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Tarptautinės Krišnos sąmonės Bendrijos pozicija vaikų švietimo klausimu
  

Tarptautinė Krišnos Sąmonės Bendrija [1]  nereguliuoja, kaip individualūs nariai suteikia savo
vaikams išsilavinimą. Mes tikimės iš narių paklusimo
vietos įstatymams. „Bet
kokiomis gyvenimo aplinkybėmis mes turime paklusti valstybės įstatymams.“
[2]
Įstatymų nustatytuose rėmuose kiekviena šeima individualiai nusprendžia apie savo vaikų
išsilavinimą.

  

ISKCON‘o įkūrėjas Šrila Prabhupada nedviprasmiškai skatino plėtoti pradines ir vidurines
mokyklas, kuriose mokytojai - Krišnos sekėjai - moko standartinių švietimo sistemos dalykų
remdamiesi tikėjimo perspektyva [3] . Tokios mokyklos tradiciškai vadinamos gurukula. Jis taip
pat pritarė tėvams, savo vaikus visų dalykų mokančius namuose.
Kai šios dvi galimybės (tikėjimo mokyklos ir mokymas namuose) yra leidžiamos ar remiamos
pagal įstatymus, ISKCON‘o nariai
 
teikia pirmenybę joms.
Net ir ten, kur tokios galimybės egzistuoja, šeimos turi laisvę nuspręsti savo vaikus mokyti
valstybinėse ar privačiose mokyklose, ir daugelis
 
nusprendžia būtent šitaip.
Prabhupada rašė: „Dėl vaikų siuntimo mokytis į 
gurukulą, 
tai taip pat laisvas pasirinkimas, neprivaloma.
[4]

  

Šrilai Prabhupadai dar esant gyvam, kai kurie asmenys tapo ISKCON‘o nariais dar būdami tokio
amžiaus, kai pagal įstatymus privaloma lankyti mokyklą. Prabhupada liepė jiems likti
valstybinėse mokyklose ir tuo pat metu užsiimti asmenine dvasine praktika.
[5]

  

ISKCON‘as norėtų paraginti vyriausybes leisti ir, jei įmanoma, padėti tikėjimo mokykloms įgyti
visiškai legalų statusą ir apsaugą. ISKCON'o nariai, kurie nori tokių mokyklų savo vaikams,
turėtų veikti įstatymų nustatytose ribose, kad toks išsilavinimas būtų prieinamas visoms
suinteresuotoms pusėms priimtinu būdu.
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Saulius Domarkas
 Lietuvos Krišnos sąmonės bendruomenių atstovas  ryšiams su visuomene
 tel. +37067069480, e-paštas: satakula@gmail.com

  
    

[1] Toliau vadinamas ISKCON, dar vadinamas Harė Krišna judėjimu.

[2] Šrila Prabhupada pokalbyje su Allenu Ginsbergu - 1969 m. gegužės 11, Columbus, Ohio.

[3] Tiesiog, jei jie pridės Krišnos sąmonę prie mokyklinės programos, visos jų pastangos bus
tobulos. (Laiškas Vamanadevai – Bombėjus, 1971 m. kovo 25)

„... ir jūs galite mokyti geografijos kaip yra, nėra žalos gauti žinių apie mūsų materialią žemės
planetą, net ir mokytis visų šalių ir vietovių, vardus, kraštovaizdžius, gamybą, natūralius
išteklius, klimatą, vandenynus, dykumas, ten turėtų būti viskas. Krišnos Sąmonės sekėjai neturi
būti laikomi kvailiais. Jūs visi,
nuostabūs vaikinai ir merginos, įgijote tokį išsilavinimą, ir jūs pamokslaujate Krišnos sąmonę
tyru pavidalu, todėl nėra jokių kliūčių mokytis tokius dalykus, kaip ir jūs išmokote tai būdami
vaikais. Tai
gi, mokykite juos tokiu būdu, taip kaip jus mokė geografijos, istorijos ir kitų dalykų.
(Laiškas Dinatarini – Bombėjus, 1973 m. sausio 4 d.)

[4] Laiškas Tirthangai – Teheranas, 1975 m. kovo 14 d.

[5] „Dabartiniu metu tu turi toliau eiti į mokyklą, nes išsilavinimas yra svarbu. Be išsilavinimo
niekas neturi socialinės padėties, o iš visų mūsų mokinių Krišnos sąmonėje tikimasi, kad jie taps
pamokslautojais.
Tad pamokslautojai turi turėti pakankamą išsilavinimą, nes jiems dažnai tenka susidurti su
prieštaraujančiais žmonėmis.
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Reikia tęsti mokslus ir tuo pat metu reikia tęsti savo kartojimą.
Tuomet nebus jokių sunkumų.“
(Laiškas Indirai (Iris Mendoza), Ekayani (Esther Mendoza) - San Franciskas, 1967 m. gruodžio
17 d.)
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