
Garuda Purana Sarodhara

[dalinis vertimas]

1



2



Turinys

Įvadas....................................................................................................................................................4
1 DALIS. Apie nuodėmingųjų kančias šiame pasaulyje ir kitame.......................................................6
2 DALIS. Jamos kelio aprašymas......................................................................................................10
3 DALIS. Kankinimų aprašymai Jamos karalystėje...........................................................................16
4 DALIS. Nuodėmių aprašymas, kurios veda į pragarą.....................................................................21
5 DALIS. Nuodėmių požymių aprašymas..........................................................................................25

3



Įvadas

Daugelio amžių bėgyje ši knyga buvo naudojama Indijoje atliekant pomirtines 
ceremonijas ir todėl kai kurie vengia skaityti ją kitais atvejais.

Ateistinis auklėjimas privedė prie to, kad pradingus tikėjimu Dievu, pradingo tikėjimas į
gyvenimą po mirties ir taip pat pradingo tikėjimas į pragarą. Daugelyje metų buvo diegiama idėja, 
kad pragarą sugalvojo žyniai, norėdami palaikyti visuomenės moralę ir bandos baimę. Nors dabar 
vis daugiau ir daugiau žmonių pripažįsta gyvenimą po mirties, pragaro suvokimas labai neaiškus ir 
miglotas. Be abejonės, pragaro tema nelabai maloni ir dauguma žmonių nieko nenori girdėti apie 
pragaro realumą. Tačiau šventi raštai, mistikų darbai – Svendeborgas, Dante, D. Andrejevas, 
šventųjų ir išminčių liudijimai kalba apie tiesas, kurios egzistuoja nepriklausomai nuo to malonu tai 
žmonėms ar nemalonu. Pavyzdžiui, mirtis ir ligos nemalonios, nors jos patys realiausi reiškiniai, su 
kuriais kiekvienam teks susidurti.

Pagal induistų raštus pragaras – tai konkreti vieta, į kurią papuolęs nuodėmingasis 
gauna ypatingą kūną, kančių kūną (džatana deha) – savo fizinio kūno kopiją, tačiau sudarytą iš 
gerokai subtilesnės materijos. Skirtingai nuo krikščioniško pragaro suvokimo, induistų raštuose 
atmetama amžinos bausmės idėja. Buvimas pragare nėra amžinas. Pragaro tikslas yra tame, kad 
ištaisytų ir išauklėtų. Kai būtybė atbūna savo laiką pragare, ji vėl gimsta Žemėje, tačiau ji 
neprisimena pragaro kankinimų, taip pat, kaip ir rojaus džiaugsmų. Tačiau pasąmonėje pasilieka 
įspaudai apie praeitį, kuri ir nustato žmogaus polinkius. Natūrali baimė, kurią kai kurie jaučia prieš 
pagundas ydingiems poelgiams, yra rezultatas to, kad siela buvo pragaruose. Šią patirtį, kurią siela 
įgauna, praeidama per pragaro kankinimus, galima laikyti didinga dovana, kuri niekada 
neprarandama. Po išvalymo pragaro kankinimais būtybė gimsta su stipriu, sąmoningu suvokimu 
geriau panaudoti savo gebėjimus. Ir Viešpats būnantis širdyje, kaip stebėtojas, dovanoja tokiai sielai
galimybę įgyvendinti savo siekius, sukūrus tam tinkamas aplinkybes. Tačiau jeigu būtybė, 
atsidūrusi gerovinėse sąlygose, nedaro gerų poelgių, daro nuodėmes ir nesupančioja jausmų, ji vėl 
patenka į pragarą.

Pagal vedinius raštus, visos pragarų planetos yra tarp trijų pasaulių ir visatos vandenyno
Garbhodaka, pietinėje visatos pusėje. Jie yra kiek žemiau žemės planetarinės sistemos ir vandenyno
Garbhodaka paviršiaus. Tekstuose aprašančiuose vedinę kosmografiją kalbama apie paralelinius 
pasaulius, kuriuos teosofai pavadino astraliniais, mentaliniais, eteriniais ir kitais pasauliais. Tie 
pasauliai, kuriuose yra pragarai, pasireiškia ir žemėje. Taip pat, kaip egzistuoja rojaus vietos 
fiziniame ir subtiliame plane, taip ir pragaras yra fiziniame ir astraliniame lygyje. Argi fašistų 
lageriai tai ne pragaras? Argi „Gulago Archipelage“ neduodama detali pragaro būsenų topografija? 
Argi buvimas kūne, pūvančiam nuo vėžio ar AIDS tai ne pragaras? O Hirosimos siaubai? Todėl 
neverta abejoti pragaro realumu.

Tačiau ar yra priemonės, padedančios išvengti pragaro kankinimų? Kai kurie išminčiai 
mano, kad nuodėmių negalima atpirkti veiksmu, kad ir koks gerovinis jis bebūtų. Žmogus turi 
atkentėti už savo nuodėmes. Kiti mano, kad baisioms nuodėmėms nėra atpirkimo, tik atpirkimas 
mirtimi, kuri gali išgelbėti nuo daugelio kančių pragare. Taip su atveju svetimoteriaujant (kai 
išduodama šeimos ištikimybė), vienintelė tinkama bausmė – apsikabinti su iki raudonumo įkaitusia 
geležine statula ir taip numirti. Tačiau dauguma pranašų mano, kad sąmoningas atgailavimas yra 
geriausia prajaščitta, bausmė. O pati didingiausia priemonė neutralizuojanti visas nuodėmes yra 
švari tarnystė Dievui, Jo vardų giedojimas, meditacija ir švari malda. Piligrimystė, gailestingumas, 
askezės, pasninkas, raštų studijavimas taip pat padeda sugriauti daugelio nuodėmingų veiklų 
pasekmes.
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Garuda Purana moko apie teisingą mirtį ir suteikia žinias apie tai, kaip padėti tiems, kas 
jau išėję į kitą pasaulį blaškosi kankinimuose. Pažinus mirties mokslą, galima pasiekti visatos 
evoliucijos paslaptį ir bendradarbiauti su daugybę būtybių, esančių nematomuose pasauliuose, 
padedant jiems ir gaunant jų palaikymą.

Pagal tam tikrus principus, nes neduodame detalių komentarų tekstams ir simbolių 
kalbos iššifravimo, tegul nuslėpta atsiveria iš tiesų tikintiems.

Pas Pavlą Florenskį yra neįtikėtinas išsireiškimas, kuris galėtų pasitarnauti epigrafu 
visoms knygoms, kurios tyrinėja mirties mokslą:

„Žmogus nemoka numirti – jo mirtis įvyksta apčiuopiamai, tamsoje. Tačiau mirtis, kaip 
ir bet kokia veikla, reikalauja įgūdžių. Mirties procesą reikia praeiti sėkmingai, reikia išmokti 
numirti. O tam numirti būtina dar gyvenimo metu, vadovaujant patyrusiems žmonėms, kurie jau 
buvo mirę. Ši mirties patirtis ir suteikiama asketizmu. Senovėje mirties mokymas buvo misterija.

Pas protėvius perėjimas į kitą pasaulį buvo sugalvotas, arba kaip nutrūkimas, kaip 
nukritimas, kaip nuopolis arba pakilimas [susižavėjimas]. Iš esmės, visi misteriniai ritualai turėjo 
tikslą sunaikinti mirtį, nutraukti. Tas, kuris išmoko numirti gyvenimo metu, nenukrenta į Pragarą, o 
pereina į kitą pasaulį. Ne tai, kad jis pasiliktų čia amžinai, tačiau jis kitaip suvokia pabaigą, nei 
nepašvęstasis [nežinantysis]. Nepašvęstajam pomirtinis gyvenimas – tai absoliučiai nauja šalis, su 
kurios jis nepažįsta, kurioje jis gimsta kūdikiu, neturintis nei patirties, nei vadovo. Pašvęstam ši 
šalis jau pažįstama – jis jau buvo čia, jau apžiūrinėjo ją, nors ir iš toli, vadovaujant patyrusiems 
žmonėms. Tačiau jis žino visus kelius ir anapusinės karalystės keliukus, pereina ten ne bejėgiu 
kūdikiu, o jaunuoliu arba suaugusiu vyru. Jis, kaip teigia protėviai, žino anapusinio pasaulio 
žemėlapį ir žino anapusinių dalykų pavadinimus, todėl jis nepasiklys ir nesusipainios ten, kur dėl 
netikėtumo ir patirties nebuvimo, atėjęs į save po gilaus dvasinio aptemimo, nepašvęstasis nežinos 
kaip pasielgti, nesupras, ką daryti“.

