl matīdamas tâ pātî
visuose dalīkuose, Ardȝuna, dȝiaugsme ir skausme, tas laikomas augʃtiausiai iʃkilusiu gaiviumi.
Ardȝuna sākė:
3⒊ Aiʃkini mān gaivātâ, Madhusùdana, kaip iʃkilimâ, bet
mān jis nenumanus dėl nuolatinio ʃirdies nērimo.
3⒋ Ʃirdis tikriausiai īra be ramumo, Kriʃna; ji ūmi, atkakli,
nepalenkiama; manau, kad ji kaip vėjas sunkiai sulaikoma.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
3⒌ Be abejonės, Didranki, sunku nutildīti ʃirdies nērimâ, bet
pratimais, Kauntėja, atsiȝadėjimais jis nutildomas.
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3⒍ Tiesa, kad gaivėti vos îmanoma tām, kurs nepajėgia susivaldīti; bet, kurs tām pāstangas dēda, tas tikromis priemonėmis gāli tai pasiekti.
Ardȝuna sākė:
3⒎ O kurs nesusivaldo, vis dėlto gīvēna tikėdamas, nors nesirūpindamas gaivata, ir geriau jos nepasieka, kuriuo taku jis
eina, Kriʃna?
3⒏ Ar jis pagaliau nepraranda abiejû, būtent gaivatos ir tikėjimo, ir neiʃsklinda kaip debesis, Didranki? Ar apniauktas jis
nenuslīsta nuo tāko Augʃtiausiajin?
3⒐ Teikis, Kriʃna, mān ʃitâ abejonê visiʃkai nuglodinti! Nėra
man, be Tavês, tokio, kurs tai padarīt galėtû.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
40. Jis nepraȝūva, Pàrtha, nei ʃiame, nei būsimame gīvēnime; tikrai joks geros vālios ȝmogus, Numīlėtasai, nenuklīsta
î skaudios lemties tākâ.
4⒈ Prikopês teisingûjû gīvatas ir tʃe pabuvês neprimenamus
metus, jis, nors buvês atkritês iʃ gaivātos, uȝgimsta skaistiûjû
ir palaimintûjû namuose.
4⒉ Gāl nēt būt, kad jis gimsta iʃmintingû gaiviû ʃeimoje; tik,
tiesa, toks uȝgimimas ʃitame pasaulīje labai retai kam tetenka.
4⒊ Tʃe tai jis vėl susiranda tuose budrumo santīkiuose, kuriuose jau gīvēno buvusiame savo ȝmogīstos āmȝiûje, ir jis iʃ
naujo stēngiasi tobulėti, Kurû Dȝiugintojau!
4⒋ Gīvėjusios, seniau padarītosios pāstangos jî nēʃa nestābdomai tolīn; ir pasirūpindamas atsigauti, jis iʃkīla per visus
Augʃtiausiojo îvardījimus.
4⒌ Visu atsidėjimu pasistēngdamas, toks gaivius, skaistėjês
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nebenusikalsdamas, tobulėjês tūlais uȝgimimais, kopia augʃtiausiu taku.
4⒍ Toks gaivius īra gerēsnis uȝ gailiû, jis laikomas nēt pranaʃesniu uȝ iʃmintiû ir stipresniu uȝ veiklumui pasidāvusiuosius.
Todėl būki gaiviumi, Ardȝuna!
4⒎ Bet visû gaiviû sau artimiausiu bei kilniausiu laikau tâjî,
kurs gīvu tikėjimu mān pasiʃventia, jis savo esmėje atsibunda
Manīje.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, ʃeʃtasis Pokalbis, îvardintas Gaivata iʃ pasiʃventimo Esmingumui.
(Adhjàtma Joga).

II-Dalis. Ȝmogus ir Augʃtiausiasis.
Ʃios dalies pokalbiuose Kriʃnos pareiʃkimai iʃkīla iki augʃtiausiûjû iʃminties klausimû. Kreiptasi iʃ Visatos î tai, kas īra
jos prasmė ir esmė. Aiʃkinama, koks īra sėkmingiausias būdas
atsibusti, susivokti ir atsigauti Augʃtiausiajame. Jis skēlbiamas kaip tikriausia tikrovė, kuri vadinama Atmanu, sakītume,
Esmingumu, prieʃ kurî visa Visata tėra ʃmėkʃėjimas, sanskrito
ȝodiu: Māja.
Sāntīkis tarp Augʃtiausiojo ir Kūrībos īpatiai pareikʃtas IXpokalbio 5-eilėsio ȝodiais: „Būdamas visû būtībiû globa, neesu jose apstābintas; bet Mano Esmė jas gīvina". O kaip jis
apreiʃkia Visatâ, taip jis jâ vėl ir atsiima, ir ji iʃnīksta. Tokiu
būdu Jis īra Kūrėjas ir Naikintojas. Bet visas gīvumas, visos
būtībės grîȝta î Jî, iʃ apsireiʃkimo î neapsireiʃkimâ.
Ȝmogui skirta dar ir sau patiām ʃî grîȝimâ vīkdīti. Atsitinka
tai dvejopu būdu, kaip aiʃkinama XII-pasikalbėjime.
Vienu būdu ȝmogus pasiekia iʃvadāvimâ, pasistēngdamas
save nuvokti visose būtībėse ir visas būtībes savīje. Tām reikia
nuolatai esmiʃkai gīvėti; tada numanomas visame amȝinas Esmingumas, Atmanas. Ʃitam iʃmānīmui ʃviesėjant, gaivātoje
vīksta ȝmogaus iʃgānīmas. Bet tokiu būdu brêsti vieningumui su Augʃtiausiuoju labai sunku.
Lengviau prieinamas ir aiʃkiau numānomas īra siekinīs, kada
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ȝmogus, pasitikėdamas dieviʃkumu savo sieloje, Jām su visu
māstīmu ir veikimu atsiduoda, ȝinodamas save esant Jame ir
Jî savīje (Ev. Jono 14, 20).
Ʃitām suȝādinti aiʃkesnî iʃmānīmâ, palengvinti jo suʃvitimâ
Atmano ir Mājos dvejopumas dār kitaip pareikʃtas. Būdama
ir gīvēnimo pagrindu, Māja īra vadinama dar ȝodiu Prakriti,
apraiʃka, daigtiʃkumu, ir jai priskaitomos trīs kokībės, Gunos.
Iʃ Prakrities tenka kilti î tai, kas anāpus jos kaip jos prādas
glūdo.
Īra tai îvardinta ȝodiu Puruʃa, dvāsingumas, dvāsia. Jis
īra Kūrėjas ir Iʃvaduotojas. Iʃ jo ȝmogui pareina visa galia
visām, kas jî kēlia, kad nusimāno Dievûje. Tik ȝmogus turi
î jî kreipties visu pasiʃventimu. Tada jis, pilnu sâmoningumu
ȝinodamas esâs Dievûje, Augʃtiausiajame, tuo randa galutinî
iʃgānīmâ. Jām tenka visiʃkas iʃvadāvimas, pilnas atsigavimas,
augʃtiausias palaiminimas.

VII-Pokalbis. Gaivata iʃ svarstantio Mâstīmo.
Tʃe Kriʃna aiʃkina iʃmānīmo bei neiʃmānīmo savumus ir Esmės ʃviesingumâ. Pradedant jî numanīti, ȝmogui auʃta iʃmintis, tvirtina ir skātina jî eiti savo pāreigas be svīrāvimo.
Ȝmogūje sukīla veikimui dieviʃkoji meilė. Ir ʃita meilė bei
galia kuria ȝmogūje visa gēra: iʃmānīmâ, rīȝtingumâ, veiklumâ, taurumâ.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒈ Klausīkis, Pàrtha, kaip tu, savo ʃirdīje Manīje laikīdama-
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sis, pasistēngdamas tvirtėti gaivātoje, Manīje ieʃkodamas savo
prieglaudos, Mane, be abejonės, visiʃkai paȝinsi!
⒉ Ʃitâ paȝinimâ bei iʃmānīmâ noriu tau be iʃrankû suȝādinti,
kuriam pribrendus nebelieka nieko ȝinotino gīvēnime.
⒊ Iʃ tūkstantiû ȝmoniû vos vienas stēngiasi pasiekti tobulumâ, o ir tû, kuriems pasistēngus tai ir pasisekė, vos vienas
Mane paȝîsta ēsmiʃkai.
⒋ Ȝēmė, vanduo, ugnis, oras, dūksmė (aitheris, akaʃa), protas, iʃmintis ir sâmonībė – tai īra aʃtuoneriopa Mano apraiʃka.
⒌ Vienok tai tėra apatia. Paȝinki bet ir Mano kitâjâ, augʃtēsniâjâ gīvībiʃkâ tikrumâ, Didranki, tâjâ, kuria palaikoma Visata!
⒍ Supraski, kad tai īra visû būtībiû gimda, bet Aʃ esmi visos
Visatos kilmė ir galutinumas.
⒎ Nėra nieko augʃtēsnio uȝ Mane, Dhanandȝaja, visa tai Manīje īra sunērta kaip brangmenû varstė ant siūlo.
⒏ Esmi vandens gaivumas, Kauntėja, mėnesio ir saulės spinduliāvimas, ʃventumas Ʃventraʃtiuose (Vedose), balsas dūksmėje ir vīriʃkumas vīruose.
⒐ Esmi gaivusis kvāpas ȝēmėje, ʃviesumas ugnīje, visuose
gīvūnuose gīvībė ir uȝsigrūdinimas visuose uȝsigrūdinantiuose.
⒑ Numanīki Mane āmȝinu visû būtībiû daigu, Pàrtha! Esmi
iʃmintis iʃmintingûjû ir ȝibumas visa to, kas ȝiba.
⒒ Esmi stipriûjû galībė, jiems gīvēnant be geidulingumo ir
aistrû; būtībėse esmi pageidāvimas, kurs nėra prieʃingas dėsniams, Bharatû Stipriausiasai.
⒓ Skaistiosios, veikiantiosios ir vangiosios prigimtīs īra iʃ
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Manês; bet ȝinoki, kad Aʃ esu jose, jos gi – Manīje.
⒔ Apmonītas ʃiû iʃ trĳû kokībiû kilusiû prigimtiû, pasaulis
Manês, ēsantio nepragaiʃtamumu augʃt jû, gerai nepaȝîsta.
⒕ Sunku īra atsigauti iʃ dieviʃko tû kokībiû monĳimo, bet,
kurs î Mane kreipiasi, tas iʃkīla iʃ jo māginimo spâstû.
⒖ Nesikreipia î mane piktadariai, apniauktiejie, ȝmoniû
menkiausiejie, paȝmoniʃkumo apsvaigintiejie; iʃminties netenka, kurie monû (daimonû) gālioms pasiduoda.
⒗ Ketveriopi īra teisingiejie, kurie Mane gārbina, Ardȝuna:
Nelaimingasis, iʃmanīti pasistengiantīsis, gerumo siekiantīsis
ir iʃmintingasis, Bharatû Stipriausiasai!
⒘ Ʃiûjû visû tauriausias īra iʃmintingasis, visumet gerai nusiteikês, atsidāvês Vienatĳām, daugiau kaip visa kas mielas jām
vienas tik Aʃ ir jis Mān.
⒙ Taurūs tikrai ʃie visi, bet iʃmintingasis, sakau, īra tarsi
aʃ pats; susivokês Esmėje, jis Mān pasiʃventia kaip augʃtiausiājām savo siekiniui.
⒚ Pērgīvēnês tūlus uȝgimimus, iʃmintingasis susivokia Manīje. Vàsudėva (ēsamasis Dievas) īra viskas, taip tāriasi Didesmis; bet toks iʃmānīmas labai retai tėra îgījamas.
⒛ Tie, kuriû iʃmintis geidulingumo apniaukta īra, kreipiasi î
visokius dievaitius, pasidāvê visokiems ākstināms, kīlantiems
iʃ jû prigimties.
2⒈ Vis dėlto, kad kas ir tik stēngiasi su tikėjimu gārbinti
kokiâ nors Mano ātʃvaistâ, Aʃ pats îgālinu jo tikėjimâ.
2⒉ Susikaupês savo tikėjime, jis gārbina savo pasivaizdāvimâ,
ir jām tenka, ko jis geidauja, bet iʃ tikrûjû Mano jām tai
teikiama.
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2⒊ Vienok tėra tik nīkstantios reikʃmės, kâ tokie menko
supratimo ȝmonės iʃprāʃo. Kurie dievaitius gārbina, tie jû ir
pagaunami; kurs Mān atsiduoda, susivokia Manīje.
2⒋ Neiʃmānėliai spėja, kad Aʃ, Neapsireiʃkusīsis, tāpês apsireiʃkusiu. Nėra jiems numānoma kilniausia Mano būtis,
kuri nepragaiʃta.
2⒌ Îsiaustas î Savo gaivatingâ vaizdāvimâ, nesu visiems rīʃkus,
ir niūkusis pasaulis Manês, Negimusiojo ir Nepragaiʃtantiojo,
nepaȝîsta.
2⒍ Mān ȝinomos visos būtībės, Ardȝuna, buvusiosios, ēsamosios ir būsimosios, bet nė viena nepaȝîsta Manês.
2⒎ Apākinti prieʃingībiû grutės, kuri kīla iʃ geiduliāvimo
ir neapkentimo, Bhàrata, Kūrībos visos būtībės gīvēna niūkume, Parantapa.
2⒏ Bet ȝmonės, kuriuos taurusis jû veikimas iʃkėlė iʃ nusidėjimo, īra iʃlaisvinti iʃ prieʃingībiû grutės ir, tvirti savo apȝade,
gārbina Mane.
2⒐ Siekdami iʃvadāvimo iʃ gīvēnimo ir mirties, Manīje susivokê stēngdamiesi atsibusti Augʃtiausiajame, atsiduodami
Esmingumui, jie gīvēna būdami veiklūs.
30. Kurie Mane iʃvīsta ēsamu su visais gaivalais, su visais
dievaitiais ir su visu aukojimu, tie mirdami skaidria sāmone,
ȝinosi ēsâ Manīje.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, septintasis Pokalbis, îvardintas Gaivata iʃ svarstantio Mâstīmo.
(Dȝana Joga.)
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VIII-Pokalbis. Gaivati iʃ Atsidavimo dieviʃkajai
Dvāsiai, kurti nesiliaujantiām Dievui.
Svarbu iʃmanīti ȝmogaus atsibudimâ Augʃtiausiajame. Dieviʃkoji dvāsia nuʃvietia vidinî ȝmogaus gīvēnimâ. Kada Amȝinosios Iʃminties saulė ȝmogūje uȝteka, tada jos spinduliai
pasidāro jame gīva galia. Ir toji jām suȝādina paȝinimâ savo
amȝinumo, savo nemirtingumo.
Ardȝuna klausia, kas īra Brahmos (Kūrība apsireʃkiantiojo
Dievo), Adhjātmos (Esmės sâmoningumo), Adhibutos (Buvimo Gaivaluose) ir Adhidaivos (Buvimo Dievaitiuose) īpatumai. Ir Kriʃna î tai atsāko, bet atsitiktinai primena, kaip
Kūrėjūje gāli susivokti gīvēnâs ir mirʃtâs gīvumas.
Ardȝuna klausė:
⒈ Kas īra Kūrėjas, kas Esmės sâmoningumas, kas Kūrībos
Vīksmas, Puruʃottama (augʃtiausioji dvāsia)? Kas tai, kas aiʃkinta kaip Buvimas Gaivaluose ir Buvimas Dievaitiuose?
