
Kérlek fogadjátok tiszteletteljes hódolatomat, most Gandarvika dd. fog néhány szót megosztani velünk. 
Vasárnapi chat ki jay! Sríla Gurumaharaj megérkezett Júli. 8-án Németországba és tegnap Svédországba 
ment. Ebben a pillanatban egy programban vesz részt, a Gothemborgi Centrál parkban. Néhány szót üzen 
a baktáknak, hogy megosszam a mai nap.
Kedves bakták, nagy üdvözöllek Svédországból. Nagyon szeretlek benneteket. Tegnap Skandináviába 
érkeztem, ez az első hely, ahol felelősség teljes szolgálatom volt Sríla Prabhupadnak. Dániában voltam a 
templom felelőse és aztán Svédországba. Meglátogatni ezt a helyet valami olyasmi, mint áhitatos 
szolgálatom megkezdésének napjához visszatérni. Hány életnek kell eljönnie, hogy megtisztuljon és kész 
legyen a lemondásra? De én értékelek minden egyes új napot a baktákkal. Itt Svédországban, ahol új 
bakták vannak és csodás a környezet. 
Tudod: Sríla Prabhupad bemutatja, hogy ez egy óriási feladat. De véghez akarom vinni. Ez egy teljes 
kihívás az ego ellen. Nem tudod, hogy milyen áldottnak érzem magam, mert ismét találkoztam Prabhu 
dattha Desh-emmel Braziliában. És látom, hogy a misszió valami kézzel foghatót tesz Braziliában. Ezt 
nagyon jó volt látni, a boldog bakták és maták a Visnuprija asramban, mint erős harcosok, akik védik a 
missziót, mint mások megmentői. Nos tudod, a bakták nem kevesebbek, mint megmentők. A húsevő 
emberek megmentői, a részegségtől, a lélek ellenségétől, a szerencsejátéktól, az ellenkező nem 
csalásaitól. A bakták a lélek orvosai. Ez az én életem. Azt akarom, hogy gyerekeim eggyek legyenek azok 
közül, akik vállalják a leges legfontosabb hivatás feladatát. Amit úgy hívnak, hogy a lélek orvosa. Ez a 
méltósággal való megélés. Mit tehetünk az életünkkel, ha nem vagyunk boldog emberek? A bakták 
megmentik az embereket a tudatlanságból, a magánytól. Megmenti azokat, akik nem tudják, hogyan kell 
szeretni, nem tudják, mit kell imádni. Megmentik az embereket, akik nem rendelkeznek megszentelt 
étellel. Ők az igazi megmentők. 
A pap átadja a sokaságot a hűségnek. Majd elküldi őket, hogy nézzenek TV-t. Hívőknek filozófia nélkül 
menteni az embereket értelmetlen. És egy ateistától szórakoztató. Így látom a baktákat, mint 
megmentőket. Megmentenek engem. Ily módon ők szakértelem nélkül mérhetőek. Egy bakta többet ér, 
mint egy egyetem jogcíme. Így kell alkalmaznunk mindent Krsna számára, amit nekünk adott. Minden 
tudást. Minden eszközzel meg kell menteni az embereket az illúzitól. Ha mentesz, meg leszel mentve. 
Mély szeretetem mindazok iránt, akik azt kívánják, hogy megnetsenek másokat. Természetesen nem 
önmagunkat. A Gurunk az, aki megmenti az emberiséget. Csak ezzel a keggyel vagy képes a Guru 
üzenetét elsajítani. 
Örökké folytatni akarom ezt, anélkül, hogy egy pillanatot is elvesztegetnék. Mert csak szeretetben 
próbálok megmenteni másokat, mindig az én szeretett Urammal. Az Úr mindig jelen van, amikor valaki 
beszél Róla. A Hari kathában. A prédikálás lehetősége nem könnyelműség a lélek jóakaróinak. 
Templomok nélkül prédikálni sértő a lelkemnek. A legrosszabb, ha Krsna Laksmiját fekteted a 
templomokba. Ez egy komoly dolog, mert a lélek aki prédikál, megteremti a reménykedés légkörét. 
Prédikálás nélkül az ott csak egy üres fészek, és önzés. 
Mit is mondhatnék a prédikálásról. Minden brahmanának gondot kell forditania a prédikáció helyére, 
mintha ők lennének a vezetők csúcspontjai. Néha egy vezetőnek nincs ideje, vagy nincs tapasztalata. Ám 
egy templomnak szüksége van szemináriumokra, és mindennapos csapatra. Minősített tanfolyamokkal. 
