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5.

ªr¦-r§dhik§-m§dhavayor ap§ra-
m§dhurya-l¦l§-gu£a-r¡pa-n§mn§m

prati-k¢a£§sv§dana-lolupasya
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam
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nikuñja-y¡no rati-keli-siddhyai
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yasya pras§d§d bhagavat-pras§do
yasy§pras§d§n na gati¤ kuto ’pi

dhy§yan stuva°s tasya yaªas tri-sandhya°
vande guro¤ ªr¦ cara£§ravindam
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sa°s§ra-d§v§nala-l¦¨ha-loka-
tra£§ya k§ru£ya-ghan§ghanatvam
pr§ptasya kaly§£a-gu£§r£avasya
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2.

mah§prabho¤ k¦rtana-n¥tya-g¦ta-
v§ditra-m§dyan-manaso rasena

rom§ñca-kamp§ªru-tara¯ga-bh§jo
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

3.

ªr¦-vigrah§r§dhana-nitya-n§n§-
ª¥¯g§ra-tan-mandira-m§rjan§dau
yuktasya bhakt§°ª ca niyuñjato ’pi

vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

4.

catur-vidha-ªr¦-bhagavat-pras§da-
sv§dv-anna-t¥pt§n hari-bhakta-sa¯gh§n

k¥tvaiva t¥pti° bhajata¤ sadaiva
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam
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The meaning of Vy§sa-p¡j§

¼r¦ K¥¢£a, the Supreme Personality of Godhead is Rasar§ja, or the
enjoyer of devotional mellows. He is also called parama-svatantra, or
supremely independent. However, He is not independent in His
attemepts to enjoy rasa. The originators of that rasa are His devotees, all
of whom have an individual flavor in their devotion to the Lord, which
adds to the full picture of rasas enjoyed by the Lord.

Lord K¥¢£a is so much after that rasa, that He declares: mad-bhakta
p¡j§bhyadhik§: “The worship of My devotees is better than worship of
Me.” He Himself becomes the worshipper of His devotees as Nanda-
nandana, R§dh§-vana-bih§r¦, or as P§rtha-s§rath¦. But He is not satisfied
even with that, He wants to have what His devotees have, and He does
not have: the purest love for Himself and the pleasure of serving
Himself with that loving devotion. Thus He assumes the form of the
bhakta-avat§ra, ¼r¦ Gaur§¯ga Mah§prabhu.

Lord Gaur§¯ga submerges Himself in the loving sentiments of
¼r¦mat¦ R§dhik§. But albeit being all-knowing (abhijña¤) and almighty
(vibhu¤), He is still unable to resolve the enigma of R§dh§r§£¦’s love for
¼y§ma. Therefore He needs the guidance of a guru. ¼r¦ R§m§nanda R§ya
becomes the prema-guru of Lord Gaur§¯ga. R§m§nanda, being none
other than ¼r¦ R§dhik§’s beloved Viª§kh§-sakh¦, is Her most intimate
friend and thus he can teach Gaur§¯ga the ways of his Mistress.

On the other hand, he is the same Arjuna, who had accepted Lord
K¥¢£a as his guru on the battlefield of kuruk¢etra. Thus he fully
represents the acintya-tattva of the guru, who is both an intimate
associate of the supremely blissful Divine Couple, able to guide the
disciple in the most esoteric ways of serving Radhe-¼y§ma; and who also
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appears as a s§dhaka, following and representing his own spiritual master
and the whole of parampar§.

¼r¦la R§m§nanda R§ya expresses the meditation of the guru in the
following way:

r§ya kahe, - “§mi – na±a, tumi – s¡tra-dh§ra
yei mata n§c§o, taiche c§hi n§cib§ra

mora jihv§ - v¦£§-yantra, tumi – v¦£§-dh§r¦
tom§ra mane yei u±he, t§h§i ucc§ri

¼r¦ R§m§nanda R§ya said, “I am just a dancing puppet, and You pull
the strings. Whichever way You make me dance, I will dance. My dear
Lord, my tongue is just like a stringed instrument, and You are its player.
Therefore I simply vibrate whatever arises in Your mind.” (Cc. Madhya
8.132-133.)

Dear Guru Mah§r§ja, on this most blessed day of Your Vy§sa-p¡j§
celebration, please accept the offerings of all Your disciples and admirers,
who respect You both as a representative and as a devotee of the
Supreme Personality of Godhead. For a conditioned soul to understand
Your glories must be much more difficult than for a dwarf to reach the
Moon, still we all pray that You didn’t become dissatisfied with our at
times imperfect attempts to glorify and please You.

We have no other relationship with K¥¢£a than that established by
You. We have no other way to please K¥¢£a than to serve You. We have no
other way to understand K¥¢na than to meditate on You. No other way,
no other way, no other way. Therefore, however unqualified we are, our
only hope is You.

In the name of all Your disciples and followers,
the insignificant servant of Your servants,
Gaur§¯ga d§sa

A Vy§sa-p¡j§ jelentése

¼r¦ K¥¢£a, az Istenség Legfelsõbb Személyisége Rasar§ja, vagyis az
odaadó ízek élvezõje. Parama-svatantrának, Legfelsõbb Függetlennek is
nevezik. Mindazonáltal Õ nem független a próbálkozásaiban, hogy élvez-
ze a rasát. Ennek a rasának a forrásai a bhakták, akiknek mindegyike egy
egyéni ízt képvisel az odaadásával, amely hozzájárul az Úr által élvezett
rasák teljes képének kialakulásához.

Az Úr K¥¢£a annyira vonzódik ehhez a rasához, hogy kijelenti: mad-
bhakta p¡j§bhyadhik§: “A bhaktáim imádata jobb, mint az Én imádatom.” Õ
saját Maga a bhaktái imádójává válik, mint Nanda-nandana, R§dh§-vana-
bih§r¦, vagy P§rtha-s§rath¦. De még evvel sem válik elégedetté, hanem azt
szeretné megkapni, amivel a bhaktái rendelkeznek, Õ pedig nem: a leg-
tisztább szeretet Maga iránt és azt az örömöt, amikor ezzel a szeretõ oda-
adással szolgálja Magát. Így felveszi a bhakta-avat§ra, ¼r¦ Gaur§¯ga
Mah§prabhu formáját.

 Az Úr Gaur§¯ga ¼r¦mat¦ R§dhik§ szerelmi érzéseiben merül el.
Azonban annak ellenére, hogy mindentudó (abhijña¤) és mindenható
(vibhu¤), mégis képtelen megfejteni R§dh§r§£¦ ¼y§ma iránti szeretetének
rejtélyét. Ezért szüksége van egy guru irányítására. Így ¼r¦ R§m§nanda
R§ya az Úr Gaur§¯ga prema-gurujává válik. R§m§nanda, mivel nem más,
mint ¼r¦ R§dhik§ szeretett Viª§kh§-sakh¦ja, az Õ legbensõségesebb barát-
nõje, így képes meg ismertetni Gaur§¯gát Úrnõje hangulataival.

Másfelõl õ ugyanaz az Arjuna, aki a gurujaként fogadta el K¥¢£át a
kuruk¢etrai csatamezõn. Így teljes mértékben képviseli a guru acintya-
tattváját, aki egyaránt a Legfelsõbb örömteli Isteni pár bensõséges társa,
aki képes írányítani a tanítványt akár R§dhe-¼y§ma szolgálatának legtitko-
sabb módszereiben is; és aki ugyanakkor egy s§dhaka képében is megjele-
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¼r¦la ¼ivar§ma Sv§m¦ Mah§r§ja’s

Offering to

¼r¦la Prabhup§da, 2001

Dear ¼r¦la Prabhup§da,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet.
Today is your Vy§sa-p¡j§ day, but for me, every minute, of every hour,

of every day is an attempt to offer similar expressions of love to you. In
fulfilling your orders to be K¥¢£a conscious and give the same to others,
I am constantly meditating on you by way of your v§£¦. It is only such
service that mitigates the pain of separation from your vapu.

¼r¦la Prabhup§da, in the tenure of my service I have seen many
Vai¢£avas, had the opportunity to meet some, and even heard discourses
from a few. There is no one like you! No one!

No Vai¢£ava equals your learning, your kindness, your humor, your
empowerment, or your devotion to K¥¢£a and guru.

Last night, as I was returning from the temple accompanied by some
devotees, I looked up at the clear night sky of New Vraja Dh§ma. It was
an impressive panorama of twinkling lights representing the external
potency. I stopped and looked, absorbed in thoughts of you. Then I said
aloud, “In recent memory I have not been to any of the innumerable
stars, planets or galaxies up there. But I am sure that of all the devotees
who are wandering in all those places for the welfare of others, there is
none to match ¼r¦la Prabhup§da.”

nik, aki a saját lelki tanítómesterét és a parampar§ egészét követi és képvi-
seli.

¼r¦la R§m§nanda R§ya a következõ módon juttatja kifejezésre a guru
meditációját:

r§ya kahe, - “§mi – na±a, tumi – s¡tra-dh§ra
yei mata n§c§o, taiche c§hi n§cib§ra

mora jihv§ - v¦£§-yantra, tumi – v¦£§-dh§r¦
tom§ra mane yei u±he, t§h§i ucc§ri

¼r¦ R§m§nanda R§ya így szólt: „Csak egy táncoló báb vagyok, s Te
mozgatod a zsinórokat. Úgy táncolok, ahogy táncoltatsz. Drága Uram!
Nyelvem olyan, akár egy húros hangszer, s Te játszol rajta, így csupán azt
vibrálom, ami felmerül elmédben.” (Cc. Madhya 8.132-133.)

Kedves Guru Mah§r§ja, Vy§sa-p¡j§ ünnepséged legáldottabb napján
kérlek, hogy fogadd el minden tanítványod és hódolód felajánlását, akik
az Istenség Legfelesõbb Személyisége képviselõjeként és bhaktájaként
egyaránt tisztelnek Téged. Egy feltételekhez kötött lélek számára bizo-
nyára nehezebb megérteni a dicsõségedet, mint egy törpe számára elérni
a Holdat, mégis mindannyian azért imádkozunk, hogy ne válj elégedet-
lenné idõnként tökéletlen próbálkozásainkkal, hogy dicsõítsünk és ki-
elégítsünk Téged.

Nincs más kapcsolatunk K¥¢£ával, csak az, amit Te létrehozol. Nincs
más út, hogy kielégítsük K¥¢£át, csak a Te szolgálatod. Nincs más út, hogy
megértsük K¥¢£át, csak az, ha Rajtad meditálunk. Nincs más út, nincs
más út, nincs más út. Ezért, bármennyire is képesítetlenek vagyunk, az
egyetlen reményünk Te vagy.

Minden tanítványod és követõd nevében,
Szolgáid jelentéktelen szolgája,
Gaur§¯ga d§sa
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As soon as I said that, I heard a wonderful voice resonate within my
heart, “There is none to match ¼r¦la Prabhup§da!” Simpultaneously, all
the devotees responded at once, “No one equals ¼r¦la Prabhup§da!”
Here was K¥¢£a and the Vai¢£avas confirming my proposition.

Retiring to my room, I opened the Caitanya-carit§m¥ta and began to
read San§tana-ªik¢§. In Madhya-l¦l§, Chapter 20, verse 61, I saw the
following verse and took it as conclusive confirmation:

ak¢£o¤ phala° tv§d¥ªa-darªana° hi
tano¤ phala° tv§d¥ªa-g§tra-sa¯ga¤
jihv§-phala° tv§d¥ªa-k¥rtana° hi

su-durlabh§ bh§gavat§ hi loke

“O devotee of the Lord, the purpose of the visual sense is fulfilled
simply by seeing you, and to touch your body is the fulfillment of bodily
touch. The tongue is meant for glorifying your qualities because in this
world a pure devotee of the Lord is very difficult to find.” (Hari-bhakti-
sudhodaya)

¼r¦la Prabhup§da, a devotee like you is very, very difficult to find. That
I had the good fortune to see you, to touch you, to hear from you, and
to share your mission seems inexplicable. The only reasoning I can
consider is yours: “I have created your good fortune!”

As I countinue to wander here and there in your service, I know that
I will meet none to match your shadow. I simply pray that I will develop
the good sense and spiritual insight to appreciate the uniqueness of Your
Divine Grace, as it continues to expand before my eyes and within my
heart.

Your lowly servant,
¼ivar§ma Swami

Thank You

¼r¦la Prabhup§da!

Dear ¼r¦la Prabhup§da,

Please accept our humble obeisances. All glories to you. All glories
to the guru-parampar§.

Today, on the occasion of the appearance day of our beloved spiritual
master and your dear disciple, we humbly bow down to your lotus feet
and thank you once again for the mercy you have bestowed upon us by
bringing K¥¢£a consciousness to the West and sending our Guru
Mah§r§ja to save us.

To be a genuine master, one must be a genuine servant. A genuine
master always considers himself the humble servant of his own
master—this is the parampar§. As the humble servant of your Guru
Mah§r§ja, you brought K¥¢£a consciousness to the West, and your
preaching created a whole revolution—it changed the lives of millions
of people. While physically present, you preached all over the world,
you initiated thousands of disciples, you wrote books, and your books
were distributed by the millions all over the planet. Your great
compassion touched the heart of everyone coming in contact with you.
They became your disciples, and they had dedicated their lives to you.

Now, 25 years after your disappearance they still are your faithful
servants, their love for you didn’t move an inch, and they have no
thoughts other than how to please you by spreading your K¥¢£a
consciousness movement all over the world. Whatever they do, they do
it out of love for you. Their love for you empowers them to accomplish
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so many wonderful things. It is their love for YOU alone what makes all
these wonderful plans in spreading the Holy Name come true. It is their
unflinching devotion to YOU alone what empowers them to do the
impossible. It is their faith in YOU alone what enables them to run your
movement. It is their faith in YOUR teachings what makes them write
books and preach world-wide. It is because of their love for YOU alone
that they accept disciples and love them as YOU loved your disciples. It
is because of their great determination to achieve the goal YOU set for
them that they never give up their vows they took when you accepted
them. It is because of YOUR unlimited mercy that they are unlimitedly
merciful to us, and it is YOUR compassion for all suffering conditioned
souls what radiates through their pure hearts with ever greater
brilliance.

“No one equals ¼r¦la Prabhup§da.” Yes, ¼r¦la Prabhup§da, no one
equals you. Thank you for being our Grandfather. Thank you for giving
us our fathers, uncles, brothers and sisters. Thank you for giving us
life—K¥¢£a conscious life. And thank you for giving us him who is most
dear to us, our beloved Guru Mah§r§ja. He is the meaning of our lives,
he is our only shelter.

All glories to you, ¼r¦la Prabhup§da, the crest jewel of our
parampar§.

Your servants,
the disciples of your dear disciple, ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja.

Köszönjük

¼r¦la Prabhup§da!

Kedves ¼r¦la Prabhup§da!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatunkat! Minden dicsõséget neked!
Minden dicsõséget a guru-parampar§nak!

Ma, szeretett lelki tanítómesterünk és kedves tanítványod megjele-
nésének ünnepén alázatosan borulunk lótuszlábadhoz, és újra megkö-
szönjük kegyedet, mellyel elárasztottál bennünket, amikor elhoztad nyu-
gatra a K¥¢£a-tudatot, és elküldted Guru Mah§r§junkat, hogy mentsen
meg bennünket.

Ahhoz, hogy valaki igazi mester legyen, igaz tanítványnak kell lennie.
Az igaz mester mindig saját mestere alázatos szolgájának gondolja magát
– ez  parampar§.  Guru Mah§r§jád alázatos szolgájaként elhoztad a K¥¢£a-
tudatot, s prédikálásod egész forradalmat robbantott ki: milliók életét
változtatta meg. Amíg jelen voltál e bolygón, az egész világot bejártad,
hogy prédikálj, ezer és ezer tanítványt avattál, könyveket írtál, s a könyve-
idet az egész világon osztották. Végtelen együttérzésed mindenki szívét
megolvasztotta. aki csak kapcsolatba került veled. A tnaítványaid lettek, s
életüket neked szentelték.

Most, 25 évvel az eltávozásod után még mindig hûséges szolgáid.
Irántad táplált szeretetük szemernyit sem lankadt, s nem tudnak másra
gondolni, mint arra, hogyan okozzanak neked örömet azzal, hogy az
egész világon elterjesztik a K¥¢£a-tudatot. Bármit tesznek, az irántad ér-
zett szeretet a mozgatórugója. Az irántad érzett szeretetük hatalmazza fel
õket, hogy csodálatos dolgokat vigyenek véghez. Egyedül az irántad ér-



16   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   17

Felajánlások

zett szeretetük az oka, hogy annyi merész tervük megvalósul a Szent Név
terkjesztése közben. Irántad érzett megingathatatlan odaadásuk arra hatal-
mazza fel õket, hogy megtegyék azt is, ami lehetetlen. Beléd vetett hitük
teszi képessé õket arra, hogy vezessék mozgalmadat. A tanításaidba vetett
hitük hatalmazza fel õket, hogy könyveket írjanak és szerte a világon
prédikáljanak. Irántad érzett szeretetük miatt fogadnak el tanítványokat
és szeretik õket úgy, ahogyan te szereted õket. Eltökéltségük miatt, hogy
elérik a célt, melyet te állítottál fel elõttük, sohasem szegik meg neked
tett fogadalmukat. A te végtelen kegyed az, ami miatt õk is végtelen ke-
gyesek hozzánk, s a te minden szenvedõ feltételekhez kötött lélek iránti
együttérzésed ragyog át egyre fényesebben tiszta szívükön.

„Senki sincs olyan, mint ¼r¦la Prabhup§da.” Igen, ¼r¦la Prabhup§da,
senki sem érhet a nyomodba. Köszönjük, hogy a nagypapánk vagy. Kö-
szönjük, hogy apát, nagybácsikat és testvéreket adtál nekünk. Köszönjük,
hogy életet – K¥¢£a-tudatos életet – adtál nekünk. És köszönjük, hogy
elhoztad nekünk azt, aki a legkedvesebb számunkra: szeretett Guru
Mah§r§junkat. Õ az értelme az életünknek, és õ az egyetlen menedé-
künk.

Minden dicsõséget neked, ¼r¦la Prabhup§da, aki parampar§nk korona-
ékszere vagy!

Szolgáid,
kedves tanítványod, ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja tanítványai.
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Ýdi-Guru d§sa

Dear Guru-Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances on the occasion of Your vy§sa-
p¡ja. All glories to your appearance in this world of darkness.

Providence is moving us ever onwards. ¼r¦la Prabhup§da’s
movement is changing. ISKCON is developing into a bigger and more
modern society with scope for more and more influence in this world.
It is our great fortune to be today connected to you in the mood of
shelter and I would like to appreciate your magnanimous contribution
in the life of this very fallen soul.

We are observing this ancient tradition of honouring our beloved
Gurudeva for it is you to Whom we have directed our devotion and
attention in our struggle to serve the Lord. ¼r¦la Prabhup§da explains
“mad-§ªrayah” means to take shelter of one who has taken shelter of the
Lord.

You have explained the principle of unity in diversity. That is that
there are many ISKCON gurus with differences in their style and
emphasis, but all united in serving the mission of our Founder Ýc§rya,
His Divine Grace ¼r¦la Prabhup§da. You have also explained how the
d¦k¢§-guru is the best shelter for the disciple in all circumstances. I
therefore unashamedly beg for your shelter and ask you to engage me in
some service, otherwise I will perish in the fire of conditional life.

Some years ago there was some uncertainty about the process of
sadhana and whether we should be hearing some rasa-kath§ from some
obscure “pure devotee.” Now we have Venu-Gita and Na Paraye Ham
we are basking in the brilliance of this literature with great joy and
confidence. I remember when I read ¼r¦la Prabhup§da’s books for the
first time and thinking this is what I have always wanted to read. Now I
am reading your books and feeling the same clarity… these are the
books I was looking for, these are the books that show the K¥¢£a-l¦l§
we all wanted to see all along but couldn’t see (without your
illumination).

Then this new book on Siksa outside of ISKCON. At last, all in one
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little book we can breathe a great sigh of relief that without any doubt in
the slightest we have no need for any spiritual ªik¢§ outside of our society
for the attainment of supreme perfection. We have everything.

Jaya Gurudeva,

Begging your shelter,
Ýdi-Guru d§sa

Bhaktin Adrienn
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Ne-
ked!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!
Szeretném a szavakat megtalálni, hogy megfelelõen dicsõíthesselek

téged, azonban az ostobaságom megakadályoz ebben. Egyetlen lehetõsé-
gem, hogy csak imádkozom, bárcsak egy pár szót tudnék szólni Hozzád.

¼r¦la Prabhup§da azt mondta: „A guru azt jelenti, hogy K¥¢£a, K¥¢£a
azt jelenti, hogy guru. A guru azt jelenti, hogy ha valaki követi K¥¢£át, ak-
kor õ guru”. Hogy lehet ezt megérteni?  Anyagi elmével és értelemmel
soha nem leszek képes, még egy kis részét sem felfogni, de tudom, las-
san át fogsz formálni, anyagi szintrõl lelki szintre fogsz emelni és minden
misztériumot meg fogok érteni – K¥¢£ának a szolgálatát.

o° ajñ§na-timir§ndhasya      jñ§n§ñjana-ªal§kay§
cak¢ur unm¦lita° yena      tasmai ªr¦-gurave nama¤

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, aki a
tudás fáklyalángjával felnyitotta a tudatlanság sötétségétõl elvakult sze-
memet.

Mindenkivel ezt teszed. Észre sem vesszük, lassan megcsiszolsz min-
ket, és mint egy kis drágakövet ¼r¦la Prabhup§danak ajánlasz, ezzel éke-
sítve az Õ gyönyörû lótuszlábát. Erre vágyom, hogy egyszer én is egy
ilyen kis kõ lehessek, ezzel hirdetve a te és ¼r¦la Prabhup§da dicsõségét,
hogy a ti kegyetekbõl még egy ilyen ostoba és elesett személy is megtisz-
tulhat és elérheti ¼r¦ K¥¢£a szolgálatát. K¥¢£a azt mondja, hogy neki az a
legkedvesebb személy, aki prédikál. Minden pillanatban azon fáradozol,
hogyan tudnád terjeszteni ¼r¦la Prabhup§da misszióját, és végtelen ke-
gyedbõl minket is bevonsz ebbe a prédikálásba. Soha nem tudjuk vissza-
fizetni ezt neked. Cakhu-d§n dilo jei, janme janme prabhu sei, divya-jñ§n h¥de
prok§ªito. „Õ, aki a transzcendentális tudás ajándékát adta nekem, az én
Uram születésrõl születésre.”

Ezen a kedvezõ napon a kegyedért imádkozom, hogy szabaduljak
meg minden kedvezõtlen dologtól, ami távol tart attól, hogy tiszta, sze-
retõ szolgálatot végezhessek Neked.

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Adrienn

Advaita Candra d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
This seems to have been a year of great transition and one in which

we seem to have been separated more than previously. The great and
tragic loss of one of ISKCON’s foremost generals and your close friend
has given us cause for significant reflection.

In remembering Goswami Mah§r§ja’s kindnesses to myself and our
family over the years I reflected on just how relishable is the association
of the advanced Vai¢£ava. How we will miss his intelligence and fixed
dedication to ¼r¦la Prabhup§da and his mission. The memory of his
smile, good humor and personal touch and caring will live on with us to
help in this time of feeling great separation.
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It was not until he left, that I realized just how many lives he had
touched and influenced. Just about everyone who I talked to over the
last few weeks had an extraordinary story of his personal kindness to
them (sometimes coming in the form of a little sauce!).

It seems as though he made just about everyone who he came in
contact with seem very special. I know that was the case with myself
and our family, right from the time I first met him (quite by accident in
Dallas airport well before I got initiated) till our last communication
only a few days before he left when his last response to an ongoing
request from me for him to carry out some MVT duties was “I
surrender”.

This seems to be the order of the day and certainly the fact that so
many devotees have soberly rededicated themselves with greater
commitment to ¼r¦la Prabhup§da’s mission and service since Goswami
Mah§r§ja’s departure is a sign of how great a devotee he was. Even in his
passing he was able to have a strong influence on our Krishna
Consciousness.

His sudden passing made me realize just how fortunate we have
been to have had even a moment of his association and how much we
need to get more of yours.

Please forgive us if you see and hear more from your distant disciples
in the coming months and years. Your mercy and association are what we
live for.

Guru Mah§r§ja, thank you for your continued kind association,
guidance and support for a miserable disciple.

Your humble servant,
Advaita Candra d§sa

Bhakta Álmos
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Sok éve már annak, hogy az elsõ bhakta kegyedbõl elhozta nekem
K¥¢£a üzenetét. Nem sejtettem akkor, mennyire szerencsés vagyok.
Leckéidet és énekedet hallgatva gyakran tûnõdöm, milyen nagyszerû
dolog az, amit képviselsz. Magyarországon kevesen vannak, akik igazán
értik, miért harcolsz elszántan már sok éve. Én úgy érzem, hálával tarto-
zom. Tanítványaidon keresztül megtanítasz mindenre, amit tudnom kell a
világról. Kegyedbõl fejlõdni tudok az odaadás utján. Nélküled nem te-
hetnék halvány erõfeszítést sem, hogy másoknak segítsek. Köszönöm,
hogy hitelesen követed lelki tanítómestered, ezáltal biztosítod nekünk a
legjobb feltételeket a lelki fejlõdéshez.

Remélem, egyszer majd felfoghatom nagyságodat!

Egy jelentéktelen szolgád:
Bhakta Álmos
Debrecenbõl

A°ªu d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

yad yad §carati ªre¢±has      tat tad evetaro jana¤
sa yat pram§£a° kurute      lokas tad anuvartate
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„Bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyom-
dokába lépnek, és bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példá-
jával, az egész világ követi õt.” (Bg. 3.21)

Ennek a versnek a magyarázatában ¼r¦la Prabhup§da elmondja, ho-
gyan kell cselekednie egy igazi mesternek. Az igazi mester a saját példájá-
val tanítja a világot, ezért az emberek elfogadják és követik az ilyen sze-
mélyt. Amikor Rád gondolok, az jut az eszembe, mennyire igaz ez a ªloka.
A te személyes példamutatásod teljes mértékben kulcsa a y§tr§nknak. A
cselekedeteid és az utasításaid, leckéid a lelki világ kapuit nyitják meg
számunkra, s megmutatják, hogyan és mit cselekedjünk.

Nemrég beszéltem Braja prabhuval, aki azt mondta, hogy más y§tr§k
nagyon irigyek ránk, amiért te vagy nekünk. Tavaly R§dh§n§tha Mah§r§ja
is beszélt arról, hogy nagyon szerencsések vagyunk, amiért a te társaságo-
dat élvezhetjük.

Sajnos, az elõzõ év sem volt felhõtlen. Ha az ember nem küzd a lelki
életben, nem elõrefelé halad, akkor M§y§ társasága kedvesebbnek, jobb-
nak tûnhet. Ezért ha nem M§y§t akarjuk, nagyon szigorúan kell követ-
nünk, amelynek a példáját szintén te magad mutatod meg.

Az istentestvéreid és más bhakták véleménye alapján kristálytisztán
látszik: te egy nagyon kiemelkedõ vai¢£ava vagy, aki nagyon fontos eszköz
az Úr Caitanya, illetve ¼r¦la Prabhup§da missziójában.

sa°s§ra-d§v§nala-l¦¨ha-loka-
tr§£§ya k§ru£ya-ghan§ghanatvam
pr§ptasya kaly§£a-gu£§r£avasya
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

„A lelki tanítómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhõ esõt
zúdít az erdõtûzre, hogy eloltsa, úgy szabadítja fel a lelki tanítómester a
szenvedõ anyagi világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. Tisz-
teletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszlábá-
nak, aki a kedvezõ tulajdonságok óceánja.”

Ha el akarjuk engedni M§y§t, az egyetlen út a lelki életben való fejlõ-
dés. A lelki életben való fejlõdés útja pedig a lelki tanítómester elége-
dettsége.

yasya pras§d§d bhagavat-pras§do
yasy§pras§d§n na gati¤ kuto ‘pi

dhy§yan stuva°s tasya yaªas tri-sandhya°
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

„Ha a lelki tanítómester elégedett, az elégedettséget okoz az Istenség
Legfelsobb Személyiségének is, ám ha nem tesszük elégedetté a lelki ta-
nítómestert, semmi esélyünk nem lesz arra, hogy eljussunk a K¥¢£a-tu-
dat síkjára. Hadd meditáljak ezért naponta háromszor lelki tanítómeste-
remen, hadd fohászkodjam kegyéért, s hadd ajánljam tiszteletteljes hó-
dolatomat neki!”

Bízom benne, hogy egyszer ki tudom vívni az elégedettségedet, s elé-
gedett leszel velem.

Szolgád:
A°ªu d§sa

Ýnanda V¥nd§vana d§sa
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

A lelki tanítómester kegye nélkül egyáltalán nem tudunk fejlõdni a
lelki életben. A tiszta bhakták jelenléte nagy áldást hoz mindenkire, mert
ahol vannak, ott van K¥¢£a is. Az emberi élet célja, hogy felébresszük az
alvó K¥¢£a-tudatunkat, és az Úr hûséges bhaktája kegye nélkül ennek a
célnak még a körvonalai sem látszódnak. Mit tudnánk mi csinálni Nél-
kületek?

Csak a guru tiszta vágyából lehetek itt, és kaphatok arra számtalan le-
hetõséget és végtelen türelmet, hogy fejlõdhessek a lelki életben. Tiszta
vágyad van szolgálni ¼r¦ R§dh§ K¥¢£át, és csak azért van most arra lehetõ-
ségem, hogy az életem értelmet nyerjen, mert ezért a vágyadért K¥¢£a ad
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arra lehetõséget, hogy szolgálhassunk téged, mert te amúgy soha semmit
sem fogadnál el tõlünk. Ezért a kegyed nélkül semmit nem tudunk csi-
nálni. Guru ad mindent: a lehetõséget, hogy szolgálhassunk, a tudást való-
di helyzetünkrõl és a megvalósítást a lelki életben. Ezért nekünk nincs
más, csak ha te kegyes vagy hozzánk, de a te természeted alapvetõen tele
van indokolatlan keggyel és együttérzéssel a feltételekhez kötött lelkek
iránt. Ezért nekünk kell megtanulni kihasználni ezt a páratlan lehetõsé-
get, ami a ti társulásotokkal jár.

Te mondtad egyszer, hogy a guru imádata hallani tõle a transzcenden-
tális témáról és követni és alkalmazni azokat az életünkben. Ezért sze-
retnélek arra megkérni, hogy imádhassunk téged úgy, ahogyan te igazán
szeretnéd, és kérlek, adj erõt, hogy elfogadhassuk ezt a ritka ajándékot, a
Veletek való társulást.

Minden dicsõséget Neked, ¼ivar§ma Mah§r§ja! Életeddel tökéletes
példát adsz, hogy mit jelent az, hogy a gurut követni, mert az õszinte vá-
gyaddal teljesíted ¼r¦la Prabhup§da akaratát.

Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának, hogy ilyen páratlan ajándé-
kot hagyott hátra a ti személyetekben.

Aki csak a te jelentéktelen szolgád szeretne lenni:
Ýnanda V¥nd§vana d§sa

Bhaktin Andrea
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dnak! Minden dicsõséget isteni személyednek!

Engedd meg, hogy tisztelettel és szeretetttel köszöntselek ezen a
csodálatos napon, megjelenésed napján! Nem sokat tettem a dicsõítésed
érdekében a tetteimmel, és nem is szeretnék csupán szép sorokat mon-
dani, ameddig nem szívbõl jönnek. Szeretnék valódi odaadó szolgálatot
végezni neked, melyre meg is van a lehetõségem, kegyedbõl. Itt Új-
Vraja-dh§mában nagyon kedves bhakták vannak, akik kemény munkával

próbálnak téged elégedetté tenni. Ez nagyon inspiráló tud lenni, látni,
hogy kegyedre szomjazva mekkora erõfeszitést tesznek a bhakták. Sajnos
lusta és ostoba vagyok, de légy szíves, add a kegyedet, hogy fejlõdhessek
a lelki életben.

Vágyva arra, hogy a szolgád lehessek,
Bhaktin Andrea

Bhaktin Anett
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Engedd meg, hogy köszöntselek ezen a dicsõséges napon!
Eddigi életem során – mivel még mindig az iskola padjait koptatom -

számtalan hivatalos levelet kellett már megírnom. Mégis, most nehézsé-
gekkel küzdök, hiszen ez a levél nem egy közönséges rektornak vagy
tanszékvezetõnek szól, hanem sok-sok bhakta lelki vezetõjének, akit
mindenki szeret és tisztel, és aki annyi mindent tett kicsi országunkért,
hogy megalapozza és erõsítse a K¥¢£a-tudatot.

Az egyik fényképedet kitettem magam elé, hátha könnyebb lesz így
az írás. Mindig új élményt jelent, ha újabb fotókat látok Rólad. Fürké-
szem a tekintetedet, és elcsodálkozom azon, hogy hogy lehet valaki egy-
szerre szigorú, és mégis olyan kedves. Az egyik képen mosolyogsz, a má-
sikon éppen szigorú tekintettel nézel a bhaktákra, ahogyan egy apának is
szigorúnak kell lennie fiaihoz, de mindezt szeretetbõl teszi.

Nehéz szavakba önteni az Irántad érzett szeretetemet és hálámat. Elõ-
ször ’99-ben hallhattalak személyesen Egerben, a Lila iskolában. Akkor
még nem tudtam, milyen kiemelkedõ személy vagy, és hogy mi a külde-
tésed, de azt éreztem, hogy nem egy közönséges elõadást hallottam egy
okoskodó elõadótól. Nem tudtam, miért csilingel az a lány az emelvény
mellett füstölõkkel körözve, és hogy mit tudnak ezek a fiatalok, amit én
nem. Azóta indokolatlan kegyedbõl bepillantást nyerhettem ezekbe a
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„rejtélyekbe”, és sok dolog már természetessé vált számomra (például a
csilingelés és a füstölõk). Hálás vagyok Neked, hogy társulhattam a
bhaktákkal, hogy szolgálhatom õket, és hogy részt vehetek K¥¢£a szolgála-
tában. Nagy segítséget jelent az õ õszinte odaadásuk. Sokszor átsegítenek
azokon a helyzeteken, amikor ellustulok, amikor kétségeim támadnak,
vagy amikor az érzékeim által elkalandoznak a gondolataim. A te kegyed
és a bhakták kegye által igyekszem legyõzni a büszkeségem is, ami oly
nagy akadályt jelent a lelki életben.

Régebben nem láttam értelmét az egyetemnek sem. Szinte csak
megszokásból tanultam; azt mondták: „Hátha lesz így belõled valaki.”
Amióta ismerem a K¥¢£a-tudatot, azóta viszont kitisztult a kép: soha nem
leszek valaki, mindig csak egy jelentéktelen szolga leszek, de legalább
K¥¢£át szolgálhatom, és az iskolában szerzett „tudást” az Õ szolgálatában
használhatom fel, ha te is úgy akarod.

Drága Mah§r§ja! Köszönöm, hogy azon az elõadáson elhintettél egy
kis magot a szívembe, ami lassan kicsírázik. Kérlek, add a kegyed, hogy
figyelmesen ápoljam és szorgalmasan öntözzem, hogy egyszer majd egy
csodálatos virág nyíljon belõle, amit felajánlhatok lótuszlábaidnak!

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Anett

Bhaktin Anikó
Kedves Guru Maharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Nehéz nap a mai! Olyat kell tennem, amire nem vagyok képesítve.
Csak nézem a bhaktákat és összehasonlítom magammal õket. Mindenki
szép dicsõítéseket, õszinte sorokat írt már Neked, én meg csak haloga-
tom, ne is kelljen szembesülni a hiányossággal, ami a szívemben tátong!

Olvasom 96-os Vy§sa-p¡ja könyvedet inspirációért epekedve, és
ámulom a sok-sok tanítványt odaadásáért! Csodálom, milyen szépeket

tudnak írni Irántad érzett szeretetükbõl, felejthetetlen történeteikrõl Ve-
led. A csöpp kis agyamat próbálom forgatni, hogy néhány szép szót ki-
préseljek belõle. Kedves Guru Mah§r§ja! Elõször is szeretnék sok bol-
dog születésnapot kívánni Neked a magyar bhakták odaadása tüzében!
Remélem, tudunk Neked némi kis szeretetet nyújtani, amivel magunk-
hoz tudunk vonzani téged. Ezek a szavak, lehet, elég bután hangzanak az
én számból, de egyetlen lehetõségünk, hogy a K¥¢£a-tudatot gyakorolni
tudjuk a te kegyeden múlik, és a boldogságunk és lelkesedésünk is egy-
ben. A sima kis hétköznapjaimban, ami csak úgy múlik napról napra, hét-
rõl hétre, sõt évrõl évre, észre sem veszem, mi mindent irányítasz egy-
szerre! A mozgalmunk legnagyobb fogaskereke vagy, a fõ fogaskerék,
ami mozgat mindent a gépezetben. Látom, hogy kedves bhaktáid
mennyire függenek Rajtad és a kegyeden. Ha te nem mozgatnál mindent,
mi nem mozgatnánk magunktól!

Pár évvel ezelõtt sokkal egyszerûbb volt a Vy§sa-p¡ja felajánlás, ami-
kor azt kérdted a magyar bhaktáktól, hogy menjünk és osszunk maha-
könyveket Vy§sa-p¡ja felajánlásként szórakozás helyett. Csak mentünk,
és csináltuk, amit kértél! Nem szeretek sa¯k¦rtanázni, de azon a napon
még a nap is sütött! Sok könyvet osztottunk. Nagy boldogsággal és elé-
gedettséggel végzõdött a nap! Most nem megy olyan könnyen ez a fel-
ajánlás. Sajnos nincsen intelligenciám ilyenekhez. te vagy az intelligenci-
ám Guru Mah§r§ja! Ha te nem adsz utasítást nincs esélyem a lelki élet-
ben. Szeretném, ha mindig kapaszkodhatnék lótuszlábaidba! Bocsáss
meg, hogy itt a Vy§sa-p¡ja napodon csak siránkozni tudok. Ezen a napon
a dicsõségedet kellene zengeni. De az egyik legnagyobb dicsõséged az,
hogy egy ilyen ostoba lelket is, mint én lelkesítesz a K¥¢£a-tudat gyakor-
lására! Megteremted a légkört, hogy mindenki megtalálja a helyét a
mozgalomban.

Guru Mah§r§ja! Próbálok valami jót kihozni magamból, holott lehet,
hogy csak azt kellene írnom õszintén, hogy köszönöm szépen, hogy itt
vagy nekünk!

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Anikó
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Annyora-v§s¦ d§sa
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Isteni
Személyiségednek! Minden kedvezõséget dicsõséges Szolgálatodnak!

Eme kiemelkedõ nap alkalmából szeretném a magam szerény mód-
ján kifejezni hálámat és nagyrabecsülésemet emelkedett személyiséged
iránt. Köszönöm az Isteni gondviselésnek, hogy évek óta itt tart Szent
személyed társaságában és szolgálatában.

Szemtanúja lehettem az erõfeszítéseidnek és erõfeszítéseid eredmé-
nyének, s ez lenyûgözõ számomra. Kérem a mindenható Gondviselést,
hogy tartson itt lótuszlábaid közelében, hogy láthassak újabb és újabb
csodát, dicsõséges tevékenységeid gyümölcseit.

Köszönöm a szolgálatot, amit végezhetek neked, köszönöm, hogy le-
foglalsz Guru Mah§r§jám szolgálatában, a vai¢£avák és a m¡rtik szolgálatá-
ban!

Kérlek, bocsáss meg a sértéseimért!
Köszönöm neked a k¦rtanákat, a fesztiválokat, az emelkedett vai¢£avák

és ¼r¦ ¼r¦ R§dhe ¼y§ma társaságát!

Szolgád: az elesett
Annyora-v§s¦ d§sa

A¢±a Sakh¦ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
All glories to your appearence day.

When I sit down to write to you a letter I always remember the lot
of things that you have taught us during the last months. From your

causeless mercy we get the possibility practicing devotional service
again and again. It means that you give us a chance to develop all the
attributes, which belong to the nature of a devotee. It always makes me
grateful to you. I feel ashamed immediately, however, since I could not
use these occasions. “uts§h§n niªcay§d dhairy§t / tat-tat-karma-pravartan§t
/ sa¯ga-ty§g§t sato v¥tte¤/ ¢a¨bhir bhakti¤ prasidhyati”—it is said in The
Nectar of Instructon. Whilst my meditating on this ªloka, I am focusing on
patience these days. People consider me as a patient person, but I found
out that it is only an illusion. Repression is not patience, since there is no
love behind that. Though, patience is the most important thing. Lack of
patience, the first two things are destroyed, i.e. ‘uts§hat’—enthusiasm
and ‘niªcay§d’—confidence, and it hinders to develop the other three:
‘tat-tat-karma-pravartan§t’—action by regulated principles, ‘sa¯ga-
ty§g§t’—avoiding the abhaktas’ association and finally ‘sato v¥tteh’—
following the §c§ryas’ Lotus Feet. It means that if there is no patience,
there is no devotional service, moreover, none of its elements can
appear.

You, Guru Mah§r§ja, give us a perfect example how to practice the
patience as well. However, inefficient, foolish, lazy, deaf, blind and so on
we are, you give us new chance for devotional service again and again.
That is your causeless and unlimited mercy, which is full of pure love
for ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ and K¥¢£a. Dear Guru Mah§r§ja, I, your stumbling
servant, would like to thank you for your patience and for the possibility
to receive your patience. I pray to you for not only seeing in my mind
that real patience could exist, but for letting it into my heart and for be-
ing able to realize it some day. That time maybe I could really begin
devotional service in the shelter of your lotus feet.

Your insignificant servant,
A¢±a Sakh¦ dev¦ d§s¦
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A¢±a Sakh¦-l¦l§ dev¦ d§s¦
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Kérlek, engedd meg, hogy evilágban való megjelenésed legkedve-
zõbb napján néhány sort intézzek Hozzád.

Mindezt hadd kezdjem a lelki tanítómesteremmel folytatott egyik
beszélgetésem felidézésével, amelyre tavaly, vy§sa-p¡ja ünnepsége után
került sor.

¼r¦la Gurudeva leckéjét meghallgatva úgy éreztem, hogy felajánlá-
somban egy dolgot tévesen értelmeztem. Nevezetesen arról volt szó,
hogy az emberek általában milyen könnyelmûek az ígéreteik betartását
illetõen, s szégyenkezésemet próbáltam meg kifejezni, amiért csaló ter-
mészetem miatt annyiszor el kellett, hogy jöjjön értem...

Ugyanakkor ¼r¦la Indradyumna Mah§r§ja arról beszélt leckéjében,
hogy egy lelki tanítómesternek nem okoz problémát, ha újra és újra el
kell jönnie, csupán azért imádkozik, hogy bhakták társaságában lehessen.

A helytelen megértéstõl tartva, a darshanon errõl kérdeztem lelki
tanítómesteremet. Válasza a következõ volt: „Egy tanítványnak sohasem
szabad kényszerítenie a guruját, hogy eljöjjön... De õ mindig jelen van és
segít tanítványainak, még ha fizikailag nem is találkozhatunk vele. Mint
például Bilvamangala çh§kura estében, aki látta, hogy guruja egy prosti-
tuálton keresztül üzen neki… Ha majd bajban leszel, elküldöm ¼ivar§ma
Mah§r§jot, hogy prédikáljon neked!”

Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja, a „Siksa az ISKCON-on kívül” címû
könyvednek a ªik¢§-guru hagyománya fejezetében kifejted, hogy a d¦k¢§-
gurutól kapott avatás után, a tanítvány képzése egy vagy több ªik¢§-guru
irányítása alatt folytatódhat, s hogy „ez a feltétel maradéktalanul teljesül
abban az esetben, ha az avató küldi tanítványát egy adott ªik¢§-guruhoz,
akiben neki magának minden tekintetben teljes bizodalma van.”

Persze tudom, hogy a magyar-y§tr§ valamennyi törekvõ bhaktája lelki
életének állomásait féltõ gondoskodással figyeled, így az enyémet is! Sze-
retném megköszönni Neked mindannyiunk nevében, hogy szívedet egy-

re jobban kinyitva felénk, vezetsz bennünket, s mindent megteszel, hogy
azokat, akik kicsit elfáradnak útközben, vagy akár még el is esnek, bátorí-
tó szavaiddal és töretlen eltökéltségeddel ¼r¦la Prabhup§da szolgálata
iránt, felemeled. Nem szeretnél senkit sem itthagyni…

Úgy tartják, van három dolog, amely garantálja a lelki életbeni fejlõ-
désünket: egy tiszta bhakta ételmaradéka, az a víz, amely a lábát mossa és
a lábáról származó por.

Ezzel kapcsolatban még engedd meg, hogy felidézzek egy történetet,
amely 1996-ban, a templomavató marathonkor esett meg velem, és
amely véleményem szerint egyike azon tényezõknek, hogy itt vagyok és
remélhetõleg, a továbbiakban is erõt nyújt számomra.

A templomszobában festettünk – felosztva –, volt, aki a nagy festmé-
nyek fölötti íveket, s volt (ezen a napon közéjük tartoztam én is), aki a
képek alatti sávokat. Mindehhez állványokat használtunk, amely alatt ép-
pen elfértem, a fejem már szorosan érintkezett annak felsõ lapjával,
amelyen pedig az íveket festõ állt.

Aznap R§dh§ çh§kur§n¦ volt felettem (bár egyébként is mindig felet-
tem van), ám egyszer csak azt tapasztaltam, hogy nem ugyanazt azt a szárit
látom a fejem fölött. Ez sáfrányszínû volt... Aztán néhány pillanatnyi töp-
rengésemet félbeszakította pár erõteljes lépés, és meglepett felkiáltásod:
„Hát itten meg van valaki!” Utóbb megtudtam, helyet cseréltél R§dh§
çh§kur§n¦val, hogy megnézz valamit a csiszoláson...

Mondanom sem kell, nagyon boldog voltam, hogy ilyen teljesen in-
dokolatlan kegy ért. Most azért imádkozom, hogy bárcsak mindig ebben
a helyzetben lehetnék, lótuszlábaid menedékében!

Azt szeretném, ha a deszka, a fejem és a lótuszlábaid között a
vai¢£avák és vai¢£avik lennének, hogy még több lótuszláb alatt húzódhas-
sak meg!

Jelentéktelen szolgád:
A¢±a Sakh¦-l¦l§ dev¦ d§s¦
Eger



34   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   35

Atula K¥¢£a d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának - ezen a szép napon is, melyen ünnepeljük egy igaz tanít-
ványának a megjelenési napját!

Pörög az idõ: újra itt ülök a papírom fölött és töprengek, mit ajánl-
hatnék fel legszebbet ezen a gyönyörû ünnepen, Guru Mah§r§ja? Gon-
dolkodom: vajon mit változtam egy év alatt? Mi többet, szebbet, éréke-
sebbet ajánlhatnék Neked, kedves Guru Mah§r§ja? Azt hiszem, tudom!

„A K¥¢£a iránti szeretet útja kanyargós és tekervényes. Csúszós és sá-
ros, mely kunkumával, szantálpéppel és pézsmával keveredik.” – Ezt ír-
tad nekünk egyik lelkesítõ lapodon, Guru Mah§r§ja. Igen, látom, érzem
ennek az útnak a nehézségeit! Azt gondolom, nagy mutatvány végigjárni
ezt az utat. Nem kis kockázattal jár. Megszámlálhatatlan útonálló les a
„szerencsétlen” törekvõre minden pillanatban; kiszámíthatatlan, mikor
zuhan egy verembe, ahol skorpiók és mérgeskígyók várják; kísértetek,
szellemek akarják a vesztét… Mégis halad tovább a j¦va ezen az úton egy
félelmetesen sûrû és sötét erdõben, mert érzi a kunkumát, szantálpépet
és pézsmát. Ha olykor lecsúszik az útról, s már nem érzi olyan erõsen e
keveréket, ijedten kapaszkodik vissza. Ezt a keveréket a lelki tanítómes-
ter kegyelmébõl érzékelik érzékei, s így tudja magát pontosan ezen az
úton tartani az eltévedt jíva.  Koromsötét van. Vészjósló hangok, ijesztõ
árnyak sugallják a maguk rosszindulatú, gonosz gondolataikat. De a j¦va
töretlen. Emlékezik a lelki tanítómestere szavaira: „…Ha csak maradsz
ezen az úton, egyszer tapasztalni fogsz szokatlan, az erdõ baljós hangjaitól
elütõ hangokat. Amint haladsz tovább, e hangok egyre felerõsödnek, s
kiveheted kellemes mivoltukat. Idõvel halovány fény dereng majd fel
elõtted, annyira halovány, azt fogod hinni, talán képzelegsz. Ám közeled-
ve a cél felé, bizonyossá válik a fény! Mi több, késõbb megérted, itt vala-
mi buli van! Alakokat vélsz felfedezni, míg végül felismered életed Urát,
¼r¦ K¥¢£át örök társai körében!…” Valami ilyenféle j¦va vagyok én is,
Guru Mah§r§ja. Lehet, kicsit políroztam az állapotomat az imént. Mégis,
nyugodt lelkiismerettel tehetem e csodálatos napon – Vy§sa -p¡jád nap-
ján – az én felajánlásomat lótuszvirág lábaid elé: azt gondolom, az idõ tel-

tével és Isteni Áldásod kíséretében, kezd elõttem lassan, lassan kristá-
lyosodni a felismerés, hogy én nem akarok többé karmi lenni, nem kívá-
nom kielégíteni a hamis egóm misztikus nagyravágyásait sem, és borzal-
masnak gondolnám az egyedüllétet a brahmajyotiban. Nem vágyom a
Vaiku£±ha bolygókra. Szeretnék melletted lenni. Ott szolgálni – úgy ér-
tem, megtanulni szolgálni – ahol te vagy. Tudom, ezek a mondatok
könnyen beleillenének egy mulatságos rajzfilmbe, s talán csalással is gya-
núsíthatók. Mit tehetek? Maradok lótuszlábaid mellett és megpróbálok
szolgálni – alázatosan, tisztán. Köszönöm, amit értem teszel, köszönöm,
Uram! Kérlek, kérlek, bocsáss meg a sértéseimért.

Kegyelted:
Atula K¥¢£a d§sa

Avadhuta R§ya d§sa
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked!

Ezen a kedvezõ napon szeretnék neked köszönetet mondani minden
segítségért, amelyet az elmúlt évben nyújtottál nekem. Egyik leveledben
azt írtad, hogy úgy tekintesz rám mint a saját fiadra. Ezt olvasva nagyon
örültem és megtisztelve éreztem magam. Azt jelentette számomra, hogy
foglalkozol velem és felelõsséget vállalsz értem. Te igazán tudod, hogy
mi szolgálja a valódi érdekemet, és ennek szellemében segítesz nekem.
Nagyon nehéz lépést tartanom veled, mert erõs ragaszkodásaim megköt-
nek, de te olyan mély megvalósítással rendelkezel, hogy képes vagy gya-
korlati segítséget adni a nehéz helyzetekben. Imádkozom azért, hogy a
kapcsolatunk ne csak arra korlátozódjon, hogy megmentesz a saját osto-
baságom következményeitõl, hanem szeretnék értékes szolgálatot is adni
neked és a bhaktáknak, akik a legkedvesebbek neked.

Kérlek, ne hagyd abba, hogy megszidsz, ha ostoba vagyok, mert ez a
legértékesebb segítség, amit csak kaphatok! Bárcsak mindig lótuszlábad
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menedékében maradhatnék, és képes lennék elégedetté tenni téged!
Ezért imádkozom.

Köszönöm kedves figyelmedet!

Szolgád:
Avadhuta R§ya d§sa

Bhakta Balázs Péter
Kedves Gurudeva!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak!

Próbálom felbecsülni azt a kegyet, amit kaptam azáltal, hogy te elfo-
gadtál tanítványodnak. Köszönöm a lehetõséget!

Remélem, egyszer felnövök és tudom megfelelõen értékelni azt a
mérhetetlen áldást, amit jelentesz a számomra, a tanítványaid számára és
az élõlények számára.

Nem tudom ugyan értékelni a te tevékenységedet megfelelõen. Vi-
szont más bhaktáktól  mindenkitõl  azt hallom, hogy te milyen különleges
személy vagy. A ¼iks§-guru könyvedben írod  amely a szentírások és elõ-
zõ §c§ryák alapján íródott , hogy „A legfontosabb vonzerõ az kell, hogy
legyen a választás során, hogy a lelki tanítómester mennyire követi saját
guruit és az alapító §caryát.” Fiatal vagyok, még nem látom tisztán ¼r¦la
Prabhup§da irányelveit. Õ alapító §c§rya és a te lelki tanítómestered. És
mindenki azt mondja, hogy te nagyon szigorúan követed ¼r¦la
Prabhup§dát.

Minden dicsõséget Neked kedves Gurudeva!
Remélem, egyszer tudok majd Hozzád megfelelõen viszonyulni,

ahogy egy tanítványnak kell. Köszönöm a lehetõséget, amit megnyitottál
elõttem!

Jelentéktelen szolgád:
Bhakta Balázs Péter

Bhakta Berci
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Engedd meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntselek ezen a cso-
dálatos napon, megjelenésed napján!

Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy indokolatlan kegyedbõl
adtad a bhakták társaságát, megmentettél, célt adtál nekem és kis csalá-
domnak.

Miközben írom e sorokat, képek ugranak be arról a napról, amikor a
télen személyesen nyújthattam jelentéktelen kis szolgálatokat a Számod-
ra Egerben a Git§-jayanti alatt. A Bhagavad-g¦t§ felolvasása közben
Caitanya prabhu bhajanázott és mondtad, hogy én ez alatt csengessek fo-
lyamatosan. Amikor egy idõ után kissé lelassultam, akkor rám szóltál,
hogy erõsebben, gyorsabban csengessek.

Kérlek, add a kegyed és szóljál rám akkor is, amikor a K¥¢£a-tudat
gyakorlása közben lassulok le! Azért imádkozom, hogy ki tudjam hasz-
nálni a lehetõséget, hogy találkoztam Veled, tarts meg örökké a bhakták
között, lefoglalva odaadó szolgálatban.

Szolgád:
Bhakta Berci

 Bhaktip§da d§sa
o° ajñ§na-timir§ndhasya      jñ§n§ñjana-ªal§kay§
cak¢ur unm¦lita° yena      tasmai ªr¦-gurave nama¤

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine
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Dear Guru Mah§r§ja!

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
Only by your causeless mercy I have now one more opportunity to

offer prayers of glorification to your lotus feet.
  I should admit that I don’t possess necessary knowledge and

qualification to be able to glorify your amazing qualities. Therefore
please forgive me for such an imperfect offering.

First of all I would like to express to you my limitless gratitude for
your love and care for me. I was an unhappy, miserable materalist,
wandering in the material world in the circle of samsara, looking for real
happiness. But I couldn’t find it and therefore my mind was constantly
filled with fear and anxiety for the future. Finally by K¥¢£a’s mercy I met
devotees who brought me to your lotus feet. I took shelter of your
lotus feet, which are like a tree in the desert, giving shelter from a
scorching heat of the sun.

Dear Guru Mah§r§ja! Since then my mind became peaceful and all
anxiety left me. But I am still influenced by the material desires. This is
because I haven’t yet taken full shelter of your lotus feet. But I will
always try to take more and more shelter.

Possessing unlimited mercy, compassion and love for all living
entities, you gave us the most priceless gift, which is able to cure us
from the dangerous disease of the material existence. This gift is the
source of unlimited bliss, which you kindly bestow on us. You, dear
Guru Mah§r§ja, are absorbed in this bliss by your mind, intelligence and
body. This gift, which frees the minds from anxiety by enchanting
everyone with unlimited beauty and qualities, is their Lordships ¼r¦ ¼r¦
R§dh§ ¼y§masundara!

¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundara K¦ Jaya!!!
Having absorbed yourself into the nectarian service to R§dh§

¼y§masundara, you have transcended the influence of the three modes
of the material nature. The threefold miseries of the material existence
don’t disturb you because you have taken full shelter of the lotus feet of
¼r¦la Prabhup§da and absorbed yourself in the service to the divine
couple. At the same time being merciful to all living entities you enjoy
the pastimes of harin§ma-sa¯k¦rtana—the movement, founded by Lord
Caitanya Himself. The most wonderful thing is that other living entities

can also taste this nectar by your mercy. Therefore your glory is limitless.
By glorifying you, people may be liberated of all sinful reactions. Having
taken shelter at the lotus feet of R§dh§ ¼y§masundara you are very dear
to Them. Therefore I hope that if I continue to glorify you, these Two
divine personalities will glance upon me and bestow Their mercy on this
fallen soul. I am a slave of anger, envy and lust, but if I take shelter of
you, Who are free from these faults, I can be purified and conquer these
enemies of self-realization.

Dear Guru Mah§r§ja! Please help me to develop desire to chant the
holy name of the Lord and fully absorb myself in the devotional service.
Having taken shelter of your lotus feet I will be able to fearlessly take
part in your preaching mission. I am just a useless fallen person, but
with all my humility, which I lack, I beg you to give this fool intelligence
and strength. Then I will be able to help you to spread the glories of the
Holy Name of ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundara.

Thank you very much for giving us the blissful and nectarian service
to the divine couple. When one is absorbed in Their service he loses
attraction for all material pleasures. Therefore I humbly beg you to fully
engage me in devotional service.

May your glory spread  all over the three worlds!

Your useless, unworthy and eternally indebted servant,
 Bhaktip§da d§sa

Bhakta Bornemissza Gábor
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, engedd meg, hogy felajánljam tiszteletteljes hódolatomat!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundarának!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine
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Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Õ Isteni Kegyelme ¼r¦la
¼ivar§ma Swami Mah§r§jának, aki nagyon kedves az Úr K¥¢£ának, s az Õ
lótuszlábainál keresett menedéket.

Nekem elõször adatik meg az a szerencsés alkalom, hogy köszönetet
mondhassak neked mint tanítványod. Ezen legkedvezõbb alkalmat sze-
retném megragadni arra, hogy hálámat nyilvánítsam azért, hogy lehetõsé-
get kaptam tõled. Oly sok odaadó és jó bhakta van, aki példát vettek ró-
lad, és hûen követnek téged, és akik már egész tengernyi szolgálatot aján-
lottak fel Neked.

Én, mint egy elesett lélek, csak egy csepp szeretnék lenni ebben a
tengerben, mert tudom, hogy kegyed olyan végtelen, hogy te ezt is elfo-
gadod.

yasya pras§d§d bhagavat-pras§do
yasy§pras§d§n na gati¤ kuto ‘pi

dhy§yan stuva°s tasya yaªas tri-sandhya°
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

A lelki tanítómester kegyébõl az ember megkapja K¥¢£a áldását. A
lelki tanítómester kegye nélkül az ember egyáltalán nem képes fejlõdni.
Ezért mindig emlékeznem kell rá, és dicsõítenem kell õt. Naponta leg-
alább háromszor tiszteletteljes hódolatomat kell ajánlanom a lelki tanító-
mesterem lótuszlábainak.

Köszönettel, szolgád:
Bhakta Bornemissza Gábor

Bozókiné Marika
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

A szentírásokban olvasom, hogy ha valakivel elégedett K¥¢£a, meg-
adja neki azt a képességet, hogy szép imákat tudjon mondani. Az elmúlt
majdnem tíz év alatt nem sikerült annyi lemondást végeznem, hogy egy
hozzád méltó felajánlást tudjak írni. Sok szép emlék jut eszembe, amikor
rajtad meditálok, de olyan gyenge fogalmazás, ahogyan azt leírom.

Például, amikor Szolnokon laktunk és eljöttél hozzánk, az egész csa-
lád lázban égett. Egyszerûen nem tudtuk elhinni, hogy ilyen nagy szeren-
cse érhet minket, hogy K¥¢£a tiszta bhaktája ilyen mérhetetlen kegyet
gyakorol felénk. Semmi nem volt fontos, csak hogy láthassunk, hallhas-
sunk. A nagy boldogság úgy megrészegített, hogy képtelen voltam a
mondatokra figyelni, értelmezni. Csak hallgattam. A szavak dallamosan
csengtek, és egy csodás világba segítettek. Csak a történetekre tudtam
odafigyelni, közelebb állnak hozzám, mint a filozófia. És ezek a csodás
történetek, amit az elmúlt évek alatt hallottam, olvastam, meggyõztek
arról, hogy valóban jobb helyünk van az eredeti helyzetünkben, mint a
mostaniban. Ha arra gondolok, hogy mennyi szenvedést, lemondást vál-
laltál azért, hogy megmentsd az elesett lelkeket, akkor én is reményke-
dem, hogy a te indokolatlan kegyedbõl én is hazamegyek.

Semmi nem számít, csak az, hogy te add az áldásod, mert úgy sok
mindent kibírok. Ilyen elesett vagyok, hogy ha te nem lennél „mellet-
tem”, már rég feladtam volna mindent.

Guru Mah§r§ja! Köszönöm szépen a sok kegyet, a figyelmet, a türel-
met, amivel az egész családot és engem elhalmozol!

Remélem, hogy egyszer én is tudok tenni valamit, amivel örömet tu-
dok szerezni neked.

Születésnapod alkalmából szívbõl kívánok neked minden jót! Várom,
hogy még sok-sok boldog születésnapodat ünnepeljük itt együtt a
bhaktákkal Vraja-dh§mában.

Törekvõ szolgád:
Bozókiné Marika
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Caitanya Priya dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to His Divine Grace
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhup§da. All glories to your wonderful
service following in the footsteps of ¼r¦la Prabhup§da.

As the years go by it becomes more difficult to fully glorify your
achievements. your constant determination and ability to further
everyone’s Krishna consciousness is a most wonderful sight to witness.
I am so grateful that you included me in your efforts, by accepting me as
one of your disciples.

For me, one of the most notable achievements, is the writing of such
inspiring books. This is truly “following in the footsteps” of the spiritual
master. ¼r¦la Prabhup§da reached out—through his books—with
unsurpassed love to everyone on the planet. Your books carry the same
“essence” of compassion and are giving untold numbers of people the
opportunity of knowing and learning to love ¼r¦ R§dh§ and K¥¢£a.

A few years ago when you were in Bharat, you recorded a tape for all
your disciples to hear. At the end of the tape you so humbly thanked all
your disciples and finished by saying “I love you all”. The relationship
between the spiritual master and his disciples is one of the most real and
enduring love possible. You are giving us all inspiration to continue in
Krishna Consciousness. It is very evident that my godbrothers and
godsisters have great love for you. Please accept my love also from the
depths of my heart.

Your humble and most grateful servant,
Caitanya Priya dev¦ d§s¦
(Serving at Coventry temple, England)

Caitya guru d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat ezen  a kedvezõ napon!
Minden dicsõséget szeretett lelki tanítómesterednek, ¼r¦la
Prabhup§danak!

Köszönöm a lehetõséget, Guru Mah§r§ja, hogy még itt lehetek a
bhaktáid társaságában, és Lótuszlábaidhoz helyezhetem ezt a felajánlást.

Visszagondolva az elmúlt években írt felajánlásaimra, szégyen tölt el,
mert látom, hogy az azoknak az olyan szépen megírt mondatoknak, saj-
nos nem nagyon tudtam megfelelni. Hiába igértem meg oly sok min-
dent, fogalmaztam szép szavakkal, hogy mennyire értékelem a társaságo-
dat, irántam kimutatott kegyedet, sajnos egyre inkább látom, hogy csak
puszta szavak voltak, minden komoly tartalom, megvalósítás nélkül.
Csalódott vagyok e miatt, mert nem igazán tudom, hogy valaha is tud-
tam-e akár egy parányi örömet is okozni neked a törekvéseimmel.

Azt mondják, hogy le kell rombolni a hamisat, hogy az igazit felépít-
hessük. Remélem, azzal, hogy most fokozatosan felszínre kerülnek a ha-
mis, õszintétlen motivációim, leleplezõdnek hiányosságaim a guru-tattva
megértésében, lehetõségem lesz valódi guru-tudatot és õszinte önzetlen
motivációt kifejlesztenem magamban.

Félve fogalmazom meg mondataimat, mert tudom, hogy te mindent
jól látsz bennem, annak ellenére, hogy ritkán leplezel le mások, illetve
magam elõtt. Hiába mondanék szép gondolatokat, te úgyis látod, hogy
mennyi belõle a valódi és mennyi a képmutatás és a csalás.

Mostanában sûrûn jut eszembe Bhaktivinoda çh§kurának az Ým§ra
j¦vana címû éneke a ¼ara£§gatiból. Ennél a dalnál most semmi nem tud-
ná jobban leírni a helyzetemet, ezért kérlek, hogy fogadd el ezt a dalt tõ-
lem, hogy felajánlásomban megnyilvánulhasson egy kis õszinteség. És
bocsáss meg nekem a sértéseimért, és mert fájdalmat okozok az ostoba-
ságaimmal.
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(1)
§m§ra j¦vana,  sad§ p§pe rata,

n§hiko punyera le¢a
parere udvega,  diy§chi je koto,

diy§chi j¦vere kleªa

Életem mindig a bûné volt; egy parányi jó sem lelhetõ meg benne.
Nagy aggodalmat és gondot okoztam másoknak.

 (2)
nija sukha l§gi’,  p§pe n§hi ¨ori,

doy§-h¦na sv§rtha-paro
para-sukhe du¤kh¦,  sad§ mithya-bh§¢¦,

para-du¤kha sukha-karo

A saját élvezetem kedvéért soha sem haboztam bûnös tetteket elkö-
vetni. Mivel nem rendelkezem semmiféle együttérzéssel, csak a saját
önzõ érdekemmel törõdtem. Állandóan hazugságban élve, mások bol-
dogsága kedvemet szegte, míg nagy örömet jelentett, hogy ha a szomo-
rúságukat tapasztaltam.

 (3)
aªe¢a k§man§,  h¥di m§jhe mora,

krodh¦, dambha-par§yana
mada-matta sad§,  vi¢aye mohita,

hi°s§-garva vibh¡¢ana

Korlátlan anyagi vágy lakozik szívem magjában. Haragos természetû
vagyok, szeretek fennhéjázóan viselkedni, a hiábavaló dolgok kábítanak
el és a világi ügyek zavarnak meg. Az egoizmus és az irigység becsben tar-
tott díszeit viselem.

(4)
nidr§lasya hata,  suk§rye virata,

ak§rye udyog¦ §mi
prati¢±ha l§giy§,  ¢§±hya-§cara£a,

lobha-hata sad§ k§m¦

A lustaság és az alvás tesz tönkre, és ellenállok minden jámbor tett-
nek, mégis nagyon lelkes vagyok bûnös tettek végzésére. Világi hírnév és
tisztelet érdekében a csalás eszközéhez fordulok. A saját mohóságomnak
esek áldozatul, mivel mindig kéjes vagyok.

 (5)
e heno durjana,  saj-jana-varjita,

apar§dhi nirantara
ªubha-k§rya-ª¡nya,  sad§nartha-man§¤,

n§n§ du¤khe jara jara

Egy ilyen hitvány és nyomorult személy, mint én, akit a vasinavák el-
utasítanak, állandóan csak sértéseket követek el. Nem rendelkezem
semmilyen jó tettel, mindig a rossz dolgok felé vonzódom, így a külön-
féle szenvedések tesznek gyengévé és túlságosan fáradttá.

 (6)
b§rdhakye ekhona,  up§ya-vih¦na,

t§’te d¦na akiñcana
bhakativinoda,  prabhura cara£e,

kore du¤kha nivedana

Most, hogy öreg lettem, megfosztva a megnyugvás minden eszközé-
tõl, így megalázva és szegényen, Bhaktivinoda szomorú történetét a Leg-
felsõbb Úr lábaihoz helyezi.

Maradok szolgád:
Caitya guru d§sa
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Candra-doya d§sa adhik§ri
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget lótusz-
lábaid porának! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate bhaktived§nta-sv§min iti n§mine

Most, mikor írom e fölajánlást, ¼r¦la Madhavendra Puri eltávozási
napja van. Itt Vraja-dhamában most újra tél lett, hideg van és egész nap
rossz az idõ.

Egy csöndes szobában ülök, csak egy pár gyertya ég, még meghittnek
is mondható. Kint vadul fúj a szél, fáradhatatlanul. Elõttem egy kicsi ol-
tár, ¼r¦ Govardhana L§la és ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§ma elégedetten mosolyog-
nak. Rólad is van egy kép, ¼r¦la Prabhup§da mellett. ’92-ben készült egy
parkban, amikor elfogadtál tanítványodnak engem; csukott szemmel
harmóniumozol, és mélyen meditálsz, nagyon édes kép. Abhumanyu
prabhu kegyébõl egy papucsod is az oltáron van, s most egy füstölõt
ajánlok lótuszlábaidon meditálva, közben pedig a kegyedet kérem, hogy
dicsõíthesselek téged, szeretett lelki apámat!

Kedves Guru Mah§r§ja! Oly sok éve ismerlek, de még mindig nem
tudom, ki is vagy igaz?ból. Bárhogy is próbálom, rá kell jönnöm: csak
egy feltételekhez kötött, elesett személy próbálkozásai nem tudnak spe-
kuláció útján sikert elérni. De kérlek, engedj meg egy pár kérdést és
gondolatot ezen az ünnepen, a te Vy§sa-p¡j§d ünnepén megosztani isten-
testvéreimmel és tisztelõiddel együtt. Guru Mahar§ja, én egy olyan he-
lyen, egy faluban lakom, amit te hoztál létre. Egy olyan kultúrát gyakor-
lok, amit a te kegyedbõl ismertem meg. Hiszen te hoztad el nekünk ¼r¦la
Prabhup§da üzenetét.

Guru Mah§r§ja, amit te adsz, az a tiszta K¥¢£a-tudat, tökéletesen és
hamisítatlanul. A te szívedbõl jött létre Új Vraja Dhama. Bármerre néznek
a bhakták a farmon, az a te szívedet látja megnyilvánulni. Ezért föltehetjük
a kérdést: vajon ki lehet az a személy, aki ilyen kedves ¼r¦la
Prabhup§dának, hogy így fölhatalmazza a prédikálásban, akinek ilyen

csodálatos dolgokat ad a lelki tanítómestere? Vajon ki az a személy, aki
ilyen szép könyveket ír, mint a Venu-g¦t§, hogy dicsõítse K¥¢£át? Ki az, aki
ennyire kedves ¼r¦ R§dh§nak és ¼y§masundarának, hogy személyesen
jönnek el hozzá Tribhuvana Sundara formájukban, hogy m¡rtinak álcázva
magukat társulhassanak veled? Vajon ki lehet az, aki a három világ leggyö-
nyörûbb m¡rtijait imádja? Bárcsak K¥¢£a adna nekem megfelelõ megér-
tést, hogy csak egy parányi töredékét megérthessem szíved mélységé-
nek! Bárcsak elégedetté tudnálak tenni! Bárcsak megáldanál engem! Bár-
csak olyan elégedetté tudnálak tenni, mint ahogy ¾ªvara Puri elégedetté
tette ¼r¦la M§dhavendra Purit! Minden dicsõséget Lótuszlábaidnak!

Szolgád:
Candra-doya d§sa adhik§ri

Candra Kanta dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dnak! Minden dicsõséget Neked!

Kedves Guru Mah§r§ja! Nagyon köszönöm, hogy lehetõséget adtál,
hogy elinduljak a lelki életben és kérlek, vigyázz rám, hogy tudjak a jó
úton haladni elõre! Nagyon köszönöm!

Jelentéktelen szolgád:
Candra Kanta dev¦ d§s¦
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Candramukhi dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak! Minden dicsõséget Neked ezen a legfontosabb napon!

Sajnos, a szennyezettségem miatt nem tudlak õszintén dicsõíteni té-
ged, és csak remélni tudom, hogy ez majd valamikor megváltozik, de
azért megpróbálom.

Mindannyiunk lelki tanítómestereként és ¼r¦la Prabhup§da õszinte
tanítványaként járod ezt a világot, hogy mindenkit hazavigyél, Drága
Uradhoz. Senkit sem utasítasz vissza, csak adod nekik a Szent Nevet,
K¥¢£át.

Tökéletes, erõs láncszem vagy az Úrhoz vezetõ úton, s ha valaki be-
léd kapaszkodik, tehát kapcsolódik a bhakták láncolatához, õ is sikeressé
teheti emberi küldetését, s visszamehet Govindához. Itt a Gopálban is
nap mint nap látom, ahogy egyre többen teszik meg az elsõ lépéseiket
K¥¢£a felé. A keddi Gouranga klubba is sokan járnak, szeretnek nálunk
lenni. Ez nyilvánvalóan mind a te kegyed.

Kedves Guru Mah§r§ja!
Minden dicsõséget Neked!
Minden dicsõséget Neked!
Minden dicsõséget Neked!

Elesett szolgád:
Candramukhi dev¦ d§s¦

Bhaktin Cani
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteleteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak! Minden dicsõséget Neked!

Szeretnélek köszönteni Vy§sa-p¡j§d alkalmából, kérlek, fogadd tõlem

e pár sort felajánlásként! Személyesen közelebbrõl nem ismerlek, de
mégsem nehéz dicsõségedrõl írni még egy olyan ostoba személynek
sem, mint amilyen én vagyok.

Igaz, még csak 2 éve vagyok itt a mozgalomban, de azt még én is lá-
tom, mennyi mindent köszönhetnek Neked a Magyarországon élõ
bhakták. Eljöttél Magyarországra prédikálni egy olyan idõszakban, amikor
csak titokban lehetett az embereknek a K¥¢£a-tudatról beszélni, felvál-
lalva sok veszélyt és nehézséget, akárcsak lelki tanítómestered, ¼r¦la
Prabhup§da, amikor korával, egészségével nem törõdve, mindent hátra-
hagyva maga mögött, átkelt az óceánon, hogy egy materialista társadalmat
Isten felé fordítson, hogy sok elesett lelket visszavigyen K¥¢£ához, csu-
pán az általuk érzett együttérzésbõl és lelki tanítómestere utasítását hûen
követve. ¼r¦la Prabhup§da K¥¢£a lótuszlábához intézett imájában így ír a
lelki tanítómesterérõl:

t§ra icch§ balav§n p§ªc§tyete ±h§n ±h§n
hoy j§te gaur§¯ger n§m

p¥thiv¦te nagar§di asamidra nada nad¦
sakalei loy k¥¢£a n§m

Az Õ erõs vágyából az Úr Gauranga szent neve a nyugati világ minden
országában el fog terjedni. A Föld minden nagyobb városában, városkájá-
ban és falujában az összes óceánnál, tengernél, folyónál és pataknál min-
denki K¥¢£a szent nevét fogja énekelni.

¼r¦la Prabhup§da vágyott lelki tanítómestere vágyának beteljesítésé-
re, s te folyatatod e missziót. Istentestvéreiddel együtt, akik közül a te
kegyedbõl megismerhettünk néhányat. „ A kultúra környezetet ad ahhoz,
hogy tudjunk szolgálni”, mondja Bhaktividy§ Pur£a Sv§m¦ Mah§r§ja
egyik leckéjén. Ezt a kultúrát te hoztad el ide Magyarországra, a te ke-
gyedbõl elterjedt (és fog még tovább terjedni), és a te kegyed tartja fenn
ilyen szépen.

Neked köszönhetik a bhakták itt ezt az ideális környezetet, amiben
szolgálatot tudnak végezni. Elhoztad ide V¥nd§vanát, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundarát, sok-sok bhaktát lefoglalva az Õ szolgálatukban.

Tanítványaid mind nagyon lelkes bhakták, rendíthetetlenül végzik
szolgálatukat nagyon szépen és hatékonyan prédikálnak nekünk és a kint
élõ embereknek. Ezt is mind a te kegyed teszi lehetõvé, hiszen a te utasí-
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tásaidat követik, a te szavaidat prédikálják, és téged szeretnének elégedet-
té tenni.

Végezetül ismét csak ¼r¦la Prabhup§dat idézném az elõbb említett
imájával kapcsolatban:

t§halae §nanda hoy tabe hoy digvijay
caitanyer k¥p§ atiªay

m§y§ du¢±a jata du¤kh¦ jagate sab§i sukh¦
vai¢£aver icch§ p¡r£a hoy

„Ahogy ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu hatalmas kegye meghódít minden
égtájat, úgy önti el a Földet a transzcendentális tudás áradata. Amikor az
összes bûnös, szerencsétlen élõlény boldog lesz, akkor fog a vai¢£avák
vágya teljesülni.”

Kérlek, add a kegyedet, hogy megmaradhassak a mozgalom szolgála-
tában, és hogy majd egyszer az egyetlen vágyam csak a vai¢£avák vágyának
teljesítése legyen!

Haszontalan szolgád:
Bhaktin Cani
Pécs

Cint§ma£¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd hódolatom lótuszlábaid porában! Minden dicsõséget
lelki tanítómesterednek, ¼r¦la Prabhup§dának!

Most, hogy azon gondolkodom, mit írhatnék felajánlásképpen, ismét
eszembe jutnak a Veled kapcsolatos élményeim, és az az idõ, amikor
megismertelek.

Még csak 15 éves voltam, de teljesen kiábrándultam az életbõl, rájöt-
tem, hogy nincs semmi menedék. Szülõk, testvér, barát, barátnõk, mind
csak jöttek és mentek, én pedig nem értettem, miért történnek ilyen
dolgok. Keserûségemben meg akartam halni, kórházba kerültem.

A testvérem, Soumya ekkor már bhakta volt, és hívott egy fesztiválra,
menjek el, mert ott lesz Mah§r§ja. Olyan szépen beszélt Rólad, hogy na-
gyon vágytam látni téged. Ezen a fesztiválon vettem egy K¥¢£a-könyvet,
és a mataj¦k bátorítottak, vigyem oda Hozzád, mert akkor majd írsz bele
valamit. Nagyon féltem odamenni. te rám néztél, és olyan szeretettel
mosolyogtál rám, hogy a szívem majdnem szétpattant. Ezzel kapcsolat-
ban pár vers jut eszembe, melyeket szeretnék most leírni.

bh¡man sakalita - p§danam
bh¡mir evavalambanam
tvayi j§t§par§dhanam

tvam eva ªaranam prabho

„Mint ahogy a föld az egyetlen támasza annak, akinek a lába megcsú-
szott, egyedül te vagy az egyetlen menedéke azoknak, akik megsértettek
téged.”

„Hol talál bárki is egy olyan kegyes személyt, akinek pusztán a társa-
ságában minden bûn messzire tûnik? Miután többször megfürdött a
szent Gangesz vizében, az ember megtisztul, de csupán azzal, hogy téged
látnak, megtisztulnak az elesett lelkek.”

„Kedves vai¢£avám! Egy olyan embert látni, mint te, a látás tökéletes-
ségét jelenti, lótuszlábadat megérintve a tapintóérzék éri el a tökélyt,
nagyszerû tulajdonságaid magasztalása pedig a nyelv igazi feladata, mert az
anyagi világban rendkívül nehéz találni valakit, aki az Úr tiszta bhaktája.”
(Cc. M-l. 20.61.)

Aztán leköltöztem a farmra. Mikor nemrégiben beszélgettünk,
mondtad, „Emlékszem, te voltál az utolsó mataj¦, aki leköltözhetett.
Meglepõdtem. „Te emlékszel erre, Guru Mah§r§ja?” Csodálkozva néztél
rám, és mondtad, hogy „igen”.

A pár év alatt többször írtunk levelet egymásnak, szóltál hozzám a
folyosón, megdicsértél vagy éppen kijavítottál, szolgálatokkal láttál el.
Most úgy érzem, csak ez az egyetlen vágyam van, hogy téged elégedetté
tehesselek, hogy rendben tartsam R§dh§-¼y§masundara templomát.
Imádkozom, hogy amíg élek, csak ez az egyetlen vágyam maradjon.

Ez is egy tökéletes szolgálat, mert szakadatlan lehetõség nyílik szol-
gálni a bhaktákat, lelki tanítómestereket, murtikat. Emlékszem, egyszer
egy ilyen apró dolog miatt rám szóltál, hogy a folyosón volt egy lapát,
miközben söpörtem, és mondtad, hogy vigyem onnan.
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Egyszer mondtad rólam egy mataj¦nak, hogy takarító §c§rya, guru. Te
vagy az igazi §c§rya, mert amikor szólsz egy kis dolog miatt, mint például
a lapát vagy látsz egy pókhálót, az igazából egy fontos dolog. Mondtad,
hogy a templom legyen olyan tiszta, mint a lelki világ. A te szívedben ott
van a vágy, hogy minden szép, tiszta és tökéletes legyen R§dh§-
¼y§masundara templomában. Mert ha valami nincs rendben, akkor azt
Õk is látják, és akkor te elégedetlen vagy. Teljesen átadtad Magad Nekik,
és ott laknak a szívedben.

Én ezt a csodálatos dolgot nem tudom megérteni. De ha mindig ló-
tuszlábaid szolgálom és segítek Neked, tudom, hogy akkor én is elérem
az élet tökéletességét.

Nem tudok mást csinálni, csak lótuszlábaidba kapaszkodni.

Szolgád:
Cint§ma£¦ dev¦ d§s¦

Citra-v§sin¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Tribhuvana Sundara ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundarának, ¼r¦ Govardhana-l§lnak, ¼r¦ Gaura-natar§jnak! Minden
dicsõséget szeretett Apukánknak!

Botladozó gyermekeid apró lépései évrõl-évre egyre határozottab-
bak, bár néha-néha meg-meginognak, s ha nem figyelnek, bizony-bizony
elbotlanak s megcsúsznak e hosszú úton. Végtelen szeretettel és odaadás-
sal újra és újra felkarolod elesett gyermekeidet. Még akkor sem felejt-
kezel meg róluk, ha õk már rég elhagyták védõszárnyaid menedékét,
vagy fájdalmat okoztak s összetörték a szívedet.

Igaz szereteted ¼r¦la Prabhup§da és ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara felé,
minden nehézségen átsegít. A lelki tanítómester a kegy óceánja, s eloltja
az anyagi lét tüzét, mert olyan, mint egy esõfelhõ. De vajon az esõfelhõ-
nek nincs-e szüksége, hogy táplálkozzon, s jó kövérre növekedve ismét
kegyével árasszon el mindenkit?

Vajon Õ „csak” nekünk az enyhülést adó, kellemes nyári esõ, aki pil-
lanatnyi égési sebeinket enyhíti? Vagy tényleg látjuk és halljuk az égi mo-
rajlás édes esõcseppjeinek együttérzõ záporát? Csatlakozunk-e a k¦rtana
felüdítõ dallamához vagy csak passzív szemlélõi vagyunk e csoda látvá-
nyának?

Vajon a szeretetünk tényleg önzetlen, s hajlandóak vagyunk feladni
gyerekes játékainkat? Bizony e kérdések megválaszolásához komoly
õszinteségre van szükség, hogy még magunkat sem csapjuk be azzal az il-
lúzióval, hogy tényleg mindig, minden tekintetben hajlandóak vagyunk
követni az utasításaidat. Mondhatnám, hogy adom az életem. De hogyan
s mennyire komolyan lehet egy ilyen ígéretet elfogadni egy tökéletlen,
szerencsétlen személytõl?

Guru Mah§r§ja, csak a te végtelen kegyedtõl függve tudunk bármit is
csinálni.

Jelentéktelen lányod:
Citra-v§sin¦ dev¦ d§s¦

Citta Hari d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tisztelettejes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dnak! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

Kedves Guru Mah§r§ja, ezen az áldásos napon elõször is szeretném
megköszönni Neked azt a nagy erõfeszítést, melyet nap mint nap teszel
azért, hogy K¥¢£a tudatossá váljunk. Tetteiddel, szavaiddal, gondolkodá-
soddal, mély odaadásoddal mindenkit lenyûgözöl. Ahogy alkalmazod,
terjeszted, véded ¼r¦la Prabhup§da tiszta tanítását, az egy örök példakép az
ISKCON-ban. Nagyon sok fejfájást, nehézséget vállalsz, hogy mindent
úgy szervezzél, hogy ¼r¦la Prabhup§da, R§dhe-¼y§ma és a bhakták elége-
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dettek legyenek. Bárcsak mi, tanítványaid R§dhe-¼y§ma kegyébõl megért-
hetnénk határtalan szerencsénket, hogy menedéket vehetünk lótuszlába-
idnál. Istentestvéreid azt mondják, hogy Új-Vrajadh§ma a szíved, oda-
adásod megnyilvánulása Tribhuvana-sundara m¡rti, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§- ¼y§ma-
sundarral a középpontban. Köszönöm, hogy idehoztál, és itt élhetek.
Szeretném még megköszönni a könyveket, melyeket írtál, a felbecsül-
hetetlen ajándékokat. Azért imádkozom, hogy ne problémákat okozzak
Neked, idõdet rabolva, hanem inkább valamiben tudjak segíteni, enyhíte-
ni a fejfájást, amit lelki tanítómestered elégedettsége érdekében vállalsz.

Az Úr Caitanya tanításában ¼r¦la Prabhup§da Az Úr Caitanya missziója
címû fejezetet így kezdi:

„¼r¦ Caitanya Mah§prabhu azt az utasításat adta tanítványainak, hogy
írjanak könyveket a K¥¢£a-tudat tudományáról. Hívei azóta is hûen köve-
tik ezt az utasítást. A ¼r¦ Caitanya által tanított filozófia részletes kidolgo-
zása és gondos magyarázata – a tanítványi lánc hitelességének köszönhe-
tõen – a legalaposabban megszerkesztett, a legterjedelmesebb és a leg-
következetesebb tanítás.”

Amikor ezt olvastam régen, azon gondolkodtam magamban, hogy
milyen nagy áldás lenne, ha te is írnál könyveket. Erre vágyva, késõbb,
amikor elterjedt a híre annak, hogy könyveket fogsz írni, nagy
kíváncsiságal vártam, hogy megjelenjenek.

Sokszor mondtad leckéken, hogy a Bhagavad-g¦t§ és a ¼r¦mad-
Bh§gavatam versei ablakok a lelki világra. Ez a példa akkor vált világossá
számomra, amikor megjelent a Venu gita. Addig az ablakok zárva voltak és
a sötétben tapogatóztunk. Te kegyedbõl, Guru Mah§r§ja, a Venu gitában a
¼r¦mad-Bh§gavatam e verseinek ablakain keresztül átragyogott a lelki világ
lenyûgözõ természete. Nagyon világossá tetted ezáltal a kontrasztot,
ahogy most gondolkodunk, élünk, és ahogy gondolkodnunk, élnünk
kellene, az igazi otthonunk, kapcsolataink, barátaink, szüleink és R§dhe-
¼y§ma örök boldogsággal teli szolgálatban.

K¥¢£a a Bhagavat-g¦t§ban annyit említ Arjunának a lelki világról, hogy
„létezik egy másik, megnyilvánulatlan természet is, amely ehhez a meg-
nyilvánult és megnyilvánulatlan anyaghoz képest örök és transzcenden-
tális.” A 15. fejezet 16. versében pedig azt mondja: „Az Én legfelsõbb
hajlékomat nem nap vagy hold, tûz vagy elektromosság ragyogja be. Aki
egyszer eljut oda, többé már nem tér vissza az anyagi világba.” ¼ukadeva
Gosv§m¦ a  ¼r¦mad-Bh§gavatamban egy részletesebb képet fest a lelki vi-

lágról melyet a K¥¢£a könyvben ¼r¦la Prabhup§da az §c§ryák és saját ma-
gyarázataival kiszínezve tár elõ. Ezek a tökéletes képek a te érintésedre
Guru Mah§r§ja a Venu Gíta hömpölygõ költõi stílusának köszönhetõen
valósággal megelevenedtek, és egy filmé változtak. A képeket egy szöve-
vényes folyamattá szõtted, gondosan díszítve minden részlettel, hogy az
teljesen elbûvölje az elmét és az érzékeket, egy felsõbbrendû ízt adva
nekik, hogy le tudjanak mondani hamis fõszerepünkrõl a m§y§ által ren-
dezett produkcióban.

Bemutatod, hogy K¥¢£a és bhaktáinak alázatos szolgálata a legkívána-
tosabb szerep. A Ve£u-g¦t§ban bemutatott felülmúlhatatlannak vélt kedv-
telések után tovább fokozva a témát megírtad a Na p§raye ’ham címû
könyvet melyben kinyitod a szeretet, a prema kincsesládáját az olvasó
elõtt, egyenként rakosgatva ki belõle a drágaköveket, megmutatva a világ
legnagyobb kincseit. „Kedves olvasók! Vegyétek ezeket a díszeket, és
ékesítsétek fel vele magatokat. Véget nem érõ boldogságot fogtok érezni,
s minden bánatotok messze száll.”

Kedves Guru Mah§r§ja, kegyed, nagylelkûséged irántunk nem ismer
példát és határokat. Hívsz, hogy lépjünk be a kapun, melyet szerete-
teddel kinyitottál, és kövessünk a Vrajába vezetõ ösvényen R§dhe-¼y§ma
örök szolgálatának szentelve életünket, minden másról megfeledkezve.
Gondosan vigyázol ránk, hogy ne térjünk le errõl az ösvényrõl, a megfe-
lelõ instrukciókkal látsz el, hogy minél hamarabb biztonságosan célba
érjünk, elkerülve a különbözõ útonállókat, mint a kéj, düh, mohóság, il-
lúzió, irigység és a lustaság. Az eltérések elkerülése és a helyes út világos
kijelölése érdekében megírtad A ªik¢§-guru - egy hagyomány életrekeltése az
ISKCON-ban, Bhaktivedanta magyarázatok, ¼ik¢§ az ISKCON-on kívül? címû
könyveket is. Te vagy az örök jóakarónk.

Ýr n§ koriho mane §ª§ – csak lótuszlábaid, instrukcióid követésére van
szükségünk, semmi másra.

Mindent átadsz nekünk, minden idõdet, energiádat, szíved legben-
sõbb legértékesebb kincseit. Ezt soha nem tudjuk meghálálni vagy
visszafizetni, csak imádkozni tudok, hogy indokolatlan kegyedbõl egy
alázatos, hálás szolgáddá válhassak. Kérlek, add áldásod, hogy ez minél
hamarabb megtörténjen!

Örök szolgád:
Citta Hari d§sa
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Bhakta Csaba
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to ¼r¦la
Prabhup§da. All glories to your Divine Grace.

First I would like to pray to you to give me ability to glorify your
infinite good qualities properly. Without your mercy I can not do
anything valuable.

I don’t have anything to offer to you. Anytime I try to offer to you I
commit offences. Please forgive me for these offences. Everything I
have is so futile. That’s why I just want to express my thanks to you for
everything I got from you. Without you there would not be Hare
Krishna movement in Hungary. Without you Vraja Dhama would not
have been appeared here. Without you Their Lordships, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundara, ¼r¦ Govardhana-l§la, ¼r¦ Gaura-natar§ja would not have
come here to accept our devotional love towards Them. Without you I
could not live among devotees. Without you we would not know what
real love is; you teach this to us and show us how to love God. You teach
and show us how to give up everything to get only one thing: the pure
love of God. Without you there would not be a goal of my life. Without
you I would be surely dead.

Recently I heard a verse from the ¼r¦mad-Bh§gavatam (8.7.44) that
describes you perfectly:

tapyante loka-t§pena      s§dhava¤ pr§yaªo jan§¤
param§r§dhana° tad dhi      puru¢asy§khil§tmana¤

It is said that great personalities almost always accept voluntary
suffering because of the suffering of people in general. This is considered
the highest method of worshiping the Supreme Personality of Godhead,
who is present in everyone’s heart.

This is you, Guru Mah§r§ja. When I hear or read this verse, I think of
you. You have come to this material world, you have saved us because
you can not stand seeing the sufferings of the living entities. You accept
sufferings to save us who have been lost in the ocean of sensual desires.

In this way you worship your beloved ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundar. You are
the personification of Their endless love. You always forgive us for our
weakness, our foolishness, and you lead us back home from this strange
world. Na p§raye ‘Ham, Guru Mah§r§ja. I will be never able to pay it back.

Your insignificant servant,
Bhakta Csaba

Bhakta Loránd Cservenák
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
On the occasion of your appearance day I wish you good health and

success in your service. As for your service, there is no doubt: you are
fulfilling ¼r¦la Prabhup§da’s mission. Everything we have in Hungary,
concerning K¥¢£a-consciousness, we can thank to you. These are facts,
100 percent evidence. Nobody can refute it. New Vraja Dhama, Ratha-
y§tr§ festivals, Food for life, sa¯k¦rtana movement and devotees,
temples, nama-hatta are signs of your presence.

What about the other side: me as a disciple. If there is a problem, no
matter what kind, it is only in me. First of all: am I a bona fide disciple?
Am I able to fulfill your instructions? I should feel ashamed that I can’t
be your bona fide disciple. Yes, I think that way. I am fallen, less
intelligent, have dozens of weaknesses. That’s one side of the coin, my
karma, it’s my nature. Unfortunately, the bigger problem is that I can not
realize the above mentioned things. The only thing I could do is to pray
to you and ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu to give me strength to overcome my
karma, to become a good disciple, ready and enthusiastic to follow your
and the authority’s ª¦k¢a. I wish to serve you better and better to become
a bona fide disciple.

Your disciple,
Bhakta Loránd Cservenák
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Day§l Nit§i d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances, all glories to ¼r¦la Prabhup§da,
all glories to your lotus feet,

Thank you for giving me your shelter and the shelter of the
parampar§. I am always appreciating your kindness and wisdom.
Although I am trammeled by weakness, envy and miserliness, I know
that you are able to see with transcendental vision and prefer to meditate
on my greater potential. I pray that just as the tortoise hatches her earth-
bound eggs through meditation at sea, you will one day succeed in
hatching me from the merciless yolk of m§y§’s illusion.

On this most auspicious occasion of your appearance day I wish you
the fulfillment of all that a pure devotee desires.

Your servant,
Day§l Nit§i d§sa

Dharma-setu d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances, All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
All glories to you who are Lord ¼r¦ Krishna Caitanya’s dear devotee.

Constantly engaged in Mah§prabhu’s pure devotional service, you
are kindly showing us the way back to Godhead. Narottama d§sa
çh§kura has written in his song S§vara£a-ªr¦-gaura-mahim§:

gaura-prema-ras§r£ave,     se tara¯ge jeb§ ¨ube,
se r§dh§-m§dhava-antara¯ga

In his purport to this verse ¼r¦la Prabhup§da writes ‘the ocean of
transcendental love of Krishna as introduced by Lord Caitanya has

constant waves, constant sound. One has to dive deep into that ocean. If
one knows the secret and says, „let me dive deep into the ocean of the
transcendental loving movement introduced by Lord Caitanya,” he
immediately becomes one of the confidential devotees of R§dh§ and
K¥¢£a.’

Observing you we see someone completely dedicated to serving the
sa¯k¦rtana movement. In spite of all obstacles your determination to
carry out the will of ¼r¦la Prabhup§da never wanes. Lord Caitanya
orders every man within this universe to accept this Krishna
consciousness movement and distribute it everywhere. By taking on the
responsibility and burden of fulfilling this order you teach us the
practical process of diving deep into the transcendental loving
movement of Lord Caitanya.

Fixed in the loving service of your GuruMah§r§ja you have perfectly
realised the mission of Mah§prabhu and His followers and you are
graciously revealing this secret to us. ‘mah§jano yena gata¤ sa panth§¤’ -
the solid truth of religious principles is hidden in the hearts of
unadulterated self-realised persons.  Through engagement in sankirtana
you show us how to develop the attitude of selfless service to Lord
Caitanya and in this way become eligible to serve R§dh§-K¥¢£a in
V¥nd§vana.

The ultimate goal of life seems a long way away for me, but seeing
your attachment to chanting the holy name and your loving devotion to
your most dear Deities ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara, I gain hope that
through serving you I can have connection to the Lords’ service.

Somehow or other by Krishna’s inconceivable mercy I have come
into your association. You make my life auspicious, without you I have
nothing of any real value. Please forgive my offences and accept me as
your servant.

Your eternal servant,
Dharma-setu d§sa
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Dvaip§yana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget Neked!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

K¥¢£a bhaktái dicsõségesek. Dicsõségesek azért, mert K¥¢£ához tar-
toznak, aki a legdicsõségesebb, és dicsõségesek azért, mert bhaktái
K¥¢£ának, vagyis már nem törõdnek saját boldogságukkal, hanem átad-
ták magukat Neki.

Élettel tölt el,
amikor látom, hogyan merülsz el a Szent Név hullámaiban a Szent

Név napján,
amikor azt az édes hangulatot tapasztalhatom, ami egymás közötti tár-

sulásotokat hatja át,
amikor részese lehetek annak a csodának, amit az ajkaidról áradó

Szent Név képes véghez vinni a bhakták között - közelebb hozván õket
egymáshoz, guruhoz és K¥¢£ához,

amikor prédikálásod minden nehézséget félresöprõ erejét láthatom -
amivel egyre több feltételekhez kötött lelket vonzol az odaadó szolgálat
gyakorlásához, és amivel képes vagy mindig új lendületet adni a
bhaktáknak is prédikáló tevékenységük során,

amikor rácsodálkozhatok korlátokat nem ismerõ türelmedre és kö-
nyörületességedre - ahogy újra és újra továbbhaladásra biztatod a néha
egy kicsit megpihenni vágyó tanítványokat,

amikor tanúja lehetek Tribhuvana Sundara R§dhe-¼y§ma iránti határ-
talan szereteted egy-egy megnyilvánulásának,

amikor elámulhatok, milyen mély szeretetet tanusítasz bhaktáitok
iránt is,

amikor hallgathatom elõadásaidat, melyek megreformálják az életün-
ket, és közelebb visznek minket ¼r¦ K¥¢£a lótuszlábának szolgálatához,

amikor érveidet hallhatom, amelyekkel legyõzöd az ateista és sze-
mélytelen elképzeléseket hirdetõ okoskodókat,

amikor könyveidet olvashatom, melyek azzal a vággyal vannak átitat-
va, hogy elárasszák az olvasót a R§dhe-¼y§ma iránti vegyítetlen odaadás
érzelmeivel, feltárva elõttük a lelki világ titkait, de egyben a filozófiai ala-

pot is megadva nekik, hogy biztonságosan fogadhassák el ezeket a bensõ-
séges kincseket,

amikor biztató szavaid, pillantásod vagy szidalmad áldásában részesül-
hetek, melyek olyan parányivá zsugorítják a problémáknak az elõttem
elterülõ óceánját, mint egy borjú patanyomában összegyûlt esõvíz.

Mindez élettel tölt el. ¼r¦la Prabhup§da minden ember élete, s ezt az
életerõt adod tovább Te is.

Ennek a szürke és közönséges élõlénynek, aki e sorokat írja egyetlen
reménye dicsõséged újabb szikrája:

m¡ka° karoti v§c§la°      pa¯gu° la¯ghayate girim
yat-k¥p§ tam aha° vande      ªr¦-guru° d¦na-t§ra£am

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom a lelki tanítómesterem elõtt, aki
az elesett lelkek felszabadítója, akinek kegyébõl a néma ékes szóra fakad,
és a béna hegyeken kel át.

Kedves Guru Mah§r§ja, kérlek, részesíts engem is ebben a kegyed-
ben, hogy végre megszabadulhassak gyermekes mentalitásomtól, és
használható eszközzé válhassak vágyaid kiteljesítésében!

Szolgád:
Dvaip§yana d§sa

Bhaktin Éva
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának, és Neked! Minden dicsõséget R§dh§-¼y§masundaranak!
Minden dicsõséget az Úr Caitanya Mah§prabhu sa¯k¦rtana mozgalmának!

A felajánlásom megírása elõtt az 1997. évi Vy§sa-p¡ja felajánlásokból
össszeállított könyvet olvastam. Sok-sok fontos tanítást találtam a bhakták
írásaiban. Milyen sok dologra tanítottál a bhaktáidon keresztül. Egy kicsit
közelebb kerültem Hozzád, és Õket is jobban megismertem.
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Felajánlást kellene írnom, de a tudásom kevés ehhez, ezért a szent-
írásokhoz fordulok segítségért. Az elmúlt napokban sokat olvastam a
¼r¦mad-Bh§gavatam 1.13.10. versét, amely így szól:

bhavad-vidh§ bh§gavat§s      t¦rtha-bh¡t§¤ svaya° vibho
t¦rth¦-kurvanti t¦rth§ni      sv§nta¤-sthena gad§bh¥t§

Uram! Az olyan bhakták, mint amilyen Te vagy, maguk a megszemélye-
sült szent helyek. Mivel a szívedben hordod az Istenség Személyiségét,
minden helyet zarándokhellyé változtatsz.

Prabhup§da a vers magyarázatában azt írja: „A tiszta bhakták a tiszta for-
rásokra hallgatnak, és az Úr dicsõségérõl beszélnek, énekelnek, írnak.
Tetteikkel mindent zarándokhellyé tudnak változtatni. A szent helyek
csupán miattuk érdemlik meg az elnevezést. Képesek bárhol megtisztíta-
ni a légkört. Ezek a bhakták az Úr tényleges szolgálatában élnek, legfõ-
képpen a hallás és a vibrálás folyamata révén. Az Istenség Személyisége
mindig tiszta bhaktáival van, cserébe tiszta szolgálatukért.”

Olvasva a vers magyarázatát rádöbbentem, hogy nem is tudjuk, hogy
milyen szerencsések vagyunk, hogy megkaphatjuk a társaságodat. Jelen-
léteddel, a vágyad alapján megnyilvánuló Új  Vraja-dh§mával, budapesti
és a vidéki templomokkal lehetõséget biztosítasz minden feltételekhez
kötött lélek számára, hogy itt Magyarországon ellátogathassanak zarán-
dokhelyekre, tanulhassanak a tiszta bhaktáktól, szolgálatot végezhessenek,
tisztulhassanak.

Szeretnék én is a követõid közé tartozni, és segíteni Neked a szolgála-
taid végzésében! Szeretnélek a szívembe fogadni, hogy tisztítsd meg azt a
tanításaiddal, jelenléteddel!

Kérlek, add a kegyed, hogy soha ne feledkezzek meg kötelességem-
rõl, tudjak szolgálatot végezni, elégedetté tudjam tenni a bhaktákat, téged
és K¥¢£át!

Szolgád:
Bhaktin Éva
Pécsi Központ

Bhaktin Farkas Henriett
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Ismét eljött ez a magasztos nap, hogy megjelenésed alkalmából kö-
szönthetünk Téged! Keresem a megfelelõ szavakat, melyek méltón di-
csõíthetnék személyedet, de bevallom, ez nem könnyû feladat. Elõször
is szeretném megköszönni azt a rengeteg kegyet, amit eddig is kaphattam
Tõled, és hogy elfogadtad jelentéktelen személyemet tanítványodnak.

Évrõl évre nézem, hogyan tudod elültetni az élõlények szívében a
bhakti piciny magját, és hogyan kezdenek hozzá ennek hatására ezek a lel-
kek az odaadó szolgálathoz. Két évvel ezelõtt a N§ma-Ha±±a táborban az
én szívemben is megmozdult ez a kis mag. Egy leckédben kihangsúlyoz-
tad, hogy nincs idõnk pazarolni a napjainkat, nem tudhatjuk mennyi
idõnk van még hátra az életünkbõl. Akkor ez a mondat olyan hatással
volt rám, hogy úgy döntöttem, nincs más út, mint követni az utasításai-
dat. Azóta japázok 16 kört, tartom a négy szabályozó elvet, társulok a
bhaktákkal. Mai napig emberek sokasága részesül ugyanígy kegyedbõl,
akik társaságodat élvezhetik egy fesztivál vagy egy elõadás erejéig, és le-
het, hogy nem is tudatosak róla, de már nekik is ott van a kis mag, mely
bármelyik pillanatban növekedésnek indulhat. Felfoghatatlan számomra
az az erõ, eltökéltség és kitartás, amit Te képviselsz, kedves Guru
Mah§r§ja. Csupán jelenléteddel megszabadítod az elesett élõlényeket
nyomorúságos helyzetükbõl, és felnyitod tudatlanságtól elvakult szemü-
ket. A lelki tanítómesterre úgy kell tekinteni, mint a legnagyobb aján-
dékra az életünkben. Csak az Õ kegyébõl szabadulhatunk ki az anyag
fogságából. Õszinte odaadással és kitartással lótuszlábait szolgálva
könnyedén elérhetjük a lelki tökéletességet.

Kedves Guru Mah§r§ja! Minden dicsõséget Neked! Köszönöm, hogy
itt lehetek ebben a nagy családban, és hogy elfogadod szerény szolgálata-
imat.

Jelentéktelen szolgád
Bhaktin Farkas Henriett
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Bhakta Gábor és Bhaktin Eta
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak!

Nagyon várjuk, hogy visszatérj Indiából, és személyesen találkozhas-
sunk Veled, hogy segítséget (instrukciót) kapjunk Tõled. 1991-ben ta-
lálkoztunk Veled elõször, azóta megváltozott az életünk. Bárcsak a hátra-
levõ éveinkben sokat, és eredményesen tudnánk prédikálni, hogy elége-
detté tegyünk Téged, teljesítsük Caitanya Mah§prabhu misszióját.

Születésnapod alkalmából jó egészséget kívánunk!

Szolgáid:
Bhakta Gábor és Bhaktin Eta
Pécs

Gandharva d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dnak! Minden dicsõséget ¼r¦-¼r¦ R§dh§-¼y§masundarnak!

Szeretnék õszintén köszönetet mondani mindazért, amit Tõled kap-
tam. Ha az élet célja nem az önmegvalósítás, akkor mi az értelme az em-
beri születésnek?

A Te kegyedbõl világossá válik a számomra, milyen csodálatos a szent
név éneklése, az Úrnak végzett odaadó szolgálat és a bhakták társasága.
Kitartásoddal és lelki erõddel minden idõdben az emberek felemelésé-
ért küzdesz.

Materialista elmém van, ugyanakkor dhótit és tilakot viselek. Szeret-
nék megváltozni és kedvezõ módon szolgálatot végezni Neked, ami se-
gítségedre van a prédikálási tevékenységedben. Tiszta vai¢£avaként nehéz

körülmények között is példamutatásoddal inspirálsz, és megmutatod az
utat, ami az élet tökéletességéhez vezet. Imádkozom hozzád a kegyedért,
mert te meg tudsz menteni az anyagi létezés nyomorúságától.

A kegy óceánja vagy, a feltételekhez kötött lelkek örök jóakarója.
Kérlek, add az áldásod, hogy kikerülhessek a tudatlanság sötétségébõl, és
menedéket találjak az Úr K¥¢£a odaadó szolgálatában!

Jelentéktelen szolgád:
Gandharva d§sa

Gandharvika-prema d§s¦
Kedves Mah§r§ja,

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Sokáig nem írtam neked felajánlást, mert nem találtam meg a hozzád
fûzõdõ kapcsolatom lényegét. Még mindig nem sikerült, de azóta egy
kicsit legalább jobban ismerlek és tisztellek.

Azelõtt egy méltóságteljes guru voltál a szememben, akit számomra
érthetetlenül magas szintû filozófiai kérdésekkel lehet csak megkeresni,
és aki ezért csak fejlett bhaktákkal találja meg a hangot. Most már értem,
hogy tulajdonképpen azért nem mertelek megközelíteni, mert éreztem,
hogy el vagy merülve valamiben, ami számomra még teljesen ismeret-
len: a R§dh§ és K¥¢£a között zajló mindennapi kedvtelések mélységes
óceánjában. Ám most már tudom, hogy mindemellett szeretsz minden
egyes bhaktát, legyen akár filozófiailag képzett, akár lelkes kezdõ, és sze-
retnél gondoskodni róluk, ezért akár az életük legapróbb részleteit is
hajlandó vagy megismerni. A nehézségeinket és az örömeinket a saját
gondjaiddá és örömöddé teszed. Most már inkább ezért nem merek kö-
zel kerülni hozzád: nem akarok „csomó lenni az elmédben”. Csak a hasz-
nodra szeretnék válni és segíteni neked, amennyire tõlem telik. Sok
mindent nem tudok felajánlani neked, mert lusta vagyok és még szerete-
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tem sincs K¥¢£a iránt, de legalább a vágy ott van a szívem mélyén. Ott
van egy kis láng, amibõl még lehet nagy tûz, ezért kérlek, fújd a lángot. Te
itt vagy közel, közelebb, mint ¼r¦la Gurudeva, aki ugyancsak benned bí-
zik.

Kedves Mah§r§ja, lehet, hogy ez önzõ dolog, de örülök, hogy itt vagy
nekünk. Kérlek, engedd, hogy veled lehessünk és a szemünk sarkából
mindig téged lessünk, hogy láthassuk, milyen igazából megélni a K¥¢£a-
tudatot. Szükségünk van rád, Mah§r§ja, az irányításodra, a tanításodra, a
társaságodra, a látásmódodra, a tudásodra, a tapasztalatodra, a humorod-
ra, a kirtanjaidra, a személyiségedre. Hadd ragaszkodjunk hozzád. Ez a mi
esélyünk.

Szolgád:
Gandharvika-prema d§s¦

Ganga N§r§ya£a d§sa,

Ana¯ga Mañjar¦ d§s¦ & Rati
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept our humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhu-
p§da.

Thank you for your kindness, tolerance and shining example - year
after year we have been fortunate enough to see you smiling and singing
in wonderful kirtans, hear your inspirational classes and stories of your
preaching activities, compassion and humour from godbrothers and
sisters and to feel your strong and solid presence in our lives no matter
how rough the seas in our own minds and hearts.

We pray that we may continue to catch glimpses of your glories for
many years to come though we know we are far from deserving.

Your most fortunate disciples
Ganga N§r§ya£a d§sa, Ana¯ga Mañjar¦ d§s¦ & Rati

Bhakta Gareth
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obaisances in the dust of your lotus feet
on this most auspicious day.

I have some desire that over the years to come I will learn to serve
you with great care and sincerity. Already you have a great influence on
my life with your clear instructions and inspirational association.

We all need a father to guide and care for us. To have a perfect
example to look up to and follow. With your mercy I can dedicate my
life to following your example.

Your aspiring servant,
Bhakta Gareth

Gaura K¦rtana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget az Úr Caitanya sa¯k¦rtana mozgalmá-
nak!

Ezen a szent napon egy verset szeretnék felajánlani isteni személyed-
nek. Egy gondolat, mely sokszor jött és nem tudtam eldönteni, hogy il-
lendõ-e veled kapcsolatban leírni ezt vagy beszélni errõl? Õszentsége
Tam§l K¥¢£a Mah§r§ja eltávozása kapcsán azonban megismerhettem a Te
álláspontodat mindezekrõl a dolgokról, és úgy érzem itt és most leírha-
tom ezeket a látszólag gyászos hangulatú, mégis komolyan elgondolkod-
tató sorokat.

Mi lesz velünk, ha már nem leszel?
Ha K¥¢£a végül úgy vesz el,
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Hogy nem hagy számunkra mást, csak azt,
Ami eszünkbe jutva könnyt fakaszt:
Hogy a társulásod csak akkor lesz drága kincs, ha már nincs?

Mert érték-e most a jelened nekünk?
Figyelmeztet-e minket, hogy felnõttek legyünk?
Akarjuk-e K¥¢£át úgy, ahogy Õt adod
S a szívünkbõl kiûzni a személytelen fagyot?

K¥¢£a-eka-sarana- ez az egyedüli érved,
Nincs más lehetõség, nincsen más ígéret,
Apánk, tanítónk, barátunk mind Te vagy,
De jaj az elménk mindent a holnapokra hagy...

Mi lesz velünk, ha már nem leszel?
Ha K¥¢£a végül úgy vesz el,
Hogy nem hagy számunkra mást, csak azt,
Ami eszünkbe jutva könnyt fakaszt:
A társulásod csak akkor drága kincs, ha már nincs?

Kérlek, bocsáss meg a sértéseimért és tarts mindíg az odaadás útján
¼r¦la Prabhp§da és az ISKCON szolgálatában!

Jelentéktelen szolgád:
Gaura K¦rtana d§sa

Gaura K¥¢£a d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dnak és Isteni Kegyelmednek!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

Régóta készülök már arra, hogy e felajánlást megírjam Neked, mégis
csak az utolsó pillanatokban tudom papírra vetni e sorokat. Számadás ez,
amellyel tartozom Neked és magamnak is, s amely révén talán igazán
megérthetem, hogy mennyi keggyel halmoztál el engem múltban és hal-
mozol el a jelenben, még e pillanatban is.

Az anyagi energia erõs, és könnyen elfedi annak tisztánlátását, aki nem
rögzíti tekintetét rendíthetetlenül a lelki tanítómester és K¥¢£a szolgála-
tára. K¥¢£a Maga mondja a Bhagavad-g¦t§ban:

daiv¦ hy e¢§ gu£a-may¦      mama m§y§ duratyay§
m§m eva ye prapadyante      m§y§m et§° taranti te

„Az anyagi természet három kötõerejébõl álló isteni energiámat na-
gyon nehéz legyõzni. De akik átadták magukat Nekem, azok könnyen
túllépnek rajta.”

Ez a kulcs! Nagyon nehéz, de lehetséges felülemelkedni az anyagi
energia hatásán az odaadó szolgálat és a Szent Név által, s egyedül a lelki
tanítómester kegyébõl.

Éveken keresztül azért imádkoztam az Úr Caitanyához, hogy minden
körülmények között még idejében felismerhessem mayat. S amikor fel-
ismertem, saját szabad akaratomból engedtem lerombolni felépített
„lelki váramat”, amely mindig menedéket adott. Olyan menedék volt ez,
amely leírhatatlan lelki boldogságot biztosított. Ez is egyedül a te kegyed
volt, Guru Mah§r§ja! Örök adósság ez, amelynek visszafizetése lehetet-
len, de amelyet újra és újra meg kell kísérelni. Ez az én célom is. Bár
rendkívül elesett vagyok, s ezt Te tudod a legjobban, mégsem húnyt ki
bennem a vágy valahogyan elégedetté tenni Téged.

Megjelenési napodon nehéz felajánlanom bármit is. Se tiszta szívet,
se lelki eredményeket, se önzetlen lelki tetteket, semmi komoly dolgot
nem tudok felmutatni, amely érdemes lenne arra, hogy a lótuszlábaid-
nak ajánlhassam. S szégyen újra felajánlani olyan dolgokat, amelyeket
már évekkel ezelött a kezedbe tettem: az életemet, a fogadalmaimat és
így tovább. Ezek természetesek egy tanítványnak, s azt akarom, hogy tel-
jesen természetesek legyenek ismét a számomra is.

Elesett s érdemtelen, de örök szolgád:
Gaura K¥¢£a d§sa
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Gaura Nitai d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Nagyon jó, hasznos kötelesség ez a Vy§sa-p¡ja felajánlás írás. Az év szá-
mos napján találkozunk veled, de legtöbbször a napi ügyek, kötelessé-
gek sodrásában élve nincs lehetõség egy-egy mélyebb, összetettebb gon-
dolat kifejtésére. Oly sok gond, kötelesség terheli vállaidat, hogy kevés
alkalom van találkozni veled relaxált, gondtalan hangulatban. Ugyanígy,
mint ¼r¦la Prabhup§da esetében is történt, ¼r¦ K¥¢£a felhatalmazása a
K¥¢£a-tudat terjesztésében azt is jelenti, hogy aggodalmakban, elfoglalt-
ságokban fog dúskálni, mindig idõhiányban fog szenvedni. Ám a Vy§sa-
p¡ja felajánlás egy kicsit azt jelenti, hogy a napi gondoktól távolabb lépve
elmémben egész lényedre koncentrálok. Múlt, jelen, jövõ ilyenkor
nincs külön, csak események, érzések vannak egymás mellett. Aztán las-
san megfogalmazódik egy gondolat, mely rólad szól kedves Guru
Mah§r§ja.

A védikus rendszerben a guru nem csak tanítja tanítványait, de nagyon
mély, bensõséges kapcsolatban együtt él velük. Ahogy én megértem –
azaz bár fel nem foghatom, de elfogadom – te is minden egyes tanítvá-
nyoddal együtt élsz, szeretettel és aggodalommal követed életüket. Sze-
reteted oly más, mint a világi szeretet, hogy talán egy teljesen új szót kel-
lene használni rá. Még a legfenköltebb irodalmi mûvekben sincs jelen
olyan kapcsolat a szeretet szó mögött, melyben kifejezésre kerülne a lel-
ki tanítómester és tanítványának igazán mély egyéni viszonya. Így nekem
teljesen új és ismeretlen fogalom, hogy te örök kapcsolatban élsz ve-
lünk, tanítványokkal, örökké jóakarónk és elkötelezett támogatónk vagy.
Remélem, hogy kegyedbõl egyszer megvalósítom ennek a kapcsolatnak
a rám esõ részét!

Szeretnék sokat megtudni rólad, hogy ne felületesen ígérjem meg
kötelességeim figyelmes teljesítését. Szeretnék úgy élni, hogy az ne
okozzon neked gondot, hogy minél több energiád maradjon a prédiká-
lásra, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ K¥¢£a imádatára. Igyekszem hálámat ezen a módon

kimutatni, hiszen sajnos mielõtt megismerkedtem volna veled, semmi
hasznosat nem tanultam az életben, vagy még rosszra is használtam, amit
tudtam. Csak a te kegyed, hogy van remény a változásra, hogy inspirációt
érzek folytatni a megkezdett utat veled és istentestvéreimmel együtt. Iga-
zából egy felfoghatatlan csodát mûvelsz ebben a világban azzal, hogy
olyanokban is elülteted az istenszeretet csíráját, akik – mint én – ezt nem
is akarják. A legnagyobb mágus vagy, akit ismerek. Jól becsapták, amikor
azt igérted, hogy a könyvosztással gazdagabbá válok, mint az addigi mun-
ka végzésével. Azért mondom, hogy becsaptál, mert a szavaiddal azt
mondtad, hogy több pénzt fogok keresni, mint addig. Most meg magam-
ra nézek, és nem találom azt a sok pénzt sehol. Persze végül is igazat
mondtál, mert így a valódi gazdagságot kaphatom meg, az egyetlen érté-
kes dolgot, ami létezik a világon, Tribhuvana Sundara ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundara szolgálatának lehetõségét. Most már csak élni kell ezzel.
Úgy legyen!

Ha lehet, kérlek, maradj itt közöttük még sokáig. Kérlek, viseld el az
anyagi világ nehézségeit, tanítványaid ostobaságát, és élvezd itt az Isteni
Pár kedvteléseit. Azt nem mondom, hogy örökre, de még sokáig. Mi
esélyem lenne egy-egy csepp nektárhoz jutni, ha te máshol szolgálod az
Urakat?! Ez az önzõ motívum van szívemben, õszintén mondom. Nél-
küled nincs esélyem arra, hogy kijussak makacs hamis egó imádatomból.
De oly sok kedves, alázatos tanítványod van, akik szeretettel vesznek kö-
rül, akik gondolataidat is kitalálva szolgálnak téged és ¼r¦ Caitanya
Mah§prabhu misszióját, kérlek, legalább az õ kedvükért oszd meg társa-
ságodat velük továbbra is!

Gaur§¯ga! Minden jót kívánok neked!

Haszontalan tanítványod:
Gaura Nitai d§sa
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Gaura ¼akti d§sa
nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale

ªr¦mate bhaktived§nta-sv§min iti n§mine

Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérlek, engedd meg, hogy felajánljam tiszteletteljes hódolatom ló-
tuszlábad porában! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundarának,
¼r¦la Prabhup§danak és Neked ezen a legáldottabb napon!

Megint eltelt egy pár hónap, amikor fizikailag nem voltál jelen közöt-
tünk. Nagyon hiányoztál és nagyon aggódtak érted a bhakták: Vajon mi le-
het veled? Vajon egészséges vagy? Tudsz-e pihenni? Olyan sok szolgála-
tod van mindenfelé, annyira elfoglalt vagy, hogy talán nem is emlékszel
ránk. Lehet, hogy Mayapuraban a GBC megbíz valamivel, ami miatt a vi-
lág másik felén fogsz majd prédikálni és nem lesz idõd meglátogatni
bennünket...

Amikor egy beszélgetésünk alkalmával Mayapurban mondtam, hogy
a brijb§s¦k aggódnak, hogy elfelejted õket, csak mosolyogtál: „Hogyan fe-
lejthetném el õket?”-mondtad. Aztán a megnyugtatásukra a kazettán,
amit küldtél szintén modtad, hogy ne aggódjanak, nem felejted el õket
és nemsokára itt leszel, megint velünk.

A bhakták nagyon örültek az üzenetednek, de ugyanakor láttuk, hogy
amikor mi bánkódunk, hogy nem vagy itt, és ezt kinyilvánítjuk neked,
akkor te is aggódni kezdesz értünk. Emiatt megbeszéltük, hogy ha valaki
beszél veled telefonon, ne mondja neked, hogy hiányzol. Inkább csak
lelkesítõ dolgokat mondjunk, hogy így ne okozzunk neked aggodalmat
és azzal se zavarjuk a pihenésedet.

Tavaly az egyik nyári este, miután az esti darsanon énekeltél, néhány
bhakta átkísért a házba. Az asztalodnál ülve néztél magad elé és azt mond-
tad, hogy te egy anatómiai rendellenesség vagy. Rövid szünet után hozzá-
tetted, hogy nincsen szíved. A bhaktákat megdöbbentette ez a mondat és
Var¢§£§ azt mondta, hogy õ még senkit sem látott, akinek akkor szíve
lenne, mint neked. Erre azt válaszoltad, hogy minden felé járod a világot,
de csak a tested megy. Az emberek nem tudnak egy ilyen dolgot megér-
teni, hogy hogyan mozdul egy test szív nélkül. Aztán azzal fejezted be a

gondolatmeneted, hogy mindez azért van, mert a szíved mindig itt van Új
Vraja Dhamában. Nem tudod elvinni innen.

Pár nappal késõbb egy reggel puja közben montad Mañjar¦nak, hogy
találtál az oltárodon aznapra virradóra valamit, és egy kis ezüst, szív alakú
dobozt mutattál neki. „Látod, ez a szívem. Add oda Gaura Saktinak, hogy
vigyázzon rá.” Késõbb mondtad, hogy tartsam mindig az irodában, a
templomban, egy R§dhe ¼y§ma kép elõtt. És hogy ha a bhakták rosszal-
kodnak, mutassam meg nekik, és mondjam, hogy „Látod, mit csinálsz
vele? Összetöröd.” Köszönöm, hogy itt hagytad ezt a kis dobozt, ez egy
páratlan ajándék volt. Próbálok vigyázni rá, hogy ne törjön össze.

Pár héttel késõbb, amikor megint el kellett menned és „elkülönültél
a szívedtõl”, azt írtad: „Mindig arra gondolok, hogy mikor térhetek vissza
R§dhe ¼y§ma szolgálatához. Lehet, hogy egy nap majd olyan szerencsés leszek,
hogy én is ott élhetek. Most azonban csak egy „hobo” vagyok.”

Akkor csak pár hétig, most azonban több hónapig voltál távol tõ-
lünk, de ugyanakkor mi éreztük itt a jelenlétedet. Nyilván mindenki
másképp éli meg ezt a fajta kapcsolatot az elkülönülésben. Ahogy a
bhaktákkal együtt végezzük a szolgálatunkat itt K¥¢£a-völgyben, sokszor
elcsodálkozom az irántad való elkötelezettségük és odaadásuk láttán.
Személy szerint én távollétedben így a bhaktákon keresztül látlak.

A p¡j§rik R§dhe ¼y§ma iránti figyelmességében az érzékenységedet és
odaadásodat látom. A bhakták lelkes k¦rtanjaiban és bhajanáiban a mély,
transzcendentális hangodat hallom. A templom tisztaságában a te szíved ra-
gyogó tisztasága tükrözõdik. Amikor a bhakták ¼y§masundara teheneit tere-
lik, a te vallásos elvek védelme iránti elkötelezettségére emlékezem. Ami-
kor a vendégeket fogadják, vagy a farmon kívül prédikálnak K¥¢£a-völgy
dicsõségérõl, akkor az elégedett mosolyodat látom. A könyvosztók lanka-
datlan lelkesedésében pedig a te bátor, forradalmi hangulatodat érzem.

Boldog vagyok, hogy a közelükben lehetek és rajtuk keresztül is tár-
sulhatok veled. Úgy érzem, hogy õk az élõ példái, bizonyítékai annak,
hogy a K¥¢£a-tudat folyamata valóban mûködik. Mindenkivel megtör-
ténhet az a csoda, amit ¼r¦la Prabhup§da terjesztett ki az egész világra: bár-
ki K¥¢£a tiszta bhaktájává válhat, ha elfogadja egy olyan tökéletes, vai¢£ava
lelki tanítómester menedékét, mint amilyen te vagy.

Ez a csoda a te kegyedbõl történik meg, a te kegyedbõl változik meg
a bhakták szíve, és nyilvánulnak meg bennük azok az odaadó tulajdonsá-
gok, amelyeken át mindig láthatlak téged.
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Gondolkodtam, hogy hogyan történhet ez meg? Arra jutottam, hogy
ez csak amiatt lehet, hogy beléptél a bhakták szívébe, hogy rajtuk keresz-
tül minél több szolgálatot végezhess R§dhe ¼y§mának. Így, mivel Vraja
örök lakójaként rajtuk keresztül cselekszel, valóban brijbasikká tetted
õket, felhatalmazva õket R§dh§ ¼y§masundara szolgálatára.

Nagyon hálás vagyok neked, hogy kegyesen számunkra is láthatóvá
téve nyilvánítottad meg a szívedet Új Vraja-dh§maként, hogy mi is tanui
lehessünk R§dhe ¼y§ma édes kedvteléseinek. Köszönöm, hogy nekünk
is látni engeded a bensõséges szolgálatodat, amit az Isteni Párnak végzel,
és hogy habár alkalmatlanok vagyunk rá, mégis elfogadsz bennünket,
hogy törekvõ brijbasikként segíthessünk a szolgálatodban, gyakorolva
ezzel az örök helyzetünknek megfelelõ odaadó hangulat kifejlesztését.

Habár itt vagy mindig, hiszen Új Vraja-dh§ma a szíved, melyben örök-
ké R§dhe ¼y§ma szolgálatát végzed, személyesen vagy a bhaktákon keresz-
tül, mégis a legnagyobb örömünk az, amikor személyesen is veled lehe-
tünk és a testedet újra egyesülni látjuk a szíveddel.

A mai napon a brijb§s¦kkal ezt is ünnepeljük.
Isten hozott újra itthon.

Jelentéktelen szolgád:
Gaura ¼akti d§sa

Gaurama£i d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Guru Mah§r§ja, te a kegy óceánjából kapsz áldást. Ahogy a felhõ esõt
zúdít az erdõtûzre, hogy eloltsa, úgy szabadítod fel te is a szenvedõ anyagi
világot, mert eloltod az anyagi létezés lángoló tüzét. Köszönöm Neked,
hogy elfogadtál tanítványodnak és így kiemeltél ebbõl a lángoló tûzbõl.
Hálás vagyok, amiért lehetõséget adsz, hogy én is oszthatom ¼r¦la
Prabhup§da és a te kegyed esõcseppjeit a feltételekhez kötött lelkek-
nek.

Az idei ¼r¦la Prabhup§da Marathon alatt kaptunk egy levelet, mely-
ben újra kifejezted, hogy mennyire elégedetté tesz téged ¼r¦la
Prabhup§da könyveinek osztása. Azt írtad, hogy a K¥¢£a-tudatos mozga-
lom mások jólétét tûzte ki célul, ennek élünk. Guru Mah§r§ja! Tökéletes
példája vagy egy ilyen önzetlen személyiségnek, aki teljesen meghódolt
¼r¦la Prabhup§da vágyai beteljesítésének. Kérlek, add, hogy én is ilyen
mélyen a szívembe tudjam fogadni a te transzcendentális utasításaidat.
Az OROSZORSZÁGI UTINAPLÓ-ban, amit K¥¢£a-l¦l§ mataj¦ írt, ol-
vastam, hogy szeretnél a tanítványaiddal személyesebb kapcsolatba lenni,
nem akarod õket elveszíteni, s tudod, hogy pusztán a filozófia nem fogja
õket „itt” tartani. Kell, hogy érezzék, tapasztalják a szeretetedet. E szavak
súlyát saját bõrömön tökéletesen tapasztalom. Imádkozom hozzád, hogy
meg tudjam érezni a szeretetedet, így jobban és jobban el tudjak merülni
lótuszlábaid szolgálatában. Add az áldásaid, kérlek, hogy õszintén tudjak
imádkozni Hozzád! Minden dicsõséget Neked Guru Mah§r§ja!

Szolgád:
Gaurama£i d§sa

Gaur§¯ga d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my respectful obeisances in the dust of  Your lotus feet.
All glories to Your divine master, the saviour of the whole world, ¼r¦la
Prabhup§da.

Year after year I start my offering by writing down this first sentence.
But now I stand perplexed, trying to decide whether I have understood
at all or at least in fragment the glories of that dust touching Your lotus
feet. Have I understood its powers to purify and transform the heart of
the disciple, to absorb his uncountedly committed sins and offenses,
and to purify the three worlds by traversing it while spreading the glories
of the Lord? Lord K¥¢na himself states thus:
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nirapek¢a° muni° ª§nta°     nirvaira° sama-dar¢anam
anuvraj§my aha° nitya°    p¡yeyety a¯ghri-re£ubhi¤

“With the dust of My devotees’ lotus feet I desire to purify the
material worlds, which are situated within Me. Thus, I always follow the
footsteps of My pure devotees, who are free from all personal desire,
rapt in thought of My pastimes, peaceful, without any feelings of enmity,
and of equal disposition everywhere.” (¼r¦mad-Bh§gavatam 11.14.16.)

The dust of Your lotus feet is worshipped even by K¥¢£a Himself.
His own abode, ¼r¦ V¥nd§vana-dh§ma has the potency to fulfill all
spiritual desires and its dust is most worshipable. But where does Vraja
acquire this nature of cint§ma£¦-dh§ma? This is verily because of all the
vraja-v§s¦s constantly traversing it and thus purifying and blessing it with
the power to transform matter into spirit, lust into love, solid into
luquid, and glass into diamond. Lord Brahm§ himself had developed a
desire to associate with the dust of V¥nd§vana because of the very same
reason:

tad bh¡ri-bh§gyam iha janma kim apy a±avy§°
yad gokule ‘pi katam§¯ghri-rajo-’bhi¢ekam

yaj-j¦vita° tu nikhila° bhagav§n mukund§sa
tv ady§pi yat-pada-raja¤ ªruti-m¥gyam eva

“My dear Lord, I am therefore not interested in either material
opulences or liberation. I am most humbly praying at Your lotus feet for
You to please give me any sort of birth within this V¥nd§vana forest so
that I may be able to be favored by the dust of the feet of some of the
devotees of V¥nd§vana. Even if I am given the chance to grow just as the
humble grass in this land, that will be a glorious birth for me. But if I am
not so fortunate to take birth within the forest of V¥nd§vana, I beg to be
allowed to take birth outside the immediate area of V¥nd§vana so that
when the devotees go out they will walk over me. Even that would be a
great fortune for me. I am just aspiring for a birth in which I will be
smeared by the dust of the devotees’ feet. I can see that everyone here is
simply full of K¥¢£a consciousness. They do not know anything but
Mukunda. All the Ved§sa are indeed searching after the lotus feet of
K¥¢£a.”  (¼r¦mad-Bh§gavatam 10.14.34.)

So my desire is to also be blessed that I could be smeared with the
dust from Your lotus feet birth after birth. While this dust is so potent, it
is also very precious, and we need to care for it very much. If we
properly respect it, we can expect its full blessings, but if we commit
offenses, then despite the full potency of that cara£a-re£u to bless the
disciple, it will ruin our spiritual life. ¼r¦la Prabhup§da explains as
follows:

“The dust of the lotus feet of great personalities offers all good to
the recipient, but the same dust can also do harm. Those who are
offenders at the lotus feet of a great personality dry up; their godly
qualities diminish. A great soul may forgive offenses, but K¥¢£a does not
excuse offenses to the dust of that great soul’s feet, just as one can
tolerate the scorching sunshine on one’s head but cannot tolerate the
scorching sunshine on one’s feet. An offender glides down more and
more; therefore he naturally continues to commit offenses at the feet of
the great soul.” (Purport to ¼r¦mad-Bh§gavatam 4.4.13.)

Therefore I pray that I could properly respect and serve the dust of
Your lotus feet, and thus experience the effect that a snake-bitten person
experiences by coming into touch with the herbal powder prepared by
the snake-charmer. His consciousness is regained, and the dead-like
state arising from the effect of the poisonous material energy suddenly
dissolves. He looks around and realizes that he is alive and soon forgets
about the dreadful experience of being half-dead because of the
mesmerizing effect of Maya’s poisonous fangs: lust, anger, greed and so
on. The patient’s original state of consciousness is thus restored.

vai¢£ava-cara£a-re£u,     bh¡¢a£a kariy§ tanu,
j§h§ haite anubh§va haya

“Those persons who are able to apply the dust from the feet of the
Vai¢£avas as a bodily ornament will be awarded with anubh§va (genuine
spiritual insight).” (¼r¦ Prema-bhakti-candrik§, 8.)

Often times I try to contemplate how K¥¢£a manifests Himself
through You. ¼r¦ K¥¢£a, although is very dear to my heart, is just a person
I read about in the books. I don’t know Him and therefore I don’t know
how to please Him. But You are His representative, simultaneously one
and different from Him. You are tangible reality, I can see You, hear You,
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touch You, serve You, make You angry or dissatisfied (unfirtunately this is
more frequent than the opposite) and see if You are happy. I can care for
Your needs, and reciprocate with You as a person (at least I try to do so).
You are just like an ambassador of the vraja-v§s¦s. Therefore if I want to
prepare myself for the great journey to Vraja-loka, I should learn how
they talk, how they walk, what will they expect from me and what are
their habits. So I’m trying to practice.

I’m supposed to love You, and I want to love You. It’s not like an
unpleasant duty for me. But as the saying goes, fools rush in where
angels fear to tread. So I do it in my own uncivilised way. You are always
saying that I’m honest, but not intelligent, meaning that my intentions are
good, but I commit constant offenses because of my rude nature. When
will this black piece of coal become a diamond under the pressure of
Your lotus feet?

How can I love You? What is love at all? We are used to think that
love means to force someone else to satisfy our own demands. But in
devotional life we learn about selfless love, which is the exact opposite.
Not considering our own sorrows or happiness, we are supposed to
serve Guru and K¥¢£a to their full satisfaction. Yudhi¢±hira Mah§r§ja did
not know why K¥¢£a was happy when He saw him losing all his
kingdom in the dice play, wandering in the jungle for 12 years, or
leading his army to kill millions of people. Still he did it. Draupad¦ did
not know why K¥¢£a was happy seeing her being undressed in front of
the whole royal court, but she surrendered to Him.

So not considering my likes and dislikes, I should learn how to
behave, act, think, feel and desire as You want me to do, for Your
pleasure. Then, only then I will be able to understand how You feel and
what are Your desires and as much as I understand Your personality, that
much K¥¢£a will reveal Himself to me. This is not very easy to do. I’d
rather back off into a formal relationship with You, but no way. This is not
what K¥¢£a wants. I’m attracted to the fire of Your devotion, but I also
fear to go too close in case my falsity burns to ashes. So please make me
strong and humble, so that I could fly with You to K¥¢£a. Once You
expressed that You were not ready to go home alone. You want to take all
of us. I never want to disappoint you by turning my back to You and
saying: “I’m not going.” If there is actually even a spark of love in my

heart for You, let K¥¢£a not allow me to rebel against You at any time and
be unchaste by diving back into Maya’s lap!

I really feel guilty that You have to go along the way with such crazy
cases like me, but I hope that at one point You will step on my feet, grab
my cheeks and pull me so that I became a beautiful devotee. The
hunchback Kubj§ was also transformed into a beautiful girl in this way,
after she satisfied K¥¢£a with her service. But she became attached to
her beauty, so she could not love K¥¢£a as purely as the gop¦s. Please let
me not become proud of whatever advancement or benediction I
achieve and please free me from all attachments to this world by the
touch of Your lotus feet, as K¥¢na did with Kubj§!

Of course I’m impertinent to think that I deserve such a fortune of
Your direct association. Instead, let me just remain an insignificant
servant of Your servant, and if they feel some happiness because of my
efforts, let them bless me that I could remain so now and for eternity.

Your crazy case,
Gaur§¯ga d§sa

G§yatr¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget R§dh§-¼y§masundarának, Dayal
Nitai-Vij§ya Gaur§¯gának!

Szeretnélek köszönteni téged ezen a napon azzal, hogy szeretném
megköszönni Neked mindazt a segítséget, amelyet végtelen kegyed for-
májában kaptam. Ez kegyességet, figyelmet, bátorítást és sok-sok útmu-
tatást jelent.

Eddig nehezemre esett az, hogy minden évben felajánlást kell írnom
Neked. Most azt hiszem, ráébredtem arra, hogy nekem mit is jelent ez.
Ez egy nagyszerû gyakorlat, hogy emlékezni tudjak arra, hogy mit kell,
hogy te jelents a számomra és valójában mit is jelentesz te az életemben.



80   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   81

Nem csak ezen a napon, hanem az év minden egyes napján szeretnék
emlékezni Rád, mint tanítómra, mint példaképemre. Az elöljárómra,
akinek nyomdokain, lótuszlábai nyomán kell haladnom. Mindannak el-
lenére, hogy legtöbbször ez feledésbe merül a mindennapi élet sodrá-
ban, ott õrzöm a szívemben és egy napon ez a kis mag növésnek fog in-
dulni. Ez a mai nap egy rendkívüli alkalom, hogy emlékezni tudjak Rád,
és így gondozni tudjam a szívemben ezt a magot.

Nagyon sok kedves emlékem van Veled kapcsolatban, amit lehetet-
len elfelejteni. Amikor elõször hallottam Rólad: A SZWÁMI-ról. (Ak-
kor még így hívtunk és egy idõ után át kellett térnünk a Mah§r§ja meg-
szólításra, ami igen nehezünkre esett)... Amikor elõször láttalak..., amint
beléptél az ajtón parókában és nadrágban... Azt hittük, hogy az egyik
szomszéd jött át, de Labanga prabhu anyukája idõben felvilágosított min-
ket, hogy hát: ez a Mah§r§ja…! Beléptél és körülnéztél. Aztán azt kérdez-
ted: „Te vagy az Aranka?” Megdermedtem... A szvámi tudja a nevemet, a
szvámi mindent tud!!!... (Akkor persze nem tudtam, hogy már a kezdet
kezdete elõtt is gondot okoztam azzal, hogy elköltöztem otthonról, és
ezt Labanga prabhu már elmondta Neked.)

Ezután a nyaralás Pátyon. Ez a leírhatatlan élmények sorozata volt
mindannyiunk számára. A szó szoros értelmében úsztunk a boldogság-
ban. Igen... Mi öregek a régi élményeket hozzuk mindig elõ. Ez azért van
így, mert mi ebbõl élünk. Sokszor zavarban is vagyok emiatt, mert ezek-
nek az élményeknek nincs – úgymond – mély értelmük. Csak pici-pici
történetek arról, hogy te miképpen szóltál, álltál, mozdultál vagy éppen
ettél vagy néztél. De hogy lehetnek ezek felületes élmények, ha Veled
vannak kapcsolatban? Veled minden élmény csodálatos.

Kedves Guru Mah§r§ja! Szeretném még egyszer megköszönni indo-
kolatlan kegyedet, amiben mindig is részesítettél, és kérem, hogy ezután
is részesíts továbbra is indokolatlan kegyeidben.

Hálátlan szolgád:
G§yatr¦ dev¦ d§s¦

Ghanaªy§ma d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

o° ajñ§na-timir§ndhasya jñ§n§ñjana-ªal§kay§
cak¢ur unm¦lita° yena tasmai ªr¦-gurave nama¤

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate sivar§ma-sv§min iti n§mine

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Szeretném most kifejezni hálámat Neked, lelki tanítómnak. Ez a pár
sor egy alantas személy próbálkozása, amint megpróbálja dicsõíteni a
legszentebb személyt.

A tanítvány számára a legfontosabb a lelki tanítómester és az õ utasí-
tásai. A legfontosabb nap pedig a lelki tanítómester megjelenési napja. Így
ezen a napon írok neked, hogy megkapjam áldásaidat.

Boldogságot kerestem az anyagi világban. Találtam ugyan, de nagyon
piciny volt és hamar elmúlt. Helyén hatalmas égetõ sebek maradtak,
amelyek állandó visszahatásra késztetnek. Vakarva ezek csak még fájósab-
bá és iszonyatosan fájdalmassá válnak.

Meg kell szabadulnom ettõl a késztetéstõl, és boldogságot kell talál-
nom, ami örök, és nem ejt sebeket. A bhakták mind nagyon kegyesek, így
megkerestek engem is, hogy lehûtsék égetõ sebeim és valódi, igaz bol-
dogságot adjanak. Ezek a bhakták innen jöttek, Új Vraja-dh§mából. Új
Vraja-dh§ma pedig a te szíved. Tõled indultak ezek a katonák, hogy meg-
mentsenek minden sebesültet. Kedves Guru Mah§r§ja! Sajnos személye-
sen nem nagyon ismerlek, de tudom, hogy a „szív” jól dobog, ahonnan
jöttek a katonák. Szívednek ütemes lüktetése az õ lépteik, ahogy mene-
telnek a frontra, hogy megmentsenek minden rászorulót.

Szeretném újból megígérni, hogy jó szolgád leszek. Kérem az áldáso-
dat, hogy menjek én is a frontra, hazahozni a testvéreimet, ide vissza, a te
szívedhez, ahol R§dh§ és ¼y§masundara élik örök kedvteléseiket.

Most a te áldásaiddal a tarsolyomban imádkozom mindenkiért
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R§dhe-¼y§mhoz. És ha ez nem sértés, akkor teérted is, hogy teljesítsd
mihamarább a te legbelsõbb, legfõbb vágyaidat.

Szolgálatodban:
Ghanaªy§ma d§sa

Giridh§r¦ d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to
His Divine Grace ¼r¦la Prabhup§da.

This is a short offering, but it means a lot. For the first time last year
I missed writing an offering for your Vy§sa-p¡ja day, my apologies. It
would be unwise to repeat such an omission.

It has been a very eventful year. We lost the company of
Tribhuvannatha prabhu. At that time I called you from Brazil, and it was
a great comfort to hear your voice, a great pillar of strength and
assurance. Thank you for being there at that difficult time.

At least there was some warning then, but who knew the grief that
was to come at the unexpected departure of your dear brother and
friend, his Divine Grace Tamal Krishna Goswami? We could neither
ascertain the depth of your love, nor imagine the pain of that sudden
loss.

Were such events an attempt by the Lord to wake up a selfish
sleeping soul such as I, engrossed in my own little world and ungrateful
for the priceless grace of truly great souls? So it seems certainly most
wise to spare some time and thought and offer some words of thanks in
glorification of our spiritual master.  We hope that one day this steel
framed heart will catch on to the gesture and be moved further to the
spiritual emotions of appreciation which are to be felt for that merciful
servant of Lord Caitanya who has given everything to save us.

I will never be able to thank you enough.

Your servant, Giridh§r¦ d§sa

G¦t§m¥ta d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da
and all glories to you, your Divine Grace.

Thank you for giving me shelter, to a most wretched and unworthy
conditioned soul, who is not fit to sit at your lotus feet. O Guru
Mah§r§ja, although I’m not worthy to touch, to say nothing of reading
your books, by your mercy I feel my consiousness being up up lifted to
a higher level each time I read or hear your transcendantal teachings.

O Gurudeva, please bless me so that I may be a more worthy
disciple than the complete fool I am. Please bestow your mercy upon us
so we can follow your great example in the following ¼r¦la Prabhup§da,
and the previous acarayas.

Guru Mah§r§ja, you exactly follow very strictly all of ¼r¦la
Prabhup§d§sa teachings and instructions and do not compromize them
in any way, and you are so wonderful and loving in your concern for our
wellfair in our efforts to progress in devotional service, and that we are
all happy for in K¥¢£a Consciousness.

Thank you Guru Mah§r§ja for all you have done for us all. Please
forgive any offences I have committed in this very poor offering.

I hope you have a very wonderful VYÝSA-PÇJÝ DAY.

Your unworthy servant,
G¦t§m¥ta d§sa

Gop§l dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak!
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Szeretném megköszönni, hogy lefoglalsz a missziódban azzal, hogy
ruhákat varrhatok a te csodálatos murtijaidnak. Szeretném megköszönni,
hogy gyengeségeim ellenére sem utasítasz el, és esélyt adsz újra és újra.
Kérlek, ne haragudj, ha nem megfelelõ viselkedésemmel esetleg fájdal-
mat okozok a kommunikációnkban. Imádkozom, hogy képes legyek
felismerni a hibáimat, és ki tudjam javítani, hogy egy nap igazán elégedetté
tehesselek a szolgálatommal. Kérlek, add hozzá az áldásod!

Szolgád:
Gop§l dev¦ d§s¦

Govinda Hari d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának!

Elõször szeretném megköszönni, hogy itt lehetek újra a Vy§sa-p¡ja
ünnepségeden. Ahogy telnek az évek a K¥¢£a-tudatban, egyre jobban
kezdem megérteni, hogy minden egyes K¥¢£ával vagy a lelki élettel kap-
csolatos szónak milyen mély jelentése van. Ez a szó például, mint a „lelki
tanítómesterem” oly sok dimenziót nyit meg. Te vagy az apám, a védel-
mezõm, a tanítóm, a megmentõm, a jóakaróm, a barátom, a menedékem,
a kapcsolat ¼r¦la Prabhup§da, Caitanya Mah§prabhu és ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-
¼y§ma felé. Te adsz lelki utasításokat, melyeket követve fejlõdhetek e lel-
ki életben, és elkerülhetem m§y§ kiszáradt kútjait, melybe beleesve az
ember reményvesztetté válik. Te adtál igazi célt az életemnek, elérni az
isten iránti szeretetet. Nagyon messze vagyok ettõl, de neked már meg-
van ez a cél, azaz te rendelkezel ezzel a premával. Te egy igazi milliomos
vagy.

A Caitanya-caritamrtában olvashatjuk ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu és
R§m§nanda R§ya beszélgetését. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu felvette a kér-
dezõ szerepét és válaszokra várt R§m§nanda Rayától. Egyik kérdése így
hangzott:

– A hatalmas vagyonnal rendelkezõ sok-sok gazdag ember közül, ki
az, aki a legkiválóbb?

A válasz pedig a következõképpen szólt:
– Akinek a legtöbb szeretete van R§dh§ és K¥¢£a iránt, az a legna-

gyobb milliomos.
Valamilyen elképzelhetetlen szerencse folytán kapcsolatba kerülhet-

tem veled, egy IGAZI GAZDAG emberrel.
Ebben a világban minden dolgot a szeretet mozgat. Eltorzult formája

a kéj, s a valós formája az igazi, Isten iránti szeretet a prema. Az emberek
annyi lemondást és megpróbáltatást elvállalnak csak azért, hogy valaki
iránt ki tudják mutatni a szeretetüket. A te szereteted célpontjai lelki ta-
nítómestered, ¼r¦la Prabhup§da és ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundara. Láthat-
juk, ha figyelmesen végigkísérjük életedet, hogy mily sok lemondást és
megpróbáltatást felvállaltál. Rendíthetetlen lelkesedéssel létrehoztál egy
ilyen szép, és most már azt is mondhatom bátran, hogy világhíres szép
központot, a lelki világ egy részét, mint Új Vraja-dh§ma. Most nemrég
érkeztem haza indiai zarándokutunkból, és sok bhaktával találkoztam,
akik nagyon elismerõen szóltak ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundaráról és Új
Vraja-dhamáról. Ezt mind neked köszönhetjük.

Mellette írsz számunkra olyan sok fontos könyvet, mint például a
Venu-gita vagy A siksa-guru. Az egész ISKCON közösség a világon ismeri
a te könyveidet, és nagyon megbecsülik. Olyan sokat adsz nekünk, és
nemcsak nekünk, hanem az egész világnak.

A felajánlásom végén csak szeretnék visszatérni ahhoz az idézethez,
amit a Caitanya-caritam¥tából idéztem. Én saját magam egy nagyon szeren-
csétlen és szegény ember vagyok. Nemcsak anyagi szempontból nézve,
de lelki szempontból véve is. Nincsen igazi odaadásom és szeretetem fe-
léd, ezért azt szeretném kérni tõled, mint egy IGAZI GAZDAG ember-
tõl, hogy ha úgy gondolod, adj számomra is abból az értékes kincsbõl, az
isten iránti szeretetbõl, amivel te oly nagy mértékben rendelkezel!

Örök szolgád:
Govinda Hari d§sa
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Govinda-priya dev¦ d§s¦
nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale

ªr¦mate bhaktived§nta-sv§min iti n§mine

Dear Guru-Mah§r§ja,

Please accept my most humble obeisances at the dust of your lotus
feet.  All glories unto you on this most auspicious vy§sa-p¡ja day.  All
glories to ¼r¦la Prabhup§da.

I would like to thank you for accepting me as your disciple and I
consider myself very fortunate to obtain the shelter of your lotus feet.

“By the mercy of a spiritual master one gets Krishna and by the
mercy of Lord Krishna one gets a spiritual master.”

I am foolish, full of faults, have imperfect senses and no knowledge
at all.  I pray that Lord N¥simhadeva will protect and keep you in good
health.

Guru-Mah§r§ja, please forgive me for any offences. Begging for your
blessings.

Guru-Mah§r§j ki jay!

Your foolish servant,
Govinda-priya dev¦ d§s¦
(Leicester)

Govindanandana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában!
Minden dicsõséget Szentségednek, ¼r¦la Prabhup§dának!

Kedves Guru Mah§r§ja, amióta oly kegyesen felavattál, elfogadtál ta-
nítványodként, kegyedbõl és csodálatos tanítványaid, más Vai¢£avák ke-
gyébõl sikerült valamicskét fejlõdni az odaadó szolgálatban, a Szent Név
éneklésében. Végre felébredt egy parányi íz és odaadás. Ez nagyon lelke-
sítõ, mert idáig ez nem volt s így nem is tudtam viszonyulni ahhoz, hogy
„odaadó szolgálat, odaadással tenni valamit”, mivel nem volt semmi oda-
adásom. Most sincs sok, de régebben semmi sem volt, ami bizonyára
rendkívül bûnös, rossz elõéletemnek tudható be. Így most kegyetekbõl
egy új világ, az odaadás világa nyílt meg elõttem, amire most vigyáznom
kell, nehogy sértést kövessek el, és igyekeznem kell gyakorolni egy
vai¢£ava tulajdonságait. Alacsony rendû személy vagyok, s nem túl okos,
csak azt tudom, hogy nagy szerencse, hogy itt lehetek Új Vraja-
dh§mában, a tanítványod lehetek, egy ilyen nagy szentnek, aki nagyon
õszintén követi ¼r¦la Prabhup§dát, és csak Õt akarja kielégíteni hihetetle-
nül sok munkával, energiával, rengeteg prédikálással, és mindent felál-
doz Érte, az Õ vágyáért. Imádkozom Hozzád, a kegyedért, kedves Guru
Mah§r§ja, hogy féljek, irtózzak attól, hogy egy vegetáló növénnyé váljak,
ne elégedjek meg a K¥¢£a-tudatban elért fejlõdéssel, hanem törekedjek,
legyek lelkes fejlõdni az odaadó szolgálatban, követni az utasításaidat, vá-
gyadat, hangulatodat szívemmel, mert akkor belõlem sem lesz vegetáló
növény, hanem szolgáddá válhatok.

Kérlek szépen, kedves Guru Mah§r§ja, add a kegyed, hogy egyre job-
ban és jobban vágyjak arra, hogy valóban alázatos szolgáddá váljak, szeb-
ben és szebben énekeljem a Szent Nevet, és tudjak könyörögni az Urak-
hoz is ezért az áldásért!

Szolgád:
Govindanandana d§sa
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Guru-k¥pa d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dnak! Boldog születésnapot kívánok neked, kinek kegyébõl én
is újra születtem.

A múlt év õszén egy váratlan és csaknem végzetes betegség támadott
meg. Az orvosok számtalan és óriási dózisú antibiotikum kezelés után te-
hetetlenül tették szét a kezüket, miután nem gyógyultam meg. Meg is
mondták, tehetetlenek vagyunk. Kérdeztem, forduljak-e természet-
gyógyászhoz. Mondták, uram, csináljon, amit akar.

Mi a feleségemmel, Sitával a természetgyógyászatnak egy sajátos for-
máját választottuk Parama Prabhu tanácsára. Mégpedig avatást kértem
tõled, Guru Mah§r§ja.

Amit nem tudott az orvostudomány, azt tudta a Szent Név, az avatás és
a te kegyed. Rá három hónapra teljesen elmúlt a betegségem, amin az
orvosok is nagyon elcsodálkoztak. Mi tagadás, én is. De ez van, és tény,
mûködik a dolog.

Ilyen kiszolgáltatott helyzetben az ember sokkal nyitottabb, sokkal
jobban kapcsolatban tudtam lenni  R§dh§r§£¦val, K¥¢£ával, Guruval, sok-
kal jobban éreztem azt, hogy az van, amit õk akarnak, és bebizonyította,
hogy mi milyen kicsik is vagyunk, a nagy tudomány meg mennyit ér.
K¥¢£a és R§dh§r§£¦ most már bennem vannak vagy én Õbennük, ki
tudja? De az biztos, hogy amig engedik, szeretném szerény képességeim-
mel hirdetni dicsõségüket.

Tisztelettel szolgád:
Guru-k¥pa d§sa

Gunagrahi d§sa
Kedves GuruMah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak!

¼r¦ Vy§sa-p¡j§ – nagyon különleges esemény, mert ¼r¦ Vy§sadeva
minden ember eredeti lelki tanítója, és minden tanítót az Õ képviselõjé-
nek tekintenek. Képviselõ pedig az, aki teljes mértékben ¼r¦ Vy§sadeva
nézõpontját képviseli. Te pontosan ilyen vagy, Guru Mah§r§ja.

Nagyon fontos, hogy mindenkinek fokozatosan meg kell értenie egy
hiteles lelki tanítómester egyedülálló dicsõségét és helyzetét, valamint a
Vele való társulás jelentõségét. Ez az egyedüli mód, hogy kioltsuk az
anyagi lét lángoló tüzét.

¼r¦la Prabhup§da ezzel kapcsolatban magyarázza, hogy az anyagi léte-
zés olyan, mint a lángoló erdõtûz, amelyet csakis az Úr ¼r¦ K¥¢£a kegye
olthat el. A lelki tanítómester az Úr kegyének képviselõje, ezért az anyagi
létezés tüzében égõ ember az önmegvalósított lelki tanítómester átlátszó
közegén keresztül kaphatja meg az Úr kegyének záporát.

Ez az átlátszó közeg te vagy számomra, Guru Mah§r§ja, mert mene-
dékeden keresztül az Úr K¥¢£a bátorságot és védelmet ad, és mert ez a
menedék az egyetlen biztonságos hely ebben a tünemény világban.

¼r¦la Prabhup§da így ír: „Ahogyan a fát a tûz gyújtja meg, az ember is-
teni tudata egy másik isteni kegy által lobbanhat lángra. Õ Isteni Kegyel-
me, a lelki tanítómester lángra tudja lobbantani a lelki tüzet a fához ha-
sonló a fához hasonló élõlénybõl azáltal, hogy megfelelõ lelki üzenetet
ad át neki, fogékony fülein keresztül.”

Õszintén szeretnék megváltozni, és ilyen fogékonnyá válni. És hûsé-
gessé, álhatatossá, alázatossá. Mert áldásodból mindez valóra válhat.

Bárcsak hírdetnék neved mindhárom világban! Menedéket veszek
lótuszlábaidnál.

Boldog Születésnapot, Guru Mah§r§ja!

Maradok szeretõ fiad:
Gunagrahi d§sa
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Bhakta Gyuri
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼rila
Prabhup§dának!

durgame pathi me ‘ndhasya      skhalat-p§da-gater muhu¤
sva-k¥p§-ya¢±i-d§nena      santa¤ santv avalambanam

„Utam nagyon nehéz. Vak vagyok, lábam újra és újra megcsúszik. Bár-
csak megsegítenének a szentek, és kegyük botját nyújtanák nekem táma-
szul!” (Cc. Antya-l. 1.2)

Igen, azt hiszem, az életem ugyanez. Bûnös életek tetteinek gyümöl-
csét aratom le; néha felettébb nyilvánosan, máskor csak igyekszem, hogy
a színfalak mélye õrizze szenvedéseimet. De ugyanakkor olyan páratlan
lehetõségek esélye villan fel, hogy elszégyellem magam elmúlt évtize-
dem tenyeremben kuporgatott morzsáival. Néha igen drasztikusan gyor-
san újra kell írnom a szavak jelentését, események (életek) jelentõségét,
jelen helyzetem egyedülállóságát. Mindez tõled ered, gondoskodásod
védelme alatt; arra viszont nem is akarok gondolni, hogy meddig. Akkor
megint elveszek.

Megértem! K¥¢£a a tiszta bhakták (paœu-pala pañkaja-d¥sa¤ - akik
mindig K¥¢£ától a tehénpásztorfiútól függnek) társaságából merít örö-
met. S ahogy a Hold némelyeknek sivatag, másoknak az osatyák bolygó-
ja, míg vannak azok, akik a soma-rasát találják meg rajta. Így R§dh§-
¼y§masundara is (most visszafelé haladva) Maguk a V¥nd§vanai Legfel-
sõbb szerelmi pár; másoknak szép babák, Akiket lehet öltöztetni s etetni;
s vannak azok, akiket az ajtónállók be sem engednek: „Túl bûnös vagy.
Tisztulj meg!”

– De ¼ivar§ma Mah§r§ja azt mondta: R§dh§-¼y§masundara szolgája
vagyok.

– Igen, de még nem vagy elég tiszta.
Akkor ki fog vigyázni rám? Ki fog elfogadni? TE?
Jéé! Tudom! Valahogy idekeveredtem. Nem tartozom a „csapathoz.”
De sose utasítottál el. Nem számolod, megéri-e jelenlétem a befek-

tetést? Fenntartasz, nevelsz, szenveded bûneimet. Te nem vagy jó üzlet-
ember, mert – és remélem ez így is lesz – engem megvettél. (Szeretném
elkerülni – így most a választási kampány idõszakában, annak hatása alatt
– a nagy szavak bûbájolgását, a legjobbá avanzsáltatását. Inkább szeret-
ném, ha az a hála verne gyökeret szívemben, mely nem enged mást nõni
közelében.)

Bízom benne, hogy meg tudod teremteni annak a lehetõségét, hogy
tudj használni, amire jó vagyok, ameddig akarsz, és ahol. Olyan hihetet-
len egy olyan személy társasága, aki azért harcol, hogy szolgálhasson. A
példa, a menedék.

Nagyon szépen köszönöm az elmúlt éveket, a lehetõséget, a megér-
tést!

Egy igazából gyakorlónak sem nevezhetõ:
Bhakta Gyuri

Bhaktin Hajni
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget a te
lótuszlábad porának! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak!

Én azt sem tudom, hogy hogyan kezdjem ezt a felajánlást, mert telje-
sen alkalmatlannak tartom magam erre. Sajnos ilyenkor döbbenek rá,
hogy nagyon nehéz õszintének lenni, az egómat félretenni és dicsõíteni
egy nagyon különleges személyt, téged.

Amikor elõször jöttünk templomba, Pécsre, téged arra a napra vár-
tak a bhakták programra. Nagyon lelkesen k¦rtanáztak, én meg csak néz-
tem, hogy hova csöppentem és mi történik. Mikor megérkeztél, a
bhakták nagyon szépen fogadtak téged, és te pedig nagyon kedves voltál
mindenkivel. Tartottál egy leckét, és olyan szépen beszéltél. Komolyan
és határozottan ültél a vy§s§sanán, csak úgy áradt belõled a lelkiség és a
nyugodtság. Emlékszem, hogy már akkor is legyûgözött a személyisé-
ged. Az az erõ, amivel teljesíted missziódat, követed ¼r¦la Prabhup§dat,
egyszerûen felfoghatatlan számomra.



92   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   93

Kérlek, add a kegyed, hogy én is ilyen erõsen és eltökélten kövesse-
lek téged!

Végül szeretném megköszönni Neked, hogy a kislányommal és a
férjemmel együtt itt lehetek Pécsen és szolgálhatom a bhaktákat! Imád-
kozni próbálok, hogy ez így is maradhasson.

Kérlek, bocsásd meg a sértéseimet, amiket elkövettem Ellened!

Szolgád:
Bhaktin Hajni
Pécs

Hare K¥¢£a dev¦ d§s¦, Pu£¨ar¦ka

d§sa, and children
Amara ati priya ane param pujya Guru Mah§r§ja,

Please would you accept our humble obeisances in that soft ratula
dust of your lotus feet?  All glories to your Divine Grace.

All glories to Sri Vyasa puja 2002! For this festival enables the eternal
purport of that glorious parampara of ¼r¦ Krishna to be manifest, “eva°
parampar§-pr§ptam ima° r§jar¢ayo vidu¤.  ”Right here, in our day to day,
even so called kaliyuga lives, you, Guru Mah§r§ja, our r§ja-¥si, have
taught us, in these short years, that Krishna consciousness can be a
tangible day to day, even minute to minute reality.  Dependant only on
the sincerity of our purpose, the depth of our surrender, and always sure
to arouse the munificence of Sri Guru and Gauranga.

Only the other day, Guru Mah§r§ja, I learnt that the word “purport”
is a translation of the Sanskrit word “marma”.  Two years back my father
had been helping me with a Gujarati translation of the ¼ik¢§¢taka prayers
for our Gaurapurnima festival in Leicester.  In his 8th verse, ¼r¦ K¥¢£a
Caitanya Mah§prabhu refers to his marma: “adarªan§n marma-hat§°
karotu v§….”, the softest, komal-est region of his heart.  You, amara Guru
Mah§r§ja have written a book on Bhaktivedanta Purports, and are

therefore an expert of this “marma”.  Through your soft blessings Guru
Mah§r§ja, today, I sit with this pen, attempting to offer to you only what
is worthy of offering, and that is but a humble appreciation of what
comes from you anyway.  In fact the only treasure worth having.

We are travelling in our car, Guru Mah§r§ja.  Pu£¨ar¦ka prabhu is
driving.  You are in the front passenger seat, me in the seat behind you.
Your jet-set parivr§jak§c§rya trip from Russia, to South Wales, and now
seemingly on your way to Nottingham, via what we believe to be a short,
but not yet knowing, an abducting pause in Coventry, finds you with a
headache.  You ask if the doctors carry any analgesics and express
surprise when I quickly produce 2 tablets of solpadol from my “thelo”.
“Do you have to take them also?” you ask, with that heart rendering
child like simplicity in your voice, and concern and care, Guru Mah§r§ja,
and more…But alas!  These are effervescent tablets only, not so
efficacious as the simple swallow formulation, you say.  What an
experienced tablet taker Guru Mah§r§ja is of these headache pills, I
unhappily observe.  The question, how many headaches he must
endure, is choking in my throat.  And I am sure my husband is feeling the
same.  But of more immediate concern is to find you a cup for the water
to effervesce the tablets.  We have no cup in the car, only 2 or 3 small
bottles of Evian, all unopened.  You say you cannot drink a whole
bottleful, so we cannot drop the tablets into the full bottle.  How to
serve Guru Mah§r§ja?  My mind is reeling.  He is so particular.  What
vai¢£ava etiquette to resort to here.  Surely, we cannot throw away most
of the bottled water first, that would be wasteful.  Pu£¨ar¦ka prabhu is
concentrating on driving.  Mr Nandha sitting next to me makes me feel
even more inadequately prepared to serve my Gurudeva.  How many
times you say of Gujarati/Indian girls that they are not so well trained
these days!  Surely we should have been better prepared!  But who
could predict with what mercy you would give of yourself, to travel
back to our dwelling when you could have gone to limitless more
deserving places to preach your transcendental message of your
Gurudeva, and to bestow your sublime association.  Gurudeva, we even
had to phone the boys to clean up the house, and prepare your room.
And Raja-Paul was later heard to say, he’d sat stoking the log fire for 2
hours to get the temple room ready for your welcome, and he had
never known your rest room warmer before (and since, Guru
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Mah§r§j).  Gopal and Govinda spent two hours cleaning the rest of the
house, and how immaculate we were to find it!  Needless to say, for these
teenagers, cleaning the house is not a usual priority.

But back in the car, you are holding the tablets and that memorable
bottle of Evian is still intact in my hands. How I wished I had the
headache instead of you.  Recently, this emotion recurred very acutely,
when our fifteen-year-old Gopal, normally as strong as a horse, was
writhing in agonising abdominal pains, sobbing on our bedroom floor.
Little could his two doctor parents do, nor the consultant paediatrician,
until the spasms would naturally subside, no doubt by the grace of that
sweet Lord.

Anyway, in the car it was a receptacle we needed to carry a little
water to dissolve just two small tablets. In a wave of genius, so
unexpected in this predicament, that I am sure it was your arrangement,
Guru Mah§r§ja, I found myself asking you what you would do in such a
situation when serving your Guru Mah§r§ja.  What you said humbles me
each time I even think about it and a gulp reappears in my throat.  “You
drink some of the water first,” you gravely said.  This instruction was far
too enormous for me to fathom, but I found myself quickly offering the
water mentally, whilst opening the bottle, and tried to swallow   the
gulp as fast as I could without spilling or choking.  Somehow, I now have
this bottle of  “pidhelu” or already drunk water in my hand that I am
supposed to hand to you Guru Mah§r§ja!  And what is more, it is on
your instruction!

So many times in my cooking days had I meditated on Sabri’s love
for her Rama, when she offers him her part tasted berries of the forest.
Of course, we are not allowed to contaminate or taste the offering, and
over time I had graduated to becoming more and more dependant on
other mercies in continuing to cook, especially for you Guru Mah§r§ja.
But what were Sabri’s qualities that enabled her to bite each and every
fruit that she picked for the Lord of her heart?  And were you not
showing me the same now for the Lord in your heart!  Only you were
even more merciful, in letting someone like me be used as a
demonstration model to teach your purport of the parampara. When
you drank that “pidhelu” water, our R§ja¥si -Guru Mah§r§ja, something
lapped in as a warm, soft, pravesh, and prakash, a softening to my heart.
Beyond the realm of the anatomical descriptions, that I knew about

from my medical school days, and perhaps related to this “marma” in the
¼ik¢§¢takam prayers.  Over the next few days, and subsequently,
whenever I get the blessings to have these thoughts, I appreciate,
incrementally, how, you avail yourself to us, your disciples.  How open
you are in your embrace of our needs to progress out of this material
world.  How much you sacrifice of yourself in this Sa¯k¦rtan Yagna, and
how selfless you are.  Guru Mah§r§ja, you know that your disciple,
Pu£¨ar¦ka d§sa, also my dear husband, helps me deeply in my
realisations, as do the children in the service attitude they demand. And
what to speak of my patients and fellow devotees?  Therefore today, of all
the auspicious days, we all pray that we may develop that exceptional
quality that empowered Sabri to ensure that her offerings were worthy
of her Rama.  To the extent that he not only accepted them, but He
relished each and every one of them.  Far removed as we are however
from Sabri’s Dandakaranya forest, and placed as we are as my husband so
often reminds me, in the front line of your preaching field of yukta-
vair§gya, in the contemporary West, we pray even more for the quality
that empowered you to surrender to that “pidhelu” water, Guru
Mah§r§ja. And whatever little we are able to assimilate from you, may we
offer abundantly in your glorification.

May we always remain your servants,
Hare K¥¢£a dd, Pu£¨ar¦ka d§sa, and children.

Harideva d§sa
Dear Guru Mah§r§ja!

Please accept this humble homage, made on the occasion of your
divine appearance, and accompanied by my dandavat-pranamas,
respectfully thrown at the dust of your holy lotus feet. All glories to
¼r¦la Prabhup§da!

Dear spiritual master!
Recently we finished our first teaching-preaching course, contents,

activities and results of which I would like to offer to you for your
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pleasure. (Saying “teaching-preaching course” I mean that to teach the
non-devotees bhakti-sambandha-jñ§na is to preach). More than 30 people
from middle-class circles went through the two-months “Basis course
of Vedic Philosophy”. Six or seven of them decided to start to practice
bhakti-yoga. Most of the others became the “K¥¢£a’s friends”. Many of
them came to the temple, honoured the pras§dam and bought ¼r¦la
Prabhup§da’s books.

The course was held by ¼r¦ Caitanya d§sa (¼r¦la Niranjana Swami’s
disciple). He is in educational area since 1995 and now he is quite
dexterous in interactive teaching and facilitating. In 1997 he exercised in
Bhaktivedanta Manor for 4 months.

My role in this course was to research the topics and present them
in sharp form. After each lesson the fact sheet on the topic was handed
out to the students. Near 80 pages of these sheets was prepared by me
for two months of this course. Also my role was to be a consultant on
philosophy.

Although this course started as quite indirect preaching, it was
swiftly switched on the direct discussion of sambandha-jñ§na. At first ¼r¦
Caitanya frankly said to students that this course is not theoretical one,
because it touches world outlook of a person and must bring one to the
pradigm shift. Thus after the conception of “paradigm” and “faith” is
reviewed, the next 3 lessons is dedicated to the epistemology.

The aim of this gnoseologic part is to make the Ved§sa primary
pramana within the mind of the student. For materialistic mind attached
to pratyak¢a and anum§na it means great revolution made within quite a
short time.

After making a revew of 3 basic methods of knowledge, we analyse
in detail the topic “Four defects of conditioned soul”, and thus gradually
destroy the materialistic paradigm based on indriya-paratantra-jñ§na. We
used a lot of work done by ¼r¦la Suhotra Swami in his book “Substance
and shadow” as well as others sources available from Bhaktivedanta
Institute. The central target to be crashed is the faith to the mordern
“scientific” materialism, based on pratyak¢a & anum§na. If this is
destroyed then other speculations, such as christian rationalistic teology
or New age concoctions, will automatically become of no strength.

After pratyak¢a & anum§na are dethroned then the Ved§sa is gradually
entroned as higher pramana. First we analyse the third method of

knowledge - sabda. Sabda may be either mundane or spiritual. The ªabda
is mundane if it is produced by mundane pratyak¢a & anum§na. Because
mundane pratyak¢a & anum§na is full of imperfections, mundane ªabda is
pretended to be the undeniable truth. It is seen that having built its
authority on the imperfect doubtful ground, modern science sets it up
for the testimonial undeniable authority.

The real sabda is spiritual sabda (ªabda-brahma). It is real, because it is
directly come from One, who makes all things real. The Supreme
Person has perfect senses, therefore His perception is perfect and real.
By His glance this phenomenal world exists, therefore His perception
constitutes the essence of the reality. He is pefect and therefore all His
senses have the full-fledged functions of all the organs. His glance is
nondifferent from His breath. His breath is the knowledge personified
which in sanskrit called “Veda”. Therefore the sounds of Ved§sa
constitutes the svata¤-siddha-jñ§na, the knowledge, complete and
perfect in itself. Vedic truths are absolutely independent from imperfect
sourses such as mundane pratyak¢a & anum§na, and thus the Vedic sound
is spiritual, ªabda-brahma.

Next we establish that both for human being to live and for human
society to function there must be source of knowledge, which has the
status of undeniable truth. This truth is ªabda, be it either mundane or
spiritual. This is confirmed by Bhagavad-G¦t§ (17.3): shraddha-mayo
‘yam puruso “The very existance of a person consists of faith.” It may be
concretized more as “faith on some ªabda”.

If there rigidly must be source of knowledge which has the status of
self-evident authority, then we analyse the possible claimants on this
position. Modern science was already discrown before. The Non-vedic
sourses of knowledge are insignificant in their volume and inconsistent
in their contents. Thus the Ved§sa is the real self-evident authority. It is
Veda, where the check-up system for verifying the authority is
implemented in its entirety and therefore it is Veda, which is meant for
those who do not like to be cheated.

Because the people are generally ignorant about the structure of the
Ved§sa, we omit the analysis made by ¼r¦la J¦va Goswami in Ta±±va-
sandarbha and merely assume that the Ved§sa are basically Bhagavad-G¦t§
and ¼r¦mad-Bh§gavatam, i.e. the Bhakti-ª§stras. Thus the gnoseological
part of the course is finished, and the main ontological one starts. On
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the ontology we examine the five basic ta±±vas—¾ªvara, Prak¥ti, J¦va, K§la,
Karma—similtaneously nailing down the self-evident authority of the
Ved§sa. Along with this we don’t forget to make a conclusion about the
essense of spiritual practice, which is “kalau tad dhari-kirtanat”.

¼r¦ Caitanya Prabhu and me seem to be happy to work together in
one tandem. This course shows that if two person can combine their
strong natural sides in healthy cooperation, it may give much better
results than their independent efforts.

We prepared this course for using many times in order to attract and
convince mostly intellectual people who may have some scientific
degrees or titles. If such a people will join the movement in Russia we
also will be able to establish the educational institution, similar to one in
Hungary, and thus be able to preach more effectively.

We have many plans how come out to such a circles. But it requires
much intellectual work and some facilities. Besides teaching courses to
non-devotees we are going to prepare some courses for ISKCON
devotees and also to do much svadhyaya in deeply studying the
Bhagavad-g¦t§ and other Bhakti-ª§stras. Later we are going to attend the
Bhaktivaibhava course on ¼r¦mad-Bh§gavatam. Recently we have found
out from ¼r¦ Prahl§d Prabhu about the plans of Bhaktivedanta Academy
in M§y§pura to start a new durable educational programm, which we
also are inspired to take part in (so far as students).

Dear Guru Mah§r§ja!
I would like to ask you, please, to accept our humble attepmts as our

service unto your lotus feet and ¼r¦ Guru-Parampar§.
¼r¦la Prabhup§da many times in his books quotes the last verse from

¼veta¢vatara Upani¢ad, where it is said, that by great bhakti (par§ bhaktih)
to ¼r¦ ¼r¦ Guru-Gaur§¯ga all the Vedic imports are revealed (prak§ªhante).
Although I really have no such bhakti, I have some eagerness to serve
the Amnaya, the divine siddhantas, coming from ¼r¦ K¥¢£a through ¼r¦ ¼r¦
Guru Parampar§ by understanding and establishing them both within my
mind and minds of other people. This is impossible for me, who is ªhakti-
buddhi-h¦n§. Only by the mercy of ¼r¦ Guru, the lame can become the
climber full of shakti and able to cross the mountains, and the dumb
man can become eloquent speaker full of jñ§na. Every little item of
understanding is coming to me by your grace.

Moreover, by your grace you have given me a shelter and now my
life is completely changing.

By your grace I can listen your wonderfull bhajanas and your classes,
some of which I have dowloaded from Bhaktivedanta Manor’s site.

By your grace I can read your beautiful Ve£u-g¦t§, more deeply
understanding the prayojana-jñ§na. We have read from your book on
Janm§¢±am¦ and R§dh§¢±am¦ for a few hours. This reading was extatic.

Thank you very much.

Looking for your blessings, your humble disciple,
Harideva d§sa

Hegedûs Ákos
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Noha alkalmatlan vagyok arra, hogy méltóképpen dicsõítselek Té-
ged, de mégis megpróbálkozom a lehetetlennel. Bármit is írjak azomban,
minden szegényes és végtelenül jelentéktelen.

Számomra redkívül csodálatos az, ahogy egy bhakta vágyai megvaló-
sulnak. Jelen esedben a Te vágyaidról van szó. Nemrég Parama Karuna
prabhu az egyik leckején elmesélte a Gellért hegyen tett sétát, amikor
megálltatok a Gellért püspök szobránál és Te arról beszéltél, hogy imád-
kozni fogsz Jagann§tához, hogy jöjjön végig a szemben látható körúton
és haladjon át a hídon. Parama Karuna arról is beszélt, hogy amikor egy
bhaktának lelki vágya van valamire, akkor azt K¥¢£a úgy váltja azt valóra,
hogy még az Univerzum menetét is képes felborítani, új elemekkel gaz-
dagítani. S ezt a Te példád is tükrözi, hisz az egész magyar yatrát így viszed
elõrébb és elõrébb a Te kegyedbõl. Az, hogy Magyarországon sok
bhaktának Te vagy a lelki tanítómestere, az felettébb szerencséssé teszi ezt
a kis földterületet. Úgy néz ki, K¥¢£a meghallgatta a Magyar Himnuszba
foglalt imákat, amely különféle kedvezõ eseményekért áhítozik, s íme
Általad ez megvalósult.
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Minap tartottunk a Városligetben egy hatalmas harin§mát, ami óriási
siker volt. Az emberek szerettek minket. Aztán belegondoltam, hogy
több mint száz bhakta osztotta a Szent Nevet, minden nehézség nélkül,
szerencséssé téve több ezer embert, és hogy ezt megtehettük, szintén a
Te erõfeszítésednek, a Te kegyednek fogható fel, hiszen Te vezetsz minket
az odaadó szolgálat útján.

Egy jelentéktelen szolgád:
Hegedûs Ákos

Hem§¯g¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak! Minden dicsõséget Neked ezen a kedvezõ napon!

Gyakran gondolkodom azon, mit jelent a lelki tanítómester és a ta-
nítvány közötti kapcsolat. Hogy milyen egy jó kapcsolat, és mit kell
ezért tenni. Persze szennyezett szívemmel és anyagi gondolkodásommal
meglehetõsen nehéz feladat a lelki tanítómester dicsõségét és nagyságát
felfogni. Csodálattal nézem azt a szeretet, amellyel a bhakták és a tanítvá-
nyaid felé közelítesz. K¥¢£a-l¦l§ naplója szerint egyszer azt mondtad:
„Már nem tudok nélkületek élni. A vai¢£avák az én szívem. Ha õk elhagy-
nak engem, összetörik a szívem. És hogyan tudna bárki is összetört szív-
vel élni?” Szeretném én is legalább ennek egy töredékét érezni a bhakták
iránt.

Az utóbbi idõszak valahogy nehezebb volt abból a szempontból,
hogy bhakták jönnek, de inkább mennek. Nemrég valaki azt mondta, na-
gyon szomorú, hogy ilyen helyzetben senki nem gondol a lelki tanító-
mesterére, arra, hogy ezzel milyen fájdalmat okoz neki. Azt hiszem, nem
tudjuk felmérni, mit érzel akkor, ha elmennek a gyerekeid. ¼r¦la
Prabhup§da azt írja, a lelki tanítómester akkor boldog, ha látja, hogy a ta-
nítvány követi a szabályozó elveket és fejlõdik a lelki életben. Nagyon
fogok törekedni arra, hogy a folyamatot követve fejlõdjek a lelki életben,
és egy kicsit is elégedetté tegyelek.

A legnagyobb dolgot adtad nekünk, amit ebben a világban adni lehet.
Ha ezt valaki eldobja, azzal az életét dobja el. M§y§ dev¦ félelmetesen
erõs. De Te újra és újra adsz. Mindegy, hogy kinek, mikor, milyen körül-
mények között. Mint amikor Úr Nityananda megnyitotta a Szent Név pi-
acát. Mindenkinek adsz egy esélyt az életre.

Köszönöm az életemet, és kérlek engedd meg, hogy mindig lótusz-
lábad menedékében maradhassak!

Ostoba szolgád:
Hem§¯g¦ dev¦ d§s¦

Huy Péter
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Köszönöm a lehetõséget, hogy a Budapesti Templomban élhetek, és
napról napra kimehetek az utcára ¼r¦la Prabhup§da könyveit osztani. Ke-
gyesen elrendezted, hogy lehetõségünk legyen az odaadó szolgálat vég-
zésére. Reggel részt veszünk a mangala-§rat¦n, japázhatunk a templom-
szobában, imádkozhatunk hozzád és ¼r¦la Prabhup§dához, elmerülhe-
tünk ¼r¦ ¼r¦ D§y§l Nit§i-Vij§ya Gaur§¯ga szépségében, k¦rtanozhatunk
Elõttük, hallgathatjuk a ¼r¦mad-Bh§gavatamot, megtisztelhetjük az Urak
pras§damját. Megannyi abszolút tökéletes elrendezés, amelyek minden
bizonnyal a Te kegyed megnyilvánulásai.

Remélem egyszer K¥¢£a – látván erõtlen kísérletemet, hogy felmér-
jem dicsõséged – megszán és megajándékoz dicsõséged óceánjának
egyetlen cseppje megértésével.

Kérlek, foglalj le a szolgálatodban.

Jelentéktelen szolgád,
Huy Péter
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Bhaktin Ildikó
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek fogadd alázatos hódolatomat, lótuszlábaid porában! Minden
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Villanások:
1992. Békéscsaba. Harin§ma. Különleges személyek. K¦rtana. Szín-

kavalkád. Isteni ízek. Érdekes illatok és egy sáfrányszínû ruhába öltözött
úriember, aki azt mondta, ha ezt a mantrát énekled: Hare K¥¢£a, bármi is
történjen veled, boldog leszel és nem érhet baj. Legalábbis ez maradt
meg bennem leginkább, hiszen annyira be voltam fedve és az elmúlt tíz
év is így telt el és nem tudom hány év fog még eltelni így. Egyet viszont
megértettem, Te vagy az én vartma-pradarsika gurum, hiszen megmutat-
tad nekem az odaadás útját. Te adtál nekem menedéket és még számtalan
feltételekhez kötött léleknek. Felesküdtél az Úr Caitanya üzenetének vi-
lágméretû prédikálására, hogy mint egy õszinte bhakta teljesítsd a Te sze-
retett lelki tanítómestered üzenetét. Minden dicsõséget Neked megjele-
nésed kedvezõ napján!

Szívet-elmét kielégítõ megvalósított irányítást biztosítassz számunkra,
hogy mi a legjobb körülmények között gyakorolhassuk a K¥¢£a-tudatot.
Az az önzetlen szeretet, amit kapunk Tõled, örök hálára kötelez. A Te
megjelenési napod rengeteg élményt juttat eszembe az elmúlt évekbõl,
amit kaptunk Tõled, de semmire sem emlékszem abból, amit én ajánl-
hattam volna Neked. Ezért e pár sort most azzal zárom, hogy a jövõben
igyekszem hasznodra váló szolgává lenni és a tettek embere lenni, nem
csupán a hasztalan beszédé!

Ostoba, jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Ildikó

¾ªvara K¥¢£a d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában!
Minden dicsõséget Sri Sri Gurunak és Gaurangának! Minden dicsõséget
¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Ismerünk szenteket a történelembõl. Soványak voltak, és halk sza-
vúak. Némelyikük csupán amiatt vált „szentté”, hogy valamiféle aktuális
üldöztetésnek esett áldozatul. Ismerünk zseniket a történelembõl. Kü-
lönleges dolgokat találtak fel, vagy hadjáratokat vezettek, vagy könyvek
tucatjait írták meg. De a történelem sokáig nem ismert szent zseniket. Az
elsõ, akirõl én hallottam és olvastam, ¼r¦la Prabhup§da volt. A második
Te vagy Guru Mah§r§ja. Hihetetlenül szigorú sadhanáddal és életviteled
alapján senkinek nem lehet kétsége emelkedett lelki helyzeteddel kap-
csolatban, hacsak amiatt nem, hogy mi még gondolni sem tudunk olyan
magasra, mint ahol Te vagy. A tisztaságot nem kell bizonygatni, mert a
tisztaság áttetszõ. A Te tisztaságod is épp ilyen nyilvánvaló mindenki szá-
mára, aki egy kicsit is ismer. A szentek között a legszentebb vagy.

És zseni is vagy Guru Mah§r§ja, bár félek, nehogy sértõ legyen, hogy
egy ilyen világi kifejezéssel illetlek. A tökéletes szervezési készség és a
tökéletes személyes inspirálás képessége sehol a világon nem látható
módon ötvözõdik Benned. Mindezt tetézi a kétségkívül az Úr K¥¢£ától
kapott felhatalmazásod, amellyel így csodálatos dolgokat hajtasz végre „a
három világban”: Angliában, Magyarországon és Indiában. Köszönjük,
hogy olyan könnyûvé teszed nekünk ezt a védikus utasítást:

yasya deve par§ bhaktir      yath§ deve tath§ gurau

Az embernek egyidejûleg, fenntartás nélkül hinnie kell az Úrban és a
lelki tanítómesterben. A legkönnyebb dolog Benned hinni, a te hitedet
és tevékenységeidet látva pedig egyáltalán nem nehéz már az Úrban hin-
ni. Kérlek, áldj meg, hogy ez a hit egyre mélyülve, örökre bennem ma-
radhasson.

Hadd említsek meg még egy érdekességet, amely a szememben szin-
tén a dicsõségedrõl tanúskodik. Nemrégiben adták át Magyarországon az
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új Nemzeti Színházat. A nyitóelõadáson „Az ember tragédiája” címû drá-
mát mutatták be. A darab szerint Ádám és Éva végigéli az emberi törté-
nelem különbözõ korszakait. Ennek során eljutnak Londonba is, az ipa-
ri forradalom idején. A darab rendezõje kicsit rendhagyó módon ezt a je-
lenetet a mai Angliából vett életképekkel jelenítette meg… köztük a
Hare K¥¢£át éneklõ angyalokkal! Lám, Londont már el sem lehet kép-
zelni harin§ma nélkül. Ez az angol bhakták, és a Te dicsõséged. A magyar
kultúra legemelkedettebb intézményét a Hare K¥¢£a mantra éneklésé-
vel nyitották meg.

Látod, Guru Mah§r§ja, megbecsülik ezek a magyarok a Szent Nevet.
Köszönet Neked.

Örök szolgád:
¾ªvara K¥¢£a d§sa

Jagann§tha d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, ezen a kedvezõ napon!
Szeretném megköszönni Neked, hogy engem is vezetsz és inspirálsz a
K¥¢£ának végzett szolgálatban.

Mostanában tartott egy elõadást Szegedrõl egy marketing manager
(Szügyi Gyuri) itt Új Vraja Dh§mban és nagyon szépen beszélt a
bhaktáknak a belsõ kapcsolatokról és ezek fontosságáról. Ennek lényege
az együttmûködés, ami szereteten és tiszteleten alapszik, az hogy hogyan
segítsünk egymásnak. Ezek a kapcsolatok kifelé is megnyilvánulnak, és
nagyon fontosak a prédikálásban is. ¼r¦la R¡pa Goswami elveit láttam
megnyilvánulni. Ezen az úton kell Új Vraja Dh§mban a sikeres üzleti éle-
tet is próbálni létrehozni. Régóta próbálok azon gondolkodni, hogyan
lehetne a bhaktáknak összefogni, közösen egymást segíteni egy sikeres
gazdasági kapcsolatot kialakítani a farmon. Az idei szezonra elindítottuk a
pékséget, ezzel is próbáljuk a Te vágyadat szolgálni. A sok látogató, aki
Vraja Dh§mba jön, ez mind a Te munkádat és erõfeszítésedet dicséri.

Köszönöm szépen, hogy engem is lefoglalsz ebben. Kérlek, bocsásd
meg a sértéseimet, és add a kegyed, hogy továbbra is a bhakták között le-
hessek.

Szolgád:
Jagann§tha d§sa

Jaya Caitanya d§sa
nama o° vi¢£u-p§d§ya nityananda-pre¢±h§ya bh¡-tale

ªr¦mate bhakti-balab-puri-gosv§min iti n§mine

ªr¦-k¥¢£a-caitanya      prabhu-nity§nanda
ªr¦-advaita gad§dhara      ªr¦v§s§di-gaura-bhakta-v¥nda

Szeretett jóakarom, kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Minden dicsõséget ¼r¦ Gurunak és ¼r¦ Gaur§¯gának, minden dicsõsé-
get ¼r¦la Prabhup§dának. ¼r¦ ¼r¦ Tribhuvana-sundara m¡rti k¦ jay!

Fogadd el tõlem ezt a pár sort, mint felajánlást, engedd meg, hogy
megfelelõen dicsõíteni probáljalak. Most már lassan öt éve, hogy ke-
gyedbõl itt élhetek R§dh§-¼y§masundara és a bhakták közelében. Tudom,
hogy fel sem foghatom ennek a dolognak a jelentõégét, de tisztában va-
gyok vele, hogy mivel tartozom neked. Nem is értem hogy lehetsz
ennyire kegyes? Honnan meríted végtelen erõdet, minden részletre ki-
terjedõ figyelmedet amellyel a bahktáid útját egyengeted. Sosem fogom
ezt megérteni, de valahogy meg fogom probálni viszonozni. Ez
mindanyiunk kötelessége, nélküled nem lennék mások, csak porsze-
mek a sivatagban, amit aztán kénye-kedvére fújhat a szél. Kiszáradt kórók
az út szélén, eltévedt méhek az éjszakában. Mindanyiunk jóakarója és
örök vezetõje vagy, bár mindenki ezt máshogy látja.

Amikor olvasom K¥¢£a-l¦l§ mataj¦ naplószerû jegyzeteit, nagyon el-
csodálkozom, ilyen is tud lenni Mah§r§ja? Amikor a bhaktái nem engedik
a m¡rtikhoz, csak leül és sírni kezd? Persze ez csak a végtelen kegyednek
egy parányi töredéke, mindenkit megjutalmazol egyféle hangulattal, kap-
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csolattal, rasával. De igazából kiismerni kedvteléseid és hangulatod
mélységének színességét lehetetlen. Eszembe jut K¥¢£a, mikor belépett
az arénába a birkózók közé, akkor mindenki mást látott benne. Én nem
tudlak másképp elképzelni, illetve látni téged, csak mint egy hadvezért.
Prabhup§da zászlaja alatt egy tökéletes harcos. Teljesen elmerülve R§dhe-
¼y§ma szeretõ szolgálatában. Irgalmatlanul mindenkinek a szívét feltöl-
töd a K¥¢£a iránt érzett szeretettel, nincs kegyelem, nincs menekülés. A
szememben Te olyan hatalmas vagy, és megközelithetetlen. Egyszerû, de
kiismerhetetlen, érzéki, de a legkeményebb. Hangod teljesen betölti a
teret, természeted valami hihetetlen kifinomult megnyugvást áraszt.
Elég, ha csak tudom, hogy itt vagy a farmon, már ettõl teljesen megvál-
tozik a meditációm.

Legnagyobb kincsem a Tõled kapott szolgálatom, néha spekulálok,
hogy majd egyszer valami nagy dolgot fogok csinálni érted, esetleg majd
éjszaka bepillantást nyerek valami transzcendenciába. De ez csak szívem
szennyezetsége, a kéj. Dehát az éjszaka ilyen, sok minden megtörténik.
Éjszaka közepén néha hallani vélem, hogy csilingel R§dh§r§¯i
bokacsengetyûje, de mire odaérek megnézni, hogy mi az, csak egy tehén
legel, s nyakában a lánc zörög. Két csámcsogás közöt rám néz és hallani
vélem, hogy mondja „ki mint átadja magát Nekem én úgy jutalmazom
meg”. Elszégyelem magam és inkább bevetem magam aTulasi-házba, ez a
nekem való feladat. Ez az igazi kegy: Tulasinak fûteni éjjel. Még szeren-
cse, hogy ezt mások nem tudják, különben mindenki õr akarna lenni.

bhaktya vihina aparadha-laksaih
ksiptás ca kámádi-taranga-madhye
kripamayi tvan saranam prapanna
vrnda namas te caranaravindam

„Óh, Vrinda Dev¦, tisztelet teljes hódolatomat ajánlom lótuszlábaid-
nak. Azok, akiknek nincs odaadásuk az Úr Hari felé, és azok, akiket a sér-
tések a kéj és más kedvezõtlen tulajdonságok hullámaiba dobnak, mene-
déket vehetnek nálad.”

Szeretném kifejezni hálámat és köszönetemet jóságodért, kedvessé-
gedért, és törõdésedért. Ez úton szeretném megköszönni a könyveket,
amit írtál. Nekem személy szerint nagyon sokat jelentenek, ha tehetem,
mindig olvasok valamelyik könyvedbõl. Amikor tanulmányoztam hogy

hogyan kell írni egy felajánlást, az volt az általános, hogy elõsször a
pran§ma-mantrák, aztán a guru dicsõítése, majd pár sor magunkról, és vé-
gül kérünk. Eme törvénynek én sem akarok ellentmondani, úgyhogy
most a kérés következik. Szeretném megkapni a kegyet és az erõt, amivel
elgedetté tehetlek.  Öröké légy boldog!

Lelki tanitómesteremnek a legérdemtelenebb csaló gazember ku-
tyája:  Jaya Caitanya d§sa

Jaya Gop§l d§sa
Dear Guru Mah§r§ja.

Please accept my humble obeiances in the dust of your lotus feet.
All glories unto your divine grace.

I think I have more than likely made a few offenses this past year
Guru Mah§r§ja, and although you are naturally a forgiving person, I’m
sure you must be disappointed with my overall behaviour and attitude.

It is always easier to be wise with hindsight, but I would like to try
and develop a spontaneously humble and submissive service attitude
towards you.

You are such an elevated personality Guru Mah§r§ja and your
standards are consequently very high. Whilst this is obviously a good
thing, it means it is very difficult for a ‘lowly struggler’ such as I to come
anywhere near to pleasing you with my half-hearted attempts at
devotional service.

I know what pleases you the most is when we push ourselves and
make the effort to fulfill your beloved ¼r¦la Prabhup§da’s desire of
spreading K¥¢£a consciousness far and wide. To be able to this we need
to be urrendering internally and hence all purposes are met.

With this in mind, please give me your blessings and empower us to
do our part in increasing the number of ‘Prabhup§danugas’ in the south
of England. Perhaps this will be my saving grace.

Your sevant, Jaya Gop§l d§sa
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Jaya Hari d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak! Minden dicsõséget Neked!

Pont a napokban gondolkoztam azon, hogy én mindig csak a felaján-
lások alkalmával írok Neked. Aztán arra a következtetésre jutottam, hogy
ez nagyon nem jó dolog.

Kedves Guru Mah§r§ja!
A tanítványnak mindig dicsõíteni kell a Guruját. Ha ez nem sikerül

neki, akkor is mindig próbálkoznia kell vele.
Õszintén megvallva, az lenne a legjobb, ha olyan mondatokat írhatnék

erre a lapra, amik a soha, mindig, örökké és biztos, hogy nem szavakkal
kezdõdnének, de nem merek ilyet írni.

Amikor nyitott a Gopál, kaptam egy motort, amit az árubeszerzésre
használtam, meg minden dolgot azzal intéztem. Egyszer szóba jöttek az
anyagi javak és hogy mennyire ragaszkodunk mindenhez itt az anyagi vi-
lágban, én meg büszkén állítottam, hogyha egyszer valamilyen oknál
fogva sok pénz ütné a markomat, én bizisten, hogy odaadnám a lelki ta-
nítómesteremnek. Ráadásul úgy, hogy egy árva forintot nem tartanék
meg magamnak, mindent odaadnék Neki! Úgy ám!

Vij§ya Gaur§¯ga prabhu rám szólt, hogy nem kellene annyit heves-
kedni, és csak olyanokat mondjak, amit komolyan gondolok. Én meg
csak mondtam, még egy-két lapáttal rá is tettem a dologra!

Hmm. Erre másnap ellopták a robogómat. Annyira megviselt a do-
log, hogy napokig nem lehetett hozzám szólni.

Nem volt egy nagy ügy, de azt hiszem azóta nem merek felelõtlen
dolgokat mondani. Szeretnék csak egy egyszerû, hûséges tanítványod
lenni Guru Mah§r§ja! Csak a hajóban szeretnék maradni, aminek ¼r¦la
Prabhup§da a kormányosa, Te pedig ott állsz mindig mellette, készen
arra, hogy kövesd minden utasítását. Egyszer azt mondtad egy leckén,
hogy a tanítványnak kötelessége a lelki tanítómester utasításai szerint élni,
különben nincs semmi joga avatást elfogadni Tõle.

Az életem célja megvan. Remélem elérem ezt a célt!

Minden dicsõséget Neked, Kedves Guru Mah§r§ja!
Lótuszlábad porát a fejemre helyezve imádkozok Hozzád!

Jelentéktelen szolgád:
Jaya Hari d§sa

Jayadeva d§sa
To His Divine Grace ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja.
Offering for ¼r¦p§da Guru Mah§r§ja’s Vy§sa-p¡ja Celebration 2002,

from an insignificant worm of a disciple, Jayadeva d§sa.

The Smile of My Master Divine

Without your love, ¼r¦ Arca Vigraha’s smile, feels as empty as space
Festooned in raiment of costly attire, and sweetly smelling blooms

on His face
Have not made this heart for to sing of it’s joy nor soften in humbler

design
No book, no exhort, or punishing thought, or promise of bliss,

makes this fool remiss
Save The Smile of my Master Divine

For his smile is imbuing the lips of the Lord with a life that can cause
stone to move

And breathe into hearts a’weighted with sloth the thrill to awake and
improve

Bestowing a vision of transcended gaze lending his soft eyes to shine
The way how to see love’s prime entity, the way how to know, the

oway how to go
Is The Smile of my Master Divine
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Where is an object more worthy of praise, villas of pillars of gold
Filled with adoring most family and friends, singing my glories till

old
Could not small compare, one moment, one step, one breath in

your life sublime
And carved in my heart, ‘pon the stoniest part, in lve unreserved, to

this undeserved,
The Smile of my Master Divine.

Without your words, this body would live, tho aimlessly it would
roam,

Without your strength and your shelter so fine,this dog may find a
new home.

Without your truth this profligate beggar so proud of his penny
would spend,

But without Your Smile, his reason to live would reach a vainglorious
end.

Friend of the friendless, guide to the wayward, Harbour to vessels
near drowned in the storm,

Hands that can steady, words that make ready, kindling the sparks of
the weak and forlorn.

You, The Great Fighter, You The Great Writer, all these can move me
to greater design,

But none more than just this, Her feet your lips kiss,
Are made of The Smile of my Master Divine.

Jayaªr¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának!

Ahogy múlnak az évek, egyre jobban látom, hogy ez az anyagi világ a
szenvedés helye és minden ideiglenes. Minden változik és ugyanazt a

forgatókönyvet játszák csak más szereplõkkel. Prahlada Mah§r§ja azt
mondja, hogy ebben az anyagi világban a boldogság olyan, mint a délibáb,
nem létezik, mégis mindig azt keressük.

Pár év alatt lehet, hogy annyi minden megváltozott, de Te még mindig
nagyon szilárd és eltökélt vagy abban a vágyadban, hogy megmentsd az
elesett lelkeket. Mindig csodálom, hogy hogy vagy képes egyre nagyobb
és nagyobb erõfeszítést tenni a prédikálásért, ami komoly személyes le-
mondást is igényel a részedrõl. Ilyenkor csak szentimentálisan arról ál-
modozom, hogy mikor lesz nekem is ilyen erõs K¥¢£a-tudatom. Persze
ezért tenni is kellene valamit, nemcsak álmodozni, ami már sokkal nehe-
zebb.

Ritkán van lehetõségem személyesen társulni Veled, de amikor ilyen
szerencse ér akkor próbálom kinyitni a fülemet. Ez nem olyan könnyû,
és ha sikerül, akkor sem tart sokáig. Utoljára ¼r¦ ¼r¦ D§y§l-Nit§i Vij§ya-
Gaur§¯ga születésnapján láttalak. Nagyon örültem a lehetõségnek, hogy
felmehettem, mert olyan ritkán jutok el a pesti templomba. Az Urak na-
gyon szépek voltak, gyönyörû kék ruhában, és lótusz szemeik egymásra
pillantottak teljesen elmerülve a kegy és a szeretet hangulatában melyet
az elesett lelkek iránt éreznek. Neked is tetszettek, még mondtad is,
hogy a bhakták csináljanak fényképet Róluk. Azon a leckén egy nagyon
szép dalról beszéltél, mely az Úr Caitanya és az Úr Nity§nanda dicsõségét
hírdeti. Õk a legkegyesebbek K¥¢£a minden inkarnációja közül, mert õk
ingyen adják a premát, az élet legnagyobb kincsét. Szépen magyaráztad,
hogy õk miért is a legkegyesebbek. Aztán azt mondtad, hogy egy ár még-
is van ahhoz, hogy el tudjuk fogadni az õ kegyüket, ez pedig az, hogy le
kell mondani az érzékkielégítésre irányuló vágyakról, csak ennyi. /vi¢aya
ch§riy§/

Ez valóban semmiség ahhoz képest, amit kapsz cserébe, mégis oly
nehéz eljutni erre a szintre. Nem sok esélyt látok arra, hogy ezt valaha is
elérjem, az egyetlen reményem Te vagy, Guru M§h§r§ja. K¥¢£a lehet,
hogy nem fogadja el a szolgálatomat, mert nem tiszta, de Te nagyon ke-
gyesen elfogadod. Már évek óta figyeled ügyetlen kísérletezéseimet az
odaadó szolgálat rögös útján. Idõnként elbukok, aztán újra felállok a
bhakták kegyébõl. Te valóban az én örök jóakaróm vagy, mert a legjobbat
akarod számomra, azt hogy elérjem az élet végsõ célját, a K¥¢£a prémát.

Végül kérlek engedd meg, hogy felolvassak egy verset a ¼r¦mad-
Bh§gavatamból:
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yat-p§da-sa°ªray§¤ s¡ta      munaya¤ praªam§yan§¤
sadya¤ punanty upasp¥¢±§¤      svardhuny-§po ‘nusevay§

„Óh, Suta, azok a nagy szentek, akik tökéletes menedéket találtak az
Úr lótuszlábainál, azonnal meg tudják szentelni azokat, akik kapcsolatba
kerülnek velük, míg a Gangesz vize csak hosszú idõ után tisztíthatja meg
az embert.” (SB. 1. 1. 15)

Ez az én egyetlen esélyem, a Veled való társulás.

Maradok örök szolgád:
Jayaªr¦ dd

Bhaktin Judit
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak!

Bár nem tartozom azon szerencsés személyek közé, akik a tanítvá-
nyodnak tudhatják magukat, mégis szeretnélek Téged a legnagyobb tisz-
telettel és a legmélyebb hódolattal köszönteni megjelenési napod alkal-
mából. Mivel nem vagyok túl intelligens, nem tudom megfelelõen sza-
vakba önteni a Veled kapcsolatos érzéseimet. Én nagyon szerencsétlen,
elesett lélek vagyok, és úgy érzem, hogy csak akkor szabadulhatok ki az
anyagi létezés körforgásából, ha kegyedbõl elnyerhetem lótuszlábad
menedékét, és megmutatod nekem az utat, melyet követve elérhetem
K¥¢£a transzcendentális szolgálatát. Olyan önzõnek érzem magam, hi-
szen most is csak az én szerencsétlenségemrõl beszélek, ahelyett, hogy
ezen a szerencsés napon a Te Isteni személyedet dicsõíteném.

Eszembe jutott, amikor tavaly Puri Mah§r§ja a Vy§sa-p¡jaján azt
mondta, hogy Neked is, Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja olyan sok problémád
van, és mi mindannyian annyira hálátlanok vagyunk, amiért csak a saját
gondjainkkal terhelünk Téged, és Tõled várjuk a megoldást, ugyanakkor
egyszer sem kérdezzük meg, hogy: „Kedves Mah§r§ja segíthetek-e vala-

miben?”. Ez a kijelentés nagyon mély nyomot hagyott bennem, és rá-
döbbentett arra, hogy valójában milyen önzõ is vagyok. Hiszen tényleg
mindig azt tartom fontosnak, ami éppen velem történik, ami az én prob-
lémám. Szeretnék sokkal alázatosabb lenni, de sajnos nem mindig sike-
rül. Annak ellenére, hogy ilyen szennyezett vagyok, mégis remélem,
hogy majd egy napon indokolatlan kegyedbõl tanítványaid közé tartoz-
hatom, mert tudom, hogy csak a Te lótuszlábad szolgálatával tisztulhatok
meg.

Szolgád:
Bhaktin Judit
Budapest

Bhakta Jurkovics István
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak!

Minden dicsõséget ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§jának, aki lelki taní-
tómestere utasításait követve mindenkinek adja a Szent Nevet. Nincs
más vágyad, mint elégedetté tenni ¼r¦la Prabhup§dat és R§dh§-
¼y§masundarát. Eljöttél Magyarországra, hogy mindenkit visszavigyél
V¥nd§vanába, az örök Dh§mába. Amit Te adsz másoknak, azt visszafizetni
nem lehet, felfogni, megérteni sem nagyon. Egyetlen reményem, ha
¼r¦la Bhaktivinoda çh§kurától példát véve így imátkozom:

Gurudev!
kabe taba karuna-prakáse

srí-gauranga-lilá, hoya nitya-tattva,
ei dridha biswase

‘hari hari’ boli’, godruma-kánane,
bhromibo darsana-áse
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Gurudeva! Az Úr Gauranga transzcendentális kedvtelései örökkévaló
való valóságok. Várom azt a napot, amikor ez a szilárd hit megnyilvánul
bennem a Te kegyedbõl. Godruma ligeteiben fogok bóklászni, azt énekel-
ve: „Hari, Hari!” Reménykedve, hogy megláthatom e kedvteléseket. Bár-
mit, amit elértem, megértést a lelki élet terén, a vai¢£avák társaságát, a
szolgálatot, amit végezhetek, mind a Te kegyedbõl érhettem el. Ezt ¼r¦la
Visvan§tha Cakravat¦ çh§kura is alátámasztja „¼r¦ ¼r¦ Gurv-a¢±aka” címû
énekében:

yasya pras§d§d bhagavat-pras§do
yasy§pras§d§n na gati¤ kuto ‘pi

dhy§yan stuva°s tasya yaªas tri-sandhya°
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

A lelki tanítómester kegyébõl az ember megkapja K¥¢£a áldását. A
leki tanítómester kegye nélkül az ember nem képes fejlõdni semmit.
Ezért mindig emlékeznem kell a lelki tanítómesterre és dicsõítenem
kell Õt. Naponta legalább háromszor tiszteletteljes hódolatomat kell
ajánlanom lelki tanítómesterem lótusz lábainak.

Köszönöm, hogy megmentettél és tanításoddal kiragadtál az eddigi
üres és céltalan életembõl. Kérlek engedd meg, hogy felajánlásom vé-
gén újra ¼r¦la Bhaktivinoda çh§kurát idézve egy imával forduljak feléd:

Gurudev!
k¥p§-bindu diy§, koro’ ei d§se,

t¥n§pekh§ ati h¦na
sakala sahane, bala diy§ koro’,

nija m§ne sp¥h§-h¦na

Gurudeva! Kegyed egyetlen csöppjével a fûszálnál is alázatossabbá
tudod tenni e szolgádat. Add meg nekem az erõt, hogy elviselhessek
minden próbatételt és szenvedést, és szabadíts meg minden vágytól, ami
a személyes megbecsülésre irányul.

Szolgád: Bhakta Jurkovics István
GOPAL

Kal§vat¦ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja

Please accept my humble obeisances all glories to ¼r¦la Prabhup§da,
all glories to your special day of Vy§sa-p¡ja, all glories to your relentless
service to ¼r¦la Prabhup§da.

The time has come around again where I have the opportunity to say
thank you for taking me on as an aspiring disciple and servant.  To say
thank you for being such a great example of a vai¢£ava and maha-
bh§gavat devotee.  One who is in constant focus with ¼r¦la Prabhup§da’s
mission who is the perfect example of fixed Krishna consciousness.
Who never falters or waivers in his service to the Lord, the only goal
being to spread the glories to Lord Caitanya’s sankirtan movement
wherever you go.  R¡pa Gosv§m¦ says:

uts§h§n niªcay§d dhairy§t      tat-tat-karma-pravartan§t
sa¯ga-ty§g§t sato v¥tte¤      ¢a¨bhir bhakti¤ prasidhyati

“One can execute the process of bhakti-yoga successfully with full
hearted enthusiasm, perseverance, and determination, by following the
prescribed duties in the association of devotees and by engaging
completely in activities of goodness.” (Upadeª§m¥ta 3)

¼r¦la Prabhup§da has told us that we can never make up for the time
that we waste spent in sense gratification.  You never of course waste time
it is too valuable to you.  ¼r¦la Prabhup§da goes on to say that the
mahatma does not divert his attention to anything outside K¥¢£a,
because he knows perfectly well that K¥¢£a is the original Supreme
Person, the cause of all causes.

Thank you Guru Mah§r§ja again for your exceptional example of
Krishna consciousness and for giving me the opportunity to be able to
realise the same someday.  My example is not very good, I struggle
everyday, however I can see you, observe you and know that I am on the
right path to accomplish the perfection that the Lord gives instruction
on in the Bhagavad-g¦t§.  As you are such a perfect example of a pure
devotee I know what I can achieve by contemplating your activities.
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I listened to a taped class the other day where you said that the
human form of life is meant for answering questions such as, who am I,
why am I here in this body looking out through these eyes, which has
been described as the windows of the soul.  These words struck a chord
with me, as I constantly need reminding of this fact of I am not this body.
Where would I be now, what would I be engaged in now if I had not
been rescued by your kindness and compassion.  Krishna consciousness
is so sublime, truly wonderful, the ultimate satisfaction and happiness,
how could I possibly achieve this without you as my guide, my mentor
and shelter.  The material world is fearful and foreboding, a real living
hell, but when I go out on my travels with Purusottama prabhu,
through your instruction I feel protected by the knowledge of the
Lords shelter.  Returning always to sweet ¼r¦ ¼r¦ Nit§i ¼ac¦ S¡ta Who’s
beauty radiates our home making it a sanctuary of peace; true Krishna
conscious peace to come home to.

I have learned many things in my service to you.  How kind you are,
how tolerant you are and with so many other great qualities.  You are
truly an amazing person.  I hope that I can somehow assist you in some
way with your preaching activities that will please you.  I do not have
your special qualities, but I hope you will give me your blessings to
continue on serving you in ¼r¦la Prabhup§da’s mission.

mah§tm§nas tu m§° p§rtha      daiv¦° prak¥tim §ªrit§¤
bhajanty ananya-manaso      jñ§tv§ bh¡t§dim avyayam

“O son of Prtha, those who are not deluded, the great souls, are
under the protection of the divine nature. They are fully engaged in
devotional service because they know Me as the Supreme Personality of
Godhead, original and inexhaustible.” (Bg. 9.13)

Unfortunately I am unable to glorify you on this special day properly
as I do not have the capacity of soft heartfelt expression to do so, but I
hope that you will accept this offering as coming from a very hard heart,
but with the knowledge that by following your example and instruction
it will become softer and more humble.  Thank you.

Your forever-aspiring servant,
Kal§vat¦ dd

Kaly§ni dev¦ d§s¦
Drága Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábad porában! Min-
den dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ D§y§l
Nit§i-Vij§ya Gaur§¯gának és ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának!

Próbálok felajánlást írni Neked. Eltûnõdöm …
Talán egy tanítványnak nem az egész életének egy felajánlásnak kelle-

ne-e lennie? S vajon az eddigi törekvéseimben mennyi része volt az irán-
tad érzett hálának és szeretetnek, vagy inkább csak a büszkeség és az elis-
merés iránti vágy hajtott éveken át?

Be kell ismernem, inkább az utóbbi, ami motiválta tetteim, mert kü-
lönben miért kellett volna elfutni, elmenekülni a szégyen elõl, hogy
nem vagyok jó pujári, nem osztok sok könyvet, nem vagyok jó bhakta és
mindenekelõtt nem vagyok jó szolgája a lelki tanítómesteremnek.

Bocsáss meg kérlek. Próbáltam elfutni Elõled, de Tõled nem lehet
elbújni. Mindig jössz velem.

Elfoglaltad a szívem trónját a guru összes súlyával. Rájöttem, a szívem
kellene kitépni ahhoz, hogy sikerrel járjak.

Írtad leveledben, hogy soha ne engedjem el a kötelet, ami összeköt
K¥¢£a lótuszlábával. Még ha meