
Bhakták társulásának ünnepe Májámiból

Kedves Barátaim, üdvözletem Májámiból. 
       A mai napon épp most kaptam meg A Bhakti Jóga Bizalmas Tudománya harmadik 
kiadásának másolatát, egy luxus változatát, amely Dél-Amerikai Seva(szolgálat) közös 
erőfeszítéseiből fakad, ez az Ecuadori Seva kiadása, amelyben nagyon szépen részt vett 
Bogota is. 
Mai nap 3 témát szeretnék Veletek megosztani: 
 Az első az asztrológia bevonása a Vrinda családunkon belül a prédikációnkban. A legtöbb 
asztrológus alapvetően zöldfülű (amatőr) és mert hisznek, a Védikus kultúrában nekik hűnek 
kell lenniük a karma törvényeinek hirdetéséhez…. úgy, mint az Egyetemes Kozmikus 
Törvény részeként, Istennél kell menedéket találniuk. A házasságoknál egy nagyon segítő 
lehetőség a Védikus asztrológia alkalmazása. Ami azonnal fényt derít és megmutatja a két 
félnek egymáshoz való viszonyát, akik családot szeretnének alapítani. Ez útmutatóul és 
természetes védelemként szolgál számukra. De nem javasolt a bakták számára, hogy egymást 
ily módon méritsgéljék asztrológiai számításokkal. Mert ha valaki úgy menekül oltalomért Srí 
Rádhához, semmi értelme Durga Dévi által uralt karma világának számítgatása…. 
Az asztrológiát az emberek lelkesítésére kell felhasználni, nem más célra, mert rengeteg a 
spekuláció. Korábban voltak esetek, ahol több asztrológus vissza élt a helyzetével. 
Elcsábítottak nőket, és ez nem helyes. Az asztrológiát lehet óriási prédikációra használni, 
hogy mégtöbb hívet hozzon Krsna Lótusz Lábaihoz. De mi történik, ha az asztrológus mond 
valamit egy bhakátnak, amely gátolja őt, távol tartja őt a lelki tanítómesterétől? Ez nagyon 
veszélyes. Te nem tarthatsz másokat szorongásban. Emellett, Sríla Prabhupada azt mondta 
nekünk, minden alkalommal, amikor tapsolsz a kirtanokban (közös éneklés), a sorsod 
megváltozik.

http://www.vrindachats.blogspot.com/2012/05/celebrating-association-of-devotees.html


Rakhe krsna mare ke, mare krsna rakhe ke
"Ha Krsna valakit meg akar ölni, senki sem tudja megmenteni, és ha Krsna valakit meg akar 
menteni, akkor senki sem tudja megölni.”

 És ahogyan Sríla Prabhupada mondja, mindig készen kell állnod arra, hogy akár ma is 
meghalhatsz. Természetesen ez nem olyan, hogy a bakták karma mentesek, de a baktákat nem 
kell, hogy befolyásolják az asztrológiai előrejelzések. Egy jó asztrológus az csak felébreszti 
mások szívében az örömöt és a hitet. 

