
Vasárnapi Chat a Vrinda Családtól Ki Jay! 
Pancatattwa Prabhu das mindenkit üdvözöl, aki részt vesz ezen a cseten. Azt mondja, hogy Sríla 
Gurumaharaj néhány vendéget szolgál és amint befejezte, elkezdi a csetet. Pancatattwa Prabhu azt is 
mondja, hogy Krsna Kirtan Prabhu Lengyelországból kiadott egy bhajant Gurumaharajtól. A bhajan: 
„Bhaja hu re mana” és ezen a linken találod meg: http://www.youtube.com/watch?v=sCuHtnAHqXU
Sridhara Maharaj Lengyelországból Mrindangán játszik: http://www.youtube.com/watch?v=R-
yvOY_ZBo0
Gurukulitól szintén egy másik bhajanos videója http://www.youtube.com/watch?v=xW5MSTcG1po
Egy másik videó A Kanál Forradalma a Csílei Yátráról: http://www.youtube.com/watch?v=N-o5SI45jiY
Másik ember a 2011-es Rasa Yatráról, a Csílei beszámolóból: http://www.youtube.com/watch?
v=7RUhLDPESjs
Hálás köszönet Nektek Srípad B.V. Damodara Maharaj, Srípad B.C. Narayan Mahaharaj és Srípad B. V. 
Tírtha Maharaj. Itt is van egy új videó: Gandharvika dd. Ausztriából: http://www.youtube.com/watch?
v=V8MQpG0Dq9k
Mindezen videók, amelyek újak voltak, már a múlthéten megjelentek. Másik elindításával láthatjuk az 
egyetlen német yatráról készült videót, amikor bhakták találkoznak a Legfelsőbbel, igazán szép. 
http://www.youtube.com/watch?v=8lMR4rqDrAM
Most jön Guru Maharaj heti jelentése Mayapurból. Nagyra becsüljük azokat a bhaktákat, akik közzéteszik 
és megosztják az interneten a videóikat. Gandharvika Anya Devi Dasi üdvözöl mindenkit a cseten és azt 
mondja: Az elmúlt napokban Sríla Guru Maharaj elfoglaltsága az volt, hogy Delhiből utazott Kalkuttába 
repülővel. Éppen Kalkuttába érkezése után tiszteletét akarta tenni, hogy Sríla Bhakti Ballabha Tírtha 
Maharaj fogadja. Egy órán át látogatta Maharajot, és megosztotta vele a legutóbbi dolgokat, amiket a 
WVA tett, a Srí Vrindavan projektjében. Megjelentettünk néhány fotót az összejövetelükről itt:  
vrindablog.blogspot.com
Srila Tirta Maharaj örömteli volt, a Világ Vaisnava Egyesületének magazinja miatt. Ezen a blogon 
felmérheted a pillanatot, amikor Sríla Guru Maharaj átadja a magazint Sríla Tírtha Maharajnak. A  
Vrindávanról készült posztert is megmutatta. T.M méltányolta ezt a sok munkát. Majd a weboldal 
következett, amely Sríla Bhaktisiddhanta dicsőségéről tanúskodott. www.bhaktisiddhanta.com 
A következő napon Vrindávan Irodájában Sríla Bhakti Kumund Santa Maharajnak akarta tiszteletét tenni, 
aki az utolsó élő szannyászi Sríla Bhaktisziddhanta Saraswati Thakur Prabhupadatól. Sríla Santa Maharaj 
egészségi állapota kétséges, mert elég idős, de ennek ellenére a bakták elmennek, hogy tiszteletüket 
tegyék. GuruMaharajunk mindig meglátogat különböző idős ácsárjákat, hogy kegyeiket kérje. Ezek után 
Mayapurba utazott, hogy áldását adja nekünk. Jelenleg itt 20 ember körüli lehet a csapat, akik kísérik őt 
és segítik a különféle munkáiban. A fő feladata Mayapurban a gát tisztítása és a Világ Vaisnava 
Egyesületének megerősítése. Az első projekt Prisni matajível aki a tisztaság felelőse ott. Az utcák minden 
nap ragyognak, köszönet érte, mondta Guru Maharaj. Prisni éppen elment templomot takarítani, 
csodálatos szolgálatot tesz a Vrinda Család nevében. Sríla Guru Maharaj pont megérkezett a szobába, 
hogy elkezdje a leckét. Köszönöm a figyelmet.