Számos ember keresi ezt. E javaslatok nélkül az emberek nem tudják, mit tegyenek, és végül a templomot 
megunják. Szükségünk van templomokra, változatos programokkal, amelyek több lehetőséget adnak, 
több feltételehez kötött léleknek, akik szeretnék elhagyni ezt a világot. Több tudatos művészre. Így  
kapjuk: aktív részvétellel jellemezhető! 
Ez az élete minden felavatott baktának. És azok, akik a templomon kívűl élnek, mindent Krsnáért kell 
felhasználniuk. Prédikálás mindörökké. 
El kell jutnunk az előadásokig, amelyek címe a Védikus bölcsesség…szintén kurzust tartani belőle. Sokat 
tehetünk a prédikálásért. Szeretnék Veletek is megosztani egy magyarázatot. 
Önelemzés és önsegítés. Van egy kérdésünk önmagunk felé. Mi volt Sríla Prabhupada javaslata nekünk, 
az üzenete számunkra a Maha Mantra, a Praszádam, a szannyászik…A lelkesedés átadása számunkra, a 
vágy, hogy gyakoroljuk a lelki életet, a különféle asramokban: Brahmacsári asramokban, a Visnuprija 
asramban, a Grihaszta asramban, a szannyászi asramban. 
Miért? Miért mindez?
Természetesen gondolok az egyéni életre. Mert végülis mi mindannyian egyének vagyunk, idejövünk a 
saját akaratunkból és mi át akarunk kelni az élet különböző részein, továbbra is bővül a tudatunk, és 
megvalósítunk mindent, amit kitűztünk célként az életben. Más szóval ez nagyon fontos. Ez olyan, mint 
Arjuna példája, amikor meg akarta tanulni, hogyan lője a nyilat a hal tükörképére, aki a vízben volt.



Dronacarya hívatta a különféle tanítványokat, akik így szóltak; 
néhányan „látom a halat”, 
még mások a tekintetét 
és mások a vizet látták…mindenkit kizártak, de aztán ott volt Arjuna. És Arjuna azt mondta, látom a hal 
szemeit. 
És Drondacarya így felelt: lődd meg a nyiladdal. És ennek köszönhette, hogy kivívta Draupadi 
Swayambarájának trófeáját. Elnyerte a lány kezét. Ezért kell, hogy világos legyen számodra, hogy mit 
akarsz az életedben. Amikor elérted a tökéletes fókuszálást, megvan a célod, akkor sikeres leszel az 
életben. Ez nagyon fontos. A cél az életedben. A Te projekted. Nagyon sokat meditáltam a célon, a 
törekvésen. Egy beszélgetés alkalmával azt mondtam az egyik baktának: csak egyetlen cél van az életben, 
hogy kapcsolódjon a szív mások szívéhez. Remélem az élet jóllehet..remélem teljes lelkesedéssel, hogy 
ezt alkotja sok lelki család. Mert minden ami vagy, az ösztönző más lelki családnak. Én is lelkesedtem a 
lelki tanítómesteremen keresztül. Egy lelki családot alkotok. Saját magam tettem ezt és nagyon hálás 
vagyok annak, aki ezt teszi. De nektek szintén meg kell tennetek azt. Természetes módon.
Ha elmégy egy iskolába, tanulsz és aztán tanítani fogod másoknak, amit megtanultál. Valami ilyesmi. A 
lelki tanítómesterem egyértelműen beszélt. Fel kell ajánlani az életed, hogy a lelki szeretet üzenetével 
megteljen. Nincs más dolog az életben, amit tenned kell. És elfogadtam ezt. Azért mert úgy vélem, ez a 
legjobb dolog, amit tenni lehet. Nem akartam a NASA mérnökévé válni. Azt akarom tenni, amit a lelki 
tanítómesterem mondott nekem. Azt mondta: ajánld fel az életed másokért, hogy képes légy az isteni 
szeretetre. Aztán ez az önkéntes program számára tökéletes, egy paradicsom. A kolostoraink programja 
erre való. A praszád osztás programja erre való. Készíts weboldalt, egy blogot, tedd közzé a képeket vagy 
videókat. Főzz finom praszádot a baktáknak. Minden erre való. Tarts leckét vagy mutass be új tanításokat. 
Minden amit a bakta tesz, erre való. A hal szeme az ez. Krsna szeretetének terjesztése.
