
Éljenek a Dandavatok!!! Jön Pancatatwa Prabhu, hogy megoszhasson pár szót velünk. Pancatatwa das: 
Kedves lelki testvéreim (lányok és fiúk), kérlek fogadjátok tiszteletteljes hódolatomat! Vasárnapi chat ki 
Jay!!! Sríla Guru Maharaj Ki Jay! Gurudeva Atulanandana Ki Jay! Kezdődjék hát a chat :-) 
BAP Vrindavan: Kedves Bakták! Hamarosan véget érnek a napjaink Vrindávanban. De a szolgálatunk 
örökké vég nélküli (Vrindávanban). Van egy méltóságunk, mégpedig az, hogy szolgálhatjuk Srí 
Vrindavan dhamjait. Az összes ember kötelessége, aki Vrindávanban tartózkodik, hogy óvja, és 
gondozza. A belső ügyeket is és az összes tenni valót, amit valaki elindított, vagy amit mások 
elhanyagolnak. Természetes, hogy egy kissé bonyolult ezt megtenni. Sokba kerül nekem, de úgy 
döntöttem felszerelem a csatornákba a szűrőket, hogy kivédjük a szennyvizet. Annyi szemét belekerül a 
Jamunába. Azt hittem nem az én feladatom, hanem az önkormányzat megbízatása volt. Eltelt az év és 
semmi…és a Jamuna egyre szennyezettebb. Meg tudjuk állítani a szennyvizet, mielőtt a folyóhoz ér. 
Ezelőtt nem volt pénzünk, hogy bármit is tegyünk. De most több Dél- Amerikai bakta küldött Laksmít a 
célért, és az együttműködésért. Így lehetséges. Mi nem elismerést akarunk. Kegyelem számunkra az, ha 
kevéssé éri kosz a folyót. A folyó haldoklik a rakás szeméttől és kosztól. Szó esik Indiában a folyó 
védelme érdekében, rengeteg dollár milliót is összegyűjtöttek, mintha közbelépést tennének. De sehol 
sem látod. Ez bizonyos fokig a politikusokról szól. Semmi olyat nem látunk, hogy történt volna valami. 
Olyan alapvető dolgok, mint a szilárd anyagok elkülönítése a folyóban. Ez az alapvető tisztítás. A 
szennyvíz feljön a városokba és a mocsok keveredik az ürülékkel. A mindent magába foglaló 
Vrindakunjba elkezdtünk üzembehelyezni néhány száraz fürdőt, hogy azokat használhassák. Ezzel 
demonstrálva a szárazfürdő jövőjét Vrindávanba. A világon nincs akkora bőség, hogy bárki elpazaroljon 
10 liter vizet mindig, amikor toalettre megy. Rengeteg dolgra képesek vagyunk, például tudunk számos 
elfoglaltságot, de a gyakorlat az más. Néhány száraz fürdőt fogunk ide szerelni. Minden embernek kellene 
elég teret biztosítani. Egy szegletet a megmunkálandó anyagok számára, és ha jól van szervezve, nem lesz 
probléma. Az emberek mindent könnyedén akarnak. Egy ember, aki egy 5 csillagos hotelben él, ott 
látszólag minden szép, de a hulladék egésze egy tartályba megy, onnan meg közvetlenül a folyóba kerül. 