Bap - Mayapur:  Srila Prabhupada ki Jay! Kedves bakták! Meg akarom osztani veletek, hogy ma mértem 
fel, hogy az idő eléggé lerövidült, mert meglehetősen közel van Gourpurnima, és az ünnepség után 3 
napot maradok Vrindávanban és aztán Német országba akarok utazni. Rájöttem, hogy nem fejeztem be a 
munkám még, annak ellenére, hogy egy remek csapatom van itt, akik rengeteget segítettek. Akárhogyis, 
azt gondolom jobb késleltetni, mint kapkodni, és később megbánni. Holnap fogom a munkát közzétenni 
Mayapurban. Holnap a bakták Parikramára mennek, Srí Caitanya Gaudiya Mathoz, mert ott Sríla Bhakti 
Ballabha Tírtha Maharaj 50.-dik szannyászi fogadalmának évfordulóját ünneplik. Kevés időnk van, de 
sok teendőnk. Ma már meghívták a családunk egy különlges csetre. A cset célja, hogy megerősítse a 
kapcsolatainkat a vasárnapi cset által. A vágyam az, hogy a bakták látogassák a vasárnapi csetet, 
megpróbálom megszemélyesíteni ezt, és átalakítani a közvetítést, hogy az nektek jobb kötelékké váljon. 
Különben is, a JóIsten adott egy nagy családot, így nincs más utam, mint mindenkivel tartsam a 
kapcsolatot. Különösen, ha Panamára vagy Costa Richára gondolok, amelyeket nem tudtam meglátogatni 
az elmúlt években. Két okból: nem volt időm, bár ezek a vidékek a repülőjegyből olcsón kijönnek. Mert 
mindig a legolcsóbb módon szeretek utazni, hogy ne kelljen Krsna Laksmiját költeni. A bhakták mellett 
akarok maradni, szívtől szívig kapcsolódni, hogy elmélyítsem az elkötelezettséget a családunk között és 
ez erősíti Sríla Prabhupada akaratát. Szenvedek a mondástól: „ ne harapj többet, mint amennyit meg tudsz 
rágni.” Mert el kell utasítanom az új szolgálatokat, amíg a régiek nincsenek készen. Egyes területeken ez 
nehézségeket okoz, olyanokon mint a Bölcsesség Háza és ez az oka, noha külön választjuk a Vaisnava 
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filozófiát a jótékonysági tevékenységtől, meggyőződtünk, hogy a nagy jótékonykodás megvalósítása a 
lelki identitásunknak. Megérteni azt, hogy nem a szervezetünk vagyunk, ahhoz, hogy megértsük, hogy a 
Végtelen szolgái vagyunk. Az Egyetlen, aki termeli a létünket, és azt is felismerni, hogy csak a spirituális 
szerelem elégíti ki a lelkünk szeretet éhségét. Ezért sokat foglalkozunk a téma nagyszerűségének 
fontosságával, de nem találjuk a tökéletes nyelvet bemutatni a széles nyilvánosság előtt. Ma a Gaudiya 
Vaisnavizmus néhány aktuális és jövőbeli vezetőjével érintkezem. Meglátogatok néhány szannyászit, és 
ők meglátogatnak bennünket az egyszerű asramjainkban, amelyek egy kis földi paradicsomok. 
Mi is dolgozunk kiadványokon és ezek nagy feladatokat rónak ránk, különösen akkor, ha azok hindiül 
vagy bengáliul vannak. Például készítünk egy kis fordítást bengáliból, de ráébredtünk, hogy azok az 
emberek, akik tudnak bengáliul, csak néhányan, akik hibátlanul olvasnak bengáliul, mivel nem tudunk 
hindiül vagy bengáliul, így a munkánkat nem értékelték, mert nem olyan sok ember tud Angolul vagy 
spanyolul. Úgy értem azokat a plakátokat, amelyeket bemutattunk. Azonban a minap volt egy 
figyelmeztetés a helyes viselkedésről a Szent Dhamon. Már említettem, hogy a WVA ülése során, nagyon 
jól fogadta, hogy egy tervet kell kihelyezni minden riksásnak, hogy a Szent helyen rendeletbe legyen 
foglalva egy tudatos életvitel, ami a vallásos élet fellendítője. Itt vannak vegetariánus hotelek, amelyek 
nem vegetariánusosak és az alkohol is megengedett, így sok problémát okoznak. Vrindávanban azok a 
problémák megoldódtak. Itt Mayapurban a víz nem fekete a Gangeszből, de más gondok is vannak. 
