
Jay Dandavat, kezdődik a cset. A ma reggeli meditációmat szeretném megosztani Veletek. Mi az a dolog, 
ami megérinti a szívedet? Például amikor énekelsz egy dalt, egy nyelven, amit értesz, ami meghatja a 
szíved. Amikor nem próbálod elkerülni a halált, hanem elfogadod, amikor az jön. Pariksit Maharaj egy 
nagyszerű bhakta volt. Ő meg tudta állítani a halálát. Így mutatott példát, hogy mit kell tenni az 
emberekenek, amikor eljön a halál ideje. Sukadeva Gosvamihoz ment és a Bhagavatamot hallgatta. Azt 
kell megrértened, hogy meg fogsz egyszer halni. Ez a világ az igazságokon, nehézségeken és csapásokon 
keresztül halad folyamatosan. Erre nagyon jó példa Kunti királynő és a Pandavák. 
 
egy darabig nem tudtam csatlakozni a chathez, mert mindig ledobott, vagy épp fel sem engedett, így egy 
rész kimaradt…

Sríla Prabhupada azt mondta, hogy tisztítsuk meg a dhamokat, és építsük újra a templomokat és 
terjesszük Isten dicsőségét. Sríla Prabhupada elég egyértelmű volt, hogy mit kell tennünk. Képtelenek 
vagyunk megérteni minden tervét Krsnának. De a lelki tanítómester utasításait megpróbálhatjuk követni. 
Prabhupada az egész életét a Guruja szolgálatára szentelte. És ez eredményeket adott Neki. Elfogadta, 
amit Krsna tenni akart Vele. Beleértve, amikor Jaladutára utazott szívrohammal, azt mondta: Tégy amit 
akarsz Édes Uram. Prabhupada imái nagyon intenzívek és nagyon mélyek. Csak egyetlen egy út van: 
Sríla Prabhupada lábainlál menedéket venni és ezt a folyamatot megpróbálni folytatni. Így képes olyan 
fordulatot okozni valakiben, hogy az gondoskodni akar mások jólétéről. Prabhupada azt mondta: a 
szeretetünket kell megmutatni, a gondoskodás által más bhaktáknak. Ha tovább adod azt, amit 
Prabhupadtól kaptál, az úgy hat, hogy kielégíti a belső éned. Mit akart Prabhupada? Hogy add másoknak, 
amid van. Prabhupada a praszád osztás filozófusa volt. Könyveket fordított le az élete utolsó pillanatáig. 
És mindig áradt belőle a szeretet. Egy dolgot tehetünk a névvel; Prabhudatadesh… elkötelezetten 
szolgálod a Prabhudat, az egyetlen dolog, amit adhatsz, a Gurudnak tett szolgálatnak prédikálnia kell. A 
prédikálás alapja ugyanaz, meglátni mi Krsna terve. Egy dolog, hogy tudjuk, hogy Krsna szeret mindenkit 
és mindenkinek lehetőséget ad a részvételre. Bárki a Guru képviselőjévé válhat, mert szükséges a 
képviselet, ami megerősíti a prédikálásban. Sríla Prabhupada a szeretet megszemélyesítője volt, az ő 
szellemiségét imádjuk a lelki életben. Természetesen bármennyire is nem szeretnénk problémákat, de 
azok mindig lesznek. Pariksit Maharajnak el kellett fogadnia a halált, amikor az jött. Prabhupada azt 
mondta, hogy naponta hallgassuk a Bhagavatamot a tiszta bakták ajkairól.
Ha szeretnéd elérni a jámbor szolgálat szintjét, akkor jámbor szolgálat végzésével éjjel-nappal követned 
kell a Szanátana Dharmát. A szív vallását. Most Pancatattwa Prabhu jön, hogy néhány szót szóljon.
Pancatatwa Prabhu: Tiszteletteljes hódolatom mindenkinek, Sríla Gurumaharaj ki Jay! Sríla Autalananda 
Acarya ki Jay! Ebben a pillanatban Gurumaharaj egy kissé elfoglalt, de ismét lesz a chaten, ám később. 
Gurumaharaj csoportjaiból indiából fognak bhakták jegyzeteket megosztani. Gurumaharajtól jegyzetek: 
- Krsnában, a Guruban elmerülni és más jólétéért aggódni, ezáltal kissé csökken az egónk dózisa.
- Noha azonos intézkedéseket akarnak a politkával, vagy kampányt szervezni, az nem mindenkiért tett 

