
Mayapuri lelki környezetből

Sri Gauranga Radha Vrajesvara(kegyszobrok nevei), ki jay (=szanszkritül:éljen!), Srila 
Gurudeva ki jay!
Kérlek fogadjátok alázatos hódolatom! Sríla Gurudéva a Mayapuri lelki hely mellett
tartózkodik és mellette BV Tapasvi Maharaj Peruból, aki elkísérte ezen az úton, hogy részt 
vegyenek Sríla Bhakti Ballabh Tírtha Maharádzs 88. vjászapudzsa (=Lelki tanítómester 
születésnapjának ünnepe) ünnepén. Egy napon belül vissza fog térni Vrindávanba, hogy 
másnap elhagyja, és Európába térjen. Majd egy hónap után folytatja transzcendentális 
parikrámját (= körmenetét) egész Dél-Amerikában.

Konferencia Majapurból

Kedves Barátaim. Üdvözletem a Majapuri Szent helyről. Ma van Ram Navami (=Hindu 
ünnepség) és Sríla Bhakti Ballabh Tírtha Maharádzs születésnapjának ünnepe, és éppen ezért 
jöttem a Mayapuri fesztiválra. Ballabha Tírtha Maharádzs, aki a siksa Gurum (=Lelkitanító 
mester, aki nem a felavató. Diksa Guru a Felavató mester) épp ma 88 éves és nem akartam 
elszalasztani a születésnapját. Miközben beszéltem Vele, sajnálta, hogy nem tud fiatalosan 
cselekedni és ez gondolkodtatóba ejtett engem. Annak ellenére, hogy képes vissza emlékezni 
dolgokra… Lelki tisztasága rendkívül nagy. Ez az az időszak, amikor a Lelkitanítómester több 
áldást ad, hogy megmutassa, mire van szükségünk. Ez nem azt jelenti, hogy csökkennek a 
képességeid, inkább jelenti azt, hogy szeretetet ad nekünk áldás formájában.

Másfelől azt szeretném elmondani neked, hogy  épp befejeztük Vrindávan Irodájában a 
tudatosság csadarjának(köpenyének) nyomtatását, ami azt a célt szolgálta, hogy a 
Vrindávanba meghívott gyermekek fogékonnyá váljonak a lelki élet alapjaira és az ökológiai 
érzékenységre. Most elkészítettük Dél-Amerikának a (csadar)köpeny fordítását és hozzá 
tettünk még néhány ötletet. Ez a köpeny bemutatásra kerül az Eredeti Királysággal, az 
Univerzális szeretet nem szektás fogalom, és minthogy emberi lények vagyunk, vigyáznunk 
kell a természetre és a kapcsolatainkra. Az Oida Terápia szellemében ez egy palást. Azóta 



vannak Oida Terápiás Inbound Yoga logók és emiatt ez minden irányban működőképes. A 
vallások összefogásának elképzelésének ötlete ugyanaz amit Peruban tettünk, ott van, élén 
jónéhány különböző logóval misztikus eseménnyel párosul a mondás: 

"Az, ki Istent keresi anélkül, hogy kárt okozna a természetben vagy más lényekben, az jó úton 
halad. "

Ez a mottó nagyon szép, mert megmutatja – a felekezet természetét és a hívők nyitottságát. 
Pillanatnyilag így működik, használják a templomokban a jóga központokat és a vegetariánus 
éttermeket…Ez nagyon tanulságos volt. Ugyancsak ott vannak az Öko Jóga Falvak, és ez egy 
ilyen zarándoklat körülöttünk. Az erre vonatkozó ötlet a mantrákból származott – Indiából 
ered a magja, de ez egy új gondolat, amely már széles körben elfogadott Vrindávanban, ami 
jelenleg felfüggesztve van sok templomban. Többet hagytunk az Oida Véda számára, mert 
néhány Vrindávan templomai közül tartalmazza, de ez még így is nagyon nyitott. Ez nagyon 
hasznos a gyermekek számára, akik elsajátíthatják ezeket a pozitív üzeneteket az itt létükkel. 
Így ezzel a rengeteg ötlettel, bárki könnyedén tarthat előadást 2 órán keresztül, valamennyi 
közülük megjelenhet ezen a platformon…
Nyomtasd ki kis körben, tömb szerűen, a tartása legyen egységes. És mi elosztjuk az összes 
iskolába és a templomokba. Ez egy nagyszerű bizonyíték a környezet tudatosság 
prédikálására. Így azt szeretném, hogy mindjájan osszunk szét legalább 50-et ezek közül. A 
nyomtatás egy kissé drága, azért mert egy szakma és a köpeny körülbelül 2 méter és 80 cm –
es. A külső réteg ára 4 $ és India szolgálata nagy erőfeszítéseket tesz, hogy előállítsa és 
terjessze ezeket. Olyannyira tanít, hogy minden grihaszta kötelessége, hogy kitűzzön egyet a 
saját házára is. Egy köpenyt, amely emlékeztet bennünket a Vrindávani szolgálatunkra, de 
mindannyiótok számára, hogy továbbra is támogassa azt. 