Ahogyan a missziónk hatalmas támogatást kap, úgy más templomokból vagy emberektől reméljük, hogy 
tesznek néhány fémrácsot a városok szennyvízeihez. Reméljük, hogy az felfogja 99%-át a műanyagnak, 
amely szabadon áramlik a Yamuna folyóban. És amit a műanyag a folyóban tesz, az borzasztó. Ha ez a 
vízben marad az rengeteg problémát okoz, mert időnként a halak megeszik és aztán belehalnak a 
szennyeződésbe. Ez azokra a tehenekre is vonatkozik, akik fogyasztanak a műanyagból, aztán meghalnak. 
Nem igazán vagyunk tudatában ezeknek a problémáknak, amikor mi nyugaton gondolkodunk a 
prédikációról és a vegetarianizmusról, a könyv osztásról stb. De amikor jövünk a Szent helyre, 
megfigyeljük azt, hogy valamennyi bhakta felelős a szennyezettség miatt. A legszentebb folyó a világon 
Prayatok Swam: Radhe. Ezért tettünk számos száraz fürdőt Vrindávanba és Mayapurba. Ezek valóban 
csodálatosak, mert segítenek megtisztítani az ivóvizet, a tífusz és a kolera helyett. 
A levest képes átalakítani természetes anyaggá az emberi szervezet, kíváló trágya a mezőinkre (a kémiai 
tudomány segítségével). De révén, hogy tudatában vagyunk ennek és újságba reklámozzuk, már terjed ez 
a szokás egyre több helyen…
Ha nem cselekszünk most, néhány nap múlva eljön az idő, amikor nem lesz több víz, hogy fürödhess, és 
abban a pillanatban fogod megbánni azt, hogy számos litert elpazaroltál és ez háborúhoz is vezet és más  
problémákhoz. Mert a víz egyszerűen fontosabb, mint az olaj vagy a petrol, és ha nincs vize az 
embereknek akkor elindul a feszültség. És a nagy probléma akkor kezdődik, amikor egy ország nem 
engedi egy másik országnak, hogy hozzáférjen egy patak vízhez, akkor valódi problémák merülnek fel. 
Ma lehetőségünk volt, hogy Mayapurban az Új Istenséget meglátogassuk, a templomba, ahol Srí Caitanya 
és Nityananda először találkozott. Nandanancary és az ő feleségével szemben. Őket telepítették az új 
templomba, ahol Sríla Bhakti Saranga Goswami Maharaj által imádták. Volt egy nagy ünnepség 
Abhisekkel szemközt Nandanancarya és az ő felesége. Holnap lesz az ünnepsége Sríla Tírtha Maharaj 50. 
szannyászfogadalma évfordulójának. Tegnap rengeteget fáradozott, hogy részt vehessen a WVA 
összejövetelén. És azt akarjuk, hogy nyomon kövessék a WVA munkáját, március 17-én következik a 
Gopinath Gaudiya Math, Madhavendra Puri napja. Készülünk a Vináról jelentéssel, így mindenki el tudja 
olvasni és láthatja a helyi események történéseit. A következő március 17-én lesz a legfontosabb 
találkozó, habár a legfontosabb tagok még nem érkeztek meg. Holnap lesz a WVA egy másik eseménye, 
mert Tírtha Maharaj lett a legfontosabb felhatalmazója a Gaudiya Vaisnavizmusnak a világban. És a mi 
áldásunk, hogy kegyelmét küldi Sríla Tírtha Maharaj. Az Ő ölelése ez a dédelgetés és érzelmi hatás 
amelyet el akarok küldeni mindannyiótoknak, ez a videó erről szól. Szóval ez szívet melengető, amikor 
valóban előrehaladott bhakták szívűkön viselik mások sorsát. A küldetésünk feladata, hogy mindenkit 
boldoggá tegyünk, Sríla Prabhupada utsításainak nektárját tovább adjuk. A filozófiát a legteljesebben 
akarjuk tudni, szeretjük, amikor sok bakta válik képzetté, de lényegében szeretnénk alázatosak maradni. 