Originalų vertimą iš sanskrito į rusų kalbą pagal bendrą redakciją atliko S. M. Neapolitanskij.

Leidykla Leningrad – Riga 1991

Iš rusų į lietuvių kalbą išvertė Rimantas Genys.

Panaudotas šaltinis: Advaita.org

Pilną Garuda Purana Sarodhara tekstą rusų kalba galima rasti tinklapyje www.oum.ru
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1 DALIS

Apie nuodėmingųjų kančias šiame pasaulyje ir kitame

1. Madhusudanos medis, kurio šaknys – įstatymas, kamienas – Vedos, daugybė šakų – Puranos, 
gėlės – paaukojimai, o vaisiai – išsilaisvinimas, išaugo.

2. Naimiše, būtybių lauke, neužmerkdami akių, išminčiai Šaunaka ir kiti, darė tūkstančių metų 
aukojimą, kad pasiektų dangiškuosius pasaulius.

3-5. Kartą ryte, atliekant auką aukojimo ugniai, išminčiai pagarbiai paklausė gerbiamo Sutos 
sėdinčio ten pat: „Tu apsakei dievų kelią, vedantį į laimę. 

Dabar mes norime girdėti apie baimę sukeliantį Jamos [Mirties Dievo] kelią, o taip pat apie kančias 
gimimo ir mirties pasaulyje [samsaroje] ir priemones, kurios padeda ištrūkti iš gimimų ir mirties 
rato. 

Prašau, papasakok mums teisingai apie šio ir kito pasaulio nelaimes.

6. Suta pasakė: „Tuomet klausykite. Aš noriu apsakyti Jamos kelią, kuris atneša laimę geroviniams 
ir sielvartą nuodėmingiems.

7. Kaip buvo perduota Vainatejai [Garudos vardas, Vinanta buvo Garudos motina] pačiu Viešpačiu 
Višnu, taip ir aš papasakosiu tai, kad pašalinčiau jūsų sunkumus.

8-9. Karta, kai Viešpats Hari, Aukščiausiasis Mokytojas, sėdėjo ilsėdamasis Vaikunthoje, Vinantos 
sūnus, pasiūlęs pagarbų nusilenkimą, paklausė: „Tu, o Viešpatie, aprašei man skirtingus atsidavimo 
kelius, o taip pat papasakojai apie aukščiausią atsidavimo Dievui tikslą.

10. Dabar aš noriu girdėti apie sukeliantį siaubą Jamos kelią, kuriuo eina tie, kurie nusisuko nuo 
tarnystės Tau.

11. Viešpaties vardą lengva ištarti, o liežuvis – mūsų kontrolėje. Gėda ir sarmata nelaimingiems, 
kurie vis tik eina į pragarą.

12. Papasakok man, Viešpatie, iki kokios būsenos prieina nuodėmingieji ir kaip jie gauna bėdas 
Jamos kelyje“.

13. Palaimintasis Viešpats pasakė: „Klausyk, paukščių Valdove, Aš aprašysiu tau Jamos kelią, apie 
kurį baisu net klausyti ir kuriuo nuodėmingos sielos eina į pragarą.

14-16. O Tarkšia, tie, kurie susitepė nuodėmingume, kurie neturi atjautos ir teisingumo, kurie 
prisirišę prie moralės nebuvimo ir neigia esminius [tiesos] raštus ir gerai besielgiančių visuomenę, 
pasitenkinę savimi, nepripažįstantys autoritetų, apsinuodiję puikybe dėl savo turtų, neturintys 
dieviškųjų savybių, nusimušę dėl daugybės minčių [ketinimų], susipainioję iliuzijų tinkluose, 
pasinėrę į juslinius malonumus – krenta į pragaro dugną.
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17. Linkę į išmintį eina į aukščiausią tikslą, linkę į nuodėmes eina nelaimių ir Jamos kančių keliu.

18. Klausyk, kaip šio pasaulio kančios tenka nuodėmingųjų daliai ir kaip jie, praeidami per mirtį, 
susitinka su kankinimais.

19. Savo gyvenime atlikus gerus arba blogus poelgius, atitinkamai su savo praėjusiomis 
pastangomis, kiekvienas gauna tam tikras ligas – kaip savo veiklos rezultatą.

20. Galingoji mirtis netikėtai, kaip gyvatė, prišliaužia ir gelia, žmoguje sukeldama kūno ir dvasinį 
skausmą kuris labai nori gyventi.

21. Vis dar nepavargęs nuo gyvenimo, apsuptas artimųjų rūpesčio dėl jo nunešioto kūno – ant 
mirties slenksčio. Jis guli, kaip išauklėtas šuo, valgydamas viską, ką dėl malonės stato prieš jį, 
kentėdamas nuo ligų, skrandžio nevirškinimo, maitindamasis trupiniais, mažai judėdamas. Be 
gyvybingo žvilgsnio, su pasenusiu bronchitu, iškankintas kosulio ir sunkaus kvėpavimo, pati mirtis 
kunkuliuoja gerklėje, apsuptas sielvartaujančių artimųjų, neatsakinėjantis į klausimus, jis pagautas į 
mirties tinklus.

25. Tokioje būsenoje, su protu, besijaudinančios šeimos likimu, su nesupančiotomis juslėmis, 
prarasdamas sąmonę nuo skausmo, jis miršta tarp verkiančių giminaičių,

26. Šiuo paskutiniu momentu, o Tarkšia, kyla dieviškasis matymas – visi pasauliai yra [pasireiškia] 
kaip vienas – ir jis nebando kažką pasakyti.

27. Ir kai prasideda suvokimo organų sunaikinimas ir sustoja proto darbas, artėja Jamos pasiuntiniai
ir gyvenimas išeina.

28. Kai kvėpavimas sustoja, atrodo, kad mirimo momentas tęsiasi visą amžinybę ir stiprus 
skausmas, kaip šimtas skorpionų įkandimų, kankina mirštantį.

29. Dabar jo burna prisipildo pena ir seilėmis. Nuodėmingojo gyvybinis oras išeina per žemutinius 
kūno vartus.

30-31. Tuomet prieina du siaubą keliantys Jamos pasiuntiniai, iš išorės atrodantys siaubingai, 
laikydami virves ir lasus, nuogi, su išgaląstais dantimis, juodi, kaip varnos su piestu stovinčiais 
plaukais ir bjauriais veidais, su nagais, kaip ašmenys. 

Matydamas juos, nuodėmingasis bijo ir ištuština skrandį po savimi.

32. Jamos pasiuntiniai ištraukia iš kūno būtybę dydžiu su didžiuoju pirštu, kuris rėkia: „O, o“ ir 
mato iš šono savo kūną.

33. Ištraukę jį iš agonijos apimto kūno, užtraukę kilpą ant kaklo, jie jėga tempia jį visą ilgą kelią, 
kaip karaliaus sargybiniai tempia nubaustąjį.

34-35. Kol Jamos pasiuntiniai tempia nuodėmingąjį, jie įžeidinėją jį ir vėl, ir vėl su visomis 
detalėmis išdėsto siaubingus pragaro kankinimus: „Skubėk, nelaimingas nusidėjėli. 

Tu eisi į Jamos karalystę. Mes greitai nuvesime tave į Kumbhipaką ir kitus pragarus“.
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36. Girdėdamas šiuos žodžius ir artimųjų dejones, jis garsiai verkia: „O! O!“, mušamas Jamos 
pasiuntinių.

37-38. Su apmirštančia nuo baimės širdimi, trūkčiodamas dėl pavojaus, iškankintas piktųjų šunų, 
kenčiantis, jis prisimena savo negerus darbus. 

Alkanas ir merdėjantis, be vandens, deginamas saule ir deginamas karštais vėjais, mušamas 
botagais, įveikdamas skausmą, jis eina praktiškai be jėgų per stipriai įkaitintą smėlį, kur nėra nei 
priedangos, nei vandens šaltinio.

