
Kedves Bhakták,
Megérkeztünk Mayapurba, a Vaisnavák szolgáihoz és folytatjuk a nagyapáink elképzelését. (a lelki 
nagyapáinkét) Sríla Bhaktisiddhanta Saraswati Thákur egy lelki tanítómester, aki újból eljött, hogy a 
Visva Baisnava Raj Sabhába élj. Szeretnék néhány szót szólni erről a Szent Vaisnaváról. Látszatra ő csak 
egy alázatos szentként él, de ő a Hinduizmus igazi megmentője. Mit jelent ez? Ezt egy kissé bonyolult 
elmagyarázni, mert a Hinduizmus a különböző fajta meseterek sokaságát öleli fel. És a különféle 
személyek volt tapasztalatai felkarolása által. Sríla Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur kihúzta a 
Vaisnavizmust a hanyatlásából. Ami a gyarmati rendszerből származott. Amikor ő azt mondta Sríla 
Bhaktisvedanta Swami Prabhupadanak, menj és terjeszd a Krsna Tudatot mindenütt a világban. Sríla 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada így érvelt: ki fog olyan embereket hallgatni, akik gyarmatosítva 
voltak? Elnyomott emberként éltek, mert abban az időben az Brit gyarmat volt. BSS felelte: Mikor tűz üt 
ki a házban, miféle ruhát öltesz magadra, amikor kijössz? Nem szeretünk meztelenül kijönni a házból, de 
ha nincs időd valamit felkapni magadra, mit fogsz tenni? Maradsz és elégsz a tűzben vagy kimenekülsz az 
utcára? Ő csak megdöntötte Sríla Bhaktivedanta Swami Prabhupada érvelését. Nem prédikáljuk ezt az 
üzenetet, miközben alárendelt emberek vagyunk. Így szólt: Ezt az üzenetet, amit kaptunk, ez mindenkié. 
Ez az, amit az Úr Caitanya hírül adott. Ő egy látnok volt. Úgyhogy mi volt ez az állapot előtt? Igazából 
Nyugaton senkinek sem volt fogalma arról, mi is az Indiai filozófia. 
Volt egy Teozófiai társadalom könnyelmű próbálkozása amikor Vivekanandát próbálták megközelíteni, 
majd beszédet tartottak a Vallások Parlamentjében, Chikagoban. Meghallgatták Rámát és Krsnát. De csak 
egy ember vált a követőjévé, Nivedita nővér. Ő volt az egyetlen nyugati nő, aki Vivekananda követője 
volt és időt fordított a hinduizmusra. Úgyhogy ami ténylegesen történt, amikor Sríla Bhaktisiddhanta 
Szaraszvati Thakur eljött, volt egy nagy kissebbségrendűségi komplexusa, ami csak nem gyógyult, de 
bemutatta, hogy a bolygó emberei a világ minden részéről képessé váltak a Védikus hagyomány 
gyógyítását elfogani. Döbbenetes, elképesztő. És ezt megelőzően, amikor a Muzulmánok már 
gyarmatosították Indiát, volt egy tudatos kaszt, a Braminok Smarta kaszt. Amondóak voltak: különbek 
vagyunk mindenkinél. Azok akik nincsenek velünk azonos kvalitáson(életminőségen/életérték), nem is 
léphet be a házainkba. Ha az árnyék érinti a testünk, az egy szennyfolt a számunkra. Annyira magasztos a 
kultúránk, hogy nem tudunk közéjük beállni. Úgyhogy a Muszlimok kihasználták ezt, és egyszerűen 
erőszakkal kényszerítették a húsevésre a Hindukat, gondolván így Muszlimmá változtatják őket. Azután a 
víz öntése következett. Amikor egy Muszlim vizet loccsantott egy hindura, akkor megértette, hogy a 
Muszlimok így keletkeznek. A Hindu Társadalom visszautasítaná őket, mert szennyezték a területet. A 
kérdés az volt: Micsoda? Egy Muszlim vizet zúdít egy Hindura és az Muszlimmá válik? Miféle ostoba 
gondolat ez? A víz annyira erőteljes? Vagy ott voltak a Brahminok, annyira képmutatóak voltak, hogy 
nem értették, hogy a tisztátalanság helyett építeniük kell. Ez ellentéte annak, amit BSS tanított. A szent 
könyvek olvasásával, praszadammal, harinam adásával is képes vagy megtiszítani másokat. BSS előtt, ez 
az ostobaság annyira nagy volt, ha egy hindu ismét hinduizmus tagja akart lenni, azt mondták lehet, de 
annak forró ghí fürdőt kell venni. Vagyis más szóval ő meghalt, és újjászületett úgy mint hindu a 
következő életében. Szóval ez az őrült helyzet volt, ezért van az, hogy India most Pakisztánnal és 
Bangladeshel is megoszlik, azért élnek a családok ott. A lakosság akik hinduk voltak, erőszakkal a 
Muszlimba kényszerültek. Ha megnézed őket, azt látod, hogy ugyanúgy néznek ki. Nincs különbség a 
gének között. Ez volt a gyógymód, amikor Sríla Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura elküldte tanítványait 
nyugatra és a Vaisnaváink szép üzeneteit mutatta be. Képes volt az embereket terelni, hogy azok 
elfogadják Caitanya Maháprabhu szeretetének Isteni előírásait. De ez az emberek elméjében sok változást 
okozott és nem állt mindenki készen a változásra. Indiában és még számos helyen hagyománya volt, hogy 
csupán egy ember született Brahmin családba, majd így lett belőle brahmana. Tudom, hogy Dél-Indiában 
még mindig ez a módi. Ez azt jelenti, ha te nem származol Brahmin családból, akkor nem lehetsz 
brahmin. 
