
Jay Hare Krsna, dandavat! Kezdődjék a cset, amibe Pancatatwa Prabhu fog bennünket bevezetni. Kedves 
lelki testvéreim! Kérlek fogadjátok tiszteletteljes hódolatom. Gurudeva Atulananda Srí Vjásza púdzsája ki 
jay! Srila Gurumaharaj Ki Jay! Vrinda Család vasárnapi összejövetele, Ki Jay! Most jön Gurumaharaj, 
aki elkezdi a csetet. Először válaszolni fog az első kérdésekre, amelyek a héten megérkeztek. Ide tudod 
küldeni a kérdéseket: preguntas@officebap.com
Gurumaharaj a Sri Mayapur dhamban tartózkodik. Holnap Vrindavanba utazik és 24-én Németországba 
utazik. Ki jay!!
Vrindavan das kérdése: Krsna egy emberi lény?
GM válasza: Nem. Ő a Bhagavan. Ő azt mondja a Bhagavad-Gítában, hogy Tőle származik az anyagi és a 
lelki világ. Őt csak szolgálat útján értheted meg, nem elmebeli spekuláció által. Először meg kell értsük a 
Bhagavad-Gítát. Az után a Bhagavatam 9 éneke után, a 10. ének bemutatja Srimati Radharanit. De csakis 
Srí Csaitanya Maháprabhun keresztül tudjuk megérteni Radha-Krsnát. 
A Védák lelkesítenek, hogy kövessük a Karma Kandát. De a Védák azt is mondják, hogy nem a Karma 
Kanda a végső cél. (los) A Védák beszélnek nekünk a meditációról, a Patanjali Jógáról, a Gjána jógáról.. 
Nem gondoljuk azt, hogy a Védák egy része rossz, egy részének pedig igaza van. De meg kell látnunk 
azt, hogyan érthetjük meg a Védákat és a Szent Írásokat, egy lelki tanítómester által. Aki el fogja 
magyarázni nekünk a saját szintünknek megfelelően. 
A Védák azt mondják: Soha ne ölj teheneket! Még ha mégis megölsz egy tehenet, azt tedd egy különös 
céllal, egy speciális szertartással. Számos ember nem követi az Ekadasit. De vannak emberek, akik azért, 
hogy eredményt érjenek el, minden egyes ekadasit követnek. 
(beleértve) anélkül, hogy az Ekadasi könyvét olvasnák. Mert a Gurud azt mondja, kövesd az ekadasit, de 
ne feledj egy dolgot: A Védák lelkesítenek bennünket az odaadásban, anyagi vággyal vagy a nélkül. És 
minden esetben az önátadás gyakorlására, a szolgálatra és a Hare Krsna éneklésére bíztatnak. Ha nem ad 
neked egy speciális könyvet a Gurud, akkor azt a speciális könyvet ne olvasd el. De függetlenül ettől, ha 
érdekel egy téma, akkor kutasd a Védák Karma Kandáját vagy néhány részletét, és ha az nehézséget okoz, 
kérdezz egy Sadhut. Tegnap nagyon boldogok voltunk , mert volt egy különös Szadhu velünk. Úgy 
hívják: Bhakti Samadhi Bhagavad Maharaj. Ma meglátogat bennünket számos tanítványával, Ő Bhakti 
Bichar Jayabar Maharaj nagyszerű fia. 
Egyéb kérdés, egyéb válasz. A legjobb tömjénezés, amit a templomban föl lehet ajánlani az a franck, kis 
kövecskékben kapható tiszta olajból készítve. Más formája a füstölőnek mérgező és nem elfogadható. Ha 
igényesek vagyunk a szolgálatunkra, amelyet végzünk, akkor nem a pratistha(hírnév iránti vágy) 
különböző típusait használjuk, amelyek gátolnak spirituális utunkon.