39-40. Karts nuo karto krisdamas be jausmų nuo nuovargio ir vėl kildamas, jis eina šiuo keliu per 
tamsą į Jamos karalystę. 

Nuodėmingąjį atveda ten pakankamai greitai ir Jamos pasiuntiniai jam rodo visus siaubingus 
pragaro kankinimus.

41. Atsiradęs prieš siaubą keliančio Jamos akis, nuodėmingasis, pagal jo komandą, greitai grįžta 
atgal oru kartu su pasiuntiniais.

42. Grįžęs surištas praėjusiais polinkiais, norintis atsidurti kūne, tačiau tempiamas ant kaklo 
užtraukta kilpa, kenčiantis nuo troškulio ir šalčio, jis dejuoja.

43. Jis gauna ryžių, kuriuos jam davė jo protėviai ir dovanas [paaukojimus], padarytas ligos metu. 
Tačiau, o Tarkšia, nuodėmingasis negauna pasitenkinimo.

44. Šraddha [ceremonija mirusiam], paaukojimai ir sauja vandens neišgelbėja nuodėmingojo nuo 
kankinimų. Nors jis valgo paaukotus ryžius, vis tiek pasilieka alkanas.

45. Tas, kuris paliko kūną ir neturi ryžių rutuliukų paaukojimų, klajoja, kankinasi negyvenamame 
miške iki amžiaus pabaigos.

46. Neišsemta karma neišnyksta netgi po šimto milijonų metų. Būtybė, kuri nepatyrė kankinimų, 
neįgauna žmogiškojo kūno.

47. Todėl, o du kart gimęs, dešimties dienų bėgyje, sūnus turi siūlyti ryžių rutuliukus. Kiekvieną 
dieną jie dalinasi į keturias dalis, o Geriausias iš paukščių!

48. Dvi porcijos duoda maisto penkiems kūno elementams, trečia eina Jamos pasiuntiniams, 
nuodėmingoji siela gyvena ketvirta.

49. Devynių dienų ir naktų bėgyje siela išsiskyrusi su kūnu gauna ryžių rutuliukus, o dešimtąją 
dieną būtybė su pilnai suformuotu kūnu įgauna jėgą.

50. Kai seną kūną kremuoja, naujas formuojasi šiuo paaukojimu, o Paukšti! Žmogus dydžiu su 
ranka (su dilbio kaulu) per šį kūną pažįstą gėrį ir blogį savo kelyje.

51. Iš ryžių rutuliukų pirmą dieną formuojasi galva, antrą – kaklas ir pečiai, trečią formuojasi širdis,
ketvirtą susidaro nugara, penktą – bamba, šeštą – juosmuo ir intymios dalys, septintą – šlaunys, 
aštuntą – rankos, devintą – kojos, dešimtą dieną – alkis ir troškulys.
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52. Būdamas kūne, kuris suformuotas iš ryžių rutuliukų, labai alkanas ir kenčiantis nuo troškulio, 
numiręs gauna maistą vienuoliktą ir dvyliktą dieną.

53. Tryliktą dieną, nuodėmingasis, kurį surišo Jamos pasiuntiniai, eina vienas keliu į pragarą, kaip 
pagauta beždžionė.

54. Jamos kelio ilgis matuojamas 86 tūkstančiais jodžanų [8-9 mylios] be Vaitarani, o Paukšti.

55. Du šimtai keturiasdešimt septynis jodžanus per parą praeina mirusysis, judėdamas dieną ir naktį 
be sustojimo.

56-57. Nusidėjėlis pasiekia Teisingumo Karaliaus valdas (kitą Jamos formą), praeidamas per 
šešioliką miestų, kuriuos jis sutinka kelyje: Saumja, Sauripura, Nagendrabhavana, Gandharva, 
Šailagama, Kraunča, Krurapura, Vičitrabhavana, Bahvapada, Dukhada, Nanakrandapura, 
Sutapthabhavana, Raudra, Pajevaršana, Šitadhia, Bahuvhiti [ramybės vieta, Saturno miestas, 
Gyvačių Valdovo namai, Dainininkų miestas, neįveikiamas kalnas, kalno pavadinimas, žiaurumo 
miestas, puiki vieta, daugybės bėdų vieta, vieta, kuri atneša kančias, ašarų miestas, labai deganti 
vieta, žiaurumo vieta, lyjančio lietaus vieta, šalčio vieta, siaubo miestas].

58. Tempiamas su lasu ant kaklo, skleisdamas garsus „Oh, Oh!“, visiems laikams palikęs savo 
namus, eina nusidėjėlis šiuo keliu į Jamos miestą.
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2 DALIS

Jamos kelio aprašymas

1-2. Garuda pasakė: „Koks yra kančių kelias Jamos Karalystėje? 

Papasakok man, o Kešava, kokiu keliu ten eina nusidėjėlis.

3. Šiame kelyje nėra medžių šešėlių, kur žmogus galėtų pailsėti ir nesutinka nieko, kas galėtų tapti 
maistu ir palaikytų gyvybę.

4. Niekur nesimato vandens, kad atsigertų kenčiantysis nuo troškulio. Dvylika nepakenčiamai 
karštų saulių, o Paukšti, kaip pralajos [pasaulio] pabaigoje.

5. Taip šliaužia nuodėmingoji siela, persmelkiama šaltai vėjais, vienoje vietoje ją bado spygliai, 
kitoje gelia piktos gyvatės.

6. Vienoje vietoje nusidėjėlį kandžioja žiaurūs liūtai, tigrai ir šunys, kitoje – gelia skorpionai, o 
trečioje – degina ugnis.

7-8. Vienoje vietoje prieinamas siaubingas miškas dviejų tūkstančių jodžanų ilgio ir pločio. 

Jame pilna bičių, moskitų, varnų, pelėdų, vanagų, grifų, jame visur miško gaisrai. 

Lapai ant medžių aštrūs, kaip kalavijai, jie braižo ir bado nusidėjėlį.

9. Vienoje vietoje jis nukrenta į paslėptą šulinį, kitoje krenta nuo aukšto kalno, trečioje eina per 
pjautuvų ašmenis ir iečių galiukus.

10. Vienoje vietoje jis suklumpa aklinoje tamsoje ir krenta į vandenį, kitoje – į purvą, kuriame pilna
dėlių, trečiame – į karštas gleives.

11. Vienoje vietoje pasiekiama karšto smėlio lyguma iš įkaitinto vario, o kitoje – degančių pelenų 
kalnas, o trečioje– didžiulis dūmo debesis.

12-13. Kai kuriose vietose ant jo krenta anglys, krenta akmenys, žaibų smūgiai, lietus iš karšto 
vandens, kraujo, ginklų ir ėsdinančio purvo srautai. 

Vienose vietose kelyje – gilūs tarpekliai, o kitose – kalvos ir slėniai, kuriuos reikia įveikti.

14. Vienoje vietoje – tamsa, kaip smala, kitoje – sunkiai praeinamos akmenų uolos, o trečioje – 
pūlių, kraujo ir išmatų ežeras.

15-17. Viduryje kelio teka išskirtinį siaubą kelianti Vaitarani upė, kurios vaizdas iššaukia kančių 
jausmą, vien prisiminus ją apima baimė. 
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Ji teka per šimtus jodžanų – nepereinamas pūlių ir kraujo srautas, su krūva kaulų krantuose, su 
purvu iš kūnų ir kraujo. 

Nėra brastos pereiti per ją, krantai užpelkėję, ji nepraeinama nusidėjėliui, nes pilna krokodilų ir 
perpildyta šimtais siaubą keliančių paukščių.

18-20. Kai upė mato, kad artėja nusidėjėlis, tai ji spaudosi liepsna ir dūmais, verda, kaip aliejus ant 
keptuvės, o Tarkšia! 

Ji per visą paviršių padengta miriadomis geliančių vabzdžių, joje knibžda didžiuliai grifai ir 
geležinės varnos, daugybė jūros kiaulių, krokodilų, dėlių, žuvų, vėžlių ir kitų mėsėdžių jūros 
gyvūnų.

