
Kedves Bhakták!
Sríla Prabhupada Ki Jay!
Üdvözöllek Benneteket Vrindávanból. Ma van Sríla Prabhupadanak a megjelenési napja. Mai nap 
reggelén azon elmélkedtünk, hogy mi a legnagyobb dolog, és mi a legkülönlegesebb, amit a Gurudévánk 
tett?
A következtetés az volt: Sríla Prabhupada megosztotta a saját otthonát az egész világgal. Teljesen 
lemondott volt, New Yorkban és számos más helyzetben együtt élt a bahktákkal és az ő tanítványaival, 
nagyon bensőségesen áldozatot nem kímélve. Beszéltünk az elfogultságról, Prabhupada megmutatta, 
hogy mennyire szerette az egész világot és rengeteg dolgot tolerált. Sríla Prabhupada velünk élt, velünk 
evett. Kivárta a sorvégét a fürdőszobánál. Prédikált és tanácsot adott a problémákra, bárki kérte is. Főzött 
a tanítványaira, írt számukra több dologról. Ő a szeretet példája volt, a toleranciáé és a testvériségé. És 
nem voltak előítéletei másokról. Ez adja meg az érdemét, hogy belépjen a szentek, a szannyászik, és a 
vaisnava szentek vonalába. A történetünkben Sríla Prabhupada kiemelkedő volt, mert az Ő szeretete más. 
Ez tükröződik. Tényleg szeretett bennünket, és mindenki, aki szerette őt, az másokat is fog szeretni. 
Prabhupada inspirálta ezt a szellemet az Ő őszinte tanítványaiban. Hogy ők valóságos tanítványként 
tudjanak bekapcsolódni és a lelki tanítómester isteni üzenetét prédikálni. Ez az, amit szerettem volna 
mondani. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Prabhupada kivételes volt. Így hát itt vagyunk, hogy 
megünnepeljük. Egyre többen tesznek felajánlásokat Sríla Prabhupadanak is. Szeretném meghívni Vishnu 
Maharaj Ácsárját, a Caitanya Misszójából, hogy mondjon néhány szót számotokra. 
Mielőtt valamennyi kérdés elhangozna; kaptam itt egy kérdést. Mit jelent meghaladni? Ez a szó azt 
jelenti, és ez nem olyasmi, amit elméletbe lehet foglalni, mert minden magyarázat elméleti szinten lesz.
Ennek van súlya. Mert aki mindig alázatos, és figyelembe veszi mások érzéseit, az tudja ezt mondani. 
Amikor használod ezt a szót „meghaladás”, akkor a megvalósításról beszélsz. Néha az élő spiritualitásról 
beszélek, hogy ez nagyon nehéz manapság. A bhakták nagyon különlegesek, és képesek spirituálisan élni, 
de néha úgy tűnik, hogy egyes elemek nem segítik a lelki életet, úgy mint zűrzavar vagy régi 
megszokások. A leválás és akadályok folyamata nem valósul meg. Ez az oka a lelki életben, mégis létezik 
valami, ami miatt nem vagyunk képesek abbahagyni.
Istagosthi. Azoknak a találkozója, akik harcolnak egy közös ügyért. Nem azokkal az emberekkel, akik 
nem aktívak, nem céljuk gyakorlatban másképp élni. Ha megosztod gondolataidat azokkal, akik 
harcolnak egy célért, valami különleges történik. 
A találkozón, mint egy bhakta így kell szólni: Kedves bhakták: hálás vagyok nektek azért, hogy itt 
lehetek. Másodszor: mondjátok el nekem, mit teszek rosszul, hogyan váljak jobbá. Mert te el tudod ezt 
mondani nekem, mert ismersz engem és te vagy az én tükörképem.
Ezért arra kérlek, írd meg nekem egy papírra a megfigyeléseidet a hibáimról, annak érdekében, hogy jobb 
emberré váljak, mert jobb szolgává szeretnék válni. Egyszer egy templomban, a prezident (elnök) 
eképpen szólt, és amikor befejezte, mindenki elkezdett panaszkodni róla. A saját gyógyszere keserű volt. 
Ez az igazi őszinteség. Amikor tudni akarod, milyen hatással vagy mások életére. Ez egy túllépési forma, 
amely meghaladja az ember egóját. 