Más szóval, azért akarunk alázatossá válni, mert azok vagyunk :-)
Alázat számunkra a szeretet üzenetének átvétele, amelyet kaptunk. Igyekszem egyértelmű lenni. Ha 
valami nagyszerű dolgot akarsz adni a világnak, akkor a Caitanya Caritamritát vagy Bhagavad Gítát 
terjeszd. Ha azt szeretnénk, hogy valami mégnagyszerűbb legyen, viselkedj úgy, hogy az embereknek 
legyen kedvük elolvasni a Caitanya Caritamritát vagy a Bhagavad Gítát. Mert ezek a könyvek statikusak 
és passzívak és ha nem olvassák, akkor nem lesz rájuk hatással. Aztán a mi Szévánkban 



(szolgálatunkban) a szakaszok, hogy elkészítsük a sok alkotó elemet, hogy azok ösztönözzék az 
embereket az ő lelki életükben. És apropó, Jananandana Devi Dasival számos elemek exportját 
szervezzük, mint például a plakátokét, a különféle eszközökét, oltárok kellékeit az Istentiszteletért stb. A 
japától kezdve az imlitláig. Minden olyan dolog, amire szükséged van az életben, a Védikus kultúra 
vezetése alatt. Azon felül valamennyi csodás kagylóra akár, amely oly különleges, mivel Laksmi Dévi él 
bennük. Badarayana valamennyit belőlük Peruba visz. Ez mulatságos volt, mert egyszer azt hallottam, 
hogy a Laksmi kagyló élénk növekedése az óra ellen van, mert nagyon különleges kagylók. Ezt 
megkérdeztem egy professzortól, hogy a kagylók az óra ellen vannak-e, ő akkor megmutatott nekem egy 
bit mennyiségű kagylót, amelyet ő adott nekem (6 Laksmi kagylót), mint ajándékot. Meglepődtem, és 
rohantam Bhaktivedanta Manorhoz, ahol Sríla Prabhupada volt abban a pillanatban. Aztán átadtam Sríla 
Prabhupadanak a Laksmí kagylókat és az Ő titkára megmutatta Neki, mert abban a pillanatban nem 
találkozhattam Vele személyesen (darshan – vagyis fizikai kontaktus nélkül találkozni a mesterrel – a 
fordító :-) )  és a titkára mondta nekem: -„Igen ezek a Laksmidevi spirális kagylói” majd ő nagyon szépen 
megköszönte nekem. Amint brahmacsári voltam(lettem), nem tudtam utazni Laksmídévivel, így kerültem 
érintkezésbe Sríla Prabhupaddal. Röviden el szeretném mondani a vasárnapi csevegésünkön, hogy nem 
csak azért fontos, hogy kapcsolatot teremtsünk, de azért is, mert lehetőséget ad azoknak az embereknek, 
akik szeretnének csatlakozni a Vrinda családunkhoz, tanulhatnak a régebbi csetekből és megérthetik, mi a 
kötelességünk és szolgálatunk a világban. Igyekszünk teremteni egy olyan generációt, akik szeretnek 
másokat, és jó dolgokat szeretnének másoknak. Bhaktivinod Thakur Namahathas vonalát követve el 
akarjuk érni, hogy minden ház egy templom legyen, és minden családból jöjjönek a bhakti nagykövetei. 
Számos tanító anyagunk van, de amire fókuszálunk azok a szeretetteljes kapcsolatok, a dinamikus, kreatív 
és lelkes kapcsolat a bhakták között, annak érdekében, hogy egy jobb világ alakuljon. Egyszerűek 
vagyunk, mert Isten és a valóság egyszerű. A szív nyelve a szeretet. Lényegében az az aggasztó, hogy 
más emberek a saját jólétükért élnek. Amikor ilyen szavakkal és gesztikulációkkal találod szembe magad, 
ha nincs a mögöttes tartalom a hozzáállásban, éppen csak kedves szavak, és kedves gesztikulálás, az nem 
más, mint csak diplomácia és képmutatás. Nekik semmijük sincs, amivel a lelki életben előre 
haladhatnának. és úgy, mint nekünk – emberi lényeknek – kevés az időnk, hogy megosszuk, meg kell 
tanulnunk hogyan kell egymást szeretnünk, és az Egyetlent aki teremtett, aki alkotott bennünket. Szóval 
ezért nagyon fontos, az ilyen csetek művelése Veletek, ez a kapcsolat emiatt nagyon fontos nekem. 
Vezetni egy lelki családot nem könnyű. 