A második üzenetem a szankirtanról szól. Szükségünk van a szeretetteljes jelenlétedre minél 
inkább, úgy mint a szankirtan munkádra és adomány gyűjtésre, mert ahogyan Sríla 
Prabhupada azt mondta, gyűjtést rendezni naponta kellene. Hangsúlyozta, hogy energiánk 
50% -a legyen a könyvek terjesztésére irányítva és így jönni fog a Laksmi(pénz). 
Természetesen vannak olyan bakták, akik nem könyveket terjesztenek és van Laksmijuk, de 
megfeledkeznek a templomról, és a templom nem kap semmit. A templom gyarapodik, ha 
több ember kapcsolódik hozzá. És természetesen, a templom adminisztrációja nagyon 
átlátható kell, hogy legyen. Ha nem átlátható, hogyan hasznosítják a Laksmit, akkor senki sem 
akar adományozni semmit. 
Prabupád azt mondta egyértelműen: minden egyes dollár hogyan megy be és ki a templomból 
le kell jegyezni, ne legyen titok az adminisztrációban. Ezért egy templom ahol nincs elég 
prédikáció, ott nincs elég Laksmi(pénz), a végén úgyis mindannyiunknak elő kell teremtenünk 
a pénzt a túlélés érdekében. Nem lehet élni más emberek verejtékén, persze vannak esetek, 
amikor valaki valami különlegeset tesz, és azt tartja karban vagy fizetés nélkül dolgozik. A 
templomban a pénzkezelésnek mindig nagyon tisztának és átláthatónak kell lennie.  
Milliomossá kell tenni a templomokat Krsna számára. A lelki életben fontosak a lelki 
központok, ahol a megvalósítás tiszta és őszinte, ezt kutatnunk kell állandóan. Ezért az első 
dolgunk, hogy az őszinte, tiszta hozzáállást keressük: mit kell tenni, ahhoz, hogy a dolgok 
lelkesen és élettelten menjenek? Ha valaki ad nekem adományt Krsna számára, akkor ők 
mindig elvárják, hogy jól legyen felhasználva. Ennél fogva a vezető bakták, akik a misszió 
gondozói, segíteniük kell mindenkinek abban, hogy az adott körülményekhez képest 
mindenkinek jó legyen. Mindenkinek így kell cselekednie, hogy Krsna elégedett legyen 
velünk. Hogy ne kelljen visszatérni a Földre, hogy megfizessük adósságainkat. Mi van, ha 
Krsna Lokára akarsz menni, és valaki benyújt neked egy számlát? És a számlán ez áll: ez felér 
egy Mexikóban való leszületéssel…Szóval fizesd meg a tartozásodat!  
Ezért kérlek, kérlek: tartsd be mindig a közösség pénze legyen mindig átlátható, és nagy 
szeretettel kezeljük ezt a dolgot. Ez az én kívánságom. 
A harmadik részüzenetem mára a csodálatos művészetek csoportjának dicsőítése. A Nimai 
csoport Csíléből Govinda Bhadzsamsz Prabhu és Malini Mata által alakult. Ők egy évvel 
ezelőtt készítettek egy Ramajana CD-t és ezt megválasztották az év 2012 Vrinda díjának. Van 
még egy másik megközelítése, hiszen ez lehet az úgynevezett „klasszikus” és kulcsfontosságú 
eleme a prédikálásnak. Ezt a Nimai csoport állította elő, mint egy nagy ajándékot a világnak 
és a bhaktáknak. Így kalandoztunk a különböző szolgálatok klasszikus gyűjteményében. 
Mégis, van, hogy sokan nem veszik észre, hogy a népszerűsített anyagok elvesznek. Éppen 
ezért támogatom Csíle Rámajánáját. Ez a CD egyedülálló helyzetben van. Emellett, képvisel 
egy klasszikus a Vaisnava oktatást a Védikus történelem tanulása érdekében; mert rengeteg a 
hitelesített régészeti bizonyíték, hogy mint mitológia megnyilvánult. A Rámájana történetének 
is ez a helyzete. Ezért a Rámájana legyen mindig minden szankirtanos táskájában. Mérd fel az 