Az egész gazdagság mögött egy primitív rendszer húzodik meg. Az összes többi házból jön a kosz. Ily 
módon a munánk itt az, hogy önmagunkat is tisztán tartsuk, és mindez aggodalomra ad okot, hogy 
megfelelően működjönek a dolgok. És a szervezésünk nagyon jó, ahogyan a szolgálatunkat végezzük. Mi 
is a Vrindavan Braj Örökség Szövetség szervezésében vagyunk. Az a helyi szervezet, ami Vrindávan 
jobbá tételén dolgozik. Szóval jó a kapcsolatunk, így tudjuk, mi történik ott. Nekünk más feladatokat is el 
kell látnunk. Speciális dolgokat. Olyanokat, mint Radha Gopinath kertjének szebbé tétele. Ez egy példa 
arra, hogy egy gyönyörű templomot, olyat mint Radha Gopinathé, hogyan kellene helyreállítani, hogy 
elbűvölő kertjük legyen. Ily módon ez egy felajánlás projektje Vrindávanban. De látnunk kell azt, hogy a 
helybéliek is részt vesznek. Bizonyos weboldalak fenntartása is egy fontos projekt. Krsna mindig több 
projektet küldd nekünk. Fel kell ismernünk azt, hogy a legtöbb dolog, amit teszünk Vrindávanban, nem 
Vrinda Kunj javára van. Ezek azok a dolgok, amiket Vrindakunj másoknak kínál. Így látom. Csak tény, 
az hogy mi Vrindávanban tudunk maradni, az számunkra 90%-ban hasznos. És csupán apróság mindaz, 
amit Vrindávanban teszünk, az nem egészen a megtisztulás 10%-a. Mert Vrindávan és Sríla Prabhupada 
nélkül a Krsna Tudat nem létezne az országainkban. Nem létezne a Védikus oktatás, a kultúra, sem a 
Maha Praszádam. Meg kell értenetek egy dolgot. Minden misszionárius bakta munkája, amit bárhol 
máshol végeznek, az Vrindávan felé is szolgálat. Ha én Buanos Airesben prédikálok, az előnyös a Buenos 
Aires társadalma számára, amivel Vrindávant szolgálom. Így mi mindig szolgák vagyunk. Ez az a hely, 
ahol a szolgálattal bármit megvalósíthatsz. Meg kell értenetek azt, hogy a szolgálat a lelki élet gyakorlása. 
Ha mi a Krsna Tudat művelői vagyunk egy országban, és nem mások jótéteménye körül aggódóak, az 
nem méltóság teljes. Mi megédesedünk és megszépülünk. A saját lakásod szépsége, ahova senki sem 
léphet be, csak a hiúság. A hiúság olyan személyiség, aki csak magára aggatja az ékszereket és nem 
érdekli a körülötte élő emberekhez való kapcsolódás. Az emberek, akik saját testükre képesek 100 000 
dollárt költeni, őrültek. Természetes, hogy kell a jól öltözöttség, elegancia. Egy jó tálalás, de ne keressük 
a képmutatást, hogy jó különleges márkákkal öltöztessük magunkat, ez szegénységi bizonyítvány az én 
fogalmaimban. A világ csupa rejtély. Mindenhol minden verseny. Kié a legcsicsásabb ruha, kié a drágább 
karóra. Mi ezt nem akarjuk. Nem tudjuk, mennyi őrület létezhet odakinn. Egyik őrület, hogy az ember 
elkölt 50 ezer eurót egy karórára. Ha egy személy pénzzel rendelkezik, számos jó dologra tudja költeni. 
Ehelyett a bakták megpróbálnak többet segíteni és a legjobb példa erre Sríla Prabhupada. Sríla 
Prabhupada az Istenség imádatára alapozott. Megmutatta, hogyan imádjuk Krsnát, és mindent, amit Vele 
kapcsolatos. Ő írta a legcsodálatosabb könyveket és övé volt a legnagyszerűbb imádat. Mert mi haszna az 



aranyaból épült háznak, a gyémántnak, ha nincs semmi jó benne? Úgy mint a „coguis” Kolumbiában ők 
megosztják a legfontosabb értéket. És ez a kultúra: tanító. Egy társadalami szintet asszerint lehet 
megítélni, hogy hogyan adják át a tudást mások részére. (hogyan tanítanak). Nem olyan, mint egy 
ösztöndíj, aminek középpontjában csak önmaga tudása áll és nem osztja meg azt másokkal. Milyen ez a 
bölcselet? Sríla Prabhupada az utcán baktatott, és megosztotta az ő bölcsességét. Tegnap beszélgettem két 
önkéntessel, akik Vrindávanba érkeztek, akik nem értették, mi az üdvös karma törvénye. De az 
emberekben éberen él egy nagy kötelesség tudat. Manapság minden ember felismeri, hogy az állatok 
leölése meglehetősen borzalmas a környezet számára. Egyetlen állat leölése is hatalmas környezet 
szennyezéssel jár és a bolygót is szennyezi. Képzeljük csak el az összes szennyezést a világban. Ez 
annyira vad és embertelen, hogy ez olyas valami, amit meg kell osztani másokkal. Szerencsések vagyunk, 
mert abban a városban ahol most élünk, az  emberek 99.9 szátazéka vegetariánus. Képzelj el egy helyet, 
ahol az állatok nem kerülnek a vágóhídra. Nagy becsben tartom a kedvező lehetőséget, ami megadatott. 
