
Kedves Bhakták.

Had osszak meg Veletek egy elmélkedést. A lelki tanitó mester bánatos, amikor azt látja, hogy 
a bhakták kételkednek abban, hogy Krsna a Legfelsőbb élvező, hogy vonzódnak a világi 
dolgokhoz. Szomorú, hogy annyi idő után is lefoglalja őket az anyagi dolgok felhalmozása, 
hiszen az odaadás a leggyönyörűbb és a legnagyobb dolog. Isten szeretetének hiánya és a 
szeretet hiánya, az erre való emlékezés az, amit az ember másoknak adhat Isten nevében 
ebben a világban.
Amikor a bhakták boldogtalanok és nem kérnek segítséget a Lelki tanítómesterüktől, akkor a 
Lelki tanítómester elkeseredik.
Talán ez a szomorúság segít nekünk rájönni, hogy ez a világ itt, nem az a világ, ahol lenni 
szeretnénk. 
Amikor a szülő aggódik fia hogyléte felől, vagy a férj nem tudja, merre jár a felelsége, ha a 
szeretet kötőerejében vanak, akkor kétségbe esnek…
Amikor az illúzió elragad bennünket, és arra késztet, hogy összehasonlítsuk a bhakták és az 
élvezők életét, kár ezzel időt vesztegetni, hiszen nem vág össze Krsna terveivel, mert az Isteni 
út egy biztos tanfolyam… az ember gyengévé válik bármilyen spekulációval. 

Meg annyi ember a világban, kik ostobán meg vannak mérgezve és családjuk ellenségeiként, 
saját egészségük ellenségeiként élnek, egyszerűen azért, mert nem tudják, hogyan lehet 
megosztani azt az óriási lehetőséget, ami ott rejlik mindenki szívében.
Az illúzió bármikor elragadhatja az embert, de amikor valaki csatlakozik a bhakti jógázhoz, és 
szolgálatot végez, úgy képes hátat fordítani az érzéki csalódásnak. Ezért soha ne fordulj el 
Krisnától vagy a lelki tanítómestertől, mert az újra meg újra csak vereség lesz. 
A szeretetet a legszebb, és a legértékesebb dolog elérni. Ám ha Krisna nélkül szeretnél 
szórakozni, akkor csak egy káprázatot kapsz, ami mindig megfoghatatlan marad, és soha sem 
lehet elérni. És ez az illúzió annyira bajt hozó, hogy esetleg elkísér az életed után, majd azt 
követőn és azután…
A különféle létformákban, mint például a pingvinek szerelmében … miután van egy tojásuk, 
a hím melegen tartja a kis tojást a lábai közt, míg a másikuk 2 hónapig elmegy, lépten-
nyomon eszik. A fiú pingvin mindent félretesz, hogy megvédje a kicsi tojást…és ha nem 
pusztul el étlen szomjan, akkor a lány visszatér 2 hónap után, hogy megnézze a baba pingvint. 
Ők áldozatot hoznak a böjtök böjtölésével…Mindezt a szeretetért, ami nekik is van, mert 
nyílvánvalóan úgy érzik, hogy ez a szeretet…ha nem, akkor mi célból térne vissza. Mindez 
csak a szeretet aggodalmának egy példája a világban. De amikor Krisnát szereted, akkor 
mindenkit szeretsz. És ez egy olyan intenzív érzés, amit akkor vagy képes megélni, amikor 
Neki adod a szívedet. És ez a szeretet Krsinában született meg, Krisna elégedettségére. Krisna 
az összes lélek szeretője örökké…

Ez a mi egyszerű prédikálásunk és egyszerű meghívásunk minden ember felé…így bárki 
képes megtalálni az igaz boldogságot, és az élet értelmét. A hit megosztása, a lelki 
tanítómestertől kapott ajándékok megosztása, a legnagyobb ajándék, amit az ember kaphat. 
Pontosan ez teszi az életet örömtelivé, nem a pénz halmozása, és a verseny a jelenlegi állapot 
fenntartására(társadalmi struktúrában), hogy élvezd a hebehurgya érzékeket.

Köszönet minden lelki gyermeknek és lelki barátaimnak. Mélyülj el magasfokon a 
prédikálásban. Gondozd az embereket, akiket Krisna küldött Neked a védelmed érdekében. 
Ha tudnék gondoskodni Rólad mind jobban szeretném azt…de Isten megsegíti azokat, akik 
törődnek magukkal. Persze a bhaktáknak gondoskodniuk kell egymásról, de nem tudnak 
mindig mások vigyázni rád, ilyenkor tedd ezt meg Te. Az illúzióval szemben mindig énekeld:



Hare Krsna Hare Krsna
Hare Krsna Krsna Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare.

Ez az én rövid üzenetem számotokra Bogotából.

Néha elkeseredünk, mert valaki illúzióba merül vagy örülünk, mert épp kiemelkedett belőle. 
Amikor jobban aggódunk mások hogyléte felől, ekkor vagyunk képesek túllépni 
önmagunkon. Srí Nityanandának, az Eredeti Gurunak örmmel teli napját kívánom Neked. 
Azért jött, hogy megtörje a túlcsorduló Isteni szeretet gátját, amelyet Maháprabhu jött átadni. 
És ez a szeretet az, amit mindenhol prédikálni kell, az a szeretet, amit Srí Csaitanya nekünk 
adott. Óvd ezt a szeretetet örökké és oszd meg mindazokkal, kik körülvesznek. Küldök neked 
egy ölelést a szívemből. Srí Ni Nityananda Prabhu ki jay!
Srila Prabhupada ki jay!
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