óriási munka értékét, a bhakták tettei által. Azok akik zenét komponálnak és rögzítik 
Szantiágo stúdiójában,  meg fogják kapni ezt a csodálatos hírnevet szolgálatukért. Habár nem 
a hírnévért tették, ez a hírnév teljesen megérdemelt, sőt mi több: nem csak ők érdemlik meg a 
hírnevet, a világ minden embere megérdemli, hogy halljon az Úr Krsna hírnevéről ennek a 
produkciónak köszönhetően. 
 Arra kérlek küldd ezt az üzenetet az összes templomba; minden templom vezetőnek 
terjesztenie kell ezt. Hogyan hívjuk meg az érdeklődőket? Mindenkinek tudnia kell, mert nem 
túlzás azt állítani, van egy érdekes produkciónk minden héten, mert nagyon sok bhakta van és 
aktivista. Kik aktívan termelnek anyagokat.
  Tegnap felülvizsgáltam a CDimet, és találtam egy munkát, ami teljesen kimaradt: a 
Bhagavad Gíta felvétele Kecsuában; ez egy óriási feladat, de senki sem beszélt róla. Ez egy 
olyasvalami, ami már kimondatlan és nem dicsőült meg, elveszett. Ez nagyon siralmas és 
megtörténhet, hogy egy bhakta aki remek munkát végez elriad, mert senki sem használja 
ezeket az anyagokat. Ezek a dolgok megtörténhetnek. És miért, mert más bhakták nem 
fordítanak rá figyelmet. Például: 
 Ha termelsz valamilyen Vaisnava anyagot és a Vaisnava család nem támogat, akkor 
természetesen csalódottságot érzel, és ez gyakran megtörténik velünk. A Kanál 
Forradalmának szintén van rengeteg CD-je és DVDje előmozdítja a legtöbb hivatalt. Minden 
résztvevő nagyon kedves és lelkes, de sokan semmit sem tudnak az anyagokról, hogy az 
létezik, nem kaptak, vagy nem voltak másolhatóak és így hiányoznak. Így mindig támogassuk 
a szép szolgálatokat, amelyeket a bhakák termelnek. 
 Most szeretnék mesélni  Rico Puertoi látogatásomról. Giriraj Prabhuval együtt a helyi 
baktáinkkal aktívak vagyunk a sziget különféle területein. Van egy gyönyörű sziget, amit úgy 
hívnak, hogy Vrinda Kunj, ahol hasonló programokat lehet tenni, mint a Dél-Amerikai Öko 
falvaiban. Másrészről Bajamon templomában van egy gyönyörű Góranga saját ház: Emellett 
van egy domb (hegy) amit Govardhan hegynek hívnak. Egy domb, egy darab föld, ahol egy 
rózsabokor kb. 50 méterre fut föl. Ez a Govardan domb elérhető a templomainktól. Ez nem a 
mi tulajdonunk, mi ezt is gondozzuk. Ez egy gyönyörű botanikus kert, olyannyira, hogy nehéz 
szavakkal jellemezni. A 40 éven felülieket csak úgy tudjuk befogadni, ha nagyon 
egészségesek, mert pillanatnyilag csak sportolók tudnak felmenni…Ezek a zöldellő buja 
magaslatok ökológiai jelenségek Rico Puertoban. A prédikálás Puerto Ricoban törtlnik, de 
mint mindig tovább tart gyakorlatban, mert egyre több a lelkesedő Dél-Amerikai lélek. És 
nyílvánvaló, hogy szerencsések vagyunk ebben a csodálatos hangulatban, ahol oly sok jó 
szannyászi irányítása alatt megannyi komoly ember van a hívek körében. Az Unió 
különbözőségében létezik a Vrinda család. 
Puerto Ricoban számos leckét adtam a Jóga Iskolákban, ahol mindenki szeretett 
kirtanolni(Istennek éneklés) és táncolni. Voltam szintén egy konferencián Hektor által, aki egy 
régi bakta, aki soha nem kért felavatást, mégis magasan képzett és jól tanít. A Bhagavad Gítát 
tanítja, és rengeteg hallgatóját elhozza, hogy kérjenek felavatást. Nagyon szép látni, hogy 
idősek tanulmányozzák a Bhagavad Gítát nagyon komolyan. Így tudunk példát venni, hogy 
mit lehet elérni, ha valaki határozott és biztos valamiben. Hamarosan még több ember lesz, 
akik bakták lesznek, akik kitartást és több bizalmat igényelnek. Hektor nincs saját háza, így 
egy barátjánál tartja az előadásait. Ez a példa jól mutatja, hogy minden bakta képes prédikálni, 
bárhol, ha a szívében eltökélt. És ez maga a Krsna Tudat. A siker akkor jön, amikor a lelki 
életet nagyon komolyan vesszük.  

