
Vasárnapi cset fesztivál ki Jay! Ebben a pillanatban Ő Isteni kegyelme Sríla Gurumaharaj útvonala 
Spanyolországba vezet. Ezen a héten volt megerősítve Gurumaharaj összes utiterve erre az évre. Itt meg 
tudod nézni ezt a linket: http://pancatattwa.blogspot.com/search/label/itinerario
Gurumaharaj útmutatást adott ez évi körutazása során. Például Kolumbiának. Gurumaharaj azt mondta, 
hogy dönteni akart a templomokkal kapcsolatosan, amelyeket meg fog látogatni. Ott 4 várost hagyott 
jóvá. Bogotát, Medellint, La Costát és Cali-t. Costából azt montda, hogy kettő napot lesz ott. Caliból az 
útja Quitoba vezet. Az időpontokról Srila Gurumaharaj azt mondta: ne szomorkodjatok Kolumbiában, a 
jegyeket jóvá lehet hagyni egy vagy két nappal előbb. Miért van így? Gurumaharaj biztos akart lenni az 
Oida Terápia könyvének szolgálatával kapcsolatosan, így e látogatása során időt fog szánni erre, és a terv 
az, hogy élőben is készen álljon a nyomtatásra. Guru Maharaj azt mondta: nem akar nagy eseményeket 
véghezvinni ezen a látogatáson. Ellenkezőleg, találkozni akar a hívekkel, hogy igazságokat adjon át. 
Todoy Gurudeva Atulananda ad majd nekünk egy darshan csetet ma. Gurudeva Atulananda csetje:
Üdvözletem minden baktának, hódolatom Paramadvaiti Gurudévának. Ez az elemzés olyan gyönyörű, 
11.4 – Arjuna azt mondja Krsnának: Óh, Yogesvara te vagy minden misztikus erő Ura. De én képzetlen 
vagyok, nekem nincs befogadóképességem. De Te vagy a tanító, mint a makulátlan papír, amit nem 
érintett a víz cseppje. Ha gyakorlod a bhaktit, akkor megszerzel minden képességet. 
Ez a magyarázat annyira gyönyörű, itt Arjuna így szólt: Tudom, hogy képzetlen vagyok, és mi is látjuk 
Arjuna alázatosságát, mert Ő Krsnát az eredeti formájában láthatja. És Ő Krsna barátja, és unokatestvére. 
„Te vagy az én őszinte barátom.” De Arjuna mégis tiszteletben tartja és alázatos. Ez az áhitatosság 
viselkedése. Nem az, hogy sok bizalmunk lehet. Arjuna mondhatta volna: Óh rokonom, mutasd meg az 
eredeti formád. Nem nem nem „Ő nem ezt mondta” Ő alázattal és tisztelettel mondta. Úgy, mint egyes 
személyek, akik Krsna líláiban akarnak részt venni. Képzeljük el, hogy..éppen ellenkezőleg azt látjuk, 
hogy alázattal kéri Krsnát és azt mondja, én képzetlen vagyok, de ha szeretnéd, mutasd meg nekem a te 
formád. Engedélyt kérek. Amúgy is érezhető a helyzet. És így is megkülönböztethetjük, ha van tudat vagy 
intelligencia. Mindig szembe nézünk a Majával. De tudjuk, hogy vannak néhányan, akik látni szeretnék 
Krsna líláját, hogyan teszik ezt? honnan jön ez nekik? Ezt taglalja a Visvanath Cakravarti Thakurtól 
származó magyarázat. Azt mondja, hogy Arjuna mindig alázatos érzetű volt. A bakta érzése, hogy mindig 
érzi, hogy minden Krsna kegye által történik. Ha Ő megmutatja az univerzális formáját az Ő kegye által, 
és ha az ember képes azt mondani „Hare” - Krsna kegye által -, így a minap azt mondtuk, hogy nekünk 
azt kellene mondanunk „Hare” köszönjük, Krsna köszönöm, Hare köszönöm Neked és így tovább..Hogy 
minden percért hálásak vagyunk, amióta azt tudjuk mondani Hare Krsna. Ez egy áldás! Mint 
Paramadvaiti Gurudéva mondta: Ha megérted az eszmét, ez kegy által törénik. Ez a bakta látása. Ez is 
arra emlékeztet engem, amikor Srí Caitaya kiment prédikálni Dél-Indiába. És Az Úr Dzsaganát elé ment 
és azt mondta: Kedves Uram, az én bűneim által ide kell jönnöm. Én nem vagyok képes a 
darsanodra(látni az Urat). Ám felszabadulhatok a prédikáció felmentése által. De valójában a bűneim 
azok, amelyek elvittek engem erről a helyről. 