⒉ Kaip gali būti iʃmānoma îsikūnĳusi augʃtiausioji auka, Madhusùdana? O kaip Tu gali būt numānomas tû mirʃtantiûjû,
kurie gīvēndami buvo drausmingi?
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒊ Patsai nepragaiʃtamumas īra Kūrėjas; esminis jo īpatumas
vadinamas Esmės Sâmoningumu, o tas vīksmas, iʃ kurio iʃkīla
būtībės, îvardintas Karma, prieȝastiniu Kūrībos pasireiʃkimu.
⒋ Būdamas būtībėse, Aʃ rīʃkėju praeinamai, dievaitiuose –
kaip gīvībê kuriantioji galia, o auka kūnuose – kaip dvāsiʃkumas, Îsikūnījusiûjû Geriausiasai!
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⒌ Kurs, baigdamas gīvēnimâ, palieka kūnâ, atsimindamas
vien tiktai Manês, tas neabejotinai susivokia Mano būvoje.
⒍ Kurs savo mirtīje, palikdamas kūnâ, prisimena kokios-nors
būvos, î tâ jis vien ir tenukīla, Kauntėja; visumet jis savo būtiai atitinkamai pakinta.
⒎ Todėl visais laikais atsiminki Manês vieno ir kovoki! Mān
atsidavês ʃirdimi ir dvāsia, Manīje susivoksi be abejonės.
⒏ Kurs, pratimais ir gaivata giedrėjes savo dvāsioje, māsto
apie ne kâ kitâ, o tik apie dieviʃkâjî Dvāsiʃkumâ, Pàrtha, tas
augʃtiausiai iʃkīla.
⒐ Kada ȝmogus kreipiasi î Jî kaip î Amȝinâjî Ȝīnî, Visatos
Valdovâ, maȝēsnî uȝ maȝībê, visa-ko globotojâ, kurs nesivaizduotino āpstabo, kurs kaip be gālo spalvingo saulės spinduliāvimo īra anāpus tamsumo,
⒑ tada jis atsiskīrimo laiku, būdamas nesukretiamos ʃirdies,
su atsidėjimu stēngdamasis likties gaivātoje, savo gīvībės kvāpâ
sukaupdamas tiesiām ȝvilgiui, susivokia augʃtiausiajame dieviʃkame Dvāsiʃkume.
⒒ Kâ Ʃventraʃtiû ȝinovai vadina Nepragaiʃtamumu, kuriame
atsibunda drausmingiejie, geidulingumâ palikusiejie, dieviʃkumui pasiskīrusiejie mokiniai, to pagrindâ Aʃ tau trumpu ȝodiu
paaiʃkinsiu.
⒓ Kurs visus jusliû vartus uȝdāro, savo mâstīmâ sustābdo
ʃirdīje, ēsmiʃkâjî gīvībės kvāpâ laiko galvoje ir tvirtinasi gaivatos susikaupime,
⒔ Manês atsimindamas, tāria ȝodî. Om, reiʃkiantî Dievo
esimâ, tasai, palikdamas kūnâ, kīla tauriausiu būdu.
⒕ Lengvai Aʃ tojo nuvokiamas, kurs apie ne kâ-kitâ nemâsto,
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nuolatai Manês atsimena, Pàrtha, kadāngi jis īra visumet nusiteikês gaivius.
⒖ Mane pasiekê, tokie didios dvasios ȝmonės (Mahātma)
nebepatenka î naujâ uȝgimimâ, î laikû vargsmo būkle, jie iʃkilê īra î augʃtiausiâjî tobulumâ.
⒗ Visos gīvēnimo būklės iki augʃtiausiosios Kūrėjo būvos
īra atėjimo ir nuėjimo sritīs, Ardȝuna; bet, kurs īra atsibudês
Manīje, Kauntėja, tām iʃ tikrûjû nebėra naujo uȝgimimo.
⒘ Ȝmonės, kurie ȝino, kad pasaulio Kūrėjo diena trunka
tūkstantis Kūrībos āmȝiû ir jo naktis baigiasi taip pat po tūkstantiû āmȝiû, tie tiktai ȝino, kas īra diena ir naktis.
⒙ Dienai auʃtant, iʃ to, kas neapreikʃta, iʃkīla apsireiʃkimas,
o nāktiai tēmstant, viskas iʃnīksta Tame, kas vadinama nesireiʃkiantiu.
⒚ Būtībiû eilės, kurios nuolatai kīla ir iʃ naujo kīla ir vėl
nīksta naktiai uȝeinant, jos be atstangos, Partha, apreiʃkiamos
dienai auʃtant.
⒛ Īra dār augʃtēsnis slėpiningas gīvēnimas, ir uȝ neapsireiʃkusîjî āmȝinas neapsireiʃkiâs, kurs, visoms gīvātoms iʃnīkstant, negaiʃta.
2⒈ Ʃi neapsireiʃkianti tikrovė, kuri vadinama nepragaiʃtamumu ir tikriausiâja būkle, iki kurios pakilus nieks nebegrîȝta, īra augʃtiausioji mano būva.
2⒉ Ji īra augʃtiausioji dvāsia, Pàrtha, kuriai patenkama jai
vienai atsiduodant ir niekām kitām, kurioje glūdo visos būtībės
ir kuri Visatâ praskleidia.–
2⒊ Toliau aiʃkinsiu tau, Bharatû Stipriausiasai, kuriuo laiku
mirdami gaiviai nebegrîȝta ir kada vėl gimsta.
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2⒋ Ugnies, ʃviesos, dienos laiku, ʃviesiuoju pusmėnesiu, ʃeʃiû
mėnesiû laiku, kada saulė kīla ʃiaurėn, ir, Augʃtiausiâjî numānê,
tada mirê ȝmonės, tie susivokia Jame.
2⒌ Dūmû, nakties laiku, kada saulė leidiasi pietuosna, tada
mirê gaiviai patenka î dvāsinê brėkʃtâ ir vėl grîȝta.
2⒍ Ʃviesa bei tamsa, abi laikomi āmȝinu gīvenimo taku;
vienu nuėjus, nebegrîȝtama, antru vėl grîȝti tenka.
2⒎ Nė vienas gaivius, kurs tuodu ȝīgiu paȝîsta, Pàrtha, nebesukrinka; todėl pasistēnki, Ardȝuna, visumet pasilikti giedriu
gaivātoje.
2⒏ Ȝinodamas, kas paȝadėta Ʃventraʃtiuose uȝ taurius veiksmus aukojant, uȝsigrūdant ir iʃmaldû duodant, gaivius per visa
tai iʃkīla ir patenka î augʃtiausiâjâ, î kilminê būvâ.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, aʃtuntasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃ Atsidavimo dieviʃkajai Dvāsiai, kurti nesiliaujantiām Dievui. (Maha Puruʃa Joga.
Akʃara Brahma Joga.)

IX-Pokalbis.Gaivata iʃ vieʃpataujantiojo Ȝinojimo
ir vieʃpataujantiojo Slėpiningumo.
Dievâ numanīti pasidāro galima vidiniu nusistātīmu, būtent
tikėjimu, kurs tarsi nutraukia ʃīdâ nuo Didiojo Slėpinio.– Kada
ȝmogūje îbingsta gīvas tikėjimas, dieviʃkoji meilė ir giedri
viltis, tada jām aiʃkėja Didīsis Slėpinīs, kurs īra Dieviʃkumas ȝmoniʃkume, ir ȝmogui pasidāro ȝinomu jo iʃvadāvimas
ir jo nemirtingumas.– Taip Kriʃna têsia savo aiʃkinimus apie
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vieʃpataujantî Slėpinî, apie galutinî iʃmānīmâ, kurs îgītas padāro ȝmogû savo nemirtingumui sâmoningu.– Ȝmogus susivokia patiame Esmingume.— Toliau Kriʃna dār primena,
kâ menkos asmenībės gārbina, būtent ātskiras, menkesnes
dieviʃkumo āpraiʃkas, dievaitius.
Palaiminimo Vieʃpats sakė:
⒈ Ʃitâ slėpiningiausiâ iʃmānīmâ kartu su ȝiniomis (mokslu)
Aʃ tau, kurs Manês noriai klausosi, iʃbudinsiu, jeib sâmoningėjês būtai iʃvaduotas iʃ pragaiʃties.
⒉ Īra tai vieʃpataujâs ȝinojimas, vieʃpataujâs slėpinīs, augʃtiausias skaistintojas, akivaizdus regėjimas, tiesos teikėjas; jis
atitinkamai laimina gīvēnantîjî ir nepragaiʃta.
⒊ Ʃiais nuostatais nesilaikâ ȝmonės, Parantapa, Manīje nesusivokia; jie pasilieka uȝgimimo ir mirimo grîȝailiojime.
⒋ Mano atskleidiama visa Visata, nors aʃ neesu apstābintas;
visos būtībės īra Manīje, bet Aʃ jose neglūdau.
⒌ Būtībės ir nėra mano Esmėje. Numanīki Mano vieʃpatingâjâ gaivātâ! Būdamas visû būtībiû globa, neesmi apstābintas jose, bet mano Esmė jas gīvina.
⒍ Kaip oras nesulaikomai juda dūksmėje (ākāʃa) plūsdamas,
taip visos būtībės gīvēna Manīje. Tai iʃmanīki!
⒎ Visos būtībės, Kauntėja, grîȝta î mano būvâ pasibaigus
Kūrībos āmȝiui, o prasidedant naujām, Aʃ jas visas vėl sukeliu.
⒏ Apsigobês savo paties āpraiʃka, Aʃ kildinu vis iʃ naujo būtībiû visumâ savo apraiʃkos galia, joms nepajėgiant atsistēngti.
⒐ Bet Manês nevarȝo toks veikimas, Dhanandȝaja; būdamas
savo augʃtībėje tarsi beʃāliʃkas, neesu lietiamas veiklos.
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⒑ Mān priȝiūrint, kīla iʃ daigtiʃkumo, kas juda ir kas nejuda;
ir taip, Kauntėja, kuriasi Visata.
⒒ Manês nepastebi tamsuoliai, kada apsigobiu ȝmogīsta,
nenumanīdami augʃtiausiosios Mano būties, Mān ēsant didiuoju visû būtībiû Vieʃpatiu.
⒓ Niekingû viltiû, niekingû veiksmû, niekingo protāvimo,
be nuovokos, jie pasitiki juos apvilbantiomis padieviʃkomis
gāliomis (daimonais).
⒔ Bet didios dvāsios ȝmonės, Pàrtha, susivokê dieviʃkojoje
Mano būvoje, Mane gārbina nesvīruojantia ʃirdimi, iʃmanīdami Mane kaip nepragaiʃtantiâ visû būtībiû kilmê.
⒕ Visumet jie Mān gieda pasistēngdami tvirtėti savo apȝade;
Mān nusilenkdami, Mān atsidavê, visumet nusiteikê, jie Mano
garbê skēlbia.
⒖ Kiti vėl, Mān skirdami savo iʃmānīmo aukâ, Mane gārbina
kaip visur ēsamâ Vienumâ ir visur pasivaizduojantî daugeriopumâ.
⒗ Aʃ pats esmi aukojimas, Aʃ pats – ir auka, Aʃ – pasiʃventimas proseniams, Aʃ –gaivinga ȝoliû sultis, Aʃ – maldos ȝodis,
Aʃ – degmuo ir ugnis, Aʃ – dēgamoji atnaʃa;
⒘ Aʃ — Visatos tėvas, motina, globėjas, didīsis protėvis,
ȝinotinas skaistintojas, îgalinâs balsas, ir esmi ʃventosios giesmės;
⒙ Aʃ — sâmoningėjimo laiptai, rūpintojas, vieʃpats, liudītojas, prieglauda, apsauga, mīlėtojas, pradia, galutinumas, patvara, lobīnas, neiʃnīkstanti sėkla;
⒚ Aʃ —kaitrâ, Aʃ lītû sulaikau ir leidiu jām kristi; Aʃ —nemirtingumas ir taip pat mirtis, esmi buvimas ir nebuvimas,
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Ardȝuna.
⒛ Trĳû mokslû ȝinovai, gīvībės gėralo gēriantiejie, iʃ nuodėmiû atsigāvusiejie, aukas atneʃdami, klausiantiejie kēlio dangun, visi jie skaistėjê iʃkīla î dievaitiû Vieʃpaties būvâ ir dȝiaugiasi dangūje dievaitiû malonumais.
2⒈ Tada, pasimāginê turininguoju dangumi ir visām jû taurumui nublukus, jie vėl grîȝta î mirtingûjû gīvēnimâ ir, gīvēndami dorai, kaip liepia treji Ʃventraʃtiai, jie geiduliaudami ir
pasitēnkindami pasieka, kas pragaiʃta (uȝgimimo ir mirimo
gīvēnimâ).
2⒉ Bet tiems, kurie apie niekâ nemâsto, o vien apie Mane,
ir Mane gārbina, visumet būdami nusiteikê, jiems Aʃ kuriu
pastovû gērbūvî.
2⒊ Ir tie, kurie su atsidāvusiu tikėjimu gārbina visokius dievaitius, taip jau atsiduoda Mān, Kauntėja, kad ir nesilaikīdami
vadovaujantiais liepimais.
2⒋ Tikriausiai Aʃ gėrėjuosi visais pasiaukojimais, būdamas jû
Vieʃpats; bet, aukotojams nepaȝîstant Manês ēsmiʃkai, jiems
lieka smukti.
2⒌ Dievaitiams tenka, kurie dievaitiams pasiȝada; proseniû
gārbintojai atsiduoda jiems, monams (daimonams) pakliūva,
kurie î juos kreipiasi ir jiems aukoja; bet kurie Man pasiʃventia, gīvėja Manīje.
2⒍ Kad Mān kieno-nors su pasiʃventimu skiriamas ir tik
lāpas, ȝiedas, vaisius, vanduo, Aʃ tai priimu stebėdamas ēsmiʃkâjâ pāstangâ.
2⒎ Kâ tu ir tik darai, kâ tu vālgai, kâ tu atnaʃauji, kâ tu
duodi, kâ tu veiki uȝsigrūdindamas, Kauntėja, darīki tai Mān
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pasiʃvêsdamas!
2⒏ Tokiu būdu tu būsi iʃlaisvintas iʃ savo veikimo painiû,
duodantiû gerû ir ȝalingû vaisiû. Kurs giedrinamas gaivātos
iʃ atsiȝadėjimo, tas susivokia Manīje.
2⒐ Esmi tas pats visose būtībėse; nėra tokio, kurio neapkêstiau ir kurî labiau brangintiau; bet kurie tikėjimu Mān atsiduoda, tie atsibunda Manīje ir Aʃ juose.
30. Jeigu ir tikriausias piktādaris Manêspi kreiptûsi, visiʃkai
tik Mān vienām pasiʃvêsdamas, jis turėtû būt iʃteisinamas,
kadāngi gerām pasirīȝês.
3⒈ Savo esmėje jis veikiai nuʃvietiamas tiesos, ir sâmoningėdamas jis susivokia amȝinojoje ramībėje, Kauntėja. Visada
ȝinotina, kad Mān pasiʃventusīsis nepraȝūva.
3⒉ Kurie Manīje susivokia, Pàrtha, kad ir būtû gimê iʃ nuodėmingû gimdû, būtû moteros, vargstantiejie, net nusibengusiejie, jie gīvėtû kilniausiu būdu.
3⒊ Taip ko-veikiau bunda dvāsininkai ir maldingi iʃminties
didiūnai. Ir tu, patekês î ʃî pragaiʃtantî, nemalonû gīvenimâ,
pasiʃvêski Mān!
