
Jay, Dandavat! Pancatatwa Prabhu fogja a leckét adni a vasárnapi cseten! 
Pancatatwa P.: Kedves lelki tetsvéreim (fivéreim/nővéreim)! Fogadjátok tiszteletem, Sríla Gurumaharaj 
Ki Jay! Vasárnapi Vrindávan közösségi összejövetele Ki Jay! Srila Gurumaharaj ebben a pillanatban 
Indiában egy munkahelyi értekezleten van. Ezzel a csapattal keresi a megoldást Vrindávan problémájára.
A hulladék intézése, a víz kezelései, a kultúra és értékek védelme. Ez csak néhány a több tételből. 
Személyesen is részt vehettem néhány ilyen találkozón ezzel a csapattal és szeretném Veletek megosztani 
a tapasztalatom. Vrindavan egy kis város. A kormány, a törvényhatóság nem fedezi a súlyos helyzeteket. 
Ennek dacára néhányan a templomok vezetői közül aggodalmaskodnak a helyzet miatt.  És próbálják 
felhívni a figyelmet valamennyire a hatóság munkájának támogatásával, de nincs annyi támogatás a 
kormánytól. Így az alosztályból megjelennek vezető személyek, akik fejleszteni szeretnék Vrindávan 
projektjét. Ezek az emberek ilyen olyan módon rájönnek, hogy valamit tenni kell. Csupa jó ötleteik 
vannak, de néha eltérőek az ötleteik. Például: egy csapat azt akarta, hogy a majmok másik területre 
kerüljenek. Miért nem?  Ők sokan vannak és sok problémát okoznak. Egy másik csapat ellene van ennek, 
mert ők is Vrajavanbeliek. A terv, hogy az erdő közelébe vigyék őket, mert szenvednek a városban. A 
másik példa a hulladék. Néhányan elsőbbséget adnak ennek a témának, míg mások nem. Ők az érveket 
kedvelik. Ha azt akarod, hogy tiszta legyen Vrindávan, akkor először tisztítsd meg a szívedet. Így a 
napirend témája nagyon hosszú. Például most apartman építése a divat ott Vrindávanban. És nem 
gondoskodnak a fákról. Nem szabad elfelejteni azt, hogy minden fa Vrindávanban egy Kalpa Vriksa. 
Elképzelhető, hogy kivágják, és építenek egy utat vagy egy épületet a helyükre. Sok javaslatot hallottam, 
de minden jó ötletethez szükséges valaki, aki megvalósítja és véghezviszi őket. De sok célt 
megvalósítottak. Például a létrehoztak szervezetet, mint a Braj alapítványt. Megvalósították, hogy helyre 
állították a jelentős szent helyeket, azokat a helyeket, ahol a hulladék volt eldobva. Most hála nekik lett 
egy csodálatos hely. Csak egyetlen férfi, A Híres Hős. India átalakította a híres Keshi Gátot egy 
csodálatos helységgé. Az ő saját forrásaiból. Ezen felül néhány csoport azon dolgozik, hogy a Sandi Pani 
Muni Iskolaként működjön gyerekekkel. Több, mint 1000 gyermeknek adnak étkezést ruházkodást, 
iskoláztatást Vrindávanban. A legszegényebb gyermekeknek. Ők életeket alakítanak át. Egy gyönyörű 
munka az, amit tesznek. Honnan kapják az erőforrásokat? Adományokból, külföldi szervektől, más 
országokban gyűjtött pénzből. Eseményekkel reklámozzák, hogy mit tesznek indiában. Például egy 
bhakta Sanyolországban, szervezett egy spanyol táncbemutatót, ami a Bhagavad Gíta történetén alapszik. 
Sríla Gurumaharajnak nagyon tetszett, itt meg tudod nézni ezt a linket: http://www.youtube.com/watch?
v=nWxyYv39K1w
Ő létrehozott egy alapítványt és a bevételt Iskolák, kórházak gyarapítására szenteli Vrindávanban.
Fontos közel lenni a szükséges dolgoknak. Kicsit nehéz annak, akinek nincs közvetlen tapasztalata 
Vrindávannal. De azok, akik ott voltak és végig kísérték Gurumaharajot Vrindávanban, bennünket 
megdöbbentett az erőforrások felkutatása iránti igény. Gondolok itt Vrindávan fáira és a szükséges anyagi 
forrásokra, részvény projekt forrásokra. Néhány nappal ezelőtt láttam egy szervezet videóját, hogy 
keresik a tudatosan működő emberiséget, hogy mi éppen egy nagy család vagyunk. Ez nagyon szép. 
