
Gurudév jelentése az elmúlt néhány napból 2012.3.4 
Kedves testvéreim, kérlek fogadjátok tiszteletteljes hódolatom Sríla Guru Maharádzs 
Ki Jay, Sríla Atulananda Ácsárja Ki Jay, Vrinda család cset ki jay!
Néhány órával ezelőtt, szeretett Lelki tanítómesterünk Indiába érkezett. Onnan 
üzentet küldött a napi hírekről, egy rövid üzetet a vasárnapi csetről. Sríla Gurudéva 
biztonságosan megérkezett, mint mindig elképesztő transzcendentális energiákkal. 
Úgy döntött, hogy rögtön Vrindávan felé veszi útját. Most az úton haladunk. Guru 
Maharádzs el fog menni Gopináth Mandir és Jamuna felé. Ma Shiva Vandana 
elnöknővel beszélt, hogy tartsonak egy megbeszélést. Guru Maharaj azt mondta 
találkozzunk, ahol vagy. Ati Kiwu egy harcos a „Föld jogaiért” és az „őslakos népek 
méltóságáért” Kolumbiában, aki hamarosan hivatalos látogatást tesz Indiába.  
Guru Maharaj Indiába hívta őt, hogy megtapasztalják a Vaisnava kultúra gazdagságát 
és mindeközben azokat a munkásságokat, amelyeket tesznek. Guru Maharádzs terve, 
hogy összekösse a két hölgyet, akik ugyanzon az eszméért harcolnak amelyek: a vető 
magvak védelme, a víz óvása, a Föld jogai és az ősi értékek fellendítése. Guru 
Maharádzs nagy ívű meglátásai számunkra felfoghatatlanok. Ez Kelet és Nyugat 
Uniós ereje, hogy szembe szálljon az Anyaföldben keletkezett környezeti kárral, amit 
az ipar és kereskedelem okozott. Gurudév hozzá tette, hogy ez csodálatos, hogy két 
anya akár az életét is adja egy anyáért, a Földanyáért. 
Ati Indiába látogatásának útvonala alatt, előreláthatólag megnézi Gangotrit, majd 
felajánlást tesz a Szent Folyónak és Meditációt végez a Himalájában. Guru Maharádzs 
kissé fáradtá vált a sok utazástól; Az egészsége jó, valamelyest náthás, de mindig 
hatalmas energiával és kedvességgel fordul midenki felé. Útban India felé volt egy kis 
váratlan menetrendi változás, 8 órás forgalmi dugó Londonban. Ez nem volt benne a 
tervben és nem tájékoztattak bennünket erről időben.
Guru Maharádzs új anyagokat írt az OKI-khoz és figyelem felkelető kampányokat. 
Volt egy terve, hogy egy egész napot Vrindávanban tölt. Az utazás Delhi és Vrindávan 
között meglehetősen hosszú volt, körülbelül úgy 3 óra. Guru Maharádzsnak van még 
egy másik járata Kalkuttába úgy közel éjfélkor. Ideális volna Delhiben maradni, de 
Guru Maharádzs kérte, még ha pár órára is, de had látogassa meg Vrindávant. Ott 8 
órát töltött, de a repülő járat változásával, ott majdnem volt egy érvénytelenítés a 
Vrindávannál töltött látogatása miatt, de Gurudévnek az volt a kérése, hogy 
mindenképp egy órán keresztül Vrindávanban szeretne lenni, és Darshant 
(látogatást)tenni a Jamunánál. Személyesen akarta látni az álmát megvalósulni, hogy 
a Jamuna folyó ismét a régi medrében folyik. Nagyon szereti ezt a projektjét, most a 
második részben az jön, hogy épít egy szennyvíz elvezető csatornát, hogy a szennyvíz 
a falvakból ne a szent folyóba menjen. A projekt nagylelkű, de amit már elértünk az is 
önzetlen. Ez a polgári per miatt volt lehetséges, mert a helyi közigazgatás elromlott, 
amely az emberek kérését kiszolgálja. Sajnos az Önkormányzat közigazgatása más 
projeteknek van szentelve és ugyancsak kevés a követelmény és nagy a politikai 
korrupció, de Vrindávan népe a „vradzsabasik”helybéliek egy nagy személyiség 
irányítása alatt felvállalták ezt a projektet, ami lényegében véve inspirált minden más 
munkát…