21. Labai nuodėmingi žmonės, nukritę į upės srautą dejuoja: „O broli, o sūnau, o tėve!“ - kartodami 
vėl ir vėl.

22-23. Dažnai nusidėjėlis, ištroškęs vandens ir alkanas, geria kraują. 

Ši upė, pilna kraujo, penos ir kelia siaubą. 

Ji teka su stipriu griausmu, į ją baisu pažiūrėti ir nuo vieno žvilgsnio į tai nusidėjėlis krenta be 
sąmonės.

24. Visas jos paviršius padengtas skorpionais ir juodosiomis gyvatėmis. Tiems, kas nukrenta į ją, 
nėra jokio išsigelbėjimo.

25. Šimtai tūkstančių sūkurių įtraukia nusidėjėlį į dugną, kur jis pasilieką kurį laiką ir tuomet vėl 
išplaukia į viršų.

26. O Paukšti, ši upė buvo sukurta tam, kad nusidėjėlis įkristų į ją. Ją sunku pereiti, ji milžiniškų 
nelaimių šaltinis, kurių neįmanoma įsivaizduoti.

27. Taip eina Jamos keliu nusidėjėlis, verkdamas ir vaitodamas, apimtas stipraus sielvarto ir 
patiriantis daugybę įvairių kančių.

28. Su kilpa ant kaklo, o kai kurie traukiami kabliais, stumiami į nugarą aštriais ginklais, tęsia 
nusidėjėliai savo kelią.

29. Kitus tempia ant kilpos, kuri perverta per nosį arba ausis, kai kuriuos pertemptus virvėmis iki 
pusiau mirties tempia keliu, o varnos kapoja juos savo snapais.

30-32. Ant kai kurių nusidėjėlių kaklo, rankų, kojų ir nugaros daugybė sunkių geležinių grandinių.

O siaubingi Jamos pasiuntiniai muša juos plaktukais, kraujas tykšta iš nusidėjėlio burnos, tačiau jis 
priverstas vėl jį ryti. 

Apverkdamas savo karmą, šios galų gale iškankintos būtybės, patiria galutinio lygio visų įmanomų 
nelaimių išbandymus, tęsdami kelią į Jamos karalystę.

11



33-34. Ir šliauždamas šiuo keliu, kvailys be perstojo vaitoja: „O! O!” šaukdamas sūnų ir anūką, ir 
atgailaujantis: „Milžiniškomis, apdovanojimo vertomis pastangomis buvo įgautas gyvenimas 
žmogiškame kūne. 

Tačiau jį gavęs, aš neatlikau savo pareigos. O, ką gi aš pridirbau!

35. Aš neaukojau dovanų, nedariau paaukojimų ugniai, neatgailavau, nesilenkiau Dievui, neatlikau 
tarnystės piligrimystės vietose, kaip priklauso. O gyvenantis kūne, gauk atpildą už tai, kas atlikta!

36. Aš reikiamu būdu neišreiškiau pagarbos brahmanams, nelankiau šventos Gango upės, 
netarnavau teisingiems, nei karto neatlikau nei vieno gerovinio poelgio. O, gyvenantis kūne, gauk 
atpildą už tai, kas atlikta!

37. Deja, aš nekasiau šulinių vietose, kur nėra vandens, net smulkmenos nepadariau žmogaus, 
gyvūnų ar paukščių gerovei, nei pačios mažiausios – karvių ir brahmanų palaikymui. O, gyvenantis 
kūne, gauk atpildą už tai, kas atlikta!

38. Aš kasdien nedalinau dovanų ir neduodavau kiekvieną dieną maisto karvei, aš nesielgiau 
tinkamu būdu su Vedų ir Šastrų nurodymais, neklausiau Puranų, nesilenkiau išminčiams. O, 
gyvenantis kūne, gauk atpildą už tai, kas atlikta!

39-40. Aš nesilaikiau gerų savo vyro patarimų, aš nesaugojau ištikimybės vyrui, aš nesuteikiau 
tinkamos pagarbos, kurios verti protėviai. 

O, gyvenantis kūne, gauk atpildą už tai, kas atlikta!

41. Aš nesekinau savęs pasninkais kiekvieną mėnesį pagal mėnulio kalendorių, nesilaikiau aprašytų 
ritualų. Dėl savo negerovinių poelgių [atliktų] praėjusiuose gyvenimuose, aš gavau moterišką kūną, 
kuris yra didingųjų nelaimių šaltinis“.

42. Taip, karčiai atgailaudamas daugelį kartų, prisimindamas savo praėjusius gimimus vaitoja: 
„Kaip aš priėjau iki tokios būsenos?“ – jis eina toliau.

43. Septyniolikos dienų bėgyje jis juda vėjo greičiu. Aštuoniuoliktą dieną, o Tarkšia, miręs pasiekia 
Saumia miestą.

44. Milžiniškos mirusiųjų sankaupos gyvena šiame nuostabiame ir tobulame mieste. Jame teka upė 
Pušpabhadra ir ten galima pamatyti neįtikėtiną figų medį.

45. Šiame mieste jis ilsisi kartu su Jamos pasiuntiniais. Čia jis prisimena geriausias gyvenimo 
minutes, praleistas su žmona, sūnumi, artimaisiais ir rauda.

46-47. Kai jis pradeda apverkinėti savo turtus, šeimą ir kitus artimuosius, Jamos tarnai jam sako: 
„Kur dabar tavo turtai? Kur dabar tavo vaikai ir žmona? Kur draugai, artimieji? Tu kenti tik dėl 
savo asmeninės karmos rezultatų, o kvaily. Tęsk tai be galo.

48. Tu žinai, kad keliautojo pagrindinė stiprybė atsargose. Keliautojau, tu nededi pastangų tam, kad 
juos gautum dėl Aukščiausiojo Pasaulio! Taip pat turi greitai eiti šiuo keliu, kur nėra nei pirkimo, 
nei pardavimo.
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49. Nejaugi tu negirdi, o mirtingasis, apie šį kelią, kuris žinomas netgi vaikams? Argi tu negirdėjai 
apie jį iš du kart gimusiųjų, kaip apie tai pasakyta Puranose?“.

50. Taip sako jam Jamos tarnai ir tuo pat metu daužo plaktukais. Klupdamas, krisdamas vėl ir vėl jis
priverstas bėgti, būdamas jų kilpoje.

51. Čia jis suvalgo ryžių rutuliukus už pirmąjį mėnesį, kuriuos atneša sūnūs arba anūkai iš meilės 
arba atjautos ir toliau eina į Sauripurą.

52. Ten yra karalius, pavadintas Džangama, kuris iš išvaizdos atrodo, kaip Mirtis. Matant karalių, 
numirėlį apima baimė ir jis nusprendžia sustabdyti bet kokius bandymus priešintis.

53. Tame mieste jis pietauja vandens ir maisto mišinių, kurį duoda po trijų dviejų savaičių trukmės 
laikotarpių, o tuomet palieka šį miestą.

54. Tuomet miręs greitai eina į Nagendrabhavaną ir jis atgailauja iš sielvarto, matydamas 
siaubingus miškus.

55-56. Negailestingai mušamas, su kilpa ant kaklo, jis vaitoja vėl ir vėl. Praėjus dviem mėnesiams 
nelaimingasis palieka šį miestą. Čia jis gauna ryžių rutuliukus, vandenį ir rūbus nuo savo giminaičių
ir vėl jį tempia ant laso Jamos tarnai į priekį.

57-58. Ateina trečias mėnuo, jis ateina į Gandharvų miestą, kur vėl leidžiasi į kelią, suvalgęs trečiąjį
mėnesį pasiūlytus rutuliukus. 

Ketvirtąjį mėnesį jis pasiekia Šailagamos miestą. Čia ant mirusiojo krenta akmenų lietus.

59. Suvalgęs ryžių rutuliukus už ketvirtą mėnesį, jis tampa iki tam tikro lygio patenkintas. Penkto 
mėnesio metu mirusysis eina toliau į Kraunčos miestą.

60. Pasilikdamas Kraunčos mieste, mirusysis valgo iš rankų ryžių rutuliukus už penktąjį mėnesį ir 
tuomet eina į Krurapurą.

61. Praėjus penkiems su puse mėnesių, atliekama ceremonija prieš šeštojo prasidėjimą. Mirusysis 
pasitenkina ryžių rutuliukais ir keliomis stiklinėmis vandens, kurios jam tenka.