szolgálat. Ez ábránd, de itt mi nem ábrándozunk, mi itt dolgozunk.  Ha valaki nem fáradozik 
spirituális dolgokért, bizonyosan anyagi dolgokért vesztegeti erejét. Mert  van egy felhalmozott adag 
küszködés.

- Mély karmikus körülmények között különös a lustaság.
- Amikor nem akarom megtenni, amit megtehetnék, az nyílvánvalóan lustaság.
- A foglalatoskodás elveszi a vágyat.
- Az embernek nincs szándékában megtisztulni.
- Krsnáért való fáradozás azonnali tisztulást okoz.
- Amikor a legjobban szenvedünk, az nagyobb dolog, főleg, amikor Krsnáért törtetünk egy konkrét 

feladattal. Fizikálisan vagy intellektuálisan. Egy ember, aki igazán keményen dolgozik és szenved 
egy hónapban. Egy ember, akki keményen dolgokzik és serénykedik Krsnának. És aztán jön, a 
templomba és adományt ad. Ez egy meditáció munka közben. Ez egy speciális meditáció. Ez egy 
feladat.

Ha mi dolgozunk, és adományt adunk később, így szüntelen Krsnán meditálunk. Egy bakta csak Krsna 
ügyével foglalkozik. Ezért képes belépni a Savy Kalpa Szamádiba. A szamádi, ami mindig Krsnán 
elmélkedik. Például: Közvetlen szolgálattal imádni Istent, énekelni és japázni. Az természetesen 
közvetlen szolgálat, amikor valaki japázik, kéri a szolgálatot, aztán elfogadja a szolgálatot, és meg is 
teszi. Az igazi felajánlás a lelki életben a fejlődés. A legyőzés lehetősége az anyagi próbatételek ellen. A 
földilekesedésnek csalódás lesz a vége. Mert nincs összeköttetés a lelkiségeddel, a te igazi 