 Egy másik kíváló bakta: Mantra Manjari anya, akinek van egy iskolája, ahol a csodálatos 
családjával lakik. 
Arjuna Prabu nemrég bérelt egy apartmant, közel az egyetemhez, mert a vágya, hogy a 
fiataloknak prédikáljon. Úgy, mint az összes templomban a világon, itt is hiány van a 



baktákból, és ez nem olyan egyszerű, hogy valaki átadja magát Krsna számára. Különösen 
egy szigeten, ahova az emberek csak nyaralni járnak, tele gyönyörű strandokkal. De mi lesz 
akkor, ha Puerto Rico is meghal? Ezért semmi sem indokolja, hogy ne add át magad Krsnának 
azonnal, mert ez az egyetlen dolog, ami megmenti a lelkünk az anyagi kettőségtől. Bár 
bizonyítani tudjuk, hogy a meleg vizes helyeken, az ünnepek, a turizmus miatt a bakti jóga 
folyamata nehezebb, de ha valaki tényleg a szívén viseli, akkor ez a folyamat megvalósul. 
Caitanya Mahaprabhu azt mondta, hogy minden faluban, városban, a nagyvilágban 
mindenkinek részesülnie kell Krsna Szent Nevének énekléséből. 
Egyetlen dolog szükséges, a lelkesedés (és az amerikai vízum). 
 Végezetül ez az üzenetem mára. Szeretnék megosztani veletek egy kérdést: milyen nevet 
adjunk: 
„A bakták öröm ünnepének.„ Néha a bakták hajlamosak elriadni néhány félreértés miatt, vagy 
olyan hibák miatt, amit nem bocsájtanak meg, és így elveszítik a baktákkal való társulás 
örömét. Már tudjuk, hogy ennek a gyógyírja az alázat, ez jól ismert a lelki ösvényünkön, de 
ami a legfontosabb, hogy nincs életöröm a Vaisnavák nélkül. És léteznek olyan akadályok, 
amelyek megadják a lökést, hogy több felelősséget vállalj. Csodáld meg mások kreativitását, 
vajon alatta vagy felette van a te kreativitásodnak. A nyaklánc sok kis kőből áll…míg a lánc 
egy kőből áll, az csak egy kő. A bakták gyöngyszemekből állnak, és egy szálból, amely 
összefűzi őket, ez a szál a Lelkitanítómester és Krsna Maga a Vaisnava világban. Minden 
egyes gyönggyel meg kell elégednünk. Mert mi együtt alkotunk egy nyakéket a többi 
gyöngyszem létezésével. És minden gyöngyszemnek megvan önmaga ragyogása, és önálló. 
Egy nyaklánc nem lehet kizárólag egy gyöngyszemből, de a Vaisnava családban ez a nyaklánc 
természetes módon alakul ki, és az is, hogy a nyakéken kívűl esnek, akik már nem 
kapcsolódnak Krsnával vagy a lelki tanítómesterrel. Így azt mondom…
A jövőben a Vrinda családban biztosítanunk kell, hogy semmi nem akadályozhatja meg 
ezeknek a gyöngyszemek, gyöngyfüzérek fejlődését. Ezek a gyöngyszemek és füzérek 
természete, az kell, hogy legyen, hogy örökké bővüljön, és fejlődhessen. Egy napon reméljük, 
hogy egyre több és több Krsnával kapcsolatos nyakék lesz. 
Így vigyázz arra, hogy más nyakékekkel ne légy kritikus, fogadd el őket. A mindig érvényes 
alapelv, egység a különbözőségben.  Ez a látásmód nagy örömet ad ebben a filozófiában, mert 
hagyjuk az életünk minden egyes pillanatában Krsnára a döntést. 
A jövőben biztosan látunk majd olyanokat, akik nem őszinték, hanem inkább csalók, de 
ugyanakkor úgy vonjuk miagunkat ezekből a körökből, hogy mások szabadságát ne 
veszélyeztessük. A komoly hozzáállással minden bakta fejlődni fog. 
Így a mi felelősségünk az, hogy tartsuk a kapcsolatot mindazokkal, akik boldoggá tesznek, és 
azokkal akiknek tudunk segíteni, hogy boldogok legyenek. És ezt a kritériumot fel kell tudjuk 
ismerni, és így mindig tudhatjuk, hogy vannak az őszinte bakták akik mindig alázatosak és 
boldogok. Ez a mai üzenetem végkövetkeztetése. Mindannyiótoknak kívánom Krsna Szent 
nevének ezernyi áldását és ácsárjáink akaratát. Sríla Prabupád ki JAY
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