El szeretném mondani, hogy a minap hogyan történt Vrindavan Braj Öröksége Szövetségének 
találkozója, ahol lehetőséget kaptunk, hogy Vrindávanban hivatalosan tegyük a Tudatosság 
vezetését.  
Eddig mindent egy kissé félhivatalosan sikerült tenni, mert ez az aktivizmusomból fakad, de 
most ezen a találkozón sikerült nekünk egy hivatalos megbízást kapni ezen a területen. A 
másik ok az, hogy erre a célra termeltünk hindi és angol nyelvű anyagokat, mint például ez a 
palást, amit már spanyolul is gyártunk. Ez a palást egy fali dekoráció, egy olyan tényező, 
aminek mindenhol ott kell lennie. 
Ez a tudatosság minden szempontból: például ne használj műanyag zacskókat, polietilént, 
hanem egy ösztönzés, hogy olvass Szent könyveket stb…Így az emberek számos dolog 
tudatára ébrednek. Mert valójában mi nagyon tájékozatlanok vagyunk.
Mennyi ideig dolgoztál azon, hogy jó komposztod legyen? Nagyon kevés. És a Vrinda 
családból ez a környezet iránti elkötelezettségünk egy kinyilatkoztatása. Megpróbáltam oly 
módon elkészíteni ezt a köpenyt, hogy ne legyen nagyon felekezeti hatású. Ezek az üzenetek a 
misszió szívéből valók, és a tudományhoz kapcsolódó értékekhez. Remélem élvezed ezt, és 
ösztönöz, hogy felaggasd a palástot. A köpeny jó a nyilvánosságnak, és mindenekelőtt több 
barátot fog hozni nekünk. Mert ez nagyon tág, és nagyon fontos. A teljesség igénye nélkül, 
nem tudtam az összes környezetvédelmi csoporttal dolgozni időhiány miatt, és helybéli 
csoportokkal stb…megpróbáltam segíteni nekik, érezd az ácsárjáinktól származó nagy 
információ egészét, amit mindenkinek meg kell próbálnia, hogy egészséges boldog életet 
éljen. 
Ez a termék Vrindávan irodájában készült, amikor arról a prédikálásról gondolkodtam, amely 
az egész világot eléri. Ezért arra kérlek, működj együtt ezzel az új hozzájárulással amit 



készítettünk, mert ennek az a célja, hogy egyesítsük  a biogazdaságok erőfeszítéseit valamint 
az önkéntes munkákat. Ezen a linken minden ott van. 
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Vrindávan megtisztításának helyzete már sokkal intenzívebb, ezért hálás vagyok azoknak a 
bhaktáknak, akik segítettek bennünket. Mert ez egy csodálatos program Vrindávanért, amely 
oly sok módon segíti a küldetésünk. GPS Gillnek és Chandi barátainknak külön hálás 
köszönet! Részeseivé váltunk és részt vettünk, az egyik legnagyobb forradalmi változásban, 
amit Vrindávan az elmúlt 30 évben látott. Legfőképp azoknak az erőfeszítéseknek 
köszönhetően, amelyeket együtt csináltunk. A Yamuna folyó kb. 3000 yarddal lett 
átköltöztetve, az eredeti gátakhoz, a Cheer Gát magasságában. Tulajdonképpen Madan Mohan 
templomának magasságában van ez. Az elmúlt száz év alatt a Jamuna eredeti medre építési 
törmelékkel és homokkal eltömítődött. A Jamuna folyó rendszeresen kilép a medréből, így 
átrajzolja a tájat. 
Jamuna medre egyre távolabb került Vrindávantól. A kormány hidat akart építeni Kési Gáttal 
szembe, ezzel teljesen elrontotta volna Vrindávan képét. Ami még további problémák okozója 
volt, az az, hogy a szennyvíz egy nagy tóba gyűlt össze, amely elszennyezte a talajvizet.
Így ezzel a lépéssel, hogy a Jamuna helyre lett állítva, megoldottuk a legveszélyesebb 
problémát, mert így megszűnt az álló víz, és a hajók újra közlekedhetnek a gáttal szemben. Ez 
oly csodás. Ez az, amit még nem tudtunk elképzelni néhány hónappal ezelőtt, amikor az első 
kapavágást megtettük a folyó helyreállításakor. Ez a siker történet is új lendületet adott, hogy 
elkötelezzük magunkat az ilyen hasonló környezeti károk helyreállításában. Építettünk 3 
védőrácsot az elmúlt napokban a szennyvíz levezető csatornába, hogy ez felfoghassa az úszó 
szemetet, és ezt rendszeresen takarítjuk. Mintegy 20 városrész szennyvize érkezik ide, amit 
mi rendszeresen ellenőrizünk és tisztítunk.  
Ezután a felakadt szemetek hivatalos hulladéklerakókba kerülnek. Még rengeteg munka van 
ezzel kapcsolatban, és rengeteget kell dolgoznunk ez ügyben, hogy a helybéli embereket, 
hogy a környezetvédelmi munkában motíválhassuk. 
Például épp most fejeztük be kőből készült ülő alkalmatosságokat, Chandi segítségével a 
Jamnua partján, hogy az arra járó emberek megpihenhessenek. Megszüntettünk egy 
elszennyeződött partszakaszt, és strandot építettünk, így Vrindávan környéke egyre 
gyönyörűbbé válik. 
Nemrég megérkezett P. Amál, aki India déli részén él, aki lelkes segítőjévé lett csapatunknak 
ebben a hatalmas környezettisztítási munkában. Az egyik helybéli Iskola (Sandipani Muni 
Iskola) Rupa Raghunatha barátom szervezetével nagyon szorosan együttműködünk, aki 
tevékenyen részt vállalt a szemét felszámolásában stb. És így Vrindávan légköre is mind jobbá 
és jobbá válik. 
Teljes jogú felelősei lettünk, hogy rendbe tartsuk a Jamunát és környékét, és így rendszeresen 
tájékoztatjuk a helybélieket, hogy mi mit képviselünk. Így szeretném azt kérni, hogy minden 
Vrindávani templomba legyen egy gyűjtés Vrindávannak és Mayapurnak, és azok az emberek, 
akik templomon kívül élnek, azok is becsatlakozhatnak az adományozásba.
Hogy a csapat fennmaradhasson, az adományok nagyon fontosak, mert India ma már nem 
olyan olcsó, mint korábban. Amikor elkezdtem a Vrindávani templomot akkor 1000-1500 



dollárból kijöttünk havonta. Mára már a kiadásaink már 4000 dollár körül vannak havonta. 
Ezzel minden programot fedezünk, beleértve a Mayapuri templomokat is. Ezért rendkívül 
fontos, hogy a Missziónkat megismerjék mindenütt a bhakták, és ha turistaként jönnek, ezzel 
támogatni tudnak bennünket. 
Például:
Sajnos a majmok nagyon nagy károkat okoztak Vrinda Kundzsban a kertünkben, ezért majom 
védő hálóval láttuk el néhány évvel ezelőtt, ami időközben már több helyen sérült. Ezért 
rozsdamentes új jobb minőségű majom védő hálót szeretnénk építeni, és ehhez szeretném 
kérni a templomainktól erre a célra adományokat. 
És ezzel tudnátok támogatni az itt élő bhakták munkáját, hogy ezt is megvalósítsák. 
Szeretnélek megkérni benneteket, hogy segítsétek adományaitokkal, hogy legyetek kedvesek 
ezt az egész programot támogatni.  
Ez az egész munka számos kíváncsi barátot fog hozni, akik barátainkká és segítőinkké 
válhatnak, és elmélyíthetik a Krsna tudatukat. Ha minden templom fenntart egy felelőst, aki 
havi 100 dollárt begyűjt, ez nagy támogatás Vrindávannak. 
Például, Csílei Rukmini Matají aki 6 hónapig volt itt, rendbe hozták, megtisztították Tatha 
Sthan oldalát, ez egy csodálatos szolgálat volt. Matají hazament, most újabb csapatunk van 
erre a szolgálatra. 
Kérlek ne érezd, hogy el akarlak téríteni a saját szolgálatodtól, csak azt szeretném, hogy 
segítsetek a Vrindávani környezet megtisztításában egy szép tiszta Vrindávanért. Legyen egy 
közös ügyünk mindannyiunknak a világon, természetesen a saját feladatunk mellett. Kérlek 
tudatosítsátok mindenütt a világban, hogy ez a Vrindávani Misszió legmagasabb fokú lelki 
eszmény mindannyiunk számára, és ezért nagyon fontos, hogy megtisztítsuk és rendbehozzuk  
Vrindávan egész környezetét. 
Gurudévánk, Prabhupada egyértelműen hangsúlyozta, hogy meg kell tisztítani Vrindávant, 
vissza kell állítanunk a templomokat, Istentiszteletet kell végezni, és ez az utóbbi az, amit 
mindenhol jól el kell végezned. 
Jelenlegi programban csodálatos kerteket csináltunk Vrindávanban, amit ma valósítunk meg 
Radha Gopinath Mandirban. Számos bhakta eljött, hogy segítsen, amikor már a parikrám 
csoport részét képezték. Most egy új körutam kezdődik Európában és Dél-Amerikában, hogy 
ismét találkozzam veletek, akik nap, mint nap Isten szolgálatában éltek. 
Írásban próbálok időt szentelni a bhakákra, és a rögzített előadásokban, és a vasárnapi csetek 
üzenetén keresztül stb. Kérlek ne bánkódj, hogy fizikailag nem tudok minden templomban ott 
lenni, ezért inkább próbálom kiválasztani azokat helyeket, ahova a legtöbb bhakta el tud 
jönni, így találkozhatunk mindenkivel. Ez engem nagyon szomorúvá tesz, hogy a bhakták 
emiatt rosszul érzik magukat. Továbbra is megyünk előre ebben a küzdelemben, és kérjük 
Sríla Prabhupada áldását. Itt hagyom szeretetem egészét és boldogságom Navami Ram 
napján, itt Indiában. (bár Nyugaton ez tegnap volt) Jay Srila Prabhupada!
Maradok jóakaród mindig
Swami B. A. Paramadvaiti.
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