KPS Gill Urat Indiában hősnek tekintik, mert jelentős szerepe volt Punjabban a 
terrorizmus csökkentésében. Gill Úr és felesége azért küzdenek, hogy Vrindávan 
lakóinak környezeti feltételeit javítsák, beleértve az állatok feltételeit is. Chandi Anya 
Vrindávanban Állatkórházat hozott létre, számos helybéli orvos szakmai 
támogatásával. Együtt dolgoznak a praszád osztásban is, a különféle programok 
leszervezésében, a gyermek programok, a szaduk idősek és állatok programjaiban.

http://vrindachats.blogspot.com/2012/03/report-on-gurudevs-past-few-days-342012.html


Chandi személyesen oszt több száz purit a majmoknak naponta Vrindávanban, ahol 
ezt látják a helybéliek. Mindig meghívnak bennünket otthonaikba és sürögnek 
forognak és praszáddal kínálnak bennünket. Ők Gurudévünk jóbarátai.
Most, hogy végeztek a projekt első részével, Vrindávanban mindenki boldog, hogy 
látják, hogy a Szent folyó ismét a közelben folyik. Visszaállítani a Jamunát baktának, 
egy Vrajavaszinak (helybélinek) annyit jelent, hogy Srí Jamuna Dévi tisztelete az 
életük része, a kultúrájuk, a mindennapjaik része, a mindenük. Mindenki szenvedett 
annak látványától, hogy a Jamuna egyre távolodott, és a Jamuna helyett csak 
szennyvíz csatornák voltak. Gurudév azóta elképesztően boldog az óriási eredmény 
miatt. Ezen a napon a több órás utazások és a Jamuna meglátogatása után 
Mayapurba megy egy intenzív programot tartani.
A Gaura Mandal Parikráma, a Világ Vaisnava Egyesület éves gyűlése, Mayapur 
tisztántartási program felülvizsgálata, a Gaura Purnimára az előkészületek, az 
önkéntesek és turisták figyelése, Mayapur Dám és Vrinda projektjeinek tervezése, az 
ácsárják látogatása stb…
Ezután megpróbálunk több hírrel szolgálni a következő napokról. A bhakták, akik 
eljöttek számítunk áldásaikra, felajánlásaikra és szolgálataikra. Mindig kihívás 
másokat szolálni. Ez volt a jelentés amit kaptunk, nagyra értékeljük az erőfeszítéseket 
amit Indiában tesznek a bhakták, hiszen oly sok a tennivaló, ez volt néhány szóban 
Gurudév tevékenységéről, India Jatra ki JAY.
Most szeretném megosztani Gurudév Ecuadori Jatra látogatását. Végigjárta a készülő 
munkák többségét, amiken a tanítványok dolgoznak. A menetrend erős volt, de 
felkereste Hara Sunda Prabhu programját Tulcanban, egy város, Kolumiba határán. 
Gurudév ott a chaddar meditáción dolgozott a Földanya köntöséért. Ez Gurudév egy 
adoptálása a chaddar tervezete Indiában. Ez egy takaró pozitív üzenetekkel a 
meditációért a Vrindávani Szent templomok köré, mint a Jamuna, a bhakták, a 
dhmák, a vegetarianizmus előmozdítása, az állatvédelem stb. Most Guru Maharádzs 
be fogja mutatni a Nyugati verzióját.
Ez a meditáció magába foglalja a Szent hegyeket, a különféle misztikus 
hagyományokat , a Védikus bölcseségek használatát, példaként az ökofalut, a 
magbankokat az egészséges vegetariánus táplálkozást, és az állatvédelmet. Nos 
eredetileg a Chaddart Gurudév tervezte, és technikailag Gandarvika segíti. Az új 
elgondolás szintén Gandharvika asztalán van, és már csak a kiadás előtti utolsó 
felülvizsgálat hiányzik Tulcán. 
*chaddar=férfi viseletű téglalap alakú felső ruházat kívül, amelyet magukra terítenek. 