A túllépésre szükség van és minden spontán dologra, és nem azért mert valaki azt mondja, hogy így kell 
tenned. Most néhány szót Bhakti Vicar Vsinu Maharaj Acaryának a Sri Caitanya Missziójáról. Legyen 
egy szép összejövetel és meditáció Sríla Prabhupadért ezen a napon. Ez a nap alkalmas arra, hogy 
megújítsuk a fogadalmainkat. Hogy Új fogadalmat tegyünk. Milyen szolgálatot fogunk tenni Sríla 
Prabhupadnak mostantól? Mit akarunk nyújtani Neki? És tesszük azt szívvel? Jay Sríla Pabhupada!
 
BV Visnu Swami: Hódolatom ajánlom minden bhaktának!
Ez az a nap, amikor Sríla Prabhupada belépett a Nitya lílába. Nagyon könyörületes volt és engedékeny. 
Lehetővé tette az áldásával és prédikációjával, hogy megannyi ember csatlakozzon a Krsna családhoz. 
Hódalatom ajánlom Neki és minden Vaisnavának és Vaisnavinak, hogy itt vannak, hogy összegyűltek itt 
Vrindávanban. Ez a hónap Sri Vrajesvari Radharani és Radha Damodara kölünlegessége. Mindenkinek 
meg kell ismernie és fel kell mérnie Ő Isteni Kegyelme AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada hatalmas 
hozzájárulását az emberiség felé. És a Vaisnavizmusét.
Amikor az én Gurudévám Srila BV Puri Goswami Maharaj megemlékezett Róla nagyon különleges 
módon, azonnal érezte az elkülönülést. Eszébe jutott, amikor Ő elfogadta a szannyásziját és Radha 
Damodar templomában volt. Fordítani kezdte a Bhagavad Gítát és prédikált Delhiben az Ő 
magazinjaiban. Aztán úgy döntött, hogy Amerikába megy, ottan abban a pillanatban nem voltak bhakták, 
nem voltak templomok.



Sríla Prabhupad készen állt a kihívásra. Amerikába vinni Krsnát.
Csak annyit tett, hogy elindult hatalmas léleklobbal, és átadta Maháprabhun kereszetül a Harinámot és a 
Bhagavad Gíta tanításokat. És egy fa alatt elkezdett énekelni Nityananda Prabhu és Gouranga 
Mahaprabhu kegyének védelmében. Számos fiatal nem tudta az élete értelmét, akik hippik voltak vagy 
drogoztak. És Mahaprabhu áldásának köszönhetően az összes fiatal ember elkezdett szolgálni. És mert 
Sríla Prabhupadat szeretették így elkezdtek létrehozni templomokat és könyveket publikálták. Manapság 
Amerikában számos városban ünneplik a Ratha Yatrát. Sríla Prabhupada éljenezett velük, ment és 
prédikált, hogy kiterjessze ezt a világban. Számos ember úgy érezte, hogy megihlette ez a prédikálás és 
Sríla Prabhupada gyakorlataiba kezdett. Ma már sok ember szeretne Goloka Vrindávanba menni, és 
Srímati Radharanit szolgálni. Nekünk nincs bizniszelésünk ezzel a világgal. De hogyan jutunk el oda? Ez 
a bolygó és ez a test tökéletes körülményeket biztosít gyakorolni ezt a folyamatot. A folyamatnak 
köszönhetően képzetté és gyakorlottá tudunk válni. Csak fel kell hagynunk rossz szokásainkkal és így 
megmenekülhetünk a Guruban és a Vaisnavák által. Csak hallás által egy komoly Gurutól. Akkor elég 
erőd lesz az életedben váltani és elfogadni a vallásos utat. Soha nem kell szót fogadnunk az ácsárjáknak. 
Ezért imádkozunk, hogy a Guru irgalmát kérjük, hiszen tehetetlenek vagyunk, de ha mi elfedjük ezt, 
akkor elvesztünk. Emlékezzünk Srí Gururól és nagyra becsülöm Sríla Paramadvaiti Maharajot, hogy 
lehetővé tette számunkra, hogy megemlékezzünk az Ő Gurudévájáról ezen a napon. Minden dicsőséget a 
bhaktáknak! KI JAY!
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