3⒋ Laikīkis Manīje su savo ʃirdimi, paʃvêsk Mān savo sielâ,
aukokisi Mān, pasiduoki mano meilei! Atsibudês esmingume,
Manīje pasieksi palaiminimo galutinumâ.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, devintasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃ vieʃpataujantiojo Ȝinojimo ir vieʃpataujantiojo Slėpiningumo. (Ràdȝa-Vidja-RàdȝaGuhja-Joga.)
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X-Pokalbis. Gaivata iʃ numānīmo dieviʃko
Didingumo.
Reikia atvērti akis dieviʃkām ʃviesumui ir spinduliāvimui. Daȝniausiai ȝmonės māno, Dievas ēsâs ātskiras, apstābintas asmenībiʃkumas. O tai būtû Dievo menkinimas. Reikėtû Jî
iʃmanīti kaip Esmingumâ, kurs īra visame. Jis bûtent īra ta
vienuma, iʃ kurios visi skaitmenīs, visas daugeriopumas atsiranda ir kurs īra visa ko kilmė, pāgrindas ir esmė.
Pats Savīje Jis nepakinta, bet ȝmonėms apsireiʃkia îvairiais būdais, atitinkant tai, kokie jie īra ir kuriuo atȝvilgiu bei
siekimu jie stēngiasi Jî numanīti. Dievas nėra netobulas, bet ir
nėra tobulas. Vienok Jame tobulumas pasiekiamas. Jis todėl
visuose dalīkuose īra augʃtiausiasis ir tikriausiasis Esimas.
Trumpai pasākius: Ȝmogaus gīvėjimui būtina patirti pātî
dieviʃkâ Didingumâ ir Slėpiningumâ, Jî numanīdamas, ȝmogus Jame gīvėja, Jame ir atsibunda, sâmoningėja.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒈ Dār kartâ pasiklausīki, Didranki, brangiausiojo mano ȝodio, kurî, tave mīlėdamas, noriu Tau pasakīti tavo labui.
⒉ Nei dievaitiû būriai, nei patīs garsiejie iʃminties didiūnai
nepaȝîsta Mano probūvio (Prabava), kadangi Aʃ esmi visur
pati visû dievaitiû ir garsiûjû iʃminties didiūnû kilmė.
⒊ Kurs ȝino Mane negimusiu, neprasidėjusiu Visatos Vieʃpatiu, tas mirtingûjû tārpe gīvēna neapniauktas ir atsigauna iʃ
visû nusiȝengimû.
⒋ Protas, iʃmānīmas, nesukrikimas, atlaidumas, teisingumas,
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drausmingumas, ramumas, dȝiaugsmas, skausmas, buvimas,
nebuvimas, baimė ir pati drâsa,
⒌ pakanta, nusiteikimas, pasitēnkinimas, vidinis uȝsigrūdimas, dosnumas, garbė, gėda, visa tai īra savumai atskirû būtībiû, kurios kīla iʃ Manês.
⒍ Septīneri Iʃminties Didiūnai ir ketveri pradios Jauniai, kaip
ir ȝmonĳos protėviai, Manūs, visi jie Manīje; iʃ Mano būvos
ir mānīmo kilê, jie gamina gīvēnantias kartas.
⒎ Kurs taip ēsmiʃkai iʃmāno Mano vieʃpatingumâ ir gaivātâ,
tas īra nesukretiamas ir pastovus gaivatoje; nėra tai abejotina.
⒏ Aʃ esu Visatos Kūrėjas; viskas atsiranda iʃ Manês; tai ȝino
budintiejie ir garbina Mane pasiʃventusia nuotaika.
⒐ Manīje būdami su savo mâstīmu, Manīje kvėpuodami,
vienas kitâ ȝādindami, visados kalbėdami apie Mane, jie īra
patenkinti ir dȝiaugsmingi.
⒑ Kurie, visumet nusiteikê, Mane mīlėdami, skelbia Mano
garbe, tiems Aʃ kuriu iʃmānīmo gaivātâ, kuria jie Manīje atsigauna.
⒒ Jiems uȝjausti Aʃ gīvenu jû esmėje ir spinduliuojantia
iʃminties ʃviesa iʃnaikinu neiʃmānīmo skleidiamâ tāmsâ.
Ardȝuna sākė:
⒓ Matau, Tu esi pats Augʃtiausiasis, augʃtiausioji būva, augʃtiausiasis skaistinimas, amȝinasis dieviʃkas Dvāsiʃkumas, pradios Dievas, be gimimo visur pasireiʃkiâs Vieʃpats.
⒔ Taip Tave skēlbia visi iʃminties didiūnai, dieviʃkasis iʃmintius Nārada, bet ir Asita, Dėvala bei Vjasa; ir dabar Tu pats
mān tai pasakai.
⒕ Visa tai, mano mānīmu, īra tiesa, kâ Tu mān kalbi, Kėʃava!
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Tikrai nenuvokia Tavo apsireiʃkimo, Palaiminimo Vieʃpatie,
nei dievaitiai, nei daimonai.
⒖ Vienas tik Tu Save paȝîsti Savimi, Tu – augʃtiausiasis
Dvāsiʃkumas, visû būtībiû kilmė, jû visû Vieʃpatis, dievaitiû
Dieve, Visatos Valdītojau!
⒗ Teikis nuodugniai mān aiʃkinti dieviʃkâjî Savo spinduliavimâ, kuriuo apsireikʃdamas Tu pildai visas ʃias erdves!
⒘ Kad ȝinotiau, kaip Tave patî Gaiviû, galėtiau paȝinti nuolatiniu atsidavimu, kokiomis nuovokomis Tu mān būtai manītinas, Palaiminimo Vieʃpatie!
⒙ Iki smulkmenû mān dār kartâ kalbėki apie Savo Gaivātâ ir
ʃviesû Orumâ, Dȝanàrdana! Nėra mān pilnēsnio patēnkinimo
nei iʃ gīvībės gaivestio (Amritam), kaip Tavês pasiklausiant.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒚ Būk palaimintas! Noriu iʃ tikrûjû tau nuʃviesti apskritai dieviʃkus Savo Esmės spinduliāvimus, Kurû Geriausiasai!
Nėra suskaitomi Mano apraiʃkû visokeriopumai.
⒛ Aʃ esmi visû būtībiû ʃirdīse pati Esmė, Gudākėʃa! Esmi
jû pradia, jû vidurīs ir pat būtībiû galutinumas.
2⒈ Saulės dievaitiuose Aʃ esmi Viʃnu (Dievo apraiʃka), visû
ʃvietiantiûjû esmi saulė, putiantiûjû (vėtrû dievaitiû) esmi Maritʃi, ȝvaigȝdīne esmi mėnuo;
2⒉ Vėdû Ʃventraʃtio esmi Sāma-Veda (ʃvēntinimo ȝodiai),
esmi vīriausiasis dievaitis dievaitiuose, visû jusliû esmi sumanumas ir būtībiû protas;
2⒊ Rudrû (baisumo dievaitiû) esmi Ʃankara ( jû vīriausiasis);
Jakʃû (turtû dievaitiû) ir Rākʃasû (piktumo dievaitiû) esmi
Vittėʃa (turtû dievaitiû vieʃpats); Vasû (spindėjimo dievaitiû)
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esmi Pavaka (ugnies dievaitis) ir visû augʃtumû esmi Meru
(dieviʃkasis kālnas).
2⒋ Paȝinki Mane, Pàrtha, vīriausiu namû dvasininku! Visû
karvediû Aʃ kāro dievaitis; visû vandens sâplūdiû Aʃ vandenīnas.
2⒌ Iʃminties didiūnû Aʃ esmi Bhrigus ( jû protėvis); visûȝodiû
Aʃ ʃventasis skiemuo; aukojimû esmi tīlusis maldingumas;
tarp nejudomumû esmi Himālaja (augʃtiausiasis ȝēmės kalnīnas).
2⒍ Visû mēdiû Aʃ ʃventmedis, dieviʃkûjû iʃminties didiūnû Aʃ
Nārada ( jû ȝīmiausiasis); dāngiʃkûjû giedotojû Aʃ esmi Tʃitraratha ir tobulûjû gailiû Aʃ Kapila.
2⒎ Ȝinoki Mane ēsant ȝirgû Utʃtʃaiʃʃrava, gimusî iʃ gīvībės
gaivestio. Drambliû Aʃ Airāvata, ir ȝmonėse Aʃ jû valdītojas;
2⒏ visû ginklû Aʃ perkūno trenkimas; kārviû esmi geiduliāvimo patēnkinimas, gaminime Aʃ panūdimo dievaitis; gīvātiû
esmi Vàsuki (gīvātiû valdovas);
2⒐ Nāgû (dieviʃkû ȝaltiû su ȝmoniʃkais veidais) esmi Ananta,
ir Varuna vandenīno gīvūnuose, proseniû Aʃ Arjama, ir nugalėtojû Aʃ pragaro vieʃpats (Jama);
30. Daitjû (tām tikros giminės dievaitiû) esmi Prahlāda (Dievo
esimo skelbėjas); skaitiuojantiûjû Aʃ laikas; giriniû ȝvėriû Aʃ
jû vieʃpats (liūtas) ir paukʃtiû esmi Vinato vaikas (āras);
3⒈ ʃvārintûjû esmi vėjas, ginkluotûjû Aʃ Ràma (garsus karȝīgīs); ȝuvû esmi Makara (delﬁnas) ir upiû esmi Gànga;
3⒉ visû kūrimû Aʃ pradia ir uȝbaiga, pats Aʃ ir vidurīs, Ardȝuna; mokslû esmi ȝinojimas apie Esmingumâ ir kalbėtojû
kalbingumas;
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3⒊ raʃmenû esmi a, ir ȝodiû sudėtīje Aʃ sutapimas: taip-jau
esmi nesibaigiâs laikas, visām Aʃ globėjas, Save teikdamas visoms ʃalims;
3⒋ esmi visus pagaunanti mirtis ir atsiradimas visû būsimû
dalīkû; motriʃkumo īpatumû Aʃ garbė, gerovė, kalba, atmintis,
nuovoka, patvara ir uȝuojauta;
3⒌ giesmiû Aʃ ʃventiausioji; eiliavimo Aʃ pats mâstas; mėnesiû Aʃ pirmasis, metû laikû Aʃ ȝīdintīsis;
3⒍ apgaulumo esmi kauliukû ȝaismas; spindėjimas Aʃ visato, kas ʃvietia; esmi pērgalė, rīȝtingumas, esmi skaistumas
skaistiûjû;
3⒎ dievaitiuose esmi vīriausiasis, Kriʃna, Pàndavose (Kovotojuose) Aʃ grobininkas, Ardȝuna, gailiû Aʃ jû rīȝtingiausiasis,
ȝīniû (Kavi) Aʃ ʃventasis regėtojas;
3⒏ valdovû esmi valdantioji galia; pērgalės geidaujantiûjû
esmi apdairumas; slėpiniû esmi tīla; iʃmānantiûjû Aʃ iʃmānīmas.
3⒐ Kas tik ir būtû būtībiû diegas, tai Aʃ, Ardȝuna; nėra
būtībės judantios ar nejudantios, kuri būtû be Manês.
40. Ribû nėra dieviʃkājām Mano spindėjimui, Parantapa; kas
minėta, tėra pavīzdiai neiʃmâstomo Mano Didingumo.
4⒈ Visa, kas tik īra spinduliuojantio, geros lemties ir galinga,
numanīki, kad tai kīla iʃ Mano didingumo dalies!
4⒉ Bet kâ reikʃ tau ȝinojimas visû ʃiû māȝmoȝiû, Ardȝuna?
Uȝvesdamas visâ Kūrībâ vienu savo mostu, lieku ēsamas.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, deʃimtasis Pokalbis, îvardintas Gaivata iʃ dieviʃko Didingumo
Numānīmo. (Vibhùti Joga).
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XI-Pokalbis. Gaivata iʃ Regėjimo Augʃtiausiojo
Apraiʃkû Visatoje.
Visata su savo turiniu, su visais pasivaidinimais, visomis lītimis, veiksmais skelbia ȝmogui nenuvokiamâ Dieviʃkumo gāliâ ir orumâ.
Tarsi ȝaibāvimo nuʃvietimais Kriʃna rodo Ardȝunai ilgû aiʃkinimû patî tūrî, būtent, kad jis ir visos būtībės, vis-tiek,
kokios jos ir nebūtû, īra Visatos Vieʃpaties esimo ātʃvaista.
Jis, pats Esmingumas, apsireiʃkia kiekvienu dalīku savaip ir
ȝmoniʃkumu kaip sâmonībė.
Visû būtībiû pareiga īra, nors jos ir būtû kaȝi-kokios menkos, pasistēngt būti Jo Didingumo rīʃkėjimo priemone ir, iʃ
viso savo menkumo iʃkopdamos, vīkdīti Jo vāliâ, kuri kartais,
pasidārius būtinumams, īra ir karinis veiksmas ir nēt griovimas, naikinimas.
Ardȝuna sākė:
⒈ Mano gērui Tu mān kalbėjai ȝodî apie augʃtiausiâjî Slėpinî,
vadinamâ patiu Esmingumu, ir mano apsiniaukimas īra pradingês.
⒉ Iki smulkmenû girdėjau iʃ Tavês, Tu su akimis kaip Kamalamo (Lotaus) lāpai, kaip iʃkīla ir pranīksta būtībės, ir girdėjau, kaip nepragaiʃtâs īra Tavo orumas.
⒊ Tu mān kalbėjai apie Savo Ēsmê, Augʃtiausiasis Vieʃpatie, ir
tai norėtiau regėti vieʃpataujantiâ Tavo āpraiʃkâ, Visa ko Geriausiasai!
⒋ Jeigu manītai, kad galėtiau tai iʃvīsti, Valdove, gaivātos
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Vieʃpatie, tada leiski regėti mān nepragaiʃtantiâ Tavo Esmê.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒌ Tām tai stebėki, Pàrtha, Mano āpraiʃkas, kurios īra ʃimteriopos ir tūkstanteriopos, îvairiausiû rūʃiû dieviʃkos, su visokiomis spalvomis ir lītimis!
⒍ Iʃvīski Aditjas (saulinius dieviʃkumus), Vasus (spindėjimo
dievaitius)! Pamatīki daug dār iki ʃiol neregėtû nuostabumû,
Bhàrata!
⒎ Stebėki nūnai visâ Kūrībâ, judomâjâ ir nejudantiâjâ vienume, suburtâ Mano apraiʃkoje, Gudākėʃa, ir kâ tu ʃiaip iʃvīsti
pageidautai!
⒏ Tik, tiesa, tu negali Mane matīti tomis savo akimis, duosiu
tau dieviʃkâ akî, nuvoki vieʃpataujantiâ Mano gaivātâ!
Sandȝaja sākė:
⒐ Taip, Valdove, kalbėjês didīsis gaivātos Vieʃpats, būtent
Harî (Kriʃna), apreiʃkė Parthai augʃtiausiâjî visur vieʃpataujantî Savo pasivaizdāvimâ,
⒑ su îvairiausiomis burnomis ir akimis, su gausiausiais nuostabiais ȝvilgėjimais, su visokiomis dieviʃkomis puoʃmenomis,
kuriose iʃkelti visokiausi dieviʃki ginklai,
⒒ apreiʃkė neʃiojantî dieviʃkais vainikais ir apdarais, su dieviʃkais kvapais ir mostais, visa ko kupinâ, î visas puses atsiȝvelgiantî Dievâ.
⒓ Jeigu dangūje kartu suʃvistû tūkstantiû sauliû ʃviesa, tada
ir tai vos galėtû prilīgti didiojo Esmingumo spinduliāvimui.
⒔ Tʃe tai Pàndava regėjo visâ Visatâ su jos dalimis vieningame dievû Dievo apraiʃkoje.
⒕ Ir visai sukrėstas nusistebėjimo, su pasiʃiauʃusiais plaukais
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nulenkês galvâ ties Dievu, kalbėjo Dhanandȝaja (Ardȝuna),
sudėjês rankas.
Ardȝuna sākė:
⒖ Kaip nuostabûs dievaitiai Tavo apraiʃkoj,
Dieve! Kaip ir būtībiû tītveikai visokiû rūʃiû!
O lotaus ȝiede līg regėtiau pat Augʃtiausiâjî,
Mān reiʃkias iʃminties didiūnai, dieviʃkos gīvātės.
⒗ Daugībė rankû, pilvû, burnû ir akiû,
niekaip naprėpiamâ Tave visur stebiu!
Nėr tavo apraiʃkoms pradios nei vidurio, nei gālo!
Nėr Tau kilmės, Tu viso Vieʃpats, viso ir Apstābintojas!
⒘ Su vainiku, su kūle, skridiniu matau Tave
visur be galo spinduliuojantî ʃviesiausiai,
kad akīs raibsta ȝvelgiant î Tave, kurs ȝėri
daug ʃviesiau neng saulės ir ugnies ʃviesa!
⒙ Kaip nepragaiʃtamumâ pat augʃtiausiâjî,
kaip visâ Visatos turtingâ lobnamî,
vis budintîjî amȝinû dėsniû saugotojâ,
kaip āmȝinâjâ dvāsiâ numanau Tave!
⒚ Pradios nėra nei vidurio, nei gālo Tavo Gāliai!
Gausingos Tavo rankos; mėnuo, saulė Tavo ākīs,
aukojimo ugnim mān ʃvietia Tavo veidas,
jo spinduliāvimu Tu ʃildai visâ Visatâ!
⒛ Tu dangû, kaip ir ȝemê, savimi pritvindai!
Tavīj īra beribė ērdvė, Tu Būva vienātinė!
Regėjus baugiâ Tavo apraiʃkâ, trejopa
gīvata gāstauja, Didesme.
2⒈ Būriai dievaitiû susivoksta Tavīje,
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o iʃminties didiūnai ir palaimintiejie
Tau gieda skambias giesmes Tavo garbei.
2⒉ Bet Rudrû, Aditjû bei Vasû, Sādhjû
ir Viʃvėdėvû, Aʃvinû bei Marutû ir Uʃmapû,
ir Gandharvû bei Jakʃû, Asurû bei Siddhû
pulkai nusistebėdami Tave iʃvīsta.
2⒊ Didībė Tavo apraiʃkos, jos burnos, josios ākīs,
oi, Didranki, be skaitiaus! Rankû, rietû, kojû,
nasrû tʃe bēgalė, o dantīs jûjû baisios.
Pasauliai, baimės sukrėsti, tai māto kaip ir aʃ.
2⒋ Spalvotais spinduliais Tu dangus nuʃvieti.
Ȝiotis atvėrus, ȝėri didios Tavo ākīs!
Mān sudreba ʃirdis tave taip mātant,
ir sukrinku bejėgiai, Vieʃpatie!
2⒌ Iʃvīdês Tavo rīklėse baisiausias dantis,
kaip āmȝiû ugnis visa ėdantias,
nebsusvokiu kraʃtuose, saugos neberandu!
Būk malonus, dievaitiû Vieʃpatie, Būva pasauliû!
2⒍ Visi jie, irgi Dhritaràʃtros sūnûs,
uȝėmê ȝēmê, jai didiais būriais valdīt,
su Bhīʃma, Drona, Sūtos gi sūnum,
kartu su mūs visais kariais ir jû vadais,
2⒎ visi jie greit pragaiʃta tavo kramtīme,
kuris dantingas viskâ māla ʃiurpulingai
Kas tik pakliūva jām, ūmai praȝūva,
sutriuʃkintas jo gālios, dingsta tarp dantû!
2⒏ Kaip upiû tvānas srāvi nesulaikomai
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taip ʃio pasaulio ir ȝmoniû didvīriai
nugriūva î liepsnojantiāsias Tavo rīkles.
2⒐ Greit kandīs lēkia î ȝaros liepsnas,
līg pātios skubintûsi tʃe praȝūti,
taip ʃis pasaulis nuolatai spartiau
pats grūdasi iʃnīkti Tavo grauȝime.
30. Visus pasaulius Savo veidû ugnimi
Tu apsupi ir suʃliurpi tai, kas īra,
nuʃviesdamas gaisru bekrāʃtê erdvê.
Taip viskas, Viʃnau, dēga Tavo spinduliāvime!
3⒈ Oi, kas Tu! Aiʃkink mān! Baugumas tokia apraiʃka!
Lenkiuosi Tau, dievû Geriausiasai!
Leisk suȝinot mān, koks Tu ēsmiʃkai!
Patēnkinki maloniai, ko geidauju!
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
3⒉ Va, laikas Aʃ, praeidamas, kas gīva, visa rauju.
Kartas suʃaukês, vėl nebēsamas greit padarau.
Nei vienas tû kariû, kurie kovot sustojo,
irgi be tavo smūgiû gīvas neiʃliks.
3⒊ Todėl pakilki! Îsigīki reikʃmingumâ!
Apveikês prieʃus, dȝiaukis valdiuva ir lobiu!
Visi īra jie Mano jau nudėti.
Būk îrankiu, kairī, Aʃ — tavo deʃinė!
3⒋ Juk Drona, Bhīʃma ir Dȝajadratha
su Karna bei kitais jau Mano nuveikti.
Todėl kovoti tu bailus nebūki!
Tau lēmta prieʃus nugalėt visus:
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Sandȝaja sākė:
3⒌ Girdėjês tokius Kėʃavos (Kriʃnos) ȝodius,
rankas sudėjo vainikuotasis (Ardȝuna) ir tārė,
nusilenkês Kriʃnai, reikʃdams Jam pāgarbâ,
iʃ nuogāstio drebėdams ir meknodams.
Ardȝuna sākė:
3⒍ Pakilusi, Hriʃīkėʃa, Visata
kilmingai giesta giesmes Tavo garbei.
Piktosios dvāsios sprunka î visas ʃalis,
bet lenkias Tau būriai palaimintûjû.
3⒎ Kaip gi to ir nepadarītû, Didesme,
juk Tu augʃtēsnis ir uȝ pātî nēt Kūrėjâ,
pradėtojas be pabaigos, dievaitiû Vieʃpats,
Visām Tu — nāmas, nenīkstâs Augʃtiausiasis, kursai īra-nėra;
3⒏ dievû Pirmasis, amȝina Dvāsia,
tauriausias Tūris visos Visatos,
Ȝinovas ir Ȝinotinas, augʃtiausioji Būva,
Tu iʃplėti Kūrībâ, nuolat apsistābindams;
3⒐ Tu – Vājus, Jama, Agni, Mėnuo, Varuna,
Pradȝāpati (Pradios Pats), gīvumo didis Protėvis,
garbė-garbė Tau, tūkstant kart garbė,
ir dārkart, dārkart Tau vienām garbė!
40. Garbė iʃ rītû ir iʃ vakarû,
garbė Tau iʃ visû ʃaliû, Tu – visa kas!
Tu gālios bēgalė, nėra ribû tai galiai!
Savīj turi Tu visa, būdamas visām Esmė.
4⒈ Kad per drâsus Tave laikīdams bitiuliu,
sakīdavau: O draugai, Kriʃna, Jādava,
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neatsargus, patrauktas palankumo;
4⒉ kad aʃ, juokaudams atsitiktinai,
ȝaisme ar lovoje, krėsle ir puotoj,
ar viens, ar su kitais Tau pagarbos nereiʃkiau,
Tu Neîtartinas, praʃau atleiski, Neiʃmâstomasai!
4⒊ Tu – Tėvas viso, kas īra, kas juda ir kas stinga,
garbės Vertiausias, iʃmintiû Ʃviesiausias,
nėr kas Tau līgus būtû, kas Tau pranaʃesnis.
4⒋ Todėl Tau kūnâ iki ȝēmės nulenkiu,
ir garbê priderantiai reiʃkiu, Vieʃpatie!
Kaip tėvas savo sūnû, draugas savo draugâ,
ir mīlintīsis mīlimâ pakêsk mane, Dieve!
4⒌ Nudȝiugês pamatiau, kâ niekad neregėjês.
O tik ʃirdis, pagauta baimės, prislėgta.
Mān apsireikʃk, Dieve, nuvokiamai!
Būk malonus, dievaitiû Vieʃpatie, kurs visame!
4⒍ Tave norėtiau vėl matīti kaip seniau
su vainiku, su kūle, rankoje su skridiniu!
Su keturiomis rankomis mān rodīkis,
Tu Tūkstantranki, kurs vaizduoja Visatâ!
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
4⒎ Tau malonus Aʃ rodiaus, Ardȝuna,
rīʃkiausiu vaizdumu iʃ savo gaivatos.
Beribê Visatâ Aʃ spinduliuodamas kuriuos.
Kaip tu nieks visa-tai ligʃiol nėra regėjês.
4⒏ Nei Vėdos, aukos, mâstīmai ir doviai,
neigi veiksmai, nei kietas uȝsigrūdīmas
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padāro gālimâ ʃiâ āpraiʃkâ iʃvīsti,
kuri tik teikės tau, tu, Kurû vīriʃkiausiasai!
4⒐ Nebūk iʃgâsdintas ir nesumiʃki,
ʃî baugû mano ātvaizdâ regėjês!
Atmeski baimê, būk linksmos ʃirdies
ir vėl nuvok Mane sau atitinkamai!
Sandȝaja sākė:
50. Taip Ardȝunai kalbėjês, Vasudeva (Kriʃna) vėl dāvėsi savo
prastu būdu ir, nuramindamas nusigandusîjî, Didesmis reiʃkėsi
maloniu asmeniʃkumu.
Ardȝuna sākė:
5⒈ Iʃvīsdamas tokiâ ȝmoniʃkâ Tavo āpraiʃkâ, Dȝanàrdana,
dabar vėl susivokiu savīje ir savo prigimtīj.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
5⒉ Labai sunku regėt ʃî mano ātvaizdâ, kurî stebėjai. Nēt gi
dievaitiai jî matīti ilgstas visumet.
5⒊ Nėra galima, nei Ʃventraʃtius skaitant, nei uȝsigrūdant,
nei duokliû duodant arba dovanû, Mane iʃvīst, kaip tu Mane
patīrei.
5⒋ Bet atsiduodant Mān vienām ir niekām ʃiaip, taip, Ardȝuna, tad galima Mane paȝint, Mane matīt ir susivokti ēsmiʃkai Manīj, Parantapa.
5⒌ Kurs Mano dārbus dirba, Mān atsidavês kaip Augʃtiausiājām, prie nieko neprikibês ir be neapīkantos su visomis
būtībėmis gīvena, Manīj tas susivokia, Pàndava.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, vienuoliktasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃ Regėjimo Augʃtiausiojo apraiʃkû Visatoje. (Viʃvarùpa-Darʃana-Joga.)
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XII-Pokalbis. Gaivata iʃ Atsidavimo
Augʃtiausiājām.
Labai reikʃmingas īra ēsmiʃkas maldingumas. Norint Dievo
melsties dvāsioje ir teisībėje, reikia iʃkilti iʃ ȝmogaus asmeniʃkumo ir kilti dieviʃkan Esminguman. Kuriām reikalingo tām
iʃmānīmo ir gālios nėra, tas turėtû nors pasistēngt iʃkopti iʃ
savininkāvimo ir jî palikti.
Suvokês skirtumâ tarp neapsireiʃkiantio Augʃtiausiojo ir apsireiʃkiantio Vieʃpaties, Ardȝuna atsitiktinai klausia, î kâ ʃirdî
kreipti geriau. Kriʃna atsāko, kad sunkiau īra kreipties î Neapsireiʃkiantîjî, lengviau numānomas sâmoningasis gīvumas, kuriuo Apsireiʃkiantīsis spinduliuoja. Pamâstius giliau, abi pastangi, abu būdu pasiʃvêsti Dievui ēsmiʃkai nėra skirtingu, o
vienas ir tas pats, būtent vis-dėlto atsigrêȝimas î Augʃtiausiâjî
ir atsidavimas Jo pasireiʃkimui. Tada ȝmogus gīvēna ir pasilieka
veikdamas Jo vālioje, kurioje visi gīvēname.
Ardȝuna sākė:
⒈ Īra tokiû, kurie, nuoʃirdiai Tau atsidāvê, Tave gārbina, o kiti
kreipiasi î Nepragaiʃtantîjî, Neapsireiʃkusîjî. Kas jû budresnis
gaivatoje?
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒉ Kuriû ʃirdis Manīje parimsta, kurie drausmingi, visados
giedriojoje nuotaikoje Mane gārbina gīvu tikėjimu, tie mano
laikomi geriausiai atsidāvusiais.
⒊ Kurie gārbina Nepragaiʃtantîjî, Neapsākomâjî, Augʃtiausiâjî,
Nesvīruojantîjî, Patvārûjî,
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⒋ ir visas savo jusles trāmdo, visa-kâ su ramumu pasitinka,
dȝiaugiasi visû būtībiû gerove, tie tikrai Manīje gīvėja.
⒌ Sunkenībės tûjû īra didēsnės, kurie ʃirdî skiria Neapsireiʃkiantiājām. Îsikūnĳusiesiems reikia labai prisiveikt norint
susirast Jame!
⒍ Kurie, Manīje susivokê, atsiȝada visû veiksmo daviniû,
Mān skirdamiesi ir niekām kitām, Mane gārbina pasiʃventê
gaivatoje,
⒎ tie Mano ne po ilgo keliami iʃ mirtingumo jūrû ir grîȝailiojimo, Pàrtha, kadāngi jû ʃirdis Manīje tvirtinasi.
⒏ Atsidėki visiʃkai Manīje, savo dvāsiai leiski atsigauti Manīje ir tu po viso tada be abejonės Manīje gīvēnsi!
⒐ Bet negalėdamas savo ʃirdimi patvariai Manīje parimti,
stēnkis gaivatos pratimais Mane pasiekti, Dhanandȝaja!
⒑ O jeigu ir tokioms pastangoms neuȝtektû tau jėgû, bandīki nors dalīvauti Mano darbe ir veikdamas darīki visa, Mān
îtikt norėdamas, tada tu pasieksi tobulumâ.
⒒ O jeigu ir taip tu elgties neîstēngtai ir Mano gaivatoje
nesusivoktai, atsiȝadėki savo veiklos laimėjimû ir darbuokis
parimdamas savo esmėje!
⒓ Tikrai svarbēsnis uȝ pratimus īra mâstīmas, bet mâstīmâ
virʃĳa susikaupimas, o uȝ, susikaupimâ reikʃmingēsnis īra atsiȝadėjimas veiksmo daviniû. Atsiȝadėjimas iʃ karto ramina.
⒔ Kurs nepīksta jokiai būtībei, visa-kām īra malonus, kiekvienâ uȝjautia, īra be gobʃumo, be savininkāvimo, līgiai nusiteikês skausme ir dȝiaugsme, visiʃkai atlaidus,
⒕ visumet patēnkintas, īra drausmingas gaivius, tvirtu rīȝtingumu, Mān skirdamas ʃirdî ir sâmoningumâ, Mān pasiʃven-
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tês, tas Mān īra mielas.
⒖ Kurs nekvarʃina pasaulio ir kuris nesĳaudina pasaulio
vārginamas, kurs īra iʃkilês iʃ dȝiaugsmo, āpmaudo ir baimės
neramumû, tas Mān mielas.
⒗ [6]
⒘ Kurs nesidȝiugina ir neapsimaudīja, neliūsta ir negeiduliauja, atsiȝadėdamas malonumo ir nemalonumo, Mān pasiʃventia, tas Mān mielas.
⒙ Kurs īra toks-jau prieʃui kaip ir draugui, toks pats liekasi
giriamas kaip ir peikiamas, speige bei kaitroje, smagume bei
vargsme, atsikliudês nuo prisikibimo,
⒚ kuriām vis-tiek, ar jām pasiprieʃinama, ar pritariama, kurs
tīlus pasitinka visa, kas jām tenka, kurs gīvēna līg be namû,
īra tvirtos ʃirdies, Mān atsidāvês, tas ȝmogus Mān mielas.
⒛ Bet visi, kurie ʃiuos pareiʃkimus gīvu tikėjimu priima
kaip gīvībės gaivestî ir Mān, kaip Augʃtiausiājām, atsiduoda,
jie Mān itin mieli.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, dvīliktasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃ atsidavimo Augʃtiausiājām. (Bhàkti–Joga.)

III-Dalis. Ȝmogus – Gaivius ir Kliūtīs,
kurias jis gīvēnime uȝtinka.
Visoje Bhagavad Gītoje kalbama apie ȝmogaus gīvėjimâ, vadinas jo atsigavimâ savo kilmėje, būtent Dievûje. Tām svarbu,
kaip aiʃkina pirmoji dalis, kad ȝmogus gīvēntû ir veiktû neprisikibes prie savo veiklos daviniû, ʃiaip jis pasiliktû jû priklausomas ir todėl tamsumoje. Antrojoje dalīje tad aiʃkinta, kad
prasmingēsnis ȝmogaus elgesīs iʃauga iʃ jo atsidavimo Augʃtiausiājām, kuriame jis pagaliau tuo atsidavimu visiʃkai atsibunda. O toliau tada, tretioje dalīje, nurodomos visos kliūtīs,
kurios tokias pāstangas trukdo.
Tos kliūtīs glūdo Visatos Kūrėjo apraiʃkoje. Ji vadinama
Prakritim ir īra juslinės srities gīvēnimas, daigtiʃkumas. Vis
dėlto tos kliūtīs svarbios, kadangi jos skātina ȝmogaus pastangas. Jû gaivalai īra trīs kokībės, sanskrito ȝodiu, trīs Gunos,
būtent Sattvam, skaistuma, Radȝas, kaitruma, ir Tamas, tamsuma, glūduma.
Uȝgimdamas ȝmogus patenka î jû valdomâjâ būvâ, ir gīvēndamas jis turėtû stēngtiesi iʃkilti ir laikīties augʃt tû kokībiû.
Ȝmogaus pāstangos īra sėkmingos, kada jis iʃmāno savo ēsmê
ēsant kita kuo negu prigimtis, gamta ir visas juslinis gīvēnimas su visais jo apsireiʃkimais.
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Ȝmogaus esmėje, jo dvāsioje-sieloje, atsispindi dieviʃkumo
Dvāsia, Puruʃa, prieʃ kuriâ stovi visi Kūrībos gaivalai, daigtiʃkumas, Prakriti.
Visa tai aiʃkiai iʃmānant, dieviʃkasis gīvēnimas pasidāro gālimas. Bet jeigu ȝmogus tuo nesirūpina, jis gīvendamas slīsta
nuolatai daugiau î Asurû, monû (daimonû), î paȝmoniʃkumo
valdiuvâ ir īra supamas tarp jusliniû ir vidujēsniû būtiû ir
patirtiû. Taip jis tada gīvena nelaisvėje ir īra ne savo vālios
esmė, o paȝmoniʃkumo vērgas, kol nėra iʃ tos būties iʃvaduojamas.
Iʃvadāvimâ vīkdo Dieviʃkumas ȝmoniʃkume, bet tik tada
ir ta sâlīga, jeigu asmenībiʃkasis ȝmogus kreipiasi Jopi ir Jo
vāliai atsiduoda. Tada ȝmogus, vadinas, ȝmoniʃkoji esmė,
ȝmoniʃkoji dvāsia-siela, vėl nusimāno Dieviʃkume, iʃ kurio ji
īra kilusi ir vis būva, nors tai neȝinodama.
Atokiausiai nuo galimumo Dieviʃkumui patirti gīvēna ȝmogus, kurs taip labai gobiamas tamsumos, kad toji jo asmenībėje
īra valdantioji galia. Toks ȝmogus tada ʃliauȝia gīvēndamas
savo āmȝiaus keliu, nieko nemâstīdamas apie gīvēsnî gīvēnimâ, apie dvāsines pātirtis, apie ȝmogaus āmȝiaus prāsmê.
Artiau tām līgiui, kuriame galima Dieviʃkumâ patirti, gīvēna
ȝmogus, kuriuo kaitruma vīriausiai apsireiʃkia. Ȝmogus tada
īra veiklus, jeib visa iʃvēngtû, kas jo siekiams prieʃinga, kas
jām nemalonu. Iʃlengvo jis ir vis geriau nuvokia ir supranta
îvairiû patirtiû skirtumus ir stēngiasi pasirinkti maloniausias,
daugiau malonumo ȝadantiâsias.
Artiausiai Dieviʃkumui gīvēna skaistumos ȝmogus. Jām vis
geriau aiʃkėja, kad Dieviʃkume patiriamas pilniausias, tobuli-
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ausias malonumas ir palaiminimas.
Iʃmokti iʃ tû kokībiû painiavos iʃkilt ir gīvėti, būtent susivokti Dieviʃkume, Jame atsigauti, sâmoningėti ir tuo prigimties gīvēnime galingėti, īra kaip tik ȝmogaus gīvēnimo
prasmė.– Visi jusliû pasaulio daigtai īra tû kokībiû padariniai.
Ir gīvēnimo vīksmas regimai siekia tas kokībes padarīti dvasiʃkesnes, ir taip visa, kas īra, grâȝinti î jo kilmê.
Minimos kokībės visiems gīvenimo dalīkams suteikia tām
tikrus īpatumus. Ȝmoniû gīvenime jos tiesiog regimai ir tuo
pasiȝīmi, kaip ȝmogus elgiasi, koks jo veikimas īra, kâ jis
valgo, kuo dȝiaugiasi ir dėl ko liūsta, koks īra jo iʃmānīmas,
jo tikėjimas, jo aukojimas, jo atsiȝadėjimas ir atsidavimas.
Skaitant visa-tai tretiojoje Bhagavad Gītos dalīje, reikėtû
suprasti, kad tuo laiku, kaip ji paraʃīta, ȝmoniû protāvimas ir
mâstīmas vīko visai kitokioje sâmoningumo ʃviesoje ir spalvoje.
Todėl nelengva dabarties ȝmoniû sâmonei suȝiebti Bhagavad Gītos ȝodiû prāsmê mūsû laikû kalba. Bet pasistēngta,
kiek gālint, tai padarīti. Ir atsidėjus skaitant, kas paraʃīta, pamaȝu, tur-būt, vis geriau aiʃkės, kas manīta.

XIII-Pokalbis. Gaivata iʃmānant skirtumâ tarp
Būklės ir Būklê Patiriantiojo.
Kriʃna aiʃkina skirtumâ tarp prigimties ir dvāsios kaip apie dālî
augʃtiausiojo iʃmānīmo. Jî îgĳus, ȝmogui ēsmiʃkasis gīvumas
pasidāro neabejotina tikruma, ir ȝmogus tvirtėja visame savo
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veikime.
Ardȝuna sākė:
Suȝinot norėtiau, kas daigtiʃkumas (mēdiaga) ir kas dvāsia,
kas ȝinotinoji būklė ir kas tai, kas jâ suȝino, kas iʃmānīmas ir
kas iʃmanītina, Kėʃava!
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒈ Būkle vadinamas kūnas, Kauntėja; kurs jî tokiai ēsant
iʃmāno, tasai sākomas ēsâs būklės paȝintoju.
⒉ Mane iʃmanīki kaip būklê ȝinantîjî visose līgīse, Bhàrata!
Paȝinti būklê ir būklê ȝinantîjî, tai manau īra ȝinojimas.
⒊ Kas ta būklė īra ir kokiû īpatumû, kaip ji kinta, iʃ kur ji, kas
jis, būtent jâ ȝinantīsis, ir kas jo galia, tai suglaustai iʃgirski iʃ
Manês! –
⒋ Iʃminties didiūnai visokiais būdais ir îvairiomis giesmėmis
tai īra skēlbê, ir prasmingais eilėsiû ȝodiais apie Augʃtiausiâjî
patvirtinê.
⒌ Didiejie gaivalai, sâmonībės (ātskiro sâmoningumo) kūrėjas, budrumas, neatskleistasis gīvumas, deʃimtis jusliû ir vienatinīsis gabumas, penki jusliû laukai,
⒍ geiduliāvimas, neapīkanta, dȝiaugsmas, skausmas, auguma
(organizmas), protas, uolumas, taip suglaustai minėtina būklė
su jos pakitimais.
⒎ Kuklumas, nesididiāvimas, neskudinimas, atlaidumas, atvirumas, klusnumas mokītojui, skaistumas, patvara, drausmingumas,
⒏ atlīȝimas jusliniams dalīkams ir savininkāvimui (egoizmui,
svetnaudiʃkumui), nuvokimas to, koks vargsmas ir menkumas
īra gimimas ir mirtis, senātvė ir ligotumas,
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⒐ neprisikibimas, beʃaliʃkumas sūnums, moteroms, namāms,
tvirtumas bei līgios nuotaikos būti geistinuose ir negeistinuose nuotīkiuose,
⒑ gaivatoje nesvīruojâs atsidavimas Mān, o ne kitām, nenuklīstantiai pasilikimas vienātvėje, nepasimėgimas pramogomis
ȝmoniû sambūrīje,
⒒ patvara Esmės susiȝinojime, nuvokimas iʃmānīmo esmiʃkumo, tai īra ȝinojimas, o kas kitaip īra, tai neȝinojimas.–
⒓ Noriu tau ir paaiʃkint, kas iʃmanītina ir veikia kaip gīvībės
gaivestis, kada iʃmanīta, būtent be prasidėjimo ēsamas Augʃtiausiasis, Amȝinasis, kurs vadinamas ēsamu ir neēsamu, vienu
ȝodiu: Tat ir Netat.
⒔ Visur Tatai turi rankû ir kojû, visur Tatai turi akiû, galvû
ir burnû; visur su ausimis, Tat būna gīvēnime visa aprėpês;
⒕ spinduliuodamas iʃ visû jusliniû kokībiû, be jokiû jusliû,
be prisikibimo visa-kâ palaikīdamas, be kokībiû, o tik kokībėmis pasimėgtojas,
⒖ būtībes apgobdamas ir jas gīvindamas, be judos ir judrus,
nenuvokiamas dėl jo slėpingumo, ʃis Tat īra toli ir arti;
⒗ nepadalintas po būtībes, jose vėl līg padalintas, Tat īra,
kas ȝinotina kaip visû jû globėjas, kurs visa Savīje turi ir iʃ
Savês vėl iʃreiʃkia.
⒘ Visû ʃviesumû Tatai īra ʃviesa, sākomas ēsâs anāpus tamsumos, ēsâs iʃmanītinas ir iʃmānīmu nuvokiamas ir būnâs visû
ʃirdīse.
⒙ Taip trumpai pasakīta, kas īra būklė, kas iʃmānīmas ir kas
iʃmanītina. Ȝinodamas tai, mān atsidavusīsis susivoksta Manīje.–
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⒚ Ȝinoki, kad daigtiʃkumas (apraiʃkos pāmatas) ir dvāsia
(sâmoningumas) īra abu be pradios! Toliau ȝinoki, kad pakitimai ir kokībės iʃkīla iʃ daigtiʃkumo!
⒛ Sākoma jî ēsant versme veikimû skātinimo ir jû daviniû,
bet dvāsia ēsanti galimumas dȝiaugtiesi ir liūdėti.
2⒈ Glūdodama apraiʃkoje, dvāsia maginasi (pasimėgsta) kokībėmis, gimusiomis iʃ daigtiʃkumo; prisikibimas prie kokībiû
īra prieȝastis jos uȝgimimo geroje ir negeroje gimdoje.
2⒉ Augʃtiausiasis dvasiʃkumas kūne, sākoma, ēsâs prieȝiūra
ir leidėjas, globėjas ir pasimagintojas, didīsis Vieʃpats ir pats
Esmingumas.
2⒊ Kurs tokiu būdu iʃmāno dvasiʃkumâ ir daigtiʃkume su jo
kokībėmis, tas, būdamas ir kaȝi-kokioje būklėje, nebeuȝgimsta iʃ naujo.
2⒋ Tūli susikaupdami savo esmėje, rēgi Ēsmê, Esmiʃkumo
padedami; kiti jâ rēgi mâstīmo gaivatoje, kiti veikimo gaivatoje;
2⒌ dār kiti, visa-tai neȝinodami, pasiklausê kâ kiti kalba,
gīvēna su pāgarba Esmiʃkumui ir iʃkīla iʃ mirties, laikīdamiesi
ʃventais ȝodiais.
2⒍ Jeigu kuri nors būtībė gimsta stangi ar judri, ȝinoki,
Bharatû Stipriausiasai, kad tai îvīksta sutampant būklê patiriantiājām su būkle!
2⒎ Kurs māto, kad augʃtiausiasis Vieʃpats īra tas pats visose būtībėse, nepragaiʃtamumas pragaiʃtamume, tas iʃ tikrûjû
rēgi.
2⒏ Matīdamas pātî Vieʃpatî visur līgiai būnant, jis neskudina
Esmės savo esmiʃkumu ir ȝengia augʃtiausiuoju keliu.
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2⒐ Rēgi ir tasai, kurs supranta, kad iʃ daigtiʃkumo pasidāro
veiksmai ir kad Esmiʃkumas neveikia.
30. Numanīdamas, kad îvairiûjû būtībiû buvimas palaikomas
Vienatinio ir iʃ Jo plinta, jis gīvėja Augʃtiausiajame.
3⒈ Būdamas be prasidėjimo ir be kokībiû, nepragaiʃtâs, augʃtiausiasis Esmiʃkumas nesibaigia, nors ir apsireiʃkia kūnu, Kauntėja, jis neveikia ir nėra veikiamas!
3⒉ Kaip visur ēsama dūksmė (Akāʃa) nėra veikiama dėl savo
skīstumo, taip ir Esmiʃkumas, visur kūne būdamas, nėra lietiamas.
3⒊ Kaip saulė nuʃvietia visâ pasaulî, taip visâ būklê nuʃvietia
būklės Vieʃpats, Bhàrata.
3⒋ Kurie iʃminties akimi nuvokia skirtumâ tarp gīvēnimo ir
gīvēnimâ patiriantiojo, ir būtībiû atsigavimâ iʃ daigtiʃkumo,
tie susivokia Augʃtiausiajame.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, trīliktasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃmānant Skirtumâ tarp
Būklės ir Būklê Patiriantiojo. (Kʃėtra Kʃėtradȝna Vibhaga
Joga.).