Meglátogattunk egy Ibarrának szánt programot. Itt Gurudév megosztotta a Vaisnava 
családdal, számos bhakta munkásságát, akik az Ecuadori misszióban dolgoznak. 
Sokszor megemlékezett a kedves Srimati Gajatri Déviről, aki egy Ecuadori vaisnavi 
volt, most a lelkivilágban él tovább…Azután Quitóban, Gurudév sokat dolgozott 
együtt a jogász csapattal, a természet jogai iránti igény fejlesztésén munkálkodtak, 
többek között Dharmananda Prabhuval(fiú bhakta) és Gargi matával(lány) dolgoztak, 
és más partnerekkel, csiszoltak az igényeken, és aláírásgyűjtő kampányt szerveztek. 
Gurudév meglátogatta a Vrindávani farmot Rio Negroban. Ott tartott egy vezetői 
szemináriumot, és a „Kanál Forradalma” kampányáról is képzést tartottak. Gurudév 
ösztönzi az OKI-k rendszeres terjesztését, a minisztériumok létrehozása, a Kanál 
forradalama útlevelének előremozdítása, és a vegetarianizmus egész stratégiájának 
előremozdítása. Ez most egy fontos kérdés Gurudév küldetését illetően.
Gurudév azt mondja: Ha valakit megihlet a küldetésem, akkor meg kell értenie, hogy 
ez a küldetésem most. Ha megértjük a lelki tanítómester által ennek a missziónak a 



terjeszkedését, a szeretet forradalmának a részesévé válni, az a tudatosság 
forradalma. Ha valami jobbat tudsz csinálni, vagy valami jobbat találsz ki, mint ez: 
akkor ne legyél fukar, mondd el nekünk. Egyúttal itt van, amit teszek, és remélem, 
hogy minden amit hallok vagy olvasok szintén inspirálóvá válik.
Azután megkaptuk Gurudév rendszerét, hogy terjesszük a forradalomnak ezen 
üzenetét. Van egy bakta csapat, akikről a múlt vasárnap beszéltünk, a CBA csoport fog 
utazni a templomok által, és terjesztik az üzenetet, és az anyagokat. 
Az egyik cél, hogy összehangolni a Kanál Forradalma anyagait, az OKIkat, miközben a 
templomokat megerősíteni, a kártyákkal jól felszerelni, 100 OKI került válogatásra, 
Gurudév ott akar lenni, és szeretné a 200at elérni, de most egy csomagban 100 db 
van.
Guru Maharaj azt mondta:
Ma egy olyan templom, ami nem ajánlja ezeket az anyagokat, egyszerűen nem érti, 
hogy mi a küldetésem és nem tudja, hogy a lelki tanítómestere min dolgozik és 
egyszerűen ez a templom emiatt elvesztette a kapcsolatot velem.
Gurudév még elmondta, hogy a templomok nem OKI-kal lesznek beborítva, hanem ez 
minden templom mint egy fegyvertáraként szolgál. Én legalábbis úgy tekintem ezeket 
az útjaim tervei során. Mielőtt elhatároztam, hogy elkezdem ezt a kampányt, most 
újból megerősített, hogy ezt kell tennünk óriási lendülettel, tegyünk bele apait anyait. 
Valójában most ez az egyetlen szankirtan amit én akarok. A szankirtan 
kapcsolatainak megnyitásában az OKIval személyesebbé lehet tenni. Természetesen 
könyveket is szeretnénk terjeszteni és az összes Seva(szolgálatok/munkák) anyagok 
ezreit. De az OKI a mi névjegykártyánk. Az OKI a mi fő cikkünk. Az Okikkal virágozni 
tudunk. Nem tudod, de mindennap az emberek tudata hihetetlen módon változik. Ma 
amikor azt kérdezed valakitől, eszel húst? akkor azt válaszolja igen, de keveset és 
egyre több salátát vagy igent mond egyszerűen bűntudattal. Ez a vegetarianzmus 
elősegítésének köszönhető és ez egy csodálatos szolgálat a bolygónak. Ez a 
legpraktikusabb és valódi szolgálat amit tehetünk a Földanyáért, talán több 
gyakorlatiasággal, mint a főbb civil szervezetek vagy kormányzatok környezetvédelmi 
javaslatai. Elmélkedj, mielőtt valamit megismertetsz a testeddel, elmélkedj, mielőtt 
eszel valamit, amikor a salakanyagot produkál szervezeted, azt vissza kell forgatni a 
száraz Wc-be, hogy ne szennyezze a vizet. Gurudév meghív egy közös meditációra a 
víz világnapján 2012 március 22-re. 
Itt a meghívás:
http://www.youtube.com/watch?v=WSJCG_PMPuI
*OKI=a vegetarianizmus terjesztésére szolgáló kis kártyák, amit humorral vagy egyéb 
rövid tömör ismeretterjesztéssel látnak el és kis ábrákkal. Spoon Revolution vagyis 
Kanál Forradalma Gurudév ötlete, ami világméretű.

