Vilniaus šventyklos vasario įvykių kaleidoskopas

Šį kartą paminėsime keletą įdomesnių renginių. Visų pirma tai virėjavimo kursas vaikučiams,
kurį pravedė matadži Vaišnavi. Šeštadienio popietę susirinkusių vaikučių būrelis (buvo per
dešimt) mokėsi ruošti ką vaikai ir mėgsta – purius, picą ir saldainius. Kitą dieną, sekmadienį,
bhaktai juokavo, kad gal kurią dieną vaikai galėtų patys paruošti sekmadienines vaišes. O štai
Džatajaus sūnus Nitajus taip ir padarė – kepė purius sekmadieninių vaišių dalyviams, tai ir buvo
praktinis įrodymas apie tokio kurso naudingumą. Padedamas Govindos prikepė tiek, kad
visiems svečiams pakako.

Paskutiniuose leidiniuose apie ačarjų šventes dažniausiai neberašome, bet, pasirodo, ne visose
šventyklose jos yra švenčiamos. Todėl su džiaugsmu pastebėsime –tokios šventės Šri Šri Nitai
Gaurasundaros šventykloje vis dar švenčiamos. Pavyzdžiui, vasarį minėjome Bhaktisidhantos
Sarasvačio apsireiškimą. Šventinėje programoje buvo ir badžanai, ir žiedlapių siūlymas ačarjai
(pušpandžali), ir kirtanas Dievybėms, paskaita (ją šį kartą skaitė Panča Tatva pr), ir vaišės. Kiek
kuklesnės, bet gerai tiko vakarinėms vaišėms.

Bhaktai šį mėnesį dalyvavo ir dviejose šeštadienio popiečių programose, kurias surengė moters
namai „Bitė lingo“. Pirmojoje programoje svečiams buvo pateikta keletas indiškų šokių, paskaita
(skaitė Dojal Govinda pr) ir kirtanas, o štai antrojoje jie jau ir patys buvo įtraukti į aktyvesnį
dalyvavimą – moteriškes rengėme sariais (visos entuziastingai sutiko!), paišėme gopidotais, po
to visi virtuvėje mokėsi sukti saldžius rutuliukus, kas ypač patiko mažiausiems programos
dalyviams. Po paskaitėlės apie kitą dieną laukiančią Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu
apsireiškimo šventę Panča Tatvai pr uždainavus gražu buvo žiūrėti, kaip Danguolės vedinos
moteriškės šoko – net bhaktus tenka labiau įkvėpinėti šokti kirtano metu!

Gaura Purnimos diena Viešpaties malone šiemet sutapo su sekmadieniu, tad bhaktams buvo
puiki galimybė visai dienai pasinerti į šventinę atmosferą. Altorių ir altorinį puošusiems šventė
prasidėjo dar prieš dieną, tad į šventinę programą susirinkę svečiai tik aikčiojo, kaip gražiai buvo
išpuoštas altorinis kambarys, na o altoriaus, naujų Dievybių drabužėlių ir fono grožio net ir
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nuotraukos nesugeba perteikti. Dievybės spindėjo, patenkintos tokiomis bhaktų dovanomis.
Šventinė programa prasidėjo Dievybių maudymu, kurį pravedė Ananda Gopalas pr ir matadži
Anuradha, o badžanais tuo metu pamalonino Dojal Govinda pr, bh Nerijus, ir Vaišnava seva pr,
ištaikęs laisvą akimirką nuo prasado ruošimo. Po to paskaitą skaitė Šatakula pr. Paskaitai buvo
skirta vos ne pora valandų, bet, turbūt suprantate, to laiko jam vis tiek nepakako. O po to visų
laukė maloni staigmena – matadži Jovitos parengtas spektakliukas apie dvi Viešpaties išdaigas
vaikystėje – kai Viešpats vietoje sandešo valgė žemę ir kai Viešpats valgė piligrimo brahmano
aukojamą maistą. Bhaktai buvo pakerėti pagrindinių veikėjų pasirodymu. Viešpatį Čaitanją
vaidino Renukasutos pr sūnus Nandas, brahmaną piligrimą – Šatakula pr, o mamą Sači devi –
matadži Vaišnavi. Po spektakliuko, sulaukusio audringų plojimų, atsivėrus pasakiškai gėlėmis ir
vaisiais išpuoštam altoriui kirtaną giedojo Dojal Govinda pr, o galiausiai bhaktai buvo
pamaloninti čaranamritos jūra ir dangiško skonio vaišėmis, kurias šį kartą paruošė Vaišnava
seva pr, talkinamas Ananda Gopalo pr.
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