XIV-Pokalbis. Gaivata iʃ Atsikliudīmo nuo trĳû
Kokībiû.
Visame, kas īra ir kas atsitinka, veikia gamtos gālios, būtent
daigtiʃkumo kokībės (Gunos). Apie tai dabar platiau kalbama.
Bet vis kartojama, kad Dieviʃkumas īra kita kas, kad jis turi
būti numānomas augʃt visû tû apraiʃkos īpatumû. Iʃ jû paini-
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avos ȝmogui reikia iʃkilti norint atsibusti esmingame gīvume.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒈ Dār kartâ noriu tau aiʃkinti geriausiâ iʃmānīmû iʃmānīmâ,
kurî îgĳê visi atsigrâȝos (Muni) pasiekê augʃtiausiâjî tobulumâ.
⒉ Tvirtėjê tame iʃmānīme ir Manīje ēsmiʃkai susivokê, jie
nebegimsta Visatai iʃ naujo susikuriant ir nebegâstauja jai pranīkstant.
⒊ Didīsis Kūrėjas īra mano gimda; î Jâ dedu diegâ, iʃ kurio
tenka gimimas visoms būtībėms, Bhàrata.
⒋ Nors gimsta visi gīvūnai iʃ visokiû gimdû, Kauntėja, didīsis
Kūrėjas īra visiems tikroji gimda ir Aʃ tėvas, kurs teikia tām
diegâ.
⒌ Skaistuma (Satvam), Kaitruma (Radȝa), Tamsuma (Tamas) īra kokībės, gimusios iʃ daigtiʃkumo, kurios, klausīk,
Didranki, kūnu gaubia îsikūnījusîjî Nepragaiʃtantîjî.
⒍ Tʃe skaistuma su savo tīrumu, ʃviesa ir sveikumu jî laiko
jām atsiduodant laimingumui ir iʃmintiai, Neîtariamasai!
⒎ Kaitrumos ēsmê paȝinki kaip versmê nuolatinio troʃkimo
ir kibimo prie jo siekiniû; ji îsikūnījusîjî pavērgia, Kauntėja,
jām îsikarʃtiāvus veikiant.
⒏ O tamsuma, gimstanti iʃ nesâmoningumo, kvaiʃina visa,
kas îkūnīta; tai ȝinotina; ji reiʃkiasi neapdairumu, iʃtiȝimu ir
vangumu, Bhàrata! –
⒐ Skaistuma sukelia laimingumâ, kaitruma kursto veiklumâ,
Bhàrata, o tamsuma, apniaukusi sâmonê, tikriausiai driekia
sukrikimâ.
⒑ Skaistuma rīʃkėja uȝvirʃĳusi kaitrumâ bei tamsumâ, Bhà-
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rata! Kaitruma pirmauja pagāvusi po savim skaistumâ bei
tamsumâ; o tamsuma virʃû turi apniaukusi skaistumâ bei kaitrumâ.
⒒ Kad visuose kūno vartuose auʃta iʃminties ʃviesa, tada
ȝinotina, kad skaistuma îsigali.
⒓ Gobʃumas, veiklumo îkarʃtis, darbʃtumas, nērimas, geidulingumas, visa tai îsiveisia kaitrumai prasiverȝiant, Bharatû
Geriausiasai!
⒔ Niūrumas, tingumas, apsileidimas ir niūkumas pasireiʃkia
tāmsumai valdant, Kurû Pomėgi!
⒕ Tikrai rīʃkėjus skaistumai, kūnu gīvēnusiām atsitraukiant,
jis iʃkīla î skaidriâjâ būvâ tûjû, kurie paȝîsta Augʃtiausiâjî.
⒖ Atsitraukês (mirês) kaitrumos būsenoje, ȝmogus iʃ naujo
gimsta veikliuose ȝmonėse; mirês, tamsumoje gīvenês, jis iʃ
naujo gimsta iʃ kvaiʃės gimdos.
⒗ Taurios veiklos davinīs īra skaistus ir be dėmiû; kaitrumos
veikla gimdo kantias, o tamsuma buria nesiȝinojimâ.
⒘ Iʃ skaistumos gimsta iʃmintis, geiduliāvimas iʃ kaitrumos,
iʃ tamsumos apsileidimas, aptemimas ir neiʃmānīmas.
⒙ Augʃtīn kīla, kurie skaistumoje pasilieka; veikliejie stovi
vidurīje, o ȝemīn smunka, kurie gīvēna ȝemiausiojoje kokībėje,
būtent tamsumoje.
⒚ Vienos tiktai kokībės tėra skātinimai. Kurs tai māto ir
tatai, kas īra augʃt jû, tas patenka î Mano būvâ.
⒛ Kad kūno gīvēntojas iʃkīla per tas tris kokībes, iʃ kuriû
kūnas gaminasi, tada jis, iʃlaisvintas iʃ uȝgimimo ir mirimo,
iʃ senātvės ir iʃ viso vargsmo, maginasi gīvībės gaivestimi.
Ardȝuna sākė:
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2⒈ O kuo pasiȝīmi tas, kurs īra iʃkopês iʃ tû trĳû kokībiû,
Vieʃpatie? Kaip elgiasi jis ir kaip jis iʃkliūva iʃ tû kokībiû?
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
2⒉ Kurs nesiʃiauʃia nei ʃviesai, nei veiklumui, nei apsiniaukimui, Pàndava, kada jie jām reiʃkiasi, ir jû negeidauja, kada
jie nīksta,
2⒊ kurs līg atlīȝês laikosi ir nėra sukretiamas, kada kokībės
veikia, manīdamas, jos pasireiʃkiantios, ir pasilieka nesĳaudindamas augʃt jû,
2⒋ kuriām vis tiek skausmas ar dȝiaugsmas, kurs, savīje
parimdamas, grumstâ, akmenî ir auksâ līgiai vērtina, līgiai
ir tai, kas miela ir nemiela, ir tvirtas liekasi toks pat giriamas
ar peikiamas,
2⒌ garbėje ir gėdoje nesujūra, toks pat īra draugû ir prieʃû
ʃalims, laisvas tarp visû ketinimû, tas vadinamas iʃkilusiu iʃ
kokībiû;
2⒍ o kurs be atsimetimo pasilieka atsidavimo gaivatoje, Mān
îtikt norėdamas, tas, iʃkilês iʃ kokībiû, īra priruoʃtas atsibust
Augʃtiausiajame.
2⒎ Nėsa Aʃ esmi Amȝinoji būva, neiʃsemiama gīvībės gaivestis, patvarumo esmi nuostatas ir nuolatinis palaiminimas.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, keturioliktasis Pokalbis, îvardintas Gaivata iʃ Atsikliudīmo nuo
trĳû Kokībiû. (Guna–Traja–Vibhaga–Joga.)
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XV-Pokalbis. Gaivata iʃ sâmoningėjimo
augʃtiausajame Dvasiʃkume.
Dvasiʃkumâ reikia numanīti trejopu, būtent, kaip praeinamâ,
nepraeinamâ ir augʃtiausiâjî. Ȝmogus īra ēsamo Dieviʃkumo
apraiʃka gīvēnime ir turėtû būti ʃventnamis. Jis toks pasidāro
sâmoningėdamas Dieviʃkume ir taip Jî patirdamas. Kaip jau
minėta trīliktame Pokalbīje, Augʃtiausiasis īra nepasiekiamasis Dvasiʃkumas ir kartu āsmeniʃkai patiriamas Esmingumas.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒈ Kalbama apie Ʃventâjî mēdî (Aʃvattha), kurio ʃāknīs īra
virʃûje, o ʃākos apatioje, kad jis neiʃgaiʃtâs; jo lapai ēsâ giesmės; kurs jî paȝîsta, īra Ʃventraʃtio ȝinovas.
⒉ Ȝemīn ir augʃtīn tas mēdis tiesia savo ʃakas, misdamas kokībėmis; iʃ ʃakû sprogsta jusliniai daigtai, o ʃaknīs ʃakojasi
ȝmoniû veiksmû daviniais pasaulīje.
⒊ Nėra tʃe nuvokiamas jo āpstabas, nei jo gālas, nei jo prasidėjimas ir ne jo pāgrindas (kur jis ʃaknījasi) bet, neprisikibimo
ginklu iʃ gerai îsiʃaknījusio mēdio iʃsikirtus,
⒋ tektû ieʃkoti tāko anāpus, kuriuo einant nebėra grîȝimo,
tada susivokta kilminiame Dvasiʃkume, iʃ kurio visos āmȝiû
gālios iʃplaukia.
⒌ Be iʃdidumo ir be suglebimo, apveikus prisikibimo netikumâ, nuolat Esmėje parimstant, iʃkilus iʃ geiduliāvimû,
atsikliudius nuo prieʃībiû grutės, vadinamos dȝiaugsmu bei
skausmu, taip patenkama be klaidiojimo î tai, kas nepragaiʃta.
⒍ Ʃviesa tʃe nei saulės, nei mėnesio, nei ugnies; nebegrîȝta,
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kurs ten nukākês, tai īra augʃtiausioji Mano būva.
⒎ Dalēlė iʃ Mano amȝinumo pasidāro gīvēnimo sritīje nepragaiʃtama dvāsiʃka gīvībe ir pagauna daigtiʃkume dīgstantias
jusles su protu kaip ʃeʃtuoju.
⒏ Îsikūnījês Vieʃpats, visa-kâ patīrês, palikdamas kūnâ, ima
patirtis su savim, kaip vėjas kvapus iʃ jû miegojimo vietû.
⒐ Būdamas prieȝiūra ausīje, akīje, palietimo narīje, ragāvimo
narīje, uȝuodimo narīje ir protāvime, Jis maginasi jusliû dalīkais.
⒑ Apdumtiejie Jo nenujėgia vis tiek, ar Jis paliktû kokībes,
ar jose glūdotû, ar jomis, jû līdimas, pasimėgtû; Jî iʃvīsta tik
iʃminties akīs.
⒒ Pasistēngdami gaiviai, gīvėjê Esmėje, numāno jî, bet neskaistėjusios dvāsios ȝmonės ir pasistēngdami Manês nenuvokia, likdamiesi nesusiprātėliais.
⒓ Spinduliāvimas, kuriuo saulė nuʃvietia visâ gamtâ, kurs
īra ir mėnesīje ir ugnīje, ȝinoki, kad jis īra Mano.
⒔ Prisunkdamas ȝēmê, Aʃ iʃ jos visus gīvūnus iʃlaikau, juos,
kaip ir visus augmenis, maitindamas gīvībingumu; tāpês gīvībės
gaivumu, esu viso gīvumo rasa (Rasa).
⒕ Pasidārês gīvībės ugniʃkumu kvėpuojantiûjû gīvūnû kūnuose, būdamas îkvėpāvime ir iʃkvėpāvime, Aʃ gaminu keturiopâ maistâ.
⒖ Visû Aʃ ʃirdīse būvu: Mano teikiama atmintis, iʃmānīmas
ir svarstīmas; suȝinomas esmi visais Ʃventraʃtiais, būdamas Aʃ
pats Ʃventraʃtiû Kūrėjas ir jû Ȝinovas.
⒗ Gīvēnime īra dvi dvāsini gali: praeinamai apsireiʃkiantioji
ir vis pasiliekantioji, būvamoji; praeinamoji skēlbiasi būtībė-
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mis, būvantioji vadinama nepragaiʃtantiâja, uoliâja augʃtuma.
⒘ Tikrai kita-kas īra augʃtiausioji dvāsinė galia; ji vadinama
tauriuoju Esmiʃkumu, kurs, triguboje gīvātoje prasiskleisdamas, jâ iʃlaiko kaip nepragaiʃtâs jos Vieʃpats.
⒙ Toli būdamas uȝ praeinamâjî ir augʃtēsnis uȝ nepragaiʃtantîjî, Aʃ todėl gīvēnime bei Ʃventraʃtīje vadinamas augʃtiausiu Dvasiʃkumu.
⒚ Kurs neapdumtas numāno Mane ēsant augʃtiausiu Dvasiʃkumu, tas, visa iʃmanīdamas, Mano garbê skēlbia visu savo
buvimu, Bhàrata!
⒛ Taip ʃis slėpiningiausias mokslas īra Mano pareikʃtas,
Nenusikaltėli! Kurs jî iʃmāno, būtû budriu iʃmintiumi, savo
gīvēnimo veiklâ jis būtû atlikês, Bhàrata!
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, penkioliktasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃ Sâmoningėjimo augʃtiausiame Dvasiʃkume. (Puruʃottama-Joga.)

XVI-Pokalbis. Gaivata iʃ Pasiaiʃkinimo to, kas
dieviʃka ir kas daimoniʃka.
Tas ȝmogus ȝīmiai taurėja, kurs pasiʃventia dieviʃkumui. Kitoks īra, kurs atsiduoda paȝmoniʃkumui, daimoniʃkumui. Jis
slenka ȝemīn. Labai ȝinotina, kaip apsireiʃkia dieviʃkumo
galībės, dievaitiai, kaip veikia daimonai gīvēnime, ir kaip ȝmogus patenka î vienû ir kitû gīvumâ. Dar ir turėtume nuvokti, kokia īra ȝmogaus gīvēnimo prasmė, kurs, būdamas
dieviʃkos kilmės, daȝnai skiriasi daimonams ir jiems vergauja.
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Iʃ tos būklės iʃkilti, tėra tik vienas galimumas. Ȝmogus turi
pasiʃvêsti Augʃtiausiājām.
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒈ Nebaimingumas, gīvībės skaistumas, patvarumas iʃmintingėjime bei gaivatoje, dosnumas, drausmingumas, pasiaukojimas, Ʃventraʃtio tīrimas, uȝsigrūdinimas, nuoʃirdumas,
⒉ neskudinimas (pakanta), teisingumas, nesipīkinimas, atsiȝadėjimas, ramumas, nevīlingumas, uȝuojauta gīvūnams, negeiduliāvimas, ʃvelnumas, kuklumas, nesvīrinėjimas,
⒊ rīȝtingumas, atlaidumas, tvirtumas, tīrumas, teisus malonumas, nesididiāvimas, tai īra dorībės to, kurs īra gimês
dieviʃkumui, Bhàrata!
⒋ Vīlingumas, iʃdīkumas, pasididiāvimas, pīktis, rūstumas,
kaip ir nesusipratimas, tai, Pàrtha, īra savumai to, kurs īra
gimês daimoniʃkumui.
⒌ Dieviʃkumo īpatumai kēlia î iʃvadāvimâ, daimoniʃkosios
gālios, kaip ȝinoma, pavērgia. Nenusiminki, Pàndava, tu gimei
patekti dieviʃkumui! – –
⒍ Dvejopas īra būtībiû gīvēnimas pasaulīje, su dieviʃkumu ir
su daimoniʃkumu. Apie dieviʃkumâ jau platiau kalbėta. Klausīkis dabar, Pàrtha, kâ pasakīsiu apie daimoniʃkuosius!
⒎ Daimoniʃkiejie ȝmonės neȝino, kas darītina ir kas nedarītina; juose nėra nuoʃirdumo nei teisaus elgesio, nei tiesos.
⒏ Jie sāko pasaulīje neēsâ tikrumos, neēsâ jām kokio nors
nesutʃiuopiamo pāgrindo, neēsâ Dievo, viskas tʃe atsiranda
vienas iʃ kito, be vieno prādo vadovāvimo; kėlėjas visa-ko ēsâs
panūdimas.