62-63. Pabuvęs ten kurį laiką, gąsdinamas Jamos tarnų, drebantis ir nelaimingas, jis palieka šį 
miestą. 

Jis eina į Čitrabhavaną – karalystę, kurią valdo jaunesnysis Jamos brolis, karalius Vičitra.

64-65. Kai mirusysis mato jo milžinišką kūną, jis pabėgą iš baimės šalin. 

Tuomet pas jį ateina žvejai ir sako: „Mes atplaukėme ir atplukdėme su savimi valtį tau, norinčiam 
perplaukti didingąją upę Vaitarani, jeigu tavo nuopelnai tam pakankami.

66-67. Šventieji, kurie mato tiesą, kalba, kad Vitarana – tai dovana ir upė vadinasi Vaitarani, nes 
persikelti per ją galima tik tokiu būdu. 

Jeigu tu padovanojai karvę, tuomet valtis priplauks prie tavęs, kitu atveju – ne“. 
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Išgirdęs jų žodžius, nelaimingasis šaukia: „O dangau!“.

68. Pamačiusi jį, upė kunkuliuoja, o nelaimėlis garsiai verkia. Nuodėmingoji siela, neatnešanti 
dovanų [не приносящая даров], iš tiesų čia nuskęs.

69. Perdūrę skylę per nelaimingojo lūpas, pasiuntiniai pakelia jį į orą ir pernešą jį per srovę, kaip 
žuvį ant kabliuko.

70. Tuomet suvalgęs šeštojo mėnesio ryžių rutuliukus, jis tęsia savo kelią, gailiai dejuodamas ir 
kentėdamas iš alkio.

71. Praėjus septintajam mėnesiui jis patenka į Bahvapados miestą. Čia jis gauna tai, ką jam atneša 
sūnus septintąjį mėnesį.

72. Praeidamas šį miestą jis patenka į Dukhados miestą. Keliaudamas oru jis patiria siaubingas 
kančias, o paukščių Valdove!

73. Suvalgęs ryžių rutuliukus už aštuntą mėnesį, jis juda toliau. Devintojo mėnesio pabaigoje jis 
ateina į Najakrandos miestą.

74. Pamatęs daugybę žmonių, besiblaškančių agonijoje ir pats praranda vyriškumą, jis verkia giliai 
sukrėstas.

75. Palikęs šį miestą, mirusysis gąsdinamas Jamos tarnų, su dideliu sunkumu pasiekia 
Sutaptabhavanos miestą.

76. Nors čia jis gauna dovanų ryžių rutuliukus ir vandenį, jis nelaimingas. Pasibaigus 
vienuoliktajam mėnesiui, jis ateina į Raudrą miestą.

77. Čia jis pasitenkina tuo, ką gauna vienuoliktąjį mėnesį nuo savo sūnų ir artimųjų ir po pusės 
mėnesio pasiekia Pajovaršaną.

78. Čia renkasi debesys, sustiprinantys mirusio nelaimę. Ir čia jis, kenčiantysis, gauna Šraddhą 
pabaigti iki metų trukmės.

79. Metų pabaigoje jis pasiekia Šitadhi miestą, kur jį pasiekia šaltis šimtus kartų stipresnis, nei 
Himalajų šaltis.

80. Alkanas ir persmelkiamas šalčiu, jis žiūri į dešimt krypčių: „Ar pasiliko nors vienas giminaitis, 
kuris galėtų išlaisvinti mane nuo kančių?“

81. Tuomet Jamos tarnai klausia: „Kokie nuopelnai yra pas tave?“ Suvalgęs ryžių rutuliukus, 
atneštus metinių proga, jis vėl surenka drąsą.

82. Metų pabaigoje, artėdamas arčiau prie Jamos gyvenamosios vietos, pasiekęs Bahubhiti miestą, 
jis numetą kūną, kurio dydis, kaip ranka.

83. Siela, dydžio su didžiuoju pirštu, kad išpirktų savo karmą, gavusi kankinimų kūną, keliauja oru 
su Jamos tarnais.
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84. Tie, kurie nesuteikia paaukojimų esantiems gerokai aukštesniame kūne, o Kašjapa, taip ir juda, 
skausmingai surištais pančiais.

85. Į Teisingumo Karaliaus miestą veda keturi keliai, o Paukšti, iš kurių aš aprašiau tau kelią į 
pietinius vartus.

86. Aš papasakojau tau, kaip jie praeina šį siaubingą kelią, išsekinti alkio, troškulio ir nuovargio. Ką
dar tu nori išgirsti?“
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3 DALIS

Kankinimų aprašymai Jamos karalystėje

1. Garuda paklausė: „Kokias kančias patiria nusidėjėlis, eidamas Jamos keliu į jo karalystę? 
Papasakok man apie tai, o Kešava“.

2. Palaimintasis Viešpats pasakė: „Klausyk, o Vinantos palikuoni. Aš papasakosiu tau tai nuo 
pradžių iki pabaigos. Tačiau tu drebėsi net nuo vieno pragaro aprašymo.

3. Keturiasdešimt keturių jodžanų atstumu, o Kašjapa, nuo Bahubhiti miesto, yra didžiulis 
Teisingumo Karaliaus miestas.

4-5. Nusidėjėlis dejuoja, kai jis girdi tokių pačių nuodėmingųjų bandos dejones – visų, kurie eina į 
Jamos miestą. Visi eina pas vartų sargą ir praneša jam. 

Vartų Sargas Dharmadhavadža visada stovi poste.

6. Jis, pabuvęs pas Čitraguptą [būtybės vardas, kuri užrašinėja žmonių darbus], pasako blogus ir 
gerus darbus. Tuomet Čitragupta pasakoja tai Teisingumo Karaliui.

7. Bedievis, o Tarkšia ir žmonės, pripildyti nuodėmių, gerai žinomi Teisingumo Karaliui, kaip ir 
turi būti.

8. Nepaisant to, jis klausia Čitraguptos apie jų nuodėmes. Čitragupta, nors jis ir viską žinantis, 
klausinėja Šravanų (klausytojų).

9. Šravanai, brahmano sūnūs, gyvenantys debesyse, žemėje ir gerokai žemesnėse srityse, girdi ir 
supranta per atstumus ir mato labai toli.

10. Jų žmonos – tokios pačios prigimties ir vadinasi Šravani. Jos žino visiškai viską, ką daro 
moterys.

11. Jie išdėsto Čitraguptai viską, kas pasakyta arba padaryta kiekvieno žmogaus atvirai arba slapčia.

12. Šie Teisingumo Karaliaus dvariškiai žino tiksliai visus žmonijos gerus darbus ir ydas, karmą, 
sukurtą protu, kalba ir kūnu.

13. Tokia jėga tų, kas turi valdžią virš mirtingųjų ir nemirtingųjų. Tokiu būdu, visada sakantys tiesą 
Šravanai papasakoja apie žmogaus darbus.

14. Kai žmogui, kuris priartina juos prie savęs asketizmu, geroviniais poelgiais ir sąžininga kalba, 
jie dėkingi ir dovanoja dangų, ir išsilaisvinimą.

15. Žinodami piktybinius nuodėmingojo veiksmus, pasakodami apie juos Teisingumo Karaliui, šie 
tiesos pasakotajai pradeda dalintis kančiomis.
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16. Saulė ir mėnulis, ugnis, vėjas, dangus, žemė ir vanduo, širdis. Jama, diena ir naktis, ryto 
saulėtekis ir vakaro saulėlydis, ir Teisingumas – žino žmogaus darbus.

17. Teisingumo Karalius, Čitragupta, Šravanai, saulė ir kiti pilnai žino gimusios būtybės nuodėmes 
ir gerus darbus.

18. Tuomet Jama, įsitikinęs nusidėjėlių nuodėmėmis, padaro išvadas ir parodo jiems savo siaubą 
keliantį atvaizdą.

19-21. Labai nusidėję žmonės mato siaubą keliantį Jamos atvaizdą – pas jį milžiniškas kūnas, jis 
sėdi ant buivolo, su skeptru rankoje. 

Griaudžiantis, kaip debesis pralajos metu, juodas kaip suodžių kalnas, siaubingai blykčiojantis 
ginklu, kaip žaibais, savo trisdešimt dviejų rankų formoje, ūgiu su trimis jodžanom, su akimis, kaip 
šuliniais, su atverta burna, iš kurios styro milžiniškos iltys, su raudonomis akimis ir ilga nosimi.

22. Netgi Čitragupta šiurpsta iš siaubo Mirties apsuptyje, karščiavime ir kitų. Kartu su juo visi 
pasiuntiniai riaumoja, primenantys Jamos atvaizdą.

23. Pamatęs tai, nelaimingasis rėkia, apimtas baimės. Nusidėjusi siela, neatnešusi dovanų 
[paaukojimų], dreba ir dejuoja.

24. Tuomet pagal Jamos nurodymą, Čitragupta kreipiasi į visus šiuos nuodėminguosius, kurie rauda
ir apverkia savo karmą.

25. „O jūs, nusidėjėliai, piktadariai, užteršti egoizmu, neteisingieji – kodėl jūs atlikote nuodėmę?

26. O jūs, kvaili žmonės, kodėl jūs atlikote šias sielvartą atnešančias nuodėmes, gimusias iš geismo,
pykčio ir bendravimo su nuodėmingaisiais?

27. Iki šiol jūs atlikdavote nuodėmes su dideliu malonumu, štai kodėl dabar jums paskirtos kančios. 
Nereikia nukreipinėti savo veido.

28. Jūs daugumoje darėte nuodėmingus darbus ir šios nuodėmės yra neišvengiamos nelaimės 
priežastis.

29. Žinoma, kad Jama vienodai elgiasi su kvailu ir mokytu, vargšu ir turtinguoju, stipriu ir silpnu.

30. Girdėdami šiuos Čitraguptos žodžius, nusidėjėliai karčiai rauda su savo karma ir pasilieka 
tylintys ir nejudantys.

31. Teisingumo Karalius matydamas, kad jie stovi nepajudinami, kaip vagys, paskiria atitinkamą 
bausmę kiekvienam nuodėmingajam.

32. Tuomet grubūs pasiuntiniai, sumušę juos kalba: „Keliauk, nusidėjėlį, į pačius baisiausius, 
siaubingiausius pragarus“.

33. Pasiuntiniai Pračanda [abu vardai reiškia „žiaurus“ arba „keliantis siaubą“], Čandaka ir kiti, 
atvedantys į Jamos nuosprendžio atlikimą, surišę visus viena kilpa, tempia į pragarą.
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34. Ten yra milžiniškas medis, panašus į liepsnojančią ugnį. Jis yra penkių jodžanų aukščio ir vieno 
jodžano pločio.

35. Jie muša nusidėjėlius, prirakinę juos prie medžio grandinėmis ir pakabinę galva žemyn. 
Nelaimingieji, kuriems nėra išsigelbėjimo, kenčia degdami ugnyje.

36. Šiame medyje pakabinta daug nuodėmingųjų, išsekę nuo alkio ir troškulio, mušami Jamos 
pasiuntinių.

37. „O, atleisk mano nuodėmes!“ visiškai neturintys pagalbos šaukia pasiuntiniams šie patys 
nuodėmingiausi žmonės, sudėję maldaujančiai rankas.

38. Vėl ir vėl juos muša Jamos tarnai metaliniais strypais, kuokomis, vėzdais, ietimis ir didelėmis 
kuokomis.

39-40. Sumušti jie apmiršta būsenoje be gyvybės. Tuomet pamatę, kad jie nutilo, Jamos tarnai 
kreipiasi į juos taip: „O jūs, nusidėjėliai, blogio tarnai, kodėl jūs darėte tokius niekšingus darbus? 

Jūs neatlikote netgi paprastų vandens ir maisto paaukojimų.

41. Jūs nedavėte netgi pusės saujos maisto varnoms arba šuniui, nesielgėte pagarbiai su svečiais, 
nedavėte paaukojimų vandens protėviams.

42. Jūs nesusitelkdavote reikiamu būdu į Jamą ir Čitraguptą, nekartojote jų mantrų, kurios pašalina 
kankinimus.

43. Jūs niekada nelankėte šventų vietų ir nesilenkėte Dievybėms. Nors jūs buvote namų 
šeimininkais, jūs neišreiškėte netgi atjautos.

44. Jūs neatlikote jokios atsidavusios tarnystės. Gaukite savo asmeninių nuodėmių rezultatus. Dėl 
to, kad jūs neturite teisingumo, jūs užsitarnaujate sumušimų bausmės.

45. Nuodėmių atleidimą duoda Viešpats Kari, Išvara, Mes tik baudžiame piktadarius, kaip mums 
nurodyta“.

46. Taip kalbėdami, pasiuntiniai muša nuodėminguosius negailestingai ir nuo tokių sumušimų tie 
krenta ant žemės, kaip įkaitinta medžio anglis.

47. Krisdami, jie susibraižo į aštrius lapus, o kai atsiduria apačioje, juos kandžioja šunys ir jie 
garsiai rėkia.

48. Tuomet Jamos tarnai pripildo rėkiančiųjų burnas purvu, surišą kai kuriuos daugybe kilpų ir 
muša plaktukais.

49. Kai kuriuos nuodėminguosius pjausto pjūklais, kaip malkas, kitus sukapoja į dalis kirviais, 
išbarstant ant žemės.

50. Kai kurių kūnai pusiau skęsta smaloje, o į galvas įsmeigia strėles. Kiti, pritvirtinti mašinos 
centre, supresuojami, kaip cukranendrės.
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51. Kai kurie apdeginti degančiomis anglimis, apsupti fakelų ir ištirpinti, kaip gabalas rūdos.

52. Kai kurie panirę į verdantį aliejų, kiti į įkaitintą naftą ir vartosi, kaip blynai, numesti į keptuvę.

53. Kai kurie numesti ant kelio prieš milžiniškus pasiutusius dramblius, o kiti pakabinti žemyn 
galva su surištomis rankomis ir kojomis.

54. Kai kurie numesti į šulinius, kai kurie numesti nuo viršūnių, kiti pasodinti į duobes su kirminais,
kurie juos valgo.

55. Milžiniškos plėšrios varnos ir grifai su tvirtais snapais kapoja juos į galvą, akis, veidą.

56. Kiti garsiai protestuoja: „Atiduokite, atiduokite mano turtus, kuriuos jūs man skolingi. Aš 
matau, kad Jamos karalystėje mano turtais jūs mėgaujatės“.

57. Tokie nusidėjėliai, besiginčijantys pragare, neša siaubingą bausmę – Jamos pasiuntiniai nurauna
nuo jų mėsą žnyplėmis.

58. Pagal Jamos nurodymą Jamos tarnai išneša šiuos besiginčijančius ir numeta į siaubingą pragarą, 
Tamisru ir kitus.

59. Pragaras, pilnas didingų kančių yra čia, netoli nuo medžio: nelaimės ir kančios juose 
nenusakomos.

60. Egzistuoja 8.400.000 pragarų, o Paukšti, kurių centre dvidešimt vienas siaubingiausias iš pačių 
siaubingiausių.

61-64. Tamisra (Tamsa), Pohšanku (Geležinės ietys), Mahorauravašalmali (Siaubą keliantis 
medvilnės medis), Raurava (Siaubingas), Kudmala (Žydėjimas), Kalasutraka (Mirties gija), 
Putimrittika (Dvokiantis molis), Sanghatata (Sankaupos), Lohitoda (Geležiniai svarmenys), Saviša 
(Nuodingas), Sampratapana (Dega), Mahaniraja (Didysis išėjimas), Kaka (Varnos), Ulu (Pelėdos), 
Sandživana (Gyvenimas kartu), Mahapajahin (Didysis kelias), Aviči (Neturintis bangų), 
Andhatamisra (Aklina tamsa), Kumbhipaka (Kaip puodas), Sampratapana (Degantis), Tapana 
(Karštis).

Visi sukurti iš sielvarto ir įvairių rūšių ligų, įvairių nuodėmių vaisių ir pripildyti daugybe Jamos 
tarnų.