Az nagyon jó, amikor nagyon sokan a Krsna Tudat gyakrolásával egyetértenek a Vrinda családban, és 
nagyon személyessé válnak, a szeretetet és gondoskodás irányítása alatt. De az is az igazság, hogy néhány 
sikeres dolog egy-egy irányzatot termel. Ám a transzcendencia képlete nagyon bonyolult, főleg azt 
felfedezni ebben a világban. Ezért személy szerint én mindig segítem ezeket az erőfeszítéseket, amelyek 
nem profit orientáltak! Ha valaki a nyereséget tartja szem előtt, az jobban tenné, ha egy 
magánvállalkozást nyitna és nem a templomokon keresztül tenné! 
Az természetes, hogy a templomokban egyes tevékenységünk elősegíti a profitot, ami csupán a szükséges 
költségeket fedezi, amit Sríla Prabhupad így hívott: a fenntartás költsége, az elismerés része. De a 
mohóságot az emberben soha nem elégíti ki a kevés fenntartási költség. Ráadásul néha ők partnerei 
akarnak lenni az Úrnak és szándékaik ezen része szennyezik a lelki atmoszférát. Ezeket Krsna nem fogja 
jóváhagyni, tudom nagyon jól, hogy miről beszélek, mert szembe kell néznem az ilyen jellegű különböző 
összetűzésekkel, bizonyos gyakorisággal. A részletektől megkíméllek itt, de néhány ponton elemzem és 
rávilágítok, mely dolgok fertőzik meg a mentális egészséget. 
Rendszerint elillan a lelkiség, ha az ember bonyolult hosszadalmas dolgot tesz, és nem hallgatja a 
Bhagavatam leckéit rendszerességgel. Ahogyan nem hallgatja a tisztább gondolatokat, úgy nincs garancia 
arra, hogy az őrültség ne zavarja meg az elmét. 
Reggeli hallgatás egy minőségi intenzív védelmet ad. Van, ki úgy gondolja, már túl fejlett a tiszta a lelki 
gondolatok meghallgatására, és nem akarja azt hallgatni a lelki tanítómestertől…
Így már szóba jön a súlyos válság, amit csak a csoda gyógyíthat meg. Természetesen, nem vagyunk 
ellene, hogy néhány bakta üzleties, amelyeket jól kezelnek és adományzonak a Krsna Tudatnak. 
Az amit nem tudunk tolerálni, amikor mások gondolatára támaszkodva haladnak előre egyes emberek. 
Ahogyan azt sem, amikor más verejtékével ékeskedik valaki a Vaisnava közösségen belül. Ez mind 
csúnya dolog…és amióta volt a világban kizsákmányolás, muszály a felszólításra éberen figyelni. Ez 
alkalmazható ezekben a pillanatokban valamennyi baktára, hogy vannak más bakták, akik dolgoznak a 
közösség fejlődéséért, rengeteg teher alatt. Amikor rengeteg szép dolgot művelnek, ezt sajnos soha nem 
hagyja ki az, aki ötletet akar lopni, saját haszonszerzése céljából. 



Azoknak nem elég csak az ügy egy szelete, nekik szükségük van az egész dologra… 
Az életük Krsna kizárása eddig a pontig. Egy csipetnyit még maradnak, egy szemernyit még maradnak az 
anyagi haszonsznokban.
Ott egy csomó példa erre a missziónkban, amióta töredékét műveljük. Amikor 1984. –ben elkezdtük 
fogadni a tanítványokat Kolumbiában az elhagyatott földeken, a barátaink nem akadályoztak. 
Azok lelki missziója 27 éves, amit a vállamra helyeztek és mind azokéra, akik támogattak a szeretet 
szikráival. És ez, azaz idő, amikor a missziónk legalább létrehozott egy jó Siksa Guru mennyiséget, 
valójában már akkor… Mert a Siksa Guruk akik voltak, mindenkiben tartották a lelket, mert egy jó 
rendszeres okatató nélkül, igazán nehéz megtartani a lelkesedést. Így, amikor azt mondom, akarom látni a 
sok Siksa Gurut, a szívemben igazán azt mondom, akarom látni az embereket, akik annyira elkötelezettek 
és eltökéltek. Ezzel tudjuk továbbra is foltytatni a problémákkal ötvözve a mestereink misszióját. Amikor 
szükséges nem fognak kétségbe esni és irígykedni. Mert a hívás Srí Caitanya Maháprabhutól ered, és a 
hívás mindenkinek szól, és ha kell alkamasint, akkor használd. 
Minden temlpmban szeretnék ott lenni, és gondoskoskodni minden baktáról személyesen, de 
természetesen Krsnának más tervei vannak. Úgyhogy szólok hozzád, amennyire alázatosan csak lehet, és 
teljes szívemből kérem légy erős, tartsd meg a hited és az emberekre vigyázz, ahogyan haladsz a Krsna 
felé vezető utadon. Légy tudós, de soha ne légy rá büszke, csak mert te jól játszol mridangán vagy egy 
nagyszerű pujari vagy, vagy csomó mantrát memorizálsz vagy egy nagyszerű Laksmí gyűjtő vagy. Nem 
hogy megcsodálnád a táncosokat, nem hogy kiemelnéd az OIDA terápia filozófiáját. Nem kell Sríla 
Prabhupad Missziója által a személyes titkárának lenned, az alázatosság szolgájaként. Nem kell kíváló 
szakácsnak lenni vagy nagyszerűnek lenni bármiben. Csodálatos kíválónak lenni, és borzasztó önteltnek 
lenni, mert ezt úgy hívják fütyülés a világra. Nagyon könnyen történik mindez, amikor egy személy 
bármilyen siker bűvkörébe kerül.
Ezzel a pár szóval szeretném zárni a mai csetet. Amit Mayapurból közvetítettünk a Jahnavi Kunja 
Gaudiya Math kunyhóból, szemben a Gangesz folyóval. Amikor volt egy kis internet lehetőség. És ez 
arra készetett engem, hogy gondolkodjak egy másik dologban. Amikor mi csatlakozunk a csodás 
technológia egy parányi formájához, de ügyelünk a barátainkra nem túlságosan függve a technológiától. 
Mert a világ folyamatai nem függnek a technológiától. A világ a szív őszinteségén alapszik. Ha pár napra 
az összes technológia meghalna, az marad csak, amit érzel a szívedbe. Így rögzítesz mindent. Avagy 
kérjük, hogy az adatok tárolódjonak a hard disceken vagy műveltség formájában a könyvtári könyvek a 
szívünkben mindent tároljonak el? Ez az egyetlen megbízható memória bank. 
Amikortól az Úr van az emlékezetünkben, felidézzük a büntetésünket. Mert amikor zaklatott vagy, mi van 
a merevlemezeden, az nem ér semmit. De most ne kezd el letörölöni az összes filet a merevlemezedről. 
Mert nekünk erre is szükségünk van. 
Nagyon nagyon közelinek érzem magam hozzád, a távolság ellenére. Köszönöm Isten, hogy 
megmentetted Dél Amerikát ezen a héten a Japánból eredő cunamitól. Ahol a materealizmus kap egy 
pofont, akkor az egy emlékeztetés, hogy a természet sokkal erősebb, mint az ember és az ő fejlesztései. 
De felteszem, az ember akarni fog változtatni? Ez itt a nagy kérdés. Úgy tűnik az emberek meg akarják 
oldani. Minden apró rész tudomány és semmi csekély lelki lemondás. Mert hogy a mi feladatunk a lelki 
élet, ez a leghatásosabb dolog. Nagyon nehéznek találom ebben a formában a csevegést, hogy személyes 
kérdésekre adhassak választ. Amit a jövőben tenni fogunk, hogy a cset sokkal dinamikusabb legyen, a 
kérdéseid küldd el Pancatattwa Prabhunak vagy a megfelelő cset koordinátornak és el fogom olvasni 
azokat a kérdéseket a cset előtt és válaszolni fogok az összes megfelelő kérdésre. Mert előtte használni 
fogom olyan 4 vagy 6 órát a személyes kérdések megválaszolására, utána a cset jön. Aztán a következő 
vasárnap a válaszok összegyűjtése a kérdésekre, amelyek rejtettek, és esetlegesen, ha lehet, kérlek legyen 
tömör. A következő vasárnap lesz a Goura Purnima befejeztével, mert a Gaudiya Vaisnava új éve 
kezdődik a Goura Purnimban. És elkezdjük a rendkívüli ülését. Ki fogjuk szelektálni a legfontosabb 
kérdéseket, ők küldhetik mindvégig a héten az emailokat. Srila Prabhupada ki jay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Srila Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj ki jay! Srila Bhakti Pramore Puri Maharaj Ki jay! WVA 
szolgálata ki jay! Vrinda Család ki jay! Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaj ki jay! Goura 
Premanandi jayyy! Hari Bolo!
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