Bocsánat, hiba történt, elment a vonal…ez nem Gurumaharajtól a chat. Természetesen ez nem valami 
tökéletes. 
Tán itt sok embernek nincs egyéni öntudata és megenné a húst, ha az utcán kínálnák vele. Annyi mindent 
kell ott figyelembe venni, de nekünk muszáj másmódon megszívlelni a fontosabb dolokat. Nem szabad 
túlbecsülnünk a rezgéseket. Ha egy ember egy adott helyen csal, annak van némi rezgése. És az egyik 
legjobb támogatója ennek a televízió. És ugyanúgy az iskolák is előmozdítói, hogy az életnek nincs értéke 
és hamarosan meg is fogsz halni. Többszörösen kell dolgoznunk. Már nincs időnk a pihenésre vagy az 
elkülönülésre. Rengeteget kell dolgoznunk. Jay Sríla Prabhupada Ki Jay!!! Most megosztunk egy másik 
üzenetet Gurumaharajtól. Ezt adta le a ma reggeli csoportos leckén. Itt meg tudod nézni a linket: 
http://www.justin.tv/vrindaconferencias/b/280488196
Sríla Gurumaharaj elmondja a heti híreket és elkészíti a hivatalos a magazin bemutatását. A Világ 
Vaisnava Egyesületéjét. Jövünk, hogy idemásoljuk a leckét. 
Kedves bakták. A munka Vrindávanban lelkesedéssel halad. Krsna rengeteg szolgálatot küldd nekünk. 
Múlt héten Gandarvika dd-t a Braj Örökség Szövetségből álló csoport szívének tagjakén nevezték ki. 
Hozzájárulásunkkal és résztvételünkkel szintúgy képviseljük. A projektünk kevés és szoknunk kell ezt a 
nagy felelősséget. Hanuman das felügyeli a munkát és a rácsok üzembehelyezését a 
szennyvízcsatornában. A tervek szerint ez megállítja az összes szilárd hulladékot, mielőtt az eléri a 
Yamunát. Még Vishnu Prabhu az Önkéntes Csapatok irányításáért, a Yamuna tisztításáért és a Rádha 
Gopinath kertjének projektjéért felelős. És ez ugyancsak egy másik projekt, amit külön-külön művelünk. 
Úgyhogy tanulunk, ahogy a csapataink haladnak. Reméljük tartós kihatása lesz. Ez lehetővé teszi 
számunkra, hogy számos dologban felelősséget vállaljunk. Sok területen. Mint tegnap felfedeztem egy 
illegális területet, ahol az emberek eldobják a szemetet. Ők a lustaság tárgya. Ők nem akarnak pénzt 
pazarolni arra, hogy a szemetet a megfelelő helyre tegyék. 
Ez a hét nagyon sikeres volt. Sadhu Maharaj egy rokona az Agra szektorának vezetője volt, és ismertem 
őt. A másik oldal által a VHCT-t regisztrálták ezen a héten. Ennek a csoportnak is egy részét mi 
képezzük. És elkezdünk fapalántázni itt a KPS támogatásával. Amikor ő egy kevés energiát rak néhány 
projektbe, a többiek félnek, és ellenkeznek vele. Mert az ő neve Nemzeti Hős. 
Olyan helyekre ültetünk fákat, ahol az emberek illegálisan szemetet dobnak el. Ez néhány dolog, amit 
tettünk. És mindennap kijön egy nagy teve, amit lefotózunk és közzéteszünk. Azok jöttével adtak vizet az 
elpalántált fáknak. Ezen a héten üzembe helyezünk egy információs fülkét. Brahma Kunda templomáért. 
És valami csodálatos volt, a kinyomtatott Chadar posztere, mert Vrindávan lakosságának figyelmét 
akartuk felhívni. Később le tudod tölteni. Nekünk ugyanazokat a termékeket be kell fejeznünk hindire. Ez 
nagyon fontos lesz, mert különböző nívókban emeli a lelkesedést és az aktivizmust. Aztán Mayapurba 
megyünk, és ugyanazt tesszük. Ugyanazt a tudatosságot visszük és ugyanazokat az alapokat (Mayapurba). 