65. Kvailiai – nusidėjėliai, neturintys teisingumo ir ten pakliuvę, patiria juose skirtingus pragaro 
kankinimus iki pabaigos kalpos [kalpa = 1 Brahmos diena = 4.320.000.000 saulės metų].

66. Vyrai ir moterys patiria kankinimus Tamisroje, Andhatamisroje, Rauravoje ir kituose 
pragaruose dėl savo slaptų ryšių.

67. Tas, kuris išlaikė šeimą arba patenkino savo įsčių poreikį, įgauna atitinkamą rezultatą, palikęs tą
ir kitą po mirties.

68. Numetęs savo kūną, kurį jis maitino dėka kitų būtybių, jis keliauja tiesiai į pragarą, kur viskas 
yra laimės priešingybė.
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69. Žmogus patiria siaubingame pragare tai, kas jam priklauso pagal likimą, kaip luošys, pas kurį 
atėmė jo turtą ir šeimos palaikymą.

70. Tas, kuris išlaikė šeimą dėka priemonių, gautų nedoru būdu, patenka į Andhatamisru, kur 
karaliauja nepermatoma tamsa.

71. Reikiama tvarka patyręs pragaro kankinimus, jis vėl ateina čia – jau išvalytas“.
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4 DALIS

Nuodėmių aprašymas, kurios veda į pragarą

1. Garuda paklausė: „Už kokias nuodėmes jie patenka į šį didingąjį kelią? Kodėl jie patenka į 
Vaitarani? Kodėl jie eina į pragarą? Papasakok man tai, o Kešava“.

2. Palaimintasis Viešpats pasakė: „Tie, kurie visada mėgavosi nederamais darbais [poelgiais], kurie 
nusisuka nuo gerų darbų, eina iš pragaro į pragarą, nuo kančių į kančias, nuo baimės prie baimės.

3. Dorovingi įeina į Teisingumo Karaliaus miestą per tris įėjimus, tačiau nuodėmingieji tik keliu, 
vedančiu į pietinius vartus.

4. Vaitarani upė yra šiame piktybiniame kelyje. Aš papasakosiu tau apie nuodėminguosius, kurie 
eina juo.

5-12. Brahmanų žudikai, girtuokliai, narkomanai, karvių žudikai, vaikų žudikai, moterų žudikai, 
vaikų žudikas įsčiose ir atliekantys slaptas nuodėmes.

Tie, kurie vagia mokytojo turtus, šventyklos turtą arba du kart gimusiojo, kas kėsinasi į moters turtą
ir kas vagia iš asmeninių vaikų.

Tie, kurie nemoka savo skolų, kurie įsisavina sau įnašus, kurie išduoda pasitikėjimą ir kas žudo 
užnuodytu maistu.

Tie, kurie naudojasi klaidomis ir maldauja kito pagalbos, kurie pavydi deramiems žmonėms, kurie 
surišti su turinčiais piktus ketinimus, kas kvailas, kas atstumia gerų ir tvarkingų žmonių visuomenę.

Tie, kurie niekina piligrimystės vietas, gerus žmones, gerovinius poelgius, mokytojus ir šviečiančias
dievybes, kurie nederamai atsiliepia apie Puranas, Vedas, mimansą, njają ir vedantą.

Tie, kurie džiaugiasi matydami nelaimes, kurie bando padaryti laimingą nelaimingu, kurie 
piktžodžiauja, kurie visada turintys piktus ketinimus.

Tie, kurie neklauso gero patarimo ir netgi neįsiklauso į Šastrų žodžius, tas, kuris patenkintas savimi,
užsispyręs, kvailas, kuris laiko save prašvitusiu – šie ir daugelis kitų, labai nuodėmingi, neturintys 
teisingumo, atitinkamai eina Jamos keliu į Vaitarani. Aš papasakosiu tau, kokie nuodėmingieji 
krenta į juos.

14. Tie, kurie negerbė savo tėvų, motinų, mokytojų, ir dvasininkų [священников] – šie žmonės 
skęsta joje.

15. Tie, kurie klastingai meta savo žmonas, kurios jiems ištikimos, turinčios geras savybes, 
gerovinės gimimu ir sąžiningos – patenka į Vaitarani.

16. Tie, kurie priskaito blogį geroviniam žmogui ir elgiasi su juo nepagarbiai – krenta į Vaitarani.
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17. Tie, kurie neatlieka pažadų duotų brahmanams ir kas juos pakvietęs sako: „Pas mane nėra jums 
nieko“ - dėl šių dviejų buvimas pragare tęsiasi ilgą laiką.

18-24. Tie, kurie pasiima atgal tai, ką atidavė, kurie apgailestavo dėl savo dovanų, kurie atima pas 
kitus priemones egzistavimui, kurie trukdo kitiems paaukoti dovanos.

Tie, kurie trukdo atlikti paaukojimus, kurie trukdo pasakoti šventraščius, kurie nustumia laukų 
ribas, kurie aria ganykloje.

Brahmanas, kuris parduoda spiritinius gėrimus ir sugyvena su žemutinės kastos moterimi, kas žudo 
gyvūnus dėl asmeninio pasitenkinimo o ne dėl Vedose aprašytų paaukojimų.

Tie, kas užmetė savo brahmano pareigas, kas valgo [kažkieno] kūną [mėsą] ir geria spiritinius 
gėrimus, kurie leidžia sau būti pasileidusiais, kurie nestudijuoja Šastrų.

Šudra, studijuojantis Vedų raštus ir geriantis ryžai-rudos karvės pieną, nešiojantis šventąjį šniūrą 
arba sugyvenantis su moterimi iš brahmanų kilmės.

Tie, kurie siekia karaliaus žmonos, kurie pagrobia per prievartą arba nuveda apgaule svetimas 
žmonas, kurie patiria geismą nekaltosioms ir kas gadina gerai besielgiančias moteris – šie ir 
daugybė kitų kvailių, mėgstančių praeiti uždraustais keliais ir nesilaikantys nustatytų pareigų – 
patenka į Vaitarani.

26. Praėję visą savo kelią, nuodėmingieji patenka į Jamos karalystę ir prie įėjimo Jamos pasiuntiniai
pagal jo paliepimą vėl juos meta į šią upę.

27. O Paukščių karaliau, jie šiuos nusidėjėlius meta į Vaitarani, kuri pati iš savęs jau yra blogiausias
iš pragarų.

28. Tie, kurie nepadaro dovanos juodos karvės, neatlieka ceremonijų tiems, kurie aukščiausiuose 
kūnuose, įgauna pačias sunkiausias kančias ir eina prie medžio, stovinčio ant jos kranto.

29-30. Kas duoda melagingus parodymus, kas atlieka svetimas pareigas, kas uždirbinėja 
pragyvenimui apgaudinėjimu, kas gauna pelną vogdamas, kas kerta arba žaloja didelius medžius, 
sodus ir miškus, kas neskiria dėmesio įžadams ir piligrimystei, kas griauna našlių skaistumą.

Moteris, kuri niekina savo vyrą ir galvoja apie kitą – šie ir kiti yra stipriai sumušami prie medvilnės 
medžio.

31. Tie, kurie krenta nuo šių sumušimų, pasiuntiniai juos numeta į pragarus. Aš papasakosiu tau 
apie nusidėjėlius, kurie patenka į juos.

32. Bedieviai, kurie neigia ir griauna moralės dėsnius, šykštuoliai, kurie prisirišę prie juslinių 
objektų, veidmainiai, blogi žmonės – tie tikrai pateks į pragarą.

33. Tie, kurie griauna šulinius, šaltinius, vandens rezervuarus, šventoves arba žmonių namus – tie 
tikrai pateks į pragarą.

34. Tie, kurie valgo, nepaisydami žmonų, vaikų, tarnų, mokytojų ir neatlikdami paaukojimo 
protėviams ir Dievui – tie tikrai pateks į pragarą.
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35. Tie, kurie užverčia kelius įvairiomis kliūtimis, perkasa juos, užneša rąstais, akmenimis arba 
papila spyglių – tie tikrai pateks į pragarą.

36. Tie, kurie per daug myli save ir nesilenkia Šivai, Hari, Surjai, Ganešai, išminčiams ir tikriems 
mokytojams – tie tikrai pateks į pragarą.