Egy egyedüli család állatokkal, természettel. Úgy találtam, hogy a lelki testvérem facebookját 
meglátogatom. Ez a videó nagyon egyszerű, de mély üzentet hordoz. De úgy tűnik ez az ötlet a 
támogatások hiánya miatt meghalt. Elvesztették az egyetlen honlaptartományukat(website domainjüket), 
de a BBC készített néhány videót róluk. És ennek szerzői joga van. Így talán meg tudod nézni a youtubon.
De ők azt mondták, hogy eltávolították a videót a szerzőijogok miatt. Ám egy bizonyos másik személy 
feliratozta és feltette egy másik oldalra (site-ra). És még mindig nem tűnt el. A bhakták közétették a 
facebookon. Néha Vrinda hírei vagy új weboldalak közzéteszik a facebookon és nincs annyi támogatónk.
Nem találom a legjobb szavakat, hogyan mondhatnám el. Nem akarom befolyásolni vagy megváltotatni 
az emberek kedvezőbb döntését. Én csak szeretném megosztani a személyes megfigyeléseimet. Néha 
közzétesszük a dolgokat anélkül, hogy értelme lenne és azt sem értékeljük. Azt javaslom, hogy 
támogassuk a jó ötleteket a javaslatokat, és a jó projekteket. És csatlakozzunk és adjunk nekik erőt.
Meg tudod nézni a videót, itt ez a link:  http://www.youtube.com/watch?v=b5RpnwVr9m0
Ez most fontos, mint videó már termelt megannyi közösséget Vrindában. De ezek nem támogatottak. 
Szervezünk pártfogókat a projektekre, mint a Bölcsesség házára Vrindávanban. Ez nem egy Vrindávani 
szervezet, de a Vrinávani bhakták vezetésével megy. Szakemberek és barátok részvételével. A Bölcsesség 
Háza tudott adni annyi adományt különböző projekteknek számos városban. És a mi küldetésünk, hogy 
egyre dinamikusabban és aktívabban, idealistán részt vegyünk, hogy a történet később azonossá váljon a 
mi Sríla Gurumaharajunkkal. Gurumaharajnak hihetetlen ötletei vannak, de sok támogatás kell Neki. 
Gurumaharaj úgy mint a Szankirtan embere, felajánlott adomány gyűjtést, ami megalapozza a különböző 
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projekteket. Például.: Gurumaharaj ma mondta egy osztályban Vrindávanban, hogy a múltban, amikor ők 
megépítették a Varsanát „ ő maga exportálta a hindu árut Dél-Amerikába, mert ezzel gyűjtött az 
építkezére.
Gurumaharaj olyannyira műveli ezt, bátorít, exportál, támogatja a templomokat, támogatja a projekteket, 
ahogy a szannyászi adományt gyűjt. Ezen a héten Vrindávanban új projekt indult. „Segítő kéz 
Vrindávanban”. Ez a projekt egy egyedi megtisztítása Vrindávannak. Vrinda Kunja is keresi az 
adományok karbantartóját Vrindavan segítségével. És ez egy Seva, Indiában számos projekt a Seva. 
Például web exportálásának készítése számos templomnak. Főként Dél-Amerikában. Internetes vásárlás, 
új anyagok, könyvek nyomtatása. Gurumaharaj példát mutat, hogyan tud egy kis vállalkozás nagy 
vállalattá nőni. De a legfontosabb, akár nagy akár kicsi, de azt mind Krsna adta. Gurumaharaj mindig a 
csapatokról beszél, ismerni a csapatot, a csapatra vonatkozó elépzeléseket szeretni, imdáni az ötleteket és 
szívüggyé váljon az egész. Ne engedjük meg, hogy a gondolatok lehúzzonak és a csapat sem. 
Gurumaharaj megannyi templomot tervezett ebben a világban. Elsősorban arra tanított bennünket, hogy 
ügyeljünk Krsna energiáira. Gyűjtöget és megannyi templomot segít az építkezésben. Olyan, mint 
Varsana, Peru Lima temploma. És megannyi történet van, olyan mint ez, és Indiában Gurumaharaj 
személyesen majdnem naponta jön és megtisztítja Yamuna partját a rengeteg hulladéktól. Ez bámulatos. 