⒐ Uȝsispirdami ʃioje nuomonėje, ʃie sugadintos esmės ir
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menko supratimo ȝmonės gimsta smarkāvimo veiksmāms, kuriais griauja gīvēnimâ kaip piktadariai.
⒑ Atsidāvê sunkiai patēnkinamiems geiduliāms, patēkê î
vīlingumâ, î pasigīrimâ ir î apsvaigimâ, savo apsiniaukime
îsivelia î niekʃiʃkus siekimus, î neʃvarius āpȝadus;
⒒ skirdamiesi nenumātomiems kėslams, kurie ȝmogû tik
praȝudo, savo uȝgaidû pomėgî laikīdami augʃtiausiu siekimu,
jie îsitikina, kad tai gīvenimo ēsâs pats tūris;
⒓ suvarȝīti ʃimtais lūkesties pantiû, atsidāvê geidulingumui ir neapīkantai kaip augʃtiausiems tikslāms, jie stēngiasi
neteisingai susikaupti lobio savo uȝgaidoms patēnkinti.
⒔ „Ʃtai kas mān ʃiandien tēko! O ko geidauju, dār laimėsiu!
Ʃis lobis jau mano, o kitâ taip-jau îsigīsiu!”
⒕ „Ʃî prieʃâ jau nukoviau, o kitus apveiksiu līgiu būdu! Aʃ
esu vieʃpats, aʃ lobiu pasimėgt galiu, aʃ tobulas, aʃ galingas,
laimingas!”
⒖ „Aʃ esu turtingas, garsios giminės! Nėra, kurs galėtû
mān prilīgti! Aʃ aukosiu, dovanû dalinsiu, visa-kuo gėrėsiuosi!” Taip kalba nenusimānīmo apstulbintiejie.
⒗ Îvairiû mintiû apkvaiʃinti, îpainioti î nesusipratimo tinklâ,
atsidāvê geiduliû patēnkinimui, jie griūva î bjaurumo prārajâ.
⒘ Save iʃgirdami, atkāklūs, lobiais pasididiuodami ir apsisvaiginê, jie veidmainingai atneʃa aukas prieʃingai pasiʃventimo
dėsniams.
⒙ Sukietėjê savininkāvime (egoisme), panirê gālios troʃkime,
iʃdīkume, smaguriāvime ir îtūȝime, pasidārê paʃiepėjais, jie
neapkentia Manês savīje ir kitû asmenīse.
⒚ Visumet vertiu ʃiuos gīvēnimo grîȝailiojime niekʃiʃkiau-
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sius, neapīkantos ir baisumo ȝmones î daimoniʃkumo gimdas.
⒛ Patēkê î daimoniʃkumo gimdâ, jie vis iʃ naujo gimsta
apstulbinti, Manīje nesusivokdami, Kauntėja, ir slenka taip
niekingiausiu gīvēnimo taku.
2⒈ Trejopi īra tos prarajos, to esmės naikinimo vartai, būtent geidulingumas, neapīkanta ir gobʃumas; todėl ta trejība
atmestina.
2⒉ Iʃkliuvês, Kauntėja, iʃ ʃiû trĳû tamsumos vartû, ȝmogus
gāli rūpinties savo iʃgānīmu ir ȝengti gīvėjimo taku.
2⒊ Kurs atmeta visas iʃminties taisīkles ir veikia ākstinamas
geidulingumo, tas nepasieka tobulumo, nei palaiminimo, ir
ne gīvėjimo tāko.
2⒋ Todėl vadovaukis iʃminties dėsniais ir iʃmanīki, kas darītina
ir kas nedarītina! Ir taip, susivokês dėsningume, tu turėtai elgtiesi savo gīvenime.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, ʃeʃioliktasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃ Pasiaiʃkinimo to, kas
dieviʃka ir kas daimoniʃka. (Daivasùra Sampad Vibhaga Joga.)

XVII-Pokalbis. Gaivata iʃ trejopo Tikėjimo
Supratimo.
Paȝinti reikėtû tikėjimo trejopumâ, būtent pavirʃutiniʃkâjî,
vidinîjî ir dvāsinîjî. Pavirʃutiniʃkasis laikosi ȝodiais, nuomonėmis ir visokiomis apeigomis; vidinis tikėjimas kreipiasi î
kaȝ-kaip vaizduojamâ, toli ēsamâjî Dievâ; dvāsinis tikėjimas
stēngiasi ȝmogaus esmėje susivokti tʃe apsireiʃkiantiame Dievūje
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ir Jame numanīti savo gīvībê ir gāliâ.
Apie visa tai Ardȝuna klausinėja, ir Kriʃna atsāko, kas īra
esmiʃkiausio gīvēnimo prasmė ir kas ne, kuo pasiȝīmi geroji,
tikslingoji, netikslingoji ir miʃrioji elgsena, vīraujant ȝmogūje
skaistumai, kaitrumai ir tāmsumai.
Ardȝuna sākė:
⒈ Kas īra iʃ tikrûjû galutinė lemtis tûjû, kurie iʃminties
dėsniû nestebi, bet pilnu tikėjimu aukojasi, Kriʃna? Ar jie
skaistumos, kaitrumos ar tamsumos ȝmonės?
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒉ Trejopas īra îsikūnījusiûjû tikėjimas, veikiamas jû prigimties, būtent skaistiosios, kaitriosios ir tamsiosios. Klausīkis,
koks jis īra!
⒊ Kiekvieno ȝmogaus tikėjimas toks, koks jo īpatumas, Bhàrata. Ȝmogus īra savo tikėjimo reiʃkinīs. Kokio jis tikėjimo,
toks jis īra.
⒋ Skaistūs ȝmonės gārbina dieviʃkumâ; kaitrumos ȝmonės
atsiduoda gīvēnimo, būtent, paȝmoniʃkumo galībėms, daimonams, o tamsuoliai skiriasi gaivalingumo gaujoms ir ʃmėkloms.
⒌ Kurie īra pagauti geiduliû ir aistrû galios, tie vārginasi veidmainiʃkai ir sāvitiʃkai skaudiais pratimais, nereikalaujamais
iʃminties dėsniû;
⒍ nesusiprasdami jie kankina jû asmenīse suburtuosius gaivalus ir-gi Mane, juose Būnantîjî; jû siekimai, tai ȝinoki, īra
daimoniʃki (paȝmoniʃki). – –
⒎ Trejopas īra taip jau ir visû jû mėgstamasis maistas, kaip ir
jû pasiaukojimas, jû uȝsigrūdīmas ir jû dosnumas. Klausīkis,
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kas jû skirtumai!
⒏ Vālgomi dalīkai, kurie gālina gajumâ, blaivumâ, stiprumâ,
sveikātâ, nuotaikos giedrumâ, linksmumâ, būdami sultingi,
gaivūs, ʃvelnaus riebumo, tūringi, ʃirdiai malonûs, tie mėgstami skaistumos ȝmoniû.
⒐ Kartūs, rūgʃti, sūri ir labai karʃti, aitrūs, rėȝiantio ir dēginantio skonio valgiai īra mėgstami karʃtiuojantiûjû ȝmoniû ir
suburia jiems skaudėjimû, negalāvimû ir ligû.
⒑ Kas ilgokai pastovėjês, netēkês skonio, kas pūva, nustelbta,
iʃmesta, neʃvaru, tai tamsuoliai valgo. –
⒒ Kad aukos atneʃamos, kaip tai gīvēnimo dėsniai reikalauja,
nelaukiant iʃ to sau gėrībiû, îsitikinus, kad būtina aukoti, tai
īra skaistu.
⒓ Aukojant dėl laukiamos naudos iʃ to ir pasigirt norint,
Bharatû Geriausiasai, tada tai dāroma kaitrumai vertiant.
⒔ Aukojant be atsiȝiūrėjimo î dėsnius, be patiekimo vālgomû gaminiû, be ʃventû ȝodiû, be dosnumo ir tikėjimo, tuo
pasiȝīmi tamsuma. –
⒕ Gārbinant dieviʃkumâ, dukart gimusiuosius, mokītojus,
iʃmintius, branginant skaistumâ, nuoʃirdumâ, saikumâ, neskudinimâ, tada tuo reiʃkiasi asmeninis uȝsigrūdīmas.
⒖ Neērzinâs, teisingas, malonus ir gērâ lēmiâs, pasimokinimu brendês kalbėjimas, vadinamas kalbiniu uȝsigrūdīmu.
⒗ Vidinio gīvumo raminimas, ʃvelninimas, tildīmas, drausminimas, nuotaikos giedrinimas, visa tai īra vadinama dvāsiniu uȝsigrūdīmu.
⒘ Ʃis trejopas su nuoʃirdiausiu tikėjimu ir su atsidėjimu
siekiamas uȝsigrūdīmas, negeidaujant pomėgiû, īra skaistus.
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⒙ Dėl pastebėjimo, dėl garbės ir pagīrimo veidmainingai
dāromi uȝsigrūdīmo pratimai svīruoja, īra nepatvarūs, ir vadintini kaitrumos reiʃkiniais.
⒚ Kad uȝsigrūdīmas vīkdomas nesâmoningu nusistātīmu,
save kankinant, norint kitus pralenkti, tada sākoma jis ēsâs
tamsus. –
⒛ Būtinas dovis, duodamas atsilīginti negālintiâm tinkamojoje vietoje, tinkamu laiku, to reikalingām āsmeniui, minimas
kaip skaistumos apsireiʃkimas.
2⒈ Duodant nenoringai, laukiant atsigėrėjimo arba naudos,
skēlbiasi kaitruma.
2⒉ Netikrojoje vietoje ir netinkamu laiku, nevertiems ȝmonėms, nemandagiai ir su pānieka duodant dovî, bus elgtasi iʃ
tamsumos.
2⒊ Om, Tat, Sat, taip trejopai prisiminama Augʃtiausiojo.
Seniau tais ȝodiais buvo paʃvēntinami dvāsininkai, ʃventraʃtiai
ir aukos.
2⒋ Todėl Om sakīdavo visi Augʃtiausiâjî numānantiejie, aukodami, doviû teikdami, uȝsigrūdīmo pratimus darīdami, kaip
dėsniai to reikalauja.
2⒌ Sākoma Tat (liet.: tat) visû, kurie nori iʃvadāvimo, atsiȝadėdami visokio savo aukojimo, dosnumo ir uȝsigrūdīmo
pasėkû.
2⒍ Sat (tai, kas ēsti) īra sākoma, minint tikrumâ ir malonumâ; bet ȝodis Sat ir skiriamas tauriam veikimui, Pàrtha.
2⒎ Tāriama Sat ir aukojimo, uȝsigrūdīmo ir dosnumo patvarumui pareikʃti; dār-gi veikimuose, turint mintīse Tat, sākoma Sat.
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2⒏ Bet kas be tikėjimo, be uȝsigrūdīmo ir nenoriai ȝādama
ir duodama, tai īra vadinama Asat (neēsama, negēra), Pàrtha,
ir īra niekinga, mirus kaip gīvēnant.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, septīnioliktasis Pokalbis, îvardintas: Gaivata iʃ Trejopo Tikėjimo
Supratimo. (Ʃraddha–Traja–Vibhaga–Joga.)

XVIII-Pokalbis. Gaivata Atsiȝadėjimu siekiant
Iʃgānīmo.
Atsiȝadėjimas ir atsisākīmas īra du vidiniu veiksmu. Siekdamas atsigavimo, palaiminimo, iʃvadāvimo, ȝmogus turi dėti
visokias atsiȝadėjimo bei atsisākīmo pāstangas. Apskritai ȝiūrint, jos trejopos. Menkiausias atsiȝadėjimas ir atsisākīmas
īra dāromas be sumanumo, iʃ duslaus ākstinimo. Kitoks jau
īra atsiȝadėjimas ir atsisākīmas iʃ savininkāvimo, iʃ geidulingumo. Ȝmogus juo nori îsigīti tai, kas geriau uȝ tai, kâ jis
turi ir ko atsisāko. Tinkamiausiai ȝmogus atsiȝada ir atsisāko,
kad jis nebekimba prie to, kâ gīvēnimas teikia, bet atsiduoda
Augʃtiausiājām. Tada nublunka visa, kas galėtû būti geistina,
iʃnīksta linkimas geiduliauti ir nebereikia atsiȝadėjimo. Augʃtiausiajame nuvokiamas visas āpstas. –
Visi iki ʃiol dėstīti mokslai apie atsiȝadėjimâ visû gīvēnimo
ir veiklos daviniû dār suglaustai kartojami. Akinama, kaip
toms gėrībėms ȝmogus kurstomas savo asmenībės kokībiû, ir
kaip ȝmogaus pareigoms eiti tie daviniai īra reikalingi. Iʃkilus iʃ visa-to, ȝmogui tenka galutinis palaiminimas. Visa-ʃitâ
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ȝinant, abejonės iʃnīksta, ȝmogus tvirtėja ir tampa rīȝtingas
gīvēnimui ir tiesai.
Ardȝuna sākė:
⒈ Norėtiau suȝinoti, Galingranki, kas īra atsiȝadėjimas, Hriʃīkėʃa, ir atsisākīmas iʃtikrûjû, Kėʃino (Nelābojo) Apveiktojau!
Palaiminimo Vieʃpats sākė:
⒉ Atsiȝadėjimu ȝīniai vadina tai, kad kas nebeveikia geiduliû
ākstinamas dėl ȝādamo gėrio; o atsisākīmu iʃmintiai laiko tai,
kad kas nebekimba prie savo veiklos daviniû.
⒊ Īra manītojû, kurie sāko, kad reikia liautiesi veikti, kadāngi
veikimas pasidārâs nuodėme; kiti tvirtina, kad aukojimo, dosnumo ir uȝsigrūdīmo veiksmai neturėtû būt atidedami.
⒋ Klausīkis mano apsisprendimo atsisākīmo ātȝvilgiu, Bharatû Geriausiasai! Sakīta, kad atsisākīmas ēsâs trejopas, Vīrû
Plėʃrusis.
⒌ Aukû atneʃimas, dovanû davimas ir uȝsigrūdīmas īra iʃmintingojo skaistinimai.
⒍ Bet gi visi ʃie veikimai darītini nekimbant prie jû ir atsisākant nuo jû daviniû; tai īra, Pàrtha, tikriausia ir geriausia
Mano nuomonė!
⒎ Dār ir nėra tikslu atsilaikīti nuo būtino pareiginio veikimo.
Sākoma, kad atsilaikīmas iʃ apstulbimo īra tamsumos reiʃkinīs.
⒏ Kurs atsilaiko nuo veikimo, norėdamas iʃvēngti nuovargio
ir bĳodamas skaudėjimû, tas dāro tai kaitrumos vertiamas, ir
atsisākīmo gėris jām netenka.
⒐ Jeigu būtinas pareigos liepiamas dārbas, Ardȝuna, īra dāromas be prisikibimo ir atsisākant nuo jo daviniû, tada veikta
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skaistumoje.
⒑ Nesibaido nemalonaus veikimo ir nekimba prie malonaus
atsisakantīsis, kurs īra skaistumo nuʃviestas; jām pranīksta visos abejonės.
⒒ Iʃtikrûjû ir negāli kūnu gīvēnâs būti visiʃkai nieko neveikiâs; bet kurs tikrai atsisāko nuo savo veiksmû laimėjimû, tas
vadintinas atsikliudiusiu.