Az a személy, aki komolyan veszi ezt, a lelki tanítómestered családja szintén ezért van. Mert ő hallja és 
látja ezt a lelki szeretet, az egyetlen dolgot, ami állandó. Ha van egy gyermekem és feleségem és nagyon 
szeretem őket, ez csodálatos, de nem jelenti, hogy megvalósítok valami csodálatosat a világban. Éppen 
ellenkezőleg, nagyon is lehetséges, hogy imádom a családomat. Megtehetem, hogy figyelmen kívül 
hagyom mások szükségleteit. Vagy beleértve a teljes bolygó helyzetét figyelmen kívűl hagyom. Az 
állatokét stb. 
Általában azt látjuk, hogy az emberek nagyon körülményesen gondolkodnak a személyes szükségleteiket 
illetően. Még elfelejtenek másokat. Nem látnak túl a családi szoros kapcsolatokon. De Prabhupada azt 
mondta világosan: hogy a lelki szeretet, az mindenki számára szeretet. 
Akkor miért küldöm az embereket különféle területekre? Azt mondtam: Nem mehetek arra a helyre, de 
szükségem van arra, hogy valaki menjen és prédikáljon ott és szeretetet adjon. Minden olyan személy 
számára, aki szeretne tudni valamit Prabhupadaról és a családunkról, evégett már van támogatási 
programunk. Farmok, ahol átadhatjuk ezt a szeretetet másoknak. Minden ember rendelkezhet egy Prabhu 
datta desh-el. Ahol ők képesek összpontosítani a befogadóképességükkel. Mindehhez a szereteted 
szükséges. A legfontosabb dolog az életedben. Laksmival vagy nélküle. Természetesen Laksmi nélkül 
semmi sem működik, de meg fogod látni evégből Krsnát. Add nekünk a pontos Laksmít, amire 
szükségünk van, tedd világossá a célod az életben. Ha úgy gondolod, hogy a célod a lelki szeretet, az 
egyetemes szeretet, az igaz szeretet, Krsna szeretete különböző formákban, mint Paramatma. Krsna 
szeretete az ő formájában, Vrindávanban. Mindez az élet esszenciája. Ha ezt elfogadod az életedben, az 
életed sikeressé válik. El kell fogadnod ezt. Krsna és az Ő szeretete a legnagyobb dolog. Krsna azt 
mondja világosan a Bhagavadgítában, hogy Ő mindenkit szeret. Krsna a mi közös pontunk. Krsnában 
megtaláljuk önmagunkat. Krsnában harmonizálsz. Krsnában megértjük saját magunkat. Megtanulunk 
szeretni. Képesek vagyunk énekelni és táncolni. Képesek vagyunk prédikálni mindenkinek a világon. 
Képesek vagyunk ízletes praszádot enni. Krsnában képesek vagyunk meghallani a nagy kinyilatkoztatást. 
Nekünk lehetnek szentélyeink, mint a Vrinda Bhumi például. Krsnában képesek vagyunk segíteni más 
nőkön, férfiakon, gyermekeken, mindenkin. Krsnában képesek vagyunk értékelni a lemondást, mint egy 
csodálatos ajándékot. Találkozhatunk a Vaisnavákkal folyamatosan a mélákon. Képesek vagyunk 
felismerni az anyagi test lényegét. Megláthatjuk a lelki tudományt. Leküzhetjük a mohóságot és jó 
dolgokat tehetünk mindenkivel. Képesek vagyunk szeretni kéjelgés nélkül. Képesek vagyunk megérteni, 
hogy Krsna és Rádha az oka, az isteni hitnek. Meg tudjuk tanulni a lelki tanítómesterek szívének 
bhadzsanjait énekelni. Felelőssé válhatunk a Földanyáért. Ünnepelhetjük a Rasa Yatrát. Képesek leszünk 
a prédikálás súlyát megtapasztalni. Gurudeva Atulananda leckéit halgathatjuk. Mentessé válhatunk a 
születés és halálozás körforgásától. Krsnában van minden. Nélküle nincs semmi. Mindenkinek a legjobbat 



szeretném. Mert megtaláltam mindent Krsnában. Így azt akarom mondani mindenkinek, hogy jöjjön 
Krsnához, mert akkor mindened meglesz. Mert mindened lehet gond nélkül. Így ki akar Krsna nélkül 
maradni? Csak egy bolond. Ez elviselhetetlen számomra. Képtelen vagyok elviselni, hogy testvéreim 
evesztették ezt, mert nem tudnak Krsnáról. Ezért a lelki tanítómesterem nekem adta Krsnát. És ezért a 
lelki tanítómesterem azt mondta nekem, hogy váljak prédikátorrá és vigyem hírül az üzenetét. Mert ez az 
üzenet az emberré válás tökéletessége. Így teszem ezt több éve. Csak arról beszélek, hogy mi Krsna 
számunkra. Emögött nincs személyes szándék (önös érdek). Csak beszélni szeretnék a szeretetről, ami 
meghódította a teljes szívem. Megértem, hogy ez a legnagyobb dolog, ami létezik. A legnagyobb 
transzcendentális szeretet. Azt hittem, hogy az életünk fő témája, hogy hogyan tehetjük az embereket 
Krsna hatásköre alá. És kapcsolódhatunk Vele a bakták társulásában. Természetesen valamennyi ember 
eljön és különféle dolgokat tesznek, ez mind lehetséges. Hanem valójában egyesek maradnak, teljes 
gondoskodással őrizve ezt az üzenetet. És amikor azt látjuk, hogy a második generációs bakták kiknek 
fiai bakták, akik szintén vezetők és elkezdik létre hozni felelősséggel a lelki tanítómesterünk családjának 
folytatását…
Tudjuk, hogy hatalmas áldást kaptunk. Tudjuk, hogy az emberek többsége még csak nem is marad a 
gyerekeivel…a gyerekek menekülnek az otthonaikból, mert nem értenek egyet a szüleik elképzeléseivel. 