Így apránként járulunk hozzá. 
Úgyhogy van egy hírünk, hogy végül megszületett a Világ Vaisnava Szövetségének portréja. Ez egy 
Magazin, ami oly sok ember együttműködésének köszönhetően kiadódott. Ez elég sokáig tartott. Nálunk 
van az Ősi Vrindávan története. Egy meghívás az összes templomnak. A 4 Sampradaja kifejtése, 
legfontosabb templomok elismerése, valamint a Vaisnavizmus története által a történelmi emlékek. Olyan 
említésre méltó ez, mint az Ecotryly Park. Különböző templomokban, mint a Radha Govindají, a 
Badrinath, Narasimhadev Melkotéban, a Krsna Janmastami temploma Mathurában, Nandagrám 
temploma, a híres Tirupati, Yogapith temploma, ahol az Úr Caitanya született és Keshi Gát. BHVA 
irodánkkal. Ramanuja Szampradája híres Ranganátja, a Srí Nathwara temploma, Ballabha Szampradája 
híres temploma, Nityananda Prabhu Ekacakra temploma, a Ksira Chora Gopinath. Remunában, ahol 
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Manavendra Puri, Srí Nityananda és Srí Caitanya volt. Rádha Gopinath temploma. Megpróbáljuk 
beletenni az UNESCO templomainak listájába, mint a világ öröksége és Krshna Balaram Mandir Sríla 
Prabhupada híres bizonyítéka, ahonnan eltávozott a világból. Így tudjuk Krsna imádatát gyakorolni 
nyugati pujáriként, és csodálatos szolgálatot végezni, számos visszahatás nélkül. 
Van egy történetünk, hogyan is érkezett Európába a Vaisnavizmus, az összes mostoha körülményekről, és 
Gaudiya Math erőfeszítéseiről és tetteiről. 1920-tól 1970ig. 
Sríla Prabhupad nyugatra érkezésével. Ahol elmondjuk számos alátámasztással, hogyan indult ez az 
egész. Mint az első templom Angliában, ami még Gaudiya misszióként létezett. És végezetül az Úr Srí 
Caitanya Mahábprabu engedelmével, 500 évvel ezelőtt szannyászi fogadalmat vett, az isteni szeretet 
dárdáihoz, erről van egy speciális poszterünk. 
Akkor egy kicsit beszélünk arról, hogy a misszió kezdetén, volt egy lelki húg afrikában, kinek neve 
Hladini akit legyilkoltak. Egy nagyszerű hős, aki megpróbálta megmenteni az ő lelki testvérét (fiú). 
Ezenfelül beszélhetünk Argentínáról és a bhakták háborús üldözéséről. Ez egy történet, ami elmondja a 
bhakták kitartását, az életüket, amit kockáztattak a világ jólétéért. Azután van még a Vaisnava 
könyörületünk. Említettünk különböző projekteket, mint a Sandipanimuni Iskola, a Világszerte 
Praszadam Osztása, a Tehén Védelem, és a Bhaktivédanta Kórház stb. Csak néhány példáról beszéltünk, 
de a bakták számos jódolgot tesznek a világban. Ahogyan említettük a dharma mozgalamat és tudományt, 
ami még nem a megfelelő kiadás, mert van még a Kanál Forradalma. Szintén említettük a bölcsesség 
házát és a Chandi Haffner munkáját a szegények és a betegekről. Most folytatjuk a bhakták legfontosabb 
témájával. A tehénvédelemmel, a kanálforradalommal és az Okikkal. Szóba hoztuk a lélek titkos zenéjét 
Srí Gauranga felszabadulásának kirtanját. A szankirtan harinamot, és az összes vaisnva, úgymint 
Narotham das Thakur, felhoztuk a tudatos zenét, ahogyan George Harrison és Atmaram alkottak maha 
mantra dalokat, ők így ajánlották fel szolgálatukat a transzcendentális hangnak. 
Szintén a magazinban beszéltünk a templom dolgairól, amit úgy hivnak szentély. 