Gurudév felkéri az egész Vrinda közösséget, hogy csatlakozzonak ehhez a projekthez. 
A híres művész Aterciopelados, Kolumbiai Hector Buitrago munkálkodik ezen a 
projekten és lelkesen felkért több művészt, hogy csatlakozzon ehhez a meditációhoz. 
A feladat: a művészek összehívása, hogy ezen a napon főként a vízért énekeljenek. 
Remélhetőleg, sok híres zenészhez eljutunk. Van egy csapat bhakta akik azon 
munkálkodnak, hogy számos eseményt előkészítsenek, mint az előző napi meditációt, 
vagy világ kirtant. Kapcsolatba léphetsz a Liami irodával.
Aztán az Ecuadori jelentéssel folytatva. Gurudév felkereste Bhagavatamrita Prabhu 
farmját, Ahimsa Vamot. Ott találkozott önkéntesek nagy csoportjával, akiknek 

http://www.youtube.com/watch?v=WSJCG_PMPuI


rengeteg bátorítást adott a földek művelésében és figyelembe vette a hivatás 
szolgálatában a forradalom eszméjét. Bhagavatamrita Prabhu munkáját is nagyra 
értékelte. A Prabhu gondoskodik a meleg vízről és a komposzt termék elvezetéséről a 
fürdőszobában. Elképesztő technológia alapján vezeti el a konyhai hulladékot 
kombinált tömlőkben. Látszólag ez valami anyagi dolog, de ez egy olyan kísérleti 
példa, amely felhívja a figyelmet, a pazarló energia megelőzésére, és az 
újrahasznosítható hulladékra. Mindannyiunknak vannak problémái. Ki az, aki nem 
termel szemtetet minden nap? Mit csinálsz a szemeteddel? Ezt a meditációt többször 
ismételték Gurudévvel való találkozáskor. Ez gyakran van ismételve, mert sok bhakta 
még nem hallotta ezt az üzenetet, mert már említettem szükség van a koncepciók 
megerősítésére.
Ne lepődj meg Gurudév pedagógiáján, hogy az aki Lelkitanítómester, egy tanító, az 
életünk edzője, a jövőnk, mindeközben az oktatás alapjának jövője, egy jobb 
társadalom jövőjéért. Egy tanár tudja, hogyan tanítsa a diákjait, néha almával vagy 
babbal tanítja az összeadást, kivonást, de azok tanulási eszközök. Néha megismétli a 
leckét például: Mennyi időt tölt a professzor a gyermekkel, hogy megtanuljon így írni 
és olvasni? Hány mondatot kell átmásolnunk, hogy megtanuljunk néhány oldalt? 
Nem mondhatja a diák: Tanárúr Ön most többször ismétli ugyanazt a dolgot. A tanító 
belátása szerint döti el, hogy megerősíti, hogy a diák mikor válik éretté az osztály 
befejezésére. Guayaquil a barátjával együtt Javierrel ECUACISA-t az első „tudatos 
Televíziós „ programot megvalósította és megalapította az Inti TV-t, ami 24 órás 
szolgálat az emberiség számára. Ecuadorban szintén az első a piacon OKI Eco amit a 
templom helységében állítottak fel.  