Mindez azért, mert nem értik Krsna célját. Krsnában lemondottá válhatunk, és házas emberekké 
válhatunk, kíváló szülőkké válhatunk, anyákká, és felelős testvérekké. Krsnában megtudhatjuk, mi a 
felelősség. Krsna nélkül senkinek sincs valós felelőssége. Úgyhogy, valamennyi embernek van 
felelőssége az anyagi világ kölünféle területében, de nem értik a karma törvényét, annak fogalmát. A 
felelősség korlátozott. Krsnában csatlakozhatunk és Krsnában van a mi tervünk. Szóval így kell 
meditálnunk mindig a következő lépésen a templomainkban. Hogyan tudunk szolgálatot tenni az 
emberiség számára és hogyan támogathatjuk azt. 
Így a templomok vezetőinek több és több erőfeszítést kell tenniük. És nem szabad szem elől téveszteniük 
a hal szemét. A szem a küldetésünk. Mert ha elvész a cél, akkor különféle dolgok után rohangálunk. Egy 
kis szolgálat itt, egy kis szolgálat ott. Felelősség nélkül nincs munka. Természetesen, ha a lelki 
tanítómester ad neked szolgálatot valamennyi területen az OK. De ha nem, nekem lesz felelősségem. Ez 
olyan, mint mindenki barátjává válni és senkit sem szolgálni. Ez nem Krsna tudat. Az egyik fontos 
hangsúly a Kanál Forradallmán van. Mert nem sok ember érti a fontosságát, hogy az állatok a testvéreink. 
És ezek az emberek nem értenek semmit a lelkiségből. Nem tudok sokat tenni az állatokért a 
vágóhidakon, de képes vagyok csökkenteni a vágóhidak ügyfeleit. Megtehetem, hogy megannyi 
embernek azt mondom, hogy NE egyen húst. Ne gyilkolj többet. És ebből rendszert csináltam, ahol 
minden ember részt vehet az OKI-k forgalmazásában. És megoszthatják az információt ezzel. Az ember, 
aki szereti a Kanál Forradalmát, szintén szeretni fogja a baktákat. Mert rájönnek, hogy a bakták 
együttérzőek. Így hoztam létre ezt a kampányt…és néhány bakta nem értette ezt, és azt mondta: Óhhh 
Paramadvaiti Maharaj csak a vegetariánusság reklámját fogja tenni. És ez igaz, én létrehoztam egy 
programot, így mindenki vegetariánussá tud válni. Ha az emberek vegetariánussá válnak, de nem lesznek 
bakták ebben az életben, azt hiszem, hogy Krsna ezzel lesz megkérve. Természetesen nem állítjuk le a 
prédikálást. Sok mindent teszünk, így az emberek ki tudnak jutni ebből a világból és Krsna baktájává 
lesznek. Prédikálni szeretném Sríla Prabhupada üzenetét, a Srímad Bhagavatamot. Valamint sok helyen 
találod, ahol Prabhupada a vegetarianizmusról beszél. A lelki élet előzeteseként. Akkor elfogadom ezt és 
megfogadom ezt a módszert. És ott van sok más módszer, mint a Bölcsesség Háza stb. Mindent 
ugyanabból a célból, hogy az emberek képesek legyenek Krsnában a választ megtalálni. Jobban mondva 
így: először megtalálják a fontosabb válaszokat. Aztán érdekeltté válhatnak a válasz okával 
kapcsolatosan. Mindezt egy kicsit így vagy képes megérteni, melyik a hal szeme a látásomban. 