Az ahol Bhaktivinód Thakur élt, az első templom, ahol Sríla Prabhupad élt, szintén itt van Imlitalában. 
Dicsőítünk másokat is, akik nagyon fontosak és ez egy kissé erős sokaknak. Persze meghökkentő, de 
előfordul, hogy mint ez a magazin figyelmen kívül hagyja mindezt, és mindenkit dicsőít. Tegnap Jay Srí 
Krsna adott nekem egy könyvet, az Iscon csodás Isteneivel. Egy gyönyörű fotó gyűjteménnyel. 
Nekünk van egy dharma és tudomány részlegünk, egy másik hadjárat, ahol készítünk rengeteg 
interjút(beszélgetést) és az Oida terápia alapjainak a hitoktatásáról. Mert ezek bevezetnek a dharmába és a 
tudományba. Számos csoportunk van, akik fejlődnek mindenféle dologban, mert ez az útjuk. 
Aztán jön az isteni szeretet Hősének története. Ő a legnagyobb indiában. Sríla Bhaktisiddhanta Sasraswati 
Thakur. Aki példát és bizonyságot ad ezért szeretnénk Neki adni egy történelmi tisztet. Kicsit 
megszerkesztjük és szeretnénk, ha elég elismerése lenne Indiában. Aztán újjáépítjük a temlpomokat, hogy 
elfogadják, úgymint Brahma Kundát, Kaluya Daha Gambhirát, Purit, Imlitalát stb. Hihetetlen, hogy annyi 
helyreállítás után az emberiság földi maradványa nem tűnt el, nagyon érdekes munka ez. Aztán a WVA 
bemutatásának történetét adjuk. Úgymint Sríla Jiva Goswami, Srila BR Sridhar Maharaja. Nem igazán 
hivatalos, de ő volt számos összejövetel felügyelője, a WVA templomában. Úgymint Sríla Puri Maharaj 
94’ -ben és Srila Nayananda das Babají Maharaj, a következő aki volt Sríla Puri Maharaj Vrinda Kunjban 
egy hétig, és Sríla BB Tírtha Maharaj aki most a WVA előadásán és a folyóirat megvalósításának 
támogatásán vesz részt. Rendelkezünk egy Om Prakash Brijavasival, ami felhívja a figyelmet és leírja a 
titkár funkcióját. Különböző oldalaink vannak a WVA bizottságáról. Ez mind bemutatja, miben vagyunk 
aktívak. Feladatunk illusztrálni Vidagda Madhava Prabhu tetteit és Vrindávan történetét, a 7 fő istenének 
egy oltárát a fő ácsárjákkal. Gyakroltaliag az egész parampara ott van, ez egy felajánlás Srí Srí Gour 
Nitaynak aki megjelenik, mint a Nap és a Hold a horizonton, aki elűzi a sötétséget az anyagi világban. 
Csak ezzel a plakáttal a magazin kinccsé válik. Még van egy csomó drótunk. Ez a szolgálat támogatta a 
tudatosság felébredésébe való bevezetést. Olyan, mint a Védanta hívők családfája. Ez azt mutatja, hogy a 
családfa részei vagyunk India Ősi kultúrájában. Ez a kép bemutatja az összes WVA munkáját. Aztán 
szintén feladatunk Vrindávaban, ismét a műanyag növekedése elleni cselekedet a Gangesznél és a 
Yamunában. Mindent megteszünk a jövőben, amit lehet, a magazin végén egy bekezdés él, amit úgy 
hívunk: az út maga Krsna. Egy képpel ahol a bakták Sraddha Devitől Srí srí Radha Govindajíig. Ez többé 
kevésbé egy felajánlás ami nagyszerű, amit teszünk a magazinnal, ez a magazin jóvolna, ha az összes 
templomban lenne, nemcsak eladás és ajándékozás céljából. A történet 1582-től 2011-ig. A bizonyosság 
ácsárjáink csodálatos erőfeszítéseiről egy jobb világért. Ez a munkák része, amit mi teszünk 
Vrindávanban. És azt akarjuk, hogy légy lelkes számos csodás dologban, mind abban ami körülötted 
megadatott. Haribol !!! Srila Gurumaharaj Ki Okay!!!!!
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