személyazonosságoddal. Így levonhatunk egy következtetést, hogy imádkoznunk kell. Ő azt akarja, hogy 
a szolgálatod tedd szeretettel és lelkesedéssel. Akkor valami el fog ott indulni. Mindig szív szüli a szívet.
A múlandó dolgok nem több, mint illúzió. Így a lélek munkája az, ami lelkesít minket. Mert az a szív útja 
a szívhez.
Istennek tett szolgálat összekapcsol ezzel, mert ez az egyetlen, ami lelkesít minket. Hogyan képes erre? A 
Legfelsőbb Létrehozó (Krsna). Nekünk lelkesedést ad. Ha mi akarunk bátorítást magunknak, akkor nem 
fog sikerülni. Így légy üdvözölve Vrindávanben. Felélénkülni a Legfelsőbb Létrehozóval, aki alárendeltje 
az Ő szeretett Rádhájának. Ragaszkodásából származik a fájdalma. A baktáknak sohasem rossz a 
kapcsolata másokkal. Amint elkezdesz rossz kapcsolatot fejleszteni másokkal, akkor aprakrita bakta vagy. 
Csak Krsna magasztalása iránt nyugtalankodni, és nem mások boldogulása iránt aggódni. Ha én örök 
lélek vagyok, akkor én egy örök tanuló vagyok. Ez az egészséges hozzáállás az élethez. Megérteni, hogy 
mi diákok vagyunk, akik meg akarják tanulni az élet leckéjét. Jay Gurumaharaja Ki Jay! Később 
folytatjuk a csetet. És Pancatatwa Prabhu jön, hogy híreket osszon meg velünk. Időközben ezen a héten 
volt a „A Világ Vaisnava Egyesülete” magazin arculatának kiadási sajtóközleménye. Napjainkban a 
Vaisnavák legfontosabb kiadványa. A magazin másolatát meg tudod nézni http://vinacc.blogspot.com/
Gurumaharaj értékeli a kiadványt és azt mondta, hogy ez az anyag egy szankirtan. Gurumaharaj 
Kívánsága hogy a magazint más nyelvekre is lefordítsák. A bakták akik a maratont befejezték, így 
hódolatukat ajánlhatják fel Sríla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur február 22. iki megjelenésének 
napján. Ezen felül Vrindakunjban kedves Sripad Kanka Prabhu és Sripad Madhumangal Maharajunk 
szamádijának elhelyezése volt. Itt vannak videók és képek: http://vrindablog.blogspot.com/
Gurumaharaj Indiába való érkezésének a Kratik idején 2010-ben. Az összes bakta aggódott Gurumaharaj 
leckéit hogyan közvetíti a Justin Tv-n stb. Néhány leckét leközvetítettek úgy mint a volt Nityananda 
Trayodasi leckéit, így adott Gurumaharaj leckét nekünk a Justin TV-n. A bakták Vrindakunjban élvezik a 
szüntelen szolgálat elvégzését. Gurumaharaj rengeteget fáradozik, hogy mindenkivel kommunikáljon. 
Skypon, belackbarryn, chaten, emailon, videokonferencián, telefonon, cel fonon, facebookon, blogon stb. 
És mindent ellenőriz is. És erején felül utazik rengeteget és Gurumaharaj egészségére kihatással van 
mindez. Senki sem mondja le Gurumahraj érkezik az ő Yatrájára. De számos ember aggódik a mi lelki 
tanítómesterünk egészsége miatt. Olyan dolgok miatt, mint az etetése, mások a projektek miatt aggódnak. 
Más emberekben félelem van, az összes országban élnek emberek, akiket ez aggaszt. Gurumaharaj jó 
egészségben van, mert nem beteg. De igényli, hogy több figyelemmel meditáljunk a szolgálatban. Sok 
ötlet született, és Gurumaharaj támogatja az ötleteket, ami a józan ész keretein belül van. 1. baktáknak 
kellene erőfeszítést tenni, és meglátogni a lelki tanítómestert, és nem neki kellene erőfeszítést tennie, 
hogy meglátogasson minket. Mikor az utazás az egészségére kihatással van. Ez vita tárgya lesz. De 
kényes téma. Néhány bhakta nyugtalankodni fog az ötletek kapcsán. De van, hogy megbeszéljük a 
hittetvérünkkel, mégis azt gondolom, a legjobb a mi Gurudévünkkel megbeszélni. Az igazság az, hogy az 
intenzív útitervek nem jó neki. Egy ötlet, hogy lesz egy sajátos központi földrajzi helye és mindenki ott 
meglátogatjhatja. Gurumaharaj jóvágyata ezt és helyeselte, de a bakták szervezzék meg, ne ő. Ez számos 
tényező és igény tudatában lesz összhangba. Azt hiszem ez a kérés nem rossz. Az egyetlen ácsárja, aki 
ritmusosan világutazó, az Gurumaharaj. Az egyetlen ácsárja, aki levelezik, csetel, telefonál stb, az 
Gurumaharaj. Az egyetlen ácsárja, aki felelős több mint 100 központ közvetlen prédikálásáért, az Ő. Ez 
Gurumaharaj mindennapos témája. Egyidőben megoldja a különböző templomok adminisztratív 
problémáját. Gurumaharaj örömmel szolgál mindenkit. Baktáitól mindig kérdez hogy létünkrőlés és a 
családunk felől is. De nap mint nap nagyobb a misszió. Nap mint nap több és több a bakta. És a 
technológia segít Gurumaharajnak, hogy ne kelljen annyit utazni. Ugymint a Videókonferencia. Például 
egy napon Gurumaharaj tud videó hívást kezdeményezni a baktákkal. Te pedig képes vagy 
összeszervezni több bhaktát és egy reggeli órán, hogy Gurumaharajjal legyenek, a templomban. 
Törekednünk kell. India titkáraival tudod ezt egyezteteni. Met több lehetőség van most, hogy 
Gurumaharaj nem utazik. Ez egy ötlet. Gurumaharaj erőfeszítésein felül is mindent megtesz. De néha 
vannak más dolgok, mint ahogy ma is. Hogy Vrindávan vezetőivel kell, hogy összejövetelt tartsanak. 
Hogy Vrindávan projektjén dolgozzonak. Hogy amelyik projekten Gurumaharaj dolgozik most, az egy 
másik fontos téma. De mi mindannyian Vaput akarunk (Közvetlen érintkezést Gurumaharajjal. ) De mi 
nem akarunk Vani-t (utasítást). Vani fontosabb, mint a Vapuh. Követni az utasítást. Gurumaharaj adott 
rengeteg feladatot a templomoknak, de senki sem nyúl érte a hírek szerint. Például személyes szankirtan. 
A projekt természetesen bemutatja a szent nevet, kántálása erősödésével. A Harinam csapatai 
különbözőek. A szekérfeljegyzések kibocsátásaival rendelkező öntudatos művészet fesztiváljai. Gyűjti az 
étterem látogatóinak az emailjeit az események közleményeit, cikkeket. Szisztematikusan a 



templomokban lévő könyvekről végzett tanulmányokról, amikből mantrákat tanulnak meg. Stb. A CBA 
jelentésének leírása. A templomok pénzügyi beszámolóival + a szadana az alapvető. Meghívni 
Gurumaharajot a városodba az jó. De nem az állandó kommunikáció a te lelki tanítómestereddel a 
projekted híreinek jelentéséről, az nem jó. Mit mondhatnék, számos hely van, ahol nem szerencsés a 
programokat szervezni, nem azért mert ő koldus. Mert nem jó az ego közösségei között a kapcsolat. Ez 
kissé nagyon közösségi. Olyan, mint amikor nincs plakát Gurumaharaj érkezésének lazán egy hónappal 
az érkezése előtt. És Gurumaharaj ezt is megoldja. Nem említem az új Yatrát de a nagy Yatrának 20 
tervezője van. Ez a vonal nem akadájozza, hogy a bakták lelkes szívüket felajánlják Gurumaharajnak. De 
ötletés az jöhet, hogyan lehetne Gurumaharajot szolgálni mégjobban, mint amennyit Gurumaharaj 
folyamatosan kér. Például Gurmaharaj azt mondta, hogy Sríla Prabhupada meglátogatott központokat, 
ahol több könyv fogyott. Ennek vannak különböző ellenfelei. Gurumaharaj mondta, hogy szereti, amikor 
a bhakták nagy eseményeket szerveznek, mint a mélákat, és meghívják a közeli országok baktáit. Így mi 
hozzájárulhatunk a sokféle lehetőséghez, a klasszikus transzcendentális megállapodáshoz. Ahogyan nem 
csak egy országban hajtják végre a Vyasapujat. Hanem elég sokban. Számos nemzetközi találkozó. 
Gurumaharaj az egyetlen, aki eldönti a találkozásait. Nem az ő titkára. Szeretnék egyértelművé tenni egy 
félreértést: Amikor néhány ember azt mondta: Gurumaharajot akarjuk, valamikor legyen ő a Vjaszapuja 
nálunk. Gurumaharaj felelete: én nem tudom. senki sem hívott engem. Úgy tudjuk meg kell hívni egy 
hivatalos yatrára az aláírással 50-30-20 vagy 100 baktának. Gurumaharaj kegyét kérve, hogy a mi 
jatránkon legyen ő a Vjaszapuja. A kifejezését kérem a szeretetnek a bakták törekvő kegyelmének. 
Köszönöm, hogy olvastatok engem a cseten és elnézést kérek a sértésekért és áldásodat kérem, hogy 
tudjam segíteni azt, aki igényli. „pranams”. Pancatattwa das: Sríla Gurumaharaj ki Jay Gurudev 
Atulananda ki Jay! http://issuu.com/wva-vvrs/docs/portrait/3 Itt letölthető a világ Vasinava 
Szövetségének a magazinja. Srí Nityananda Trayodasinak Gurumaharaj leckéi.
http://www.youtube.com/watch?v=6lRLRG0G2K0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kwL68xTHVaY&feature=related
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