⒓ Negeidaujamos, geidaujamos ir miʃrios īra trejopos veikimo pāsėkos neatsisakantiām mirus; bet atsiȝadėjusiājām nebėra jû nei jokiû. –
⒔ Klausīkis toliau, Didranki, kâ tau kalbėsiu apie penkis
ākstinus, minimus protāvimo mokslo, kurie sukelia visus veikimus.
⒕ Jie īra: veiklos vieta, veikėjas, skirtingi nariai, visokie veikimo būdai ( judesiai, pāstangos, norai) ir lemtis kaip penktoji.
⒖ Kokî veiksmâ ȝmogus ir tik pradeda asmenimi, kalba,
protāvimu, tauriu ar niekʃiʃku, vis tʃe reiʃkiasi ʃie penki skātintojai.
⒗ Todėl taip ēsant, tas ȝmogus, kurs neaiʃkiu protāvimu
savo sâmonībê laiko vienatiniu veikėju, īra nesusiprātėlis ir
nemāto dalīko.
⒘ Kurs nėra patēkês î savininkāvimo īpatumâ ir nėra apdumto proto, tas neȝudo, nors visus ʃiuos būrius iʃnaikintû,
ir nėra sietas savo veiklos.
⒙ Sumanumas, tai kas sumānoma ir manītojas īra trīs veikimo îgālintojai. Narīs, veiksmas ir veikėjas sudāro veiksmo
trilinkumâ.
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⒚ Sumanumas, veiksmas ir veikėjas īra sākoma taip-jau trejopi aiʃkinant juos kokībiû ir jû skirtingumo ātȝvilgiu. Klausīkis ir apie tai tinkamai!
⒛ Kad visose būtībėse rēgimas vienas nepragaiʃtâs esamumas, nepadalintas po ātskiras āpraiʃkas, ȝinoki, kad toks iʃmānīmas īra skaistus!
2⒈ Vienok tokî mānīmâ, kad visose atskirose îvairiû būdû
būtībėse ēsâs kiekvienoje ātskiras ēsmiʃkumas, reikia suprasti
kaip kīlantî iʃ kaitrumos.
2⒉ O savo menkume prisikibus prie vieno ātskiro dalīko, jî
laikant sau visuma, nenumānant jo kilmės, jo siauros ēsmiʃkos
reikʃmės, tada skēlbiasi tamsuma.
2⒊ Pareiginis veikimas, kurs atliekamas be prisikibimo, be
pamėgimo ir be neapkentimo, negeidaujant jo daviniû, vadinamas skaistiu.
2⒋ Bet kad veikiama savo uȝgaidoms patēnkinti, save labai
vērtinant, su didiu nusivārginimu, tada tʃe mātoma kaitruma.
2⒌ Pradedant aklai veikti, neatsiȝiūrint î pāsėkas, î galimumâ,
î kitû ȝmoniû nuostolî ir î jiems dāromâ neteisingumâ, toks
veikimas, sākoma kīlâs iʃ tamsumos.
2⒍ Kad veikiama be prisikibimo, be pasigīrimo, su tvirtumu
ir pasitikėjimu, līgios nuotaikos pasisekime ir nepasisekime,
tad veikėjas vadinamas skaistiu.
2⒎ Aistringai geidaudamas savo pastangos laimėjimû, veikdamas iʃ gobʃumo, ȝiauriai ir neʃvariai, pasidȝiaugdamas ir vėl
greit nusimindamas, toks veikėjas vadinamas karʃtuoliu.
2⒏ Kurs be rimtumo, niekʃiʃkai, atkakliai, apgauliai, vīlingai,
vangiai, greit nusivildamas ir delsdamas veikia, īra tamsuolis.
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–
2⒐ Toliau klausīkis, kaip tau aiʃkinsiu iki smulkmenû be
liekanû, kaip protāvimas ir standumas kokībiʃkai īra trejopas,
Dhanandȝaja.
30. Protāvimas, kurs tikru laiku mokina pradėti ir baigti, nuvokdamas, kurs veikimas īra teisingas ir kurs neteisingas, kurs
baugina ir kurs nebaugina, kurs pavergia ir kurs laisvina, tas,
Pàrtha, īra skaistus!
3⒈ Kad protāvimas neîstēngia numanīti, kas teisinga ir kas
neteisinga, kas darītina ir kas nedarītina, tada, Pàrtha, jis īra
kaitrumos niaukiamas.
3⒉ O kad protāvimas, visai aptēmdintas, laiko neteisingumâ
teisingumu ir visus dalīkus apkreiptai apsprēndia, tad jis īra
tamsumos sugadintas.
3⒊ Kad standumas, stiprinamas gaivatos, be svīrinėjimo palaiko mâstīmâ, gīvībės kvāpo ir jusliû veikimâ, tada toks standumas īra skaistus, Pàrtha!
3⒋ Bet kad standumas, kuriuo einama pareiga, siekia pomėgio ir lobio, Ardȝuna, ȝmogui prisikibus prie geidaujamû laimėjimû, tada jis kaitrumos stiprinamas.
3⒌ Jeigu neiʃmānėlis negāli atsigauti iʃ miego, baimės, liūdesio, iʃ nusivīlimo ir niūkumo, tada jo standumas īra tamsumos
davinīs. –
3⒍ Dār iʃgirski iʃ Manês, Bharatû Stipruoli, tai, kâ pasakīsiu
apie trejopâ pomėgî! – Kas patiriant vis iʃnaujo dȝiugina ir
baigia skausmâ,
3⒎ kas pradioje tarsi nuodīja ir pagaliau īra gīvībės gaivestis, tai vadinama skaistiu pomėgiu, gimusiu iʃ laiminantio
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pabudimo Esmingume.
3⒏ Kas, juslėms santīkiuojant su jusliniais dalīkais, pradioje
īra kaip gīvībės gaiveslis, o pagaliau līg nuodai, tas pomėgis
minimas kaip kīlantiu iʃ kaitrumos.
3⒐ Kad pomėgis pradioje ir savo raidoje sâmonê niaukia, kad
jis jautiamas tik miege, tingume ir apsisvaigime, tada jis vadinamas tamsumos reiʃkiniu. –
40. Nėra būtībės ȝemiʃkume, nei dangiʃkume tarp dieviʃkû
galībiû (dievaitiû), kuri nebūtû susieta su tomis iʃ daigtiʃkumo
gimusiomis kokībėmis. –
4⒈ Dvāsininkû, kariû, liaudies ȝmoniû ir tarnû veiksmai
skirtingi, Parantapa, atitinkant tai, kurios kokībės iʃ jû prigimties rīʃkiau pasiȝīmi.
4⒉ Ramumas, drausmingumas, uȝsigrūdīmas, skaistumas,
atlaidumas, nuoʃirdumas, iʃmintis, ȝinojimas, tikėjimas īra
dvāsininkui prigimti.
4⒊ Narsa, aistringumas, rīȝtingumas, ʃaunumas, patvarumas kovoje, dosnumas, vieʃpatāvimas īra kārio, jo prigimties
tvirtinami savumai.
4⒋ Laukû dārbas, gīvuliû auginimas ir pirkliāvimas īra liaudininko jām su prigimtimi lemta dalis. Tarnauti īra prigimta
tamsuoliui. –
4⒌ Ȝmogus pasieka tobulumâ, atsiduodamas jām skirtai pāreigai. O kaip jis tobulėja tokiu atsidavimu gīvēndamas, tai ir
gi pasiklausīki!
4⒍ Tobuluman ȝmogus kīla pareiginiu savo veikimu, jeigu
jis gārbina Jî, iʃ kurio īra visos būtībės, Jî, kurs Visatâ īra
praskleidês.
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4⒎ Geriau īra savo pāreigâ eiti, kad ir be pasisekimo, kaip
kitojo, nors tai ir geriausiai pavīktû. Kurs veikia, kām skiria
jî jo prigimtis, tas nenusideda.
4⒏ Prigimtasis veikimas, Kauntėja, neturėtû būti vēngiamas,
kad ir trūkumais dāromas. Visos pāstangos īra kliūtiû siautiamos, kaip ugnis dūmû.
4⒐ Kurio sâmoningumas nėra tēmdinamas prisikibimo, –
kurio asmenībė īra laikoma drausmėje, – kurs iʃ geiduliāvimo
īra iʃkilês, tas atsiȝadėjimu pasieka augʃtiausiâjî tobulumâ. –
–
50. O kaip tas, kurs īra pasiekês tobulumâ, susivokia Augʃtiausiajame, tai dār trumpai iʃmoki iʃ Manês, Kauntėja, tai īra
aiʃkiausio iʃmānīmo dalīkas.
5⒈ Atsibudês skaistėjusiame sâmoningume, savo asmenībê
laikīdamas tvirtoje drausmėje, palikês klausos ir kitû jusliû
dalīkus, atmetês aistringumâ ir neapīkantâ,
5⒉ skirdamasis vienātvei, saikiai vālgīdamas, suvaldīdamas
kalbėjimâ, āsmenî, mintis, nuolatai pasitvirtindamas kilniausiame susikaupime ir gaivatoje, visumet stēngdamasis pasilikti
sielos ramībėje,
5⒊ atmētês savininkāvimâ, smarkāvimâ, iʃdidumâ, geidulingumâ, rūstumâ, nieko nebesivildamas, visiʃkai nurimês, taip
ȝmogus brêsta susivokimui Augʃtiausiajame.
5⒋ Atsidāvês Augʃtiausiājām, jis īra giedros esmės, nenusimena ir negeiduliauja, liekasi visame tas pats visoms būtībėms
ir pasieka Manīje ʃviesiausiâjî atsigavimâ.
5⒌ Atsidavimu jis numāno Mane, kas ir koks tikrai esmi,
ir taip Mane ēsmiʃkai paȝinês, jis susivokia pagaliau Esmin-
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gume.
5⒍ Kurs taip visus savo veiksmus atlieka, pasistēngdamas Manīje gīvēnti, tām tenka iʃ Mano malonės amȝinoji nesugriaujama Būva.
5⒎ Skirki Mān visa, kâ tu darai dvāsioje visa-ko atsiȝadėdamas; Mān atsidāvês susipratimo gaivata, susivoki Manīje
vis atsimindamas Manês!
5⒏ Nusimanīdamas Manīje, tu Mano Malonės būsi kēliamas
iʃ visû vargsmû. Bet jeigu tu atkakliai nenorėtai klausīti, tada
tau tektû ȝūti.
5⒐ Jeigu îsigrauȝês î savo asmenībê, manītai nekovosiâs, tavo
pasirīȝimas iʃeitû niekais, tavo prigimtis tave priverstû kovoti.
60. Tau, Kauntėja, tektû prigimties tau skirta pareiga neiʃvēngiamai eiti, jeigu tu iʃ apstulbimo tai darīt ir nenorėtai.
6⒈ Vieʃpats būna visû būtībiû ʃirdīse, Ardȝuna, ir savo vaizdāvimu rīʃkina visas būtībes, kaip dirbami puodai ant puodiaus
skridinio.
6⒉ Su visu savo gīvumu susivokti Vieʃpaties apsaugoje, Bhàrata! Iʃ Jo malonės îgīsi augʃtiausiâjâ ramībê ir āmȝinâ gīvātâ!
–
6⒊ Taip tau apreikʃtas iʃmānīmas, kurs īra slėpiningēsnis uȝ
patî slėpinî. Jî visiʃkai apmāstês, darīki, kām tu linksti!
6⒋ Kartotinai klausīkis slėpiningiausiojo ir augʃtiausiojo Mano
ȝodio! Labai tave mīliu, todėl kalbu tavo lābui.
6⒌ Savo mānīmu parimki Manīje! Būki Mān pasiʃventês!
Aukokisi Mān! Ir Mān nusilenki! Taip tu Manīje atsigausi,
Savo iʃtikimumâ Aʃ tau paȝadu, tu esi Mān mielas!
6⒍ Palikês visas prievartas, susivoki Mano globoje! Iʃ viso
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pikto tave Aʃ iʃvaduosiu! Nenusiminki! –
6⒎ Visa tai, kâ tau pasakiau, neturi būt sakoma tām, kurs
nesusidrausdamas nesikreipia î Mane, kurs nesiima laiko pasiʃventimui, kurs nenori klausīties to, kâ sakau, ir ne tām,
kurs niekingai apie Mane kalba.
6⒏ Bet kurs ʃitâ augʃtiausiâjî slėpinî skēlbia Mān pasiʃventusiems, Mān nuoʃirdiausiâjî savo atsidavimâ skirdamas, tas
be abejonės susivoks Manīje.
6⒐ Nėra ȝmonėse kito, kurs Mān geriau patarnautû negu jis,
niekas gīvēnime uȝ jî Mān nebūtû mielesnis.
70. Ir kurs gilinsis î ʃî ʃventâ mudviejû pasikalbėjimâ, tas
tuo Mān su pāgarba atneʃ savo iʃmānīmo aukâ. Tai Mano
nuomonė.
7⒈ Ir tas ȝmogus, kurs su gīvu tikėjimu ir be pasiprieʃinimo
ʃiû ȝodiû klausītûsi, tas iʃkilês iʃ ȝemiʃkumo, pasiektû spinduliuojantias gīvatas tûjû, kuriû veikimai buvo taurus.
7⒉ Ar visa-tai tu, Pàrtha, esi pasiklausês su atsidāvusia ʃirdimi? O ar tavo niūkumas dėl neȝinojimo īra pranīkês, Dhanadȝaja?
Ardȝuna sākė:
7⒊ Prasiblaivė apsiniaukimus, atsigavau ātmintî iʃ Tavo malonės, Nepajudinamasis; tvirtas esmi; abejonės iʃnīko; darīsiu
kaip tavo ȝodis liepia.
Sandȝaja sākė:
7⒋ Taip aʃ pasiklausiau ʃio nuostabaus pasikalbėjimo Vasudėvo
ir didios sielos Pàrthos, kad mān ir plaukai ʃiauʃėsi.
7⒌ Iʃ Vjàsos (dieviʃko ȝīnio) palankumo tēko mān iʃgirsti ʃî
slėpinî, ʃî gaivatos Vieʃpaties pamokslâ apie gīviausiâjî atsi-
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budimâ, Kriʃnai patiām ties manim tai aiʃkinant.
7⒍ Valdove (būtent Dhritaràʃtra), atsimindamas ir vėl atsimindamas ʃio nuostabaus ir ʃvento Harios (Pilnaplaukio, Kriʃnos) bei Ardȝunos pasikalbėjimo, vis dȝiaugiuos ir dȝiaugiuosi.
7⒎ Ir atsimindamas ir dār atsimindamas nuostabaus Vieʃpaties apreiʃkos, mano nusistebėjimas īra didis, Valdove, ir aʃ
negana galiu atsidȝiaugti.
7⒏ Aiʃku mān dabar, kad kur tik gaivatos Vieʃpats, Kriʃna, kur Ʃaulīs Pàrtha atsistoja, tʃe uȝtikrinta gerovė, pērgalė,
klestėjimas ir tvirta gīvēnimo tvarka. Taip mano iʃmanīta.
Toks tai īra palaiminantiosios Giesmės, Bhagavad Gītos, slėpiningasis mokslas apie Augʃtiausiâjî ʃio Ʃventraʃtio apie gaivatâ, Vieʃpaties Kriʃnos Ardȝunai teikiamû pokalbiû aʃtuonioliktasis, îvardintas Gaivata Atsiȝadėjimu siekiant Iʃgānīmo.
(Mokʃa Sanǌàsa Joga.)
Palaiminimo Kriʃnai teesie garbė! Tegul palaima klestėja visur! Taip īra baigta Bhagavad Gīta. Palaiminimas visoms
būtībėms!