Ígyhát Sríla Bhaktisiddhanta Saraswati eképpen szólott: ennek így semmi értelme. 
Természetesen Srí Caitanya Mahaprabhu szintúgy ezt mondta: nincs bizony. 
Voltak az Isteni fordulatnak előfutárai, de BSS volt az egyetlen, aki templomokat nyitott a Gaudiya Math 
összes kasztja részére és lehetővé tette más embereknek, hogy brahmanikus szolgálatokat végezhettek a 
különféle kasztbéliek. Mindent magába foglaló elgondolását teljesen meghatározza, definiálja a kasztok 
tudatának eszméjét, amikor a nyugati országokba küldte a tanítvényait prédikálni. És jómagát jelölte 
nyugati tanítványnak, mint Sadhananda Prabhu, aki később Sadhananda Swami volt, és felajánlotta az 
életét a Guruja missziójának. Így ez csodálatos volt. BSS sok taníványt küldött, hogy prédikáljonak 
Indián kívül. Amint tette azt Sríla Bhaktivedanta Swami Prabhupaddal, de közülük csak kevesen mentek, 



majd később visszatértek Indiába. De amikor Sríla Bhaktivedanta Swami Prabhupada 1965-ben elkezdte a 
Guruja végzését cselekedni, 68 adik életévében, elszántan nyugatnak indult és tette amit az Ő Guruja 
mondott Neki. Aztán annyira látványosra sikeredett, hogy világszerte az emberek kérdezgetni kezdték: Ki 
az a Krsna? Természetesen később úgy találják, hogy ő a megalkotója a Krsna Tudatnak, mert a 
hinduizmust csak érintették, mint a jóga társadalmát valamennyi ászanával, adj némi adományt és minden 
rendben lesz. Mindegyikük alapja az Advaita Véda. Semelyikük sem prádikált az Úr szeretetéről, úgy 
mint Sríla Bhaktisiddhanta Saraswati tette. Így a lelki átalakulás, a hinduizmus újjáéledt az 
önbecsülésében, amiből ezek a lelkek származnak. Azt látták az emberek, hogy komoylan fogják venni 
őket a tudósok köreiben. Az emberiségnek rokonszenvessé és hitelessé teszi a jó energiákat, ami 
mindenki útja. Ez az adománya ennek a csodálatos léleknek, Sríla Bhaktisidhanta Saraswati Thakurnak, 
ami még mindig megkapható. Néhol az illúzió maradványaként a néhány kaszt tudat még megmaradt. 
Nem tudod átváltoztatni vagy bármit is tenni. Krsna bizonyítéka ez, ő már megmutatta ezt a 
Vaisnaváknak. Nyugatra jöttek, és a legszebb templomokat alkották meg. Az egyik leghíresebb templom 
a Krsna Balaram Mandir. Túlzások nélkül mindez a mi szeretett BSS-ink miatt. Az Isten szeretetében 
jókora hősnek kell nevezni, mert nevéhez fűződik india önbecsülésének helyreállítása és hinduizmus 
megmentése. Mert nekik nem volt önbecsülésük. Mert néhány ember vizet borít rád és szennyezett ételt 
töm a szádba, majd azt mondja: ha nem eszed meg, megöllek. Ilyen módon könnyű szennyezetté válni, 
ahogyan könnyű a szamszkárádat és a dharmádat zavarossá tenni. Ez volt a brahminizmus smartam 
összes hibája, a kasztok hamis tudata. A megvesztegetett kasztok öntudata, pusztán érdem nélkül akarta 
megszerezni a dicsőséget. Ez teljesen maya. 