37-38. Brahmanas, įleidęs į savo lovą lengvo elgesio moterį nusileidžia į gerokai žemesnį lygį, 
pagimdęs palikuonis nuo moters šudros, jis iš karto krenta iš brahmano lygio. 

Toks nelaimingas du kart gimęs verta to, kad su juo niekada nesisveikintų, tie kvailiai, kurie jam 
lenkiasi, tikrai pateks į pragarą.

39. Tie, kurie mėgsta ginčytis, kurie neieško būdo sustabdyti nesantaikos tarp brahmanų ir karvių 
peštynių, tačiau tuo mėgaujasi – tie tikrai pateks į pragarą.

40. Tie, kurie dėl piktos valios atlieka nuodėmę pastojimo su moterimi metu, pas kurią nėra kitos 
prieglaudos – tie tikrai pateks į pragarą.

41. Tie vyrai, kurie taip apakinti troškimo, kad įeina į santykį su moterimi jos mėnesinių ciklo metu,
keturių dienų bėgyje po mėnulio pasikeitimo, dienos metu, vandenyje, Šraddhos atvejais – tie tikrai 
pateks į pragarą.

42. Tie kurie meta savo kūno netinkamas atliekas į ugnį, vandenį, sode, ant kelio arba karvių 
aptvare – tie tikrai pateks į pragarą.

43. Tie, kurie gamina ginklus – strėles, kardus ir ietis – ir kas jas parduoda – tie tikrai pateks į 
pragarą.

44. Vaišu, išdarinėjantys odą, moterys, pardavinėjančios savo plaukus ir tie, kurie parduoda nuodus 
– tie tikrai pateks į pragarą.

45. Tie, kurie nepatiria atjautos bejėgiams, kurie neapkenčia gerai besielgiančių, kurie nuteisia 
nekaltą – tie tikrai pateks į pragarą.

46. Kas nemaitina svečio brahmano, atėjusio su viltimi į namus, net jeigu maistas paruoštas – tie 
tikrai pateks į pragarą.

47. Kas įtarus visoms būtybėms, kas žiaurus su jomis, kas apgaudinėja visus gyvuosius – tie tikrai 
pateks į pragarą.

48. Kas laikosi apeigų ir ritualų, tačiau vėliau, neturint juslių kontrolės, atsisako jų – tie tikrai pateks
į pragarą.

49. Kas negerbia mokytojo, perduodančio žinias apie Aukščiausiąjį „Aš“ ir pasakojančių Puranas, 
tie tikrai pateks į pragarą.

50. Tie, kurie išduoda savo draugus, kurie nutraukia draugystę, kurie sugriauną viltį – tie tikrai 
pateks į pragarą.
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51. Tie, kurie trukdo procesijoms, nešančioms šventus Dievybių atvaizdus [murti] arba piligrimų 
grupes – nusileidžia į siaubingą pragarą iš kur nėra kelio atgal.

52. Tas nusidėjęs žmogus, kuris sukelia ugnį namuose, kaime arba miške, bus pagautas Jamos tarnų
ir pakepintas ant ugnies.

53. Kai jo galūnės apkeps ant ugnies, jis maldaus vietos su šešėliu ir tuomet Jamos tarnai nuves jį į 
mišką, kurio lapai, kaip kalavijai.

54. Kai jo galūnės bus supjaustytos šiais lapais, aštriais, kaip kalavijo ašmenys, jis pasakys: „O, ha! 
Miegok su patogumais šiame vėsiame šešėlyje!“

55. Kai jis maldaus vandens, iškankintas troškulio, pasiuntiniai jam duos verdantį aliejų.

56. Tuomet jie pasakys: „Išgerk šį skystį ir suvalgyt šį maistą“. Kai tik jis išgers tai, jis užsidegęs iš 
vidaus nukris ant žemės.

57. Kažkaip pakilęs, jis besiskųsdamas sudejuos. Be jėgų ir be kvėpavimo, jis negalės netgi kalbėti.

58. Todėl sakoma, o Tarkšia, kad nusidėjėliams egzistuoja daugybė kankinimų. Kodėl Aš turiu 
paaiškinti juos pilnai, kad jau apie juos kalba visose Šastrose?

59. Po panašių kankinimų vyrai ir moterys tūkstančiais kepinami siaubinguose pragaruose iki 
pasaulinio potvynio prasidėjimo.

60-62. Suvalgę ten neskaidomus savo karmos vaisius, jie gimsta vėl. 

Pagal Jamos nurodymą, jie grįžta į žemę ir tampa nepajudinamais arba kitomis būtybėmis: 
medžiais, krūmais, augalais, ropliais, uolomis arba žolėmis, apie kurias kalba, kaip apie nejudančias
būtybes, panirusias į neišmanymo (iliuzijos) tamsą, vabzdžiais, paukščiais, gyvūnais ir žuvimis. 

Sakoma, kad egzistuoja 8.400.000 gyvybės formų.

63. Visi jie vystosi iki žmogiškojo gyvenimo, grįžus iš pragaro, kaip rezultate, jie gimsta 
žmogiškoje karalystėje tarp žemiausiųjų parijų, tačiau net ir tuomet dėl užsiteršimų nuodėmėmis, jie
pasilieka labai nelaimingi.

64. Taigi, jie tampa vyrais ir moterimis, lėtai mirštančiais nuo raupsų, akli nuo gimimo, sužeisti 
mirtinomis ligomis ir nešiojantys nuodėmės ženklą.
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5 DALIS

Nuodėmės požymių aprašymas

1. Garuda paklausė: Papasakok man, o Kešava, kokiais ženklais pažymėtos tam tikros nuodėmės ir 
prie kokios rūšies gimimo veda šios nuodėmės?

2. Palaimintasis Viešpats pasakė: „Tu išgirsi iš manęs apie nuodėmes, dėl kurių nusidėjėlis, grįžęs iš
pragaro vėl įgauna tam tikrą gimimą ir apie požymius, kuriais pažymėtos tam tikros nuodėmės,

3. Brahmano žudikas tampa ligotu žmogumi, karvės žudikas – kuprotu arba silpnapročiu, skaisčios 
mergelės žudikas tampa raupsuotuoju – visi trys gims parijais.

4. Moters ir pradėto vaiko žudikas tampa žiauriu ir piktu žmogumi, turinčiu daugybę įvairių ligų. 
Tas, kuris svetimoteriauja – kastruotu tarnu hareme, kas per daug rūpinasi mokytojo žmona, tas 
kentės nuo odos ligų.

5. Tas, kuris maitinasi būtybių kūnu tampa labai raudonas, girtuoklis ir narkomanas, kenčia dėl 
blogų dantų, brahmanas, kuris iš godumo valgo tai, ko nevertėtų valgyti, tampa storas.

6. Tas, kuris valgo saldumynus nepasiūlydamas jų kitiems, gimsta su nutukimu po kaklu, kuris siūlo
nešvarų maistą Šraddhos ceremonijoje gimsta spuoguotas ir raupsuotas.

7. Žmogus iš puikybės įžeidęs mokytoją tampa epileptiku, kuris niekina Vedas ir Šastras – be 
abejonės tampa pažeistas gelta ir tulžimi.

8. Melagingai kalbantis tampa nebylys, kas pažeidžia eilę maisto laiku [tai liečia brahmanų 
papratimą sėdėti eilėje maisto metu ir keltis kartu. Tas, kuris duoda kažkam maistą skirtingą nuo 
kitų, skaitosi sutrikdęs eilę].

9. Kuris spardo karvę arba spyrė koja brahmanui – gimsta šlubas ir luošas, kuris meluoja – gimsta 
mikčiumi, o kas klauso tokio melagio – gimsta kurčias.

10. Tas, kuris nuodija gimsta dvasiškai ligotu, padegėjas tampa plikas, kuris pardavinėja mėsą 
gimsta nevykėlis, kuris valgo kitų mėsą – gimsta ligotu.

11. Kas vagia brangenybes – gimsta žemiausioje kastoje, kad vagia auksą – pas tą kitame gyvenime 
bus dideli nagai, kas vagia kitus metalus – tas bus elgeta.

12. Kas vagia maistą taps žiurke, kas vagia grūdus – skėriu, kas vagia vandenį – taps paukščiu 
Čataka. Tas, kuris vagia nuodą – tampa skorpionu.
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