Az Úr így szólt: Óh Prita fia! Nézd a csodálatos ezernyi különböző típusú és színű formám. 
Majd így szólt Srí Visvanátha Csakravartí Thákura: Meg fogom mutatni ezt a formát, aminek ezernyi 

feje, ezernyi szeme van, ez az én saját első előretörésem, a Maha Purusa Visny és Prakriti 
Antaryamija.

Később, amikor a szükséges képesség birtokában leszek, meg fogom mutatni Arjuna más formámat, így 
gondolta az Úr, mondván Arjunának címezve a figyelmeztetést. (elnézést, az angol mondat is elég kusza 
volt…)
Így mondta ezt a verset: Lásd az ezer és ezer formát, ami elhelyezkedik az egyedi formámban. Oh Prita 
fia nézd a még soha nem látott összes isteni formát. Most ezen a helyen nézd a testem, az összes 
univerzum változékony és változatlan létező. Óh álom legyőzője, lásd az összes vágyad, lásd azt, hogy 
mindez az univerzumban található, amely a testem egy részén helyezkedik el. Láthatod a 
világegyetemben mindazt, amit akarsz, láthatod hasonlóképp a győzelmed, és a vereséget. Mindent 
láthatsz a testemben. Ami a világegyetem menedéke. A testem az univerzum oka és menedéke. Olyan, 
mint a test menedéke a lélek. A léleknek köszönhetően a test él, tartja a testet. A világ Budha Akesa. A 
szó Budha Akesa. Akesa azt jelenti: Visnu = A, Brahma = K és Síva = isa. Budha Akesa az egyetlen, amit 
Visnu, Brahma és Síva ad, az Úr legédesebb megtapasztalása. Budha a cukor. Akesa az A Visnu, K a 
Brahma és isa = Síva. Amikor Visnu, Brahma és Síva látják Arjunát, megtapasztalják Krsna legédesebb 
ízét. Általában amikor mi látjuk a jámborságot, akkor az Úr legédesebb ízét megtapasztalhatjuk. Midőn a 
bhakták arról beszélnek nekünk, hogy Krsna mennyire keggyel teljes. Ő azt mondja: Krsnának köszönöm, 
hogy ezt tehettem, és azt…köszönet Krsnának. A bakta mindig úgy tesz másokért, hogy azok lássák, hogy 
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Krsna a legédesebb. Ily módon győzedelmeskedsz az álom felett. Mert amikor az álom világában vagy, az 
ember nem díjazza Krsnát és az Ő kedvességét. Az ember azt hiszi, hogy mi vagyunk az édesek. Az 
ember azt hiszi, hogy az karamellás, hogy az ember az egyetlen, aki képes élvezetet adni mindenkinek.
A család, a barátok.. az ember azt hiszi, hogy meg fog menteni egy országot, hogy ő a hajó kapitánya. 
Valaki azt mondja: én, én én, semmivé válok. Az lefelé irányul, nem fel.
Krsna az édes öröm. Még Visnu, Brahma és Síva örömmel látja ezt, valaki az Úr édes kedvteléseiről 
beszél jámboran. Ez utal arra az emberre, aki átadja magát Krsnának, lehetőséget ad Krsna édes 
kedvteléseinek. Úgy, mint Arjuna Krsna irányítása alatt, ő átadta magát az édes kedvteléseknek. Visnu 
Brahma és Síva, és nyílván mi mindannyian. Arjuna keresztülment a szenvedésen a fájdalom által, és az 
aggódáson. Így a Bhagavadgíta megnyilvánult. Így képesek vagyunk felismerni az édes ízt. Úgy, mint 
Sríla Prabhupada, aki szintén keresztül ment a gyötrelmeken és aggályokon. Megérkezni külföldre a 
semmivel, így a bakták számos aggódáson mentek kerszetül általában. De ilyen módon ad Krsna édes ízt. 
A gopik is keresztülmentek számos aggódáson. De Ők csak Krsna bűbájosságát látták.
Ahogyan Sríla Bhaktivinoda Thakur mondta: Krsna a Tiéd, Krsna képes neked hatalmat adni a kezeidbe. 
Arjuna erőt kapott. A legintimebb helyzetet, a legmélyebbet, az igazi Krsnát. Vrindávan Krsnáját, mert 
Krsna Vrindávanban a legédesebb. Így a legmélyebben legédesebb. Ehhez a ponthoz elérni. 
Az embernek fel kell rá készülni, hogy átkeljen a keserves ösvényeken, a fáradságos, nehéz terepeken.
Anartha Nivritti mezője a csemegézésnek. Így a Szadana bakti és a Vaidi bakti kimerül, mert a 
megédesedés alapja. Elrejtőzve vár, és ezt a részegítő érzést mindenki akarja. Képzeljük el, amint Visnu, 
Brahma és Síva próbálnak kapni ebből a részegítő érzésből. Ugyanazt a táplálékot. Ugyanolyan nektárt, 
ők ugyanannál az aszalnál ülnek. Fel kell készítenünk magunkat, hogy annál az asztalnál ülhessünk. Igen, 
természetesen ez egy mély titok. A próbatételek helye fog jönni. A képességé. Ha bármit szeretnél 
megtudni az orvostudományról, a fizikáról, akkor szert kell tenned erre a tudásra. Alkalmassá kell rá 
válnod. Így kerülsz mélyebbre azon a kedves helyen, ahol a jnana az a bijana. Ahol a tudás édessé válik. 
Amikor eljön az igazi oka, akkor Ő az oka mindennek és ez a legédesebb dolog. Amikor elkezded érezni 
magadban ezt az édeset, akkor eléred az igazi okot. 
Arjuna Krsna felügyelete alatt van és átadja az ízt Visnunak, Brahmának és Sívának. Arjuna számára 
ugyanazon vezetés alatt van, akkor hogyan lehet, hogy Visnu, Brahma és Síva képesek megtagadni 
Arjuna hatáskörét? Ha ők mind Krsna Guna avatárai, Krsna részei. Így Arjuna Krsnáé és Visnu, Brahma 
és Síva is. Így Visnu, Brahma és Síva úgy érezték, hogy elérik a tökéletességet Arjunának köszönhetően.
Arjuna édes örömöt ad, így úgy érezték, hogy elérték a tökéletességet, hogy érzelmeik Krsna felé törtek, 
hogy egyre nagyobb érzelmeik voltak Krsna felé. Így ez a Budhakésa szó jelentése. 
És van egy másik. Az egyik, hogy az álom csúcspontja Krsna. Így Krsna Maja tulajdonosa, de Arjuna 
Krsna tulajdonosa. Hasonlóan a Dévák szemeit szeretném adni, lelki szemeket akarok adni neked, az 
anyagi szemeiddel nem láthatod a lelki tiszta formát. Krsna szándéka, hogy meglepetést ad Arjunának. De 
a valóságban Arjuna kapcsolatban állt az Úrral. Arjunának nem volt anyagi szeme, mint a közönséges 
embereknek. Igen, akkor mi a logika, hogy Ő lelki szemeket adott Arjunának. Az Úr csak bővítette a 
látását(Arjunának). A pillanatnyi szemeivel láthatja az Úr szeretetét?
A másik oldalon azt is mondhatjuk, hogy magasabb látóképességgel láthatjuk az Úr szeretetét. A tiszta 
bakta éhezi ezeket a kedvteléseket. Az emberek, akik már megízlelték a fehér lótusz zamatát, nem 
képesek megkóstolni a normál cukrot. Amikor az egyik íz valami nagyon édes, és akkor valami nem 
annyira édes, akkor nem esik jól annak az íze. Így az Ananja Bakta már megízlelte a legédesebbet. Az Úr 
Nara Líla kedvtelései. Így akarja az Úr megmutatni az Ő felségét. Az Ő fenséges kedvtelésének 
természete a Deva líláival, azzal a céllal, hogy meglepje Arjunát. Arjunának nem emberi szemeket adott, 
hanem azt a látás, amivel a Deva Líla meglátásának képességét kapta az ő fenséges karakterében. Hogy 
mi célból, azt a magyarázatot a fejezet végén találjuk. 