Krsna mondta: 
„chatur varnam maya sristam.
guna kar a vibhagashah.”
Ilyenképp az átalakulás megértése nélkül a világon nem a születés révén, hanem érdem révén lehet 
részese valaki a Védáknak és Krsnának. Csodás része a lelki életnek. Ez BSS dícsősége, elvégre ezek az 
őrültségek és állandóságok ellen harcolt. Néhány nap múlva megyünk, hogy megünnepeljük Sríla Bhakti 
Ballabha Tírtha Maharaj szannyászi fogadalmának 50.-ik évfordulóját. Aki egy nagyszerű vaisnava és 89 
éves és 50 éve szannyászi. Ez különleges, mert kevesen érik meg az 50 éves szannyásziságot. És mivel ő 
az elnöke a Világ Vaisanva Egyesületének, így ez mindenki tallálkozója. Akkor amit a mai napon 
imdákozunk, azt az Úr Caitanyának ajánljuk fel, a Visnupriya Asramban. Nem ez a végső állomása az 
Istenségnek. Most ő Jahnavi Kunján van az oltáron és ékesen néz ki. Mayapur Dham Ki Jay! Ganga Mayi 
Ki Jay! Reggel indulunk, és a Gangesznél lesz Artik és lecke. Sríla Bhakti Kumund Santo Maharaj 
darshanja volt tegnap. Aki 4 évig feküdt a szobájában, na nem a kóma miatt, hanem mert felnyitotta 
szemeit Krsna emlékezetének a világában. Ma voltunk Nála, hogy elnyerjük az áldását, és egy kicsit 
énekeljünk. Tegnap meglátogattuk a Vaisnavákkal Sríla Tírtha Maharaj Dashamját és átadtuk a WVA 
magazinját. Most szeretnék néhány szót szólni a Dél-Amerikai közösségnek. Az Úr Caitanya amit 
megosztott velünk prédikációt. Hatékonyan átadta nekünk és Prabhupada szintúgy adott egy nagy 
lökettel, és én jómagam szintén igyekszem, mert úgy vélem mi mindannyian törekszünk. Bizonyos fogik 
valóban szorgalmazza, ahogyan a felébredést hívjuk jiv jago, jiv jago goura candra bole kota nidra jao 
maya, pisachira bole. Amikor már hosszú ideje alszol Maya boszorkány ölében és most én hívlak, ébredj, 
alvó lélek, ébredj a Gaura Candra hívására. Annyira függünk valaki energiájától. Melyik ez az energia? 
Az evulúció folyamata. Én egy festő vagyok és mindig jobbnál jobbat akarok alkotni. Azt nem 
mondhatom, hogy milyen jót festettem, és többet nem alkotok. Nem, mert ha egy festő vagyok, akkor 
tökéletesítek a festészetben, mert ez az én karrierem. Mert ez az energia olyan, mint az Isteni elrendelés. 
Például ha egyes kereskedelemben a padlók minden alkalommal egyre több fantáziát 
igényelnek(különlegesebbek), a festmények ellenállóbbak, így dolgok minőségei cserélődnek....mindig. 
Ha néhány árucikket el akarsz adni, akkor bízol abban, hogy 10 év múlva nem fogod eladni ugyanazt az 
árúcikket. Ígyhát némileg egyszerű a kereskedelem világa, mert mindig változtatni kell, és mindig jobbá 
tenni. Kik találták ki ezt? A Legfelsőbb Úr hozta létre. Kivétel nélkül ezt mindenre lehet mondani. És ez 
halálra ítéltetett, mert a halál a módosítás helyett, egy teljesen új modelt hoz létre. Ezt úgy hívják: 
Reinkarnáció. Jobban mondva, egyszerűen a halál megújítja a dolgokat, de ha valaki nem végzi a teendőit 
jól, rosszabb helyzetbe kerül. A lelki életben miközben több és több időt vesztegetsz. De néha az elején 
alábbhagyunk, aztán lazítunk, majd vele együtt az íz is csökken. Mi az ami elnyomja? Az elnyomás 
összetett. Sajnálom, az utolsó két sor hibás volt…;=(
Megyek, hogy adjak némi példát. A Guru és Tanítvány kapcsolata vagy az anya és fia kapcsolata szintúgy 
hasonló. Amikor látszólag egy személy gondoskodik egy másik emberről és az nem boldog, akkor az egy 



óvatosságra intő jel. Ha azt mondod: Jajjj már megint ez a fickó! Ez a kapcsolat közel van a halálhoz. A 
szeretet két ember között jelzi, hogy milyen mély a kapcsolat, amikor a kapcsolat nincs ápolva, akkor az 
kezd meglazulni. Ez az ami történik a házasságban. Később amikor a lelkesedés eltűnik, azt sem tudja ki 
is az a másik személy. Például amikor a fiú nem becsüli az anyját, akkor a kapcsolat egy káosz. Amikor a 
barátok nem akarják egymást látni többé, akkor azok már nem barátok. Amikor a Guru mérges a 
tanítványtól az nagyon rossz. És amikor a tanítvány úgy érzi unatkozik a Guruja szolgálatában, az szintén 
nagyon rossz. Mert amikor a tanuló nem akar tanulni, akkor a professzor unatkozik. És amikor a tanár 
nem akar tanítani többé, akkor a tanuló fog unatkozni. Így minden nap nekünk a legjobb tanárnak és 
legjobb tanulónak kell lennünk, így a kapcsolat kitart örökké. A lelki élet mérője az átadás. Az átadás azt 
jelenti: fegyelem. Például van szannyászim vagy maharanim. Azért vannak, hogy segítsenek nekem a 
misszió fegyelemzésében. Mert enélkül a fegyelem nélkül nem lennének tanítványok. Mert a tanítványok 
nálkül nincs küldetés. Mert a tanítványok együtt imádják a Legfelsőbbet. Így várjuk, hogy az élet egy 
jobb minőség medrébe kerüljön. Így a szannyászik (egyszer fegyelmet teremtsen) a fegyelem példájával 
másokat is rendre tesz. Ha adományt kérek valakitől, akkor nekem is adományt kell adnom. De ha 
adományt kérek, és nem adnak semmit, és egy részét megtartom és töredékét adom csak Krsnának, az 
nem elfogadható. Így az élet megköveteli, hogy ezen javíts. És melyik a jobb? Hogy a halál pillanatában 
azt kérjük legyünk Krsnával, és nem kérünk más dolgot, hatalmat, hírnevet vagy szépséget. Csak Krsna 
lotusz lábainál lehess kérd így. Tehát a maya teszi fel a kérdést ott? Ha nem te vagy a leggyönyörűbb nő a 
világon, akkor azt mondod te vagy a legjobb mind közül? 
Meg kell értened, hogy a szerelem egy ajándék. Az valami jutalma, mint a verejték a homlodon. Olyan 
mint az anya példája a fiával. Nem gondolja, hogy verejtékezik a fiáért, nem gondolja, hogy mindennap 
felkel és dolgozik érte…így kell nekünk igyekezni. Sríla Prabhupada számos erőfeszítést tett értünk. Ha 
egy őszinte ember odaáll Sríla Prabhupadhoz és azt mondja: Készítettem egy magazint. Sríla Prabhupada 
azt mondja: rendben, akkor készíts kettőt. Mindig tolt bennünket. Nem engedte meg, hogy az ember azt 
mondja nem készítek többet. Prabhupada így szólt: nem nem nem, mindig képesek vagyunk jobb 
minőségűt előállítani az életben. Szükségünk van a minőségre. Ha egy személy az étteremben több sót 
tesz az ételre, az emberek idegesek lesznek. De ha finom, senki sem kérdezi, ki főzte ezt? De ha valami 
nem stimmel, minden ember szeretné tudni ki volt? Akkor a senior bhaktának több jóminőséget kell 
alkotnia, mint egy fiatalnak. Egy Senior bakta nem hibázhat, de egy senior bakata mindig vidám. Ő is 
nagyon lelkes, irgalmas, kedves, fegyelmezett, odaadóbb.