Volt még egy egésznapos munka is, az Ecuadori Seva (seva=szolgálat) az  összes 
projekt küldetésének felülvizsgálata. Különféle listák elemzése, úgy mint a soron 
következő kiadványok listája, amelyeket ki kell nyomtatni, hogyan kell szétosztani, 
mind a nyomtatott könyveket és DVD-ket. Az önkéntesek listáját, anyagok 
fordításának területében is megvitatták. Valamint a kívánt anyagok fordítása, és 
szerkesztése, az összes lényeges anyag nélkülözhetetlen a templomokban, és azok is 
nélkülözhetetlenek, akik adják ezeket és így tovább. Azok anyagok listájáról is volt 
említés, amelyek támogatják a tudatos prédikációt, úgy mint legjobb dokumetumok a 
forradalomért. Megerősítésre került a 200 legfőbb OKI-s elv. Hari Sankirtan Prabhu 
egyik OKI fő vezetője megosztja a linket, ahol ezt lehet látni.
http://filecenter.revolucioncuchara.org/upload/imagenes/200okisprincipales/
Egy másik fontos munka Ecuadorban volt a közösségen belüli Ista Gosti (ISTA 
GOSTI=megbeszélés) Gurudév mindig támogatja a közösségi munkát, a feladatok 
megosztását, megbízottak között több bhaktának ad teret és támogatást a 
munkásságaikhoz. Egy szóval: szolidaritást. Ez volt a Yaruqui elindítása, az Oida 
Terápia könyvének első teszt verziója.
Az eredmény több hónapos munkának és rengeteg bhakta segítségének volt köszönhető 
Prabhupada anyának, és egy Bogotai pszichológusnak. Gurudév nagyon lelkes volt, ennek 
indulásakor. Ez egy 200 példányos kiadás, a felülvizsgálatért, aminek elsődleges célja a 
véleményezés, rámutatva a hibákra, és javaslatokra. Gurudév egy hónapot adott a 
felülvizsgálatra, és javaslatok tételére, ami után végső nyomtatás következik. 

Gurudév szintén rengeteget dolgozott a Bölcsesség Háza projekt hang meditációján. Az 
Ecuadori Csapat Sevája (szolgálata), és Vidya Tirtha dolgozik ezen elsősorban. Tehát a 
projektetek hosszú listája van ebben a látogatásban, és van néhány ami kimaradt, de fontosak 
a részletek is, mert például ami nagy hatással volt rám, az Gurudév vezetőnk szívbéli 



odaadása. Gurudév azt mondta: Nagyon szeretem a vezetőkkel való találkozásokat, ritka ez a 
lehetőség, és többet szeretetnék nekik szánni. Gurudév szavaival: Ők az én hadnagyaim.

Inkább most szeretnék többet találkozni a vezetőkkel, mert rajtuk múlik a misszió jövője. 
Ugyanakkor képeznem kell őket, hogy kézbesíthessük ezt az üzenetet, máskülönben nem 
végezhetném a munkám jól. De közösen dolgozni mindenekelőtt a gondoskodás lényege, 
senki sem képes egyedül cselekedni, mondhatni a küldetést folytani. Igy jómagam Tőled 
függök, a lelkesedés az elkötelezettség tudatában, minden ajándék, amit nekünk Krsna adott. 
Közös munka, verseny nélkül, konfliktus nélkül, mindenki számára van hely, minden nap 
több gazdaság, több hely, és ez azt jelenti, hogy több vezetői szerepkör, illetve elnézést kérek 
az Ecuadori bhaktáktól, a beszámoló hiányosságáért, de azt hiszem, Gurudév szemszögéből 
nézve, fontos részei ők, persze mindig lehet további részletekbe menni…a bhakák szeretete, 
mindenki hoz egy fontos felajánlást, többek számára vannak kihívások, új családtagok, új 
projektek, például:

Az új Jagja(=áldozat) programja Vaikuntha anya Tumbacoban, és a csodálatos Bharata Prabhu 
programja őt a fél világ csodálja. A híres Richard Williams énekes művész találkozója, ismert 
látogatás ez a Bhakák között, olyan ez, mint Ecuador George Harrisonja. A Prabu már több 
mint 40 albumot rögzített, a hosszú zenei karrierjében, és 10 lemezt készített tudatosan az 
abortusz ellen, a gyermemekek elleni erőszak ellen, az alkohol a nőkkel szembeni rossz 
bánásmód ellen stb. Lágy dallam a gyermekek számára. Majd komponált egy dalt, egy 
felajánlás a vízért, amit szintén ki lehet kérni a hivatalos filekból. 

Gurudév a Turizmus Miniszterének meghívását szintén elfogadta, ő Freddy Ehlers barátja aki 
nem volt jó egészségi állapotban, de látni szerette volna Gurudévet.

Nos, köszönöm, hogy csatlakoztatok ma a csetre, minden hódolatom az Ekadasinak (böjt, 
minden telihold után 11 nappal.) Srila Guru Maharaj ki jay(Jay=Éljen! felkiáltással). Gurudév 
következő látogatása Miami Mandirban lesz. 

Kedves Bhakták és Barátaink!
Mostantól rendszeresen lelki tanítómesterünk Bhakti Alóka Paramadvaiti Maharádzs 
hétvégi leckéjéből fogtok fordítást kapni, amely mindenki számára hasznos és 
lelkesítő információkat tartalmazhat. 
Barátsággal és Szeretettel 
Hariprija

Miamiból jelentés
Kérem fogadjátok szeretettel dandavatom (dandavat= A dan¨a szó „hosszú bot”-ot, a 
vat pedig „hasonló”-t jelent. Tisztelet nyílvánítási forma, ahol az ember földre borul, 
akár egy bot. )pranams

Majdnem 3 napot töltöttünk Gurudév* jelenlétében Miamiban, ez egy intenzív 
látogatás volt, mert Gurudév készült az Indiai útjára. Ezzel egyidőben Gurudév mégis 



szakított időt arra, hogy a Miamiban lévő közösséget szolgálja. Egy fontos esemény 
történt Gour Nitai Prabhu (ffi) és Janavi Devi (nő)megházasodott, ők aktív tagjai a 
Miami közösségnek. Az ünnepség a templomban zajlott, ahol a szülők, jóbarátok és a 
hittestvérek is jelen voltak. Gurudév gyönyörű prédikációt tartott a házasságról: hogy 
a házas élet egy elkötelezettség, a legmagasabb eszmény, amiben élnek. És ily módon 
a házaspár átadja magát az ezután következő próbatételeknek. 
Gurudév a közelmúltban megjelent Oida Terápiás könyvét is megosztotta. Azt is 
kérte, hogy az Észak- Miami új központjában többet használjuk a Bölcsesség Házának 
párhuzamát. Ez a kulturális központ viszonylag új, és Gurudév azt szeretné, hogy 
mindannyian támogassuk a fejlődését. Gournitai Prabhut és hitvesét Janavi Devit 
nevezte ki a központ ügyvezetőjének. 
Az utolsó nap Gurudév meghívást kapott az ökológiai úttörő gazdálkodásban 
Gabriellától, aki egy gyönyörű farmon él Miami déli részén.
Itt meg tudod nézni a farm honlapját: http://www.paradisefarms.net
Ott volt a bhakták egy csapata, akik Gurudévvel osztoztak ezen a csodás napon. Ez a 
gazdaság szinte önfenntartó. Valami ami nagyon jó volt, hogy Gurudév 
megpihenhetett a hosszú Dél Amerikai látogatásából, amelyet folytatni fog ismét 
Indiában. 
Nos kedves barátaim és testvéreim, ez volt Gurudév látogatása, mint mindig, 
mindenkit befogadó szíve, inspiráló számunkra, hogy az igazság szolgáivá váljunk, 
félre téve az önzést és büszkeséget, hogy megmaradhassunk és fejlődhessünk az Isteni 
tudatban.
Srila Gurudév Ki Jay!*
*Gurudév=(valaki Lelki tanítómesterének bensőségesebb fomrája ez a megnevezés ez 
esetben BA Paramadvaiti M.)

*Ki Jay =(Jay=éljen! ) lelkeseső köszönés.

Fordította és közreadja:
Hariprija