Így az egyik igazság az, hogy a bakta nem kíváncsi Krnsa Univerzális formájának látására, de Arjuna 
látni akarta, hogy megerősítse, igazolnia kell, mert a Parampara elején van. Mint az ő megállapításáról 
megerősítést kell tegyen, azoknak, akiket érdekel, hogy megértsék Krsnát. Meg kell érteniük, hogy nem 
csak elméletet jelent, mint a Legfelsőbb Arjunával szemben.
A tiszta bakta nem szereti látni Krsnát más formában, csak két karú formában. A baktáknak látnia kell az 
egyetemes formát (is) a kegy által. Nem az elme, vagy a spekuláció által. Nekünk nem kell Krsna 
formáján spekulálni és az Ő líláin és Vrindávan líláin. 
Sríla Prabhupada azt mondta: A bakta nem szeretné látni Krsna elméjét, de Krsna megadja neki ezt az 
áldást, hogy láthassa Őt. Arjuna látni akarta Krsna alakját és Krsna megadta neki a világos áldás 
valódiságát.



A bakták, hogy transzcendentális helyzetben vannak Krsnával, ez a szeretetük vonzása által történik.
A Bhagavatam azt mondja; hogy a gyerekek ahogy játszanak Krsnával ők a jámbor lelkek és ezután 
lehetséges oly sok születés. 

Bocsánat, volt némi kapcsolódási hiba az internettel, de ismét folytatjuk Atulananda Gurudeva üzenetét a 
mai nap csetjén. A cset folytatódik…üdvözletem minden baktának és matajínek, mi nagyon lelkesek 
vagyunk a Seva anyagok terjesztésében. Különleges DVD „A világ változása”, tapsvihar és elismerés 
köszöntötte Bhagavatitól és a Mexikói bakták körében, akik együtt működtek ebben a kíváló munkában. 
Egy különleges üdvözlet jött Swami Maharajtól, aki ott prédikál és az összes boldog és lelkes baktától. 
Mert kétség kívül ez a DVD forradalmat kell, hogy okozzon, a Bhagavatam vonalát követően. A 
bhagavatam szerint ennek az irodalomnak az a célja, hogy forradalmit okozzon a rosszul irányított 
civilizáció vallástalan életében. A transzcendentális anyagnak ez a fajtája. De transzcendens 
aggodalommal tölti el a jó vételdíjat az emberi lényünkben, Krsna maga mutatja meg ezt az aggályt, és 
beszélt a Varna Asramnál és a bölcseknek és a szenteknek. Aggódik a társadalom tisztaságáért. Ő nem 
csak az aggodalmát fejezi ki a Sudha Bhakti által és a tiszta baktit, Ő az egyik, aki a baktiban helyezkedik 
el. Érintőleg a tisztátalanság által a tisztaság természetét. A tiszta nem tűri a tisztaságot. Így a tisztátalan 
sem, hát hogyan értékelné a tisztaságot?! A tisztátalan úgy gondolja, hogy a tisztaságot az elme által el 
lehet érni. De a tisztaságot csak úgy lehet elérni, ha megtisztítod a szíved. 
Ceto darpana és a szív megtisztul a Vaisnava szolgálaton keresztül. Így mély hálát adtam az összes OKI 
forgalmazójának, a Védikus bölcsességnek, és a Kanál Forradalma összes résztvevőjének. A Bölcsesség 
Házának. Maháprabhu minden forradalmának, és a zenészeknek és a művészeknek. És a fiatal baktáknak, 
és mindenkinek, aki próbálja Krsnát dicsőíteni tiszteletteljesen. Krsna nem csak ez vagy az. Krsna 
végtelen, és mi különbözőképp tudjuk Őt dicsőíteni. Minden tevékenységünkkel. Szintén a templomok 
elnökeiként is. Egyesek fizetnek bérleti díjat, ők mind Srímati Rádharánit szolgálják. Egyesek nem 
tudják, hogy ő képesek eljönni és tanulni. Így tanulunk Sríla Prabhupadatól és Sríla Sidhar Maharajtól.
Az, hogy egyesek képesek eljönni és tanulni, vagy a szolgálat utánozni.
Vaisnava Vrinda Ki Jay! Hatalmas üdvözletem minden baktának és matának és minden elismerésem, 
Antofagasta csodálatos templomának. Jay Gauranga Radha Kunja Bihari! Jay Sríla Gurudeva Atulanda 
Ki Jay !!! Ez a vége Sríla Atulananda csetjének, köszönöm a türelmet!!

Fordította és közreadja:

Hariprija
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