Megpróbálom csak a szemet látni, az egyetlen fontos dolog számomra és a szeretet a Vaisnavák között a 
szeretet esszenciája. Az állatok iránti szeretet ateisták számára.
Például: csak az Oida Terápia egyetlen beszélgetésével, képes vagyok Istenről beszélni az emberekkel. 
Akik nem beszélnek Istenről több, mint 20 éve és semmit sem akarnak tudni Istenről, de a hit ereje olyan 
nagy, hogy ismét meg fogják ismerni Isten üzenetének fontosságát. És Istennel való összhangot. Ez az 
összes lelekem üzenete részemről számotokra mára. És értékelem, hogy a csapatomba voltál. Nagyon 
szépen köszönöm, a csodálatos társaságot, amit adtatok nekem. A legfontosabb az életünkben a munka, 
hogy Krsna örömére cselekszünk. 
Azt mondta a Bhagavad gítában: patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati tad aham 
bhakty-upahritam ashnami prayatatmanah. 



Minden amit szeretettel és odaadással kínálsz, elfogadom azt: egy levelet, egy virágot, a vizet. És a 
következő vers azt mondja: yat-karoshi yadash-naasi yaj-juhoshi dadaa-siyat yat tapas-yasi kaunteya tat-
kuru shvama-darpanam.
Minden amit teszel, mindent, amit megeszel, mindent amit elajándékozol, mindent ajánlj fel Nekem 
valamennyi vezekléseddel együtt. Más szóval Krsna csak a szereteted akarja. Azt fogadja el. És az egész 
szíved akarja. Mindent akar, ami a szívedben van. Nem elégszik meg csak egy darabkával. Ő nem csak 
egy baráttá szeretne válni. Életed főszereplőjévé akar válni. És a szeretet olyan, mint ez, amikor elfogadsz 
valakit, akkor ő a szíved főszereplőjévé válik, majd a kapcsolat minden élet számára. Nem csak egy kicsit 
akarunk Krsnával lenni. Egész életünkben Krsnával akarunk lenni és azután, és örökkévalóságig. Ez a 
bakti jóga. Azt akarom, hogy maradjon az Uram mindörökké. Élvezni akarom a jó csapatot és a 
praszádamot. 
- És az én Tv-mel és a tudatlanságommal akarom folytatni. Ez nem elfogadható.
Ezeken a szavakon meditáltam ma és szeretném megosztani ezeket veletek. Ha harmóniában vagy és az 
Úr egy baktájával, akkor mindig megtalálod a módját. Mert, hogy mindig önkéntes legyél, ezt Krsna nem 
akarja. Bárki lehet bakta elkötelezettséggel. Ez az a valami, ami felelőssé tesz mostantól. 
Te a rossz kapcsolat elkerülésének oltalmazója vagy, rossz érzést keltő szavak, az ottani fölényeskedő és 
ilyen dolgok…Maja mindig ott lesz, agresszív, frusztrált stb. 
Ez az én javaslatom a jó missziónkért és neked. Ha a helyzet része vagy, soha nem fogod megbánni. Nem 
lesz okod siránkozni. Ez egy nagyon fontos ajándék. Mert Krsna mindig az igazsággal van. Az emberek, 
akik az igazság ellen vannak, Krsna azokat nem veszi figyelmbe. És néhány bakta, aki az igazsággal akar 
maradni, pácienssé kell válnia. Ha nem válsz pácienssé, akkor senkinek sem prédikálhatsz. Harmonizálok 
a családunkban másokkal, mert a családunk a legfontosabb egyetemes élethivatás a világban. A lélek 
orvosai. A lelki tanítómesterem azt mondta: a küldetésem a bramanák iskolája és minden brahmana a 
törvény szerint a lélek orvosa. Így üdvözöljük a lélek orvosainak (egyetemi) karját/szakát. Mert nagyon 
sok fontos dolgot tanítunk. Minden szempontból a lélek a legfontosabb. Ha meggyógyítod a testet, de 
léleken nem segítesz, akkor nem valósítod meg a lényegét az (egyetemi) karnak. Ezzel az üzenettel 
búcsúzom és mindazoknak, akik valamilyen formában a lélek orvosai egy szívbéli ölelés. Most prédikálni 
megyünk a város parkjába egy programra. Sirla Prabhupada Ki Jay !!! Srila Gurumaharaj Ki Jay !!!

Fordította és közreadja:

Hariprija


