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Klausimas:

Jūsų puslapyje yra parašyta..., kiek žmonių tiesiog šiaip PRIJAUČIA Krišnos sąmonės
judėjimui. Tačiau šiame puslapyje nėra parašyta kiek Lietuvoje yra žmonių, kurie yra TIKROJE
„Krišnos sąmonėje“.
http://www.krishna.com:8080/info/what-krishna-consciousness-means:
Srila Prabhupada, founder of the Krishna Consciousness Movement, defined "Krishna
consciousness" in various ways. Here are three:
Krishna consciousness means God consciousness;
Krishna consciousness means to understand everything;
Krishna consciousness is our original consciousness.
Gal galite mums parašyti: kiek Lietuvoje yra žmonių, kurie yra TIKROJE „Krišnos sąmonėje“?
Atsakymas:

Aš suprantu, kad tavo klausimas visiškai legalus ir teisėtas, bet tik kai jį užduodame sau, vidujai.
Tu nori žinoti, kiek Lietuvoje yra žmonių, kurie suvokė Dievą ir nuolat gyvena jame. Vis dėlto
man svarbesnis nei atsakymas į šitą klausimą yra kitas dalykas. Šitas klausimas yra vidinis
klausimas ir tik į vieną pusę: Ar aš esu Krišnos sąmonėje? Šio klausimo negalima užduoti
kitiems, kas iš jūsų esate Krišnos sąmonėje? Kiek iš jūsų yra Krišnos sąmonėje? Žinoma,
užduoti galima bet kokius klausimus ir bet kam, tačiau kokį atsakymą tikiesi išgirsti? Kad kažkas
pasakys: Aš esu Krišnos sąmonėje. Mano būrelis, mano aplinka yra Krišnos sąmonėje. Čaitanja
Mahaprabhu (Krišnos sąmonės pradininkas) sakė: Aš nesu Krišnos sąmonėje, aš norėčiau joje
būti. Krišnadas Kaviradža Gosvamis (Čaitanja Čaritamritos autorius) sako, kad jis labiau puolęs
už kirminą išmatose; jei kas jį prisimins, praras visas dorybes, o jei kas paminės jo vardą, taps
nuodėmingas. Jeigu Čaitanja ir visi šventieji mokytojai taip sakė, ar gali tikėtis, kad bent vienas
vaišnavas pasakys, kad jis yra tikroje Krišnos sąmonėje? Greičiau, jei nori sužinoti, kas nėra iš
viso jokioje (tikroje ar tik organizacinėje) Krišnos sąmonėje, gali užduoti šitą klausimą, nes tada
bet kuris balsas: šitas yra, arba aš esu Krišnos sąmonėje, reikš, kad šitas ar jis kaip tik ir nėra
joje. Nei vienas vaišnavas nepasakys, kad jis yra Krišnos sąmonėje. Visi (tikėkimės) joje nori
būti. Todėl tavo klausimas yra geriausiu atveju retorinis, blogiausiu atveju neinformuotas arba
netgi sakyčiau su iššūkiu. Pažengę vaišnavai tiki (tikisi): "visi yra Krišnos sąmonėje, išskyrus
mane. Visi nuoširdžiai tarnauja Krišnai, išskyrus mane." Tai vadinama vidinės nuotaikos
perkėlimu į kitus (atmavan manyate jagat - apie visus kitus sprendžiame pagal save). Šiuo
atveju, žmogus, kuris trokšta tyros Krišnos sąmonės, projektuoja savo svajas į kitus ir mano,
kad jie turi tai, ko jis nori. Lygiai taip pat kaip materialistas, trokštantis turtų ar moterų, mato tik
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kaip visi kiti turi ir turtų ir moterų, todėl visiems pavydi. Šiuose pavyzdžiuose tik poliai skirtingi.
Aš norėčiau tikėti tuo, kad dauguma vaišnavų Krišnos sąmonės judėjime yra kada nors buvę, o
gal dabar, šią akimirką, yra Krišnos sąmonėje, tai yra galvoja apie Krišną, daro kažką dėl
Krišnos, pamiršę savo kūniškumą ir egoizmą. Jei jie nebūtų bent akimirką buvę Krišnos
sąmonėje, kodėl jie norėtų būti dvasinėje organizacijoje, kuri neduoda nieko apčiuopiamo? Yra
tiek daug vietų šiame pasaulyje, kur galima patenkinti kūniškus, intelektualinius, estetinius ar
emocinius poreikius. Krišnos sąmonės judėjimo susibūrimai panašu, ne ta vieta. Jei žmonės vis
dėlto čia susirenka, ir kažką daro dėl Krišnos, daro neatlygintinai, taip kaip jie suvokia tarnystę
Dievui, vadinasi jie kažkada yra patyrę Krišnos sąmonę arba tikisi ją patirti ( o tai iš esmės taip
pat yra Krišnos sąmonė). Rūpa Gosvamis sako, kad vienintelis būdas gauti Krišnos sąmonę yra
didelis noras ją gauti, ir jokia kita veikla ar pastangos negali šiuo klausimu padėti. Vadinasi
vėlgi, galima sakyti, kad žmogus, kuris labai nori būti Krišnos sąmonėje, jau yra joje, tiesiogiai ar
netiesiogiai (anvaya-vyatirekābhyāṁ, SB 2.9.36).
Yra vienintelė situacija, kai mes turime klausti: Kas yra tikroje Krišnos sąmonėje? - Kai ieškome
guru, mums reikia žinoti, kad šita asmenybė yra tikroje Krišnos sąmonėje, kitaip, kaip jis galės
mane iš čia išvesti? Bet ir šiuo atveju, reikia pačiam žinoti, kas yra Krišnos sąmonė, kad matyti
ją pas kitus. Parikšita Maharaja visą gyvenimą ieškojo Krišnos, o taip pat žmogaus, kuris būtų
Krišnos sąmonėje. Todėl jo vardas buvo Parikšita - tas kuris nuolat ieško. Tai viso gyvenimo
uždavinys, surasti Krišną ir tą, kuris yra Krišnos sąmonėje. Sunku surasti ne todėl, kad aplinkui
tokių nėra, o todėl, kad aš pats nesu Krišnos sąmonėje, todėl jų nematau. Sakoma, kiekvienas
apie kitus sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Kaip gali surasti tą, kuris Krišnos sąmonėje,
jei pats joje nesi?
Todėl vietoj to, kad dairytis į kitus, siūlau tau pažiūrėti į savo vidų ir paklausti: Ar aš esu Krišnos
sąmonėje?
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