Válasz: Igen, ez a lelki élet elé gördített akadály. Láthatjuk, hogy a szolgálat másokon segít. Például a 
Gurudévánk, Atulandanda Acarya írta az egész Caitanya Caritamrita verseire, úgy szeretem ezt a könyvet 
és annyiszor beszéltem róla. Féktelen büszkeségem ez a könyv. De Gurudeva Atulananda sohasem 
mondja: nézd mit tettem. Amikor nézed a vrindaportal.com –ot, akkor láthatod, hogy rengeteg szolgálatot 
végez számos bhakta. Egyes emberek azt mondják: ez a sok projekt meglehetősen pratistha (hírnév iránti 
vágy). De igazából ezt az oldalt az elrendezés számára készítettem, mert azt akartam, hogy a bhakták 
lássák, hogy mennyi szolgálatot végeznek a testvéreik. Így látva számos lehetőséget a szolgálatok 
végzésére. Ez a honlap olyan, mint egy enciklopédia. Igazán büszke vagyok arra, hogy rengeteg fiatal 
bhakta dolgozik, akik temérdek dolgot tesznek Sríla Prabhupadanak. Az természetes, hogy sok ember 
érez irigységet. Ám az is igaz, hogy amikor valaki fölényeskedik a többiekkel szemben, az is egy akadály 
a lelki életben. Alázatosnak kell lennünk. A lelki tanítómester gondoskodása és irányítása alá kell 
magunkat helyeznünk, és akkor biztonságba leszünk. 
Samadhi Maharaj szintén hozzászól; 
A Caitanya Caritamrita azt mondja: - bűnösebb vagyok, mint Jagay és Madhat és süllyedek, mint egy 
féreg az ürülékében. Aki ismétli a nevemet az bűnt követ el, el fogja veszíteni a vallásosságát - ez a 
vaisnava alázatosság. 
Az embernek mindig alázatosnak kell lennie, olyan alázatosnak, mint Caitanya Maháprabhunak miként a 
Siksastakamban mondta. 
Gurumaharaj kérdéseket kér: van-e még kérdés a cseten?
Másik kérdés: Miért van az, hogy az emberek Mayapurban nem tartanak annyi Holit(tavaszi ünnepet), 
mint más helyeken?
Válasz: ha tegnap lett volna Holi, amikor a Gauranga Yayanti ünnepsége volt, akkor az fölülmúlta volna 
Krsna játékának jellegét a Gopikkal. Ami Indiában történik számos városban azok nem Holi(tavaszi 
ünnepi) játékok. Az alkohol ragályosan terjed, ami a nőket is érinti, sőt terjed a kémiai vakolat az 



arcokon. (túlzott smink, ami nem természetes alapú vegyület) Nem úgy, mint Rádha és Krsna idejében, 
amikor még jogurtot használtak. Természetes jogurtot, Rádha és Krnsa kedvtelésének imádatáért. 
Kérdés: Melyik a kedvenc Krsna lílád? 
A kedvenc Lílám a Srívas Sanga, amikor Maháprabhu táncol, énekel és praszádot oszt. És Vrindávanban 
a Rasa Lila, de csakis a megfelelő kiterjesztésben. 
Örömmel tölt el, amikor egyre több hívő csatlakozik, mert minden új hívő részesül a Szankirtan lílában.
Ám a csetnek vége mára. Néhány szót szólnék még a bhaktáknak Dél-Amerikába és Európába. Egy 
gyönyörű Goura Purnimán voltunk, itt Mayapurban. És volt egy abhi séka (király felkenése) Gopinath 
Gaudiya Mathban, amiben hívők százai részesülhettek. Ezután a templomunkba mentünk, ahol bizalmas 
beszélgetésünk volt, mert Srí Caitanya Maháprabhu noha lelkesít bennünket, mindamellett elviselni az 
élményeket  nagyon nehéz. Amikor a hívők társaságában vagyunk, mindig emlékezhetünk a boldogságra 
vagyis Anandára.
Gurumaharaj üdvözletét küldi mindenkinek a cseten. No meg küld nagy ölelést is mindenkinek.
Jay Sríla Prabhupada!!! 
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