Egy Ácsárja takarít. De mit tehetek? Hogyan vehetek részt ebben? Talán  nem én vagyok az adományok 
legjobb gyűjtője. De én tudom támogatni a facebookon a projekteket, ahogyan más emberek teszik. És 
nagyrabecsülöm az emberek munkáját például Mexikóban egy kíváló DVD került bemutatásra a 
prédikálásról. A világ változó. Mindenkinek megvan ez az anyag?  A templomod egy vitrinben van. Már 
hányan osztjátok ezt a véleményt? Egy másik jó projekt az egészséges életmód gyűtése. Egy kíváló 
spanyol munka alkalmazása és lefordítása, 15 DVD, egy muzulmán tudós által készített, ami bizonyítja 
Isten létezését és elég sok anyagot felhasznál. Ez mind ösztönzőleg hat Gurumaharajra. És az ő szeretet 
forradalmának, eme világ lelkeinek javára. Sríla Gurumaharaj Irodájának szolgáltatása véghez visz egy 
fontos szerepet ebben, van egy gyakorlati kapcsolat mindehhez. Lima irodája az egyetlen, ami 
összekapcsolhat Téged Srlíla Gurumaharaj projektével, ha tenni szeretnél valamit. Elérheted Gurumaharaj 
irodáját, ahol ő mindig segítőket keres. Most a jelenlegi projekt adományok felkutatása Vrindávan 
megtisztításáért. Csílében egy bhakta készített egy nagyon kedves videót erről. Nekünk ki kell állnunk 
ezért a videóért, mert mi egy nagy csapat vagyunk. Most ezen a chaten 60 egyén vesz részt. Az interneten 
képesek vagyunk elősegíteni ezt a projektet. Nagyon jó eredményekkel. Csatlakoznunk kellene 
Grurmaharaj csodás ötleteihez. 25 országban vagyunk hatalmas csapatokkal. Megvannak az internet 
eszközei, az egyedi szankirtan. Egy héten egy órát képesek vagyunk az ügynek szentelni. 
http://helpinghandforvrindavan.org
Mindennek reklámozásra van szüksége. Éppen még a vasárnapi chatnek is nélkülözhetetlen a reklám. 
Ezelőtti órában 130 bhakta csatlakozott, most 59. Például a Védikus bölcsességeket ekkora közzé kellene 
tenni. Talán segíthetsz nekünk, talán nem tudod itt elolvasni ezt az üzenetet,  de kinyomtathatod, és 
felolvashatod egy csoportban vagy egy fesztiválon. És egy barátja Krsnának fel fogja ismerni az okot. A 
te Yatrád az irodádban hozzájárul Bogotában „Dominikai Köztársaság Medilinben, Szantiágóban, 
Quitoban, Kalimban és még több helyen. Gurumaharaj üzenete: egy levél ami köszönetet mond az összes 
személynek, aki Vrindávanban segít. Íme a levél. Sríla Gurumaharaj:
Először is köszönetet szeretnék mondani azoknak az embereknek, akik adományt küldtek Vrinávanért. 
Valójában több projektünk fut egyszerre amihez csatlakozunk a csapatunkkal így több terültet el tudunk 
érni. Nagyon szépen köszönöm minden ember segítségét. Ne felejtsd a havi kötelességed. Sok templom 
még nem vesz részt, de jó benyomást keltsünk egy 20 fős csoport kell. Itt mindennapos tevékenységet 
kell igazán cselekednünk. Rengeteg ötletet tudunk megalkotni. Először azt tesszük, hogy leellenőrizzük, 
hogy nincs több műanyag a Yamunában. Ez még csak egy kísérlet. Kiválasztunk különleges területeket, 
így olyan ötleteket tudunk adni, hogyan lehetne javítani Vrindávanon. Ezenfelül részt veszünk a braj 
összejevetelén Vrindávan Örökségének Szövetsége által. Gyakorlatilag Vrindakunja hivatalai ennek a 
munkának a képviselői. Ebben a pillanatban 6 alkalmazottunk van. De átakarjuk helyezni ezt Pandyavali 
Kunja irodájának, de ott nincs internet lehetőség. Bízunk a támogatásodban Mindig a ti B. A. 
Paramadvaititek.
Most Pancatatwas Prabhu jön újból csetelni. Pancatatwa Prabhu:
Az irodák összes üzenetét közlöm cseten. Így ismét mindenki a projekteken tud dolgozni közösen, amin 
osztozhatunk az összes irodában. Köszönöm a türelmeteket, dandavat. Sríla Gurumaharaj Kí Jay!!!
Nimaihuset (G:  Jayho! :-)
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Kedves bakták, most szeretne megosztani néhány gondolatot Gandarvika dd, aki Indiában van, hogyan 
állnak a hírek jelenleg a BHVA-n találkozóján erről tudósít:
Gandharvika dd:  Hare Krsna, kérlek fogadjátok tiszteletteljes hódolatomat. Szeretném megosztani 
veletek az egyeztetés néhány jegyzetét, amit ma készítettem a BHVA összejövetelén. Az rendjén van, 
hogy a friss információval ellátod ezeket az embereket Vrindávan történéseiről. Az előző hét 
összejövetelén, szó volt egy fontos dologról, egy egyezmény az emberekkel a háttér munkáról, főleg fiatal 
emberekkel. Így a célért, számos bizottságot hoztak létre. Ezek a bizottságok irányítják azt, hogy 
fejlesztik a Seva helyeit Vrindávanban. A mai nap találkozóján Pandavali Kunján (egy csodálatos 
templom Kési Gátban, ami Srila Bhakti Pramode Puri Maharajhoz tartozik. ) amelyet Vrindávan Sevának 
adott Bodhyan Maharam. Ezt határozta meg, és erősítette meg, a bizottság minden vezetője. Most 
megosztom veletek a bizottsági listát és a területek fealadatait:  *Tiszta Vrindávanért Bizottság, Az NGO 
Foof Élet bizottság szolgáltatás. Nekik elég sok tapasztalatuk van ezeken a területeken. A tisztasági 
munka, mert mindennap 64 munkás tisztítja Vrindávan különböző területeit. Ebben a bizottságban Vrinda 
Kunja is részt vesz a „Segítő Kezek” projekttel, ez naponta 6 ember teszi dolgosan, akik megtisztítják 
Yamunát Kési Gátnál egészen Devraha Baba Mandirig és ugyanaz a Kési Gát másik oldalán Imlitala 
Mandirral szemben. A következő projekt bizottsága a rácsok felszerelése beiktatásán dolgozik (szennyvíz 
rendszer). Ami közvetlenül a Yamunába tart. *Zöld Vrindávanért bizottság,  a Foorf for life szintén aktív 
részese a bizottságnak, Partha Sarthi Prabhun keresztül, aki jellemzi az összejövetelt. Ők a felelősek 
Vrindávan újrafásításáért, mert nekik nagyon jó a kapcsolatuk és aztán gondozzák ezeket az 
ültetvényeket. *Zaj Stop Bizottság, egészen ott, ahol Vrindávanban van az összes áhitatos zene, sok 
mandiri hozzájárul, és feltekeri a hangerőt, amely valahogyan megindítja a szeretet akusztikáját az 
atmoszférában. Ebben a bizottságban részt vesz két fiatal brajvasis, akik nagyon aktívak, egyikük Neeraji 
Brajm Alapítványból és a másikuk Mayankból Vrinda Kunja szomszédságából. Az ő feladatuk megtalálni 
a helyet ezzel a problémával, hogyan harmonziál a Mahantassal minden mandiri Mahantasa és a bhajanok 
játszása, és a hari katák halkabb hangerejével.  
*Forgalom Ellenőrzési Bizottság, a fő közlekedési probléma Vrindávanban a népesség ömlése. Az összes 
zarándok a saját autóvjával jön Vrindávanba. A Bizottság célja, hogy elérje a szabad közlekedést 
Vrindávanban. Dolgozni fognak olyan különböző javaslatokon, amit akkor be fognak mutatni egy 
közgyűlésen. Vannak más bizottságok, amelyek fejlődnek, úgy mint a Yamuna tisztítása bizottság, Jogi 
Asztal bizottság, Nyilvános Kapcsolatok Bizottsága, Szilárd Hulladék Bizottság (amely megpróbál 
megoldást találni a szemét rendszerezésére.) Ott van szintén egy Bizottság a sajtóért, a Yamuna Gat 
Bizottsága (amely azon dolgozik, hogy megőrizze az öreg hágókat Vrindávanban.) Az önkéntesség 
bizottsága egy Chates felmérést készít, az összes területtel, amit meg kell tisztítani vagy támogatni kell.
És az önkéntesek elérhetőségének listáját is feljegyzik, akik felajánlják segítségüket a különböző 
szervezeteknek, amelyek a  BVHA tagjai. Az internet Bizottság a nyílvános kapcsolatokért felel, ahol a 
Vrinda Kunja és az összes Vrinda misszió részt vesz valamilyen aktív módon a weboldalak 
fenntartásában, a dízájnok az információk küldésében online, Hírek Vrindávanban ma. Az utolsó amit 
mondani akartam, hogy sok fiatal brajvasi beli jött ma, és részt vett a gyűlésen akik lelkesek, tele vannak 
ötlettel és támogatják a különböző bizottságokat. A Vrindávan szolgálatára való elképzelésekkel. Azt 
akartam elmondani ezekkel a szavakkal, hogy így közelebbinek érezd azt a munkát, amit Gurumaharaj 
művel ezekkel a Szadukkal, ácsárjákkal és brajsvasisekkel. Vrindávan javára köszönöm a bhaktáknak a 
támogatásukat és az adományokat. Argentínából kaptunk 2 hónapja adományokat M Madan Mohantól és 
Hari lila-tól. Dél-Csíle baktáitól Maharaj asram szolgálatában, ahol kettő templom és több csapat 
grihaszta küldött adományokat. Ekanatrh Prabhu is Csíléből, aki Kanadában él. Medillin Madir igencsak 
nagy adományt 2.000 USD adakozott. 
Sati dd – lim: Hódolatom bhakták, Isten hozott az új projekt Chaten. Ahogyan minden vasárnap szoktam, 
ügyelem ugyanazt a témát, úgy mint Gandharvika, szeretnénk megosztani veletek a BVHA linkjét:
http://bvhalliance.org/
Itt többet megtudhatsz a különböző munkákról, mi hol tart. Egy másik fontos weboldal: 
http://www.news.vrindavantoday.org/
Ez a weboldal tájékoztatást ad Vrindávan helyi híreiről. Tudni illik ezek a weboldalak abban segítenek 
nekünk, hogy több tájékoztatást adnak és segít terjeszteni a híreket Vrindávan környékén. Ott egy másik 
honlap, amely szintén tájékoztat bennünket a hírekről, de a WVA-val kapcsolatosan, mely a Vina. Íme a 
link: http://vina.cc/ 
Itt egy link néhány Vrindávannal kapcsolatos link, és ácsárjákról, de van egy érdekes hír arról, hogy a 
szennyezés hogyan érinti Vrindávant. 
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http://www.vina.cc/news/index.php/Dham/Polluted-Yamuna-at-Mathura-scaring-away-pilgrims.html
Számos területre kiterjed, ahol nekünk segítségre lenne szükségünk. A tájékoztatás lefordítása, helyes 
szöveggel, Videók szerkesztése, zenék készítése, designok alkotása stb. Úgyhogy sok itt a tenni való. 
Kérlek, ha érdekel bármi írj nekünk: proyectosvrinda@gmail.com
Nem számít, ha angolul írsz, a nyelv nem akadály. A fő weboldal amely az adományok lehetőségeről szól 
Vrindávan munkálataiért: http://helpinghandforvrindavan.org/
Itt találsz egy kérdőívet válaszokkal. Kérlek támogassátok ezt a weboldalt annak érdekében, hogy az 
adományok minél több templomba eljussonak. Szeretnék itt megosztani veletek a facebookon új 
szankirtanos híreket: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002075310642
Itt reklámozhatod az aktív szankirtanod. Bármilyen nyelven, az ötlet, hogy minél többeket inspiráljon a 
bakták közül csodálatos világ körül. Szóval kérlek ne felejtsd el feltölteni a különböző videókat és 
képeket a világi fohász és kirtan napján. Legutóbb február 8-án volt. Itt tudsz kapcsolódni a hivatalos 
honlapon: http://worldprayerandkirtanday.com/
Köszönöm, hogy jelen voltatok a cseten, következő vasárnap látjuk egymást.  Több új link, ha híreket, 
vagy jelentéseket szeretnél küldeni, vagy több prédikáó munkát, regligionális projektet, kérlek írj: 
proyectosvrinda@gmail.com a következő vasárnap támogatni tudjuk. Vagy akár téged. Szép hétvégét a 
Krsna tudatban. Gurumaharaj Kí Jay! Srila Gurudeva Atulananda Acarya ki jay! Srila Harijan Swami ki 
jay! harii bol

Fordította és közreadja:

Hariprija

http://worldprayerandkirtanday.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002075310642
http://helpinghandforvrindavan.org/
mailto:proyectosvrinda@gmail.com
http://www.vina.cc/news/index.php/Dham/Polluted-Yamuna-at-Mathura-scaring-away-pilgrims.html