És ő azt mondta: Add nekem a segítséged! Minek? Így tudlak lökni téged. Így vagy képes előmozdulni és 
nem egy helybe topogni. Engem ösztönöz Sríla Prabhupada neve. Természetesen egy csodálatos szeretet 
ösztönzés. Néha a lelki tanítómester viccelődik egy kicsit a sürgetéssel, de odaadás lesz a vége. Az 
odaadás egy vonatkozás. Amikor szeretsz valakit, támogatod őt. Amikor egy személy nem törődik veled, 
akkor nem mondja el. De amikor aggódsz a személy hogyléte felől, akkor azt elmondod neki. Így kell 
értékelni többi ember összehasonlításában, ez egy természetes versenyzés. Leginkább úgy szemléljük, 
hogy egyesek tesznek értünk, addig a legjobb barátaink. De amikor senki sem törődik veled, akkor 
magányt fogsz érezni. Ahogy Mayapurba értünk, elismertük, hogy sokat tettek a megérkezásünkkor itt. 
Tudod, hogy az utazás Indián keresztül nagyon költséges és nagy könyörület, hogy ideág eljöttünk. Így 
tudsz sürgetni engem, hogy érjek oda Gaura Nitaihoz és nem pazarolom az emberi életem. És itt 
megerősítem, hogy Krsna mindenkit hív. Ő a Legfelsőbb Úr. Az életünk és a misszió is az ő tulajdona. 
Krsna az enyém és én az Övé. Ez az alapvető megértése a Krsna Tudatnak. Óhh Prabhupada fogadd ezt a 
kis lelket szolgálatodba és szüntelen tégy engem a Te a szolgádnak. Ne engedj eltérni, azt akarom, hogy 
továbbítsd, hogy gyönyörű dolgokat tudjak tenni Krsnáért, az Ő teljes elégedettségére. Képes vagy 
ténykedni egy másik pédával. Ha nem törődsz másokkal, akkor ők elvesztik a hitüket benned. Ha nem, az 
emberek azt fogják gondolni, hogy nem érzel felelősséget, hogy egy szebb dolgot tegyél. Így mi telis-tele 
vagyunk egyesek serénykedésével. 
És amikor valakiért töröd magad, akkor nézz a szemeibe és lásd meg, hogy boldog e a fáradozásaidért. 
Mert ha te strapálod magad keményen valakiért és körül ugrálod, az nem a törődés. Hagyd el azt a valakit. 
Mert az némileg képmutatássá válik. Ha én egy önfejű vegetariánus vagyok, te nem válsz azzá, de ha én 
nem vagyok egy konok amiért ne bírnád Krsna Premát. Raga Bhaktija. A hangsúly nem a japázáson van. 
Ez csak rajtad áll. Természetesen ha valaki templomban él és nem végez semmit, bizony szólni fognak 
neki, hogy tegyen valamit. De nem vagyok ráutalva az újonc szintjére, amikor valakit lökni kell, hogy 
hozzájáruljon valamit. Így szeretjük a törtető embereket, akik mindig előre mennek. Maháprabhu saját 
maga volt aki az egész világot pártfogolta. Elmondta a Harer Namát. Ebben a korban nincs más 
alternatíva, mint elindulni a rabságunkból majd énekelni az Úr Szent Nevét. Nincs más út. Ő is azt 



mondta, hogy minden városban és faluban az Úr nevét fogják énekelni, így ha látsz valamennyi falvat 
vagy várost az Krsnából részesül. 
Kolumbiában Harijan Maharaj akart 500 templomot. Mexikóban például a Krsna Tudat elindult. Pártját 
fogom. Szívből támogatom. Amikor valaki látja, hogy nem támogatják a Krsna Tudatot, akkor logikus, 
hogy azt mondja én meg akarom alapozni ezt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mélyítsd az Isten 
szeretetének folyamatát. Az Úr Caitanya kegyelméből az 525. –ik megjelenési napja alakalmával. Úgy 
látom a cset nagyon szép ezen a vasárnapon. Megyünk, hogy tartsunk néháyn parikramot itt Mayapurban.
A vágyam az, hogy kaphass egy napot itt Mayapurba. Köszönöm, hogy részt vettetek a Vrinda Család 
vasárnapi ülésén. A mi lelki családunk. Sok szenvedést és áldozatot hozunk, hogy valami igazit és szépet 
alkossunk. Ne csüggedjetek, a nehézségek miatt, azok Krsna részét képezik. Ösztönözlek téged, így nem 
akadsz el. Mayapur Dham Ki Jay Srila Bhaktivedhanta Swami Prabhupada Jagat Guru Ki Jay!!!!! Srila 
Gurumahraj Ki Jay!!!

Fordította és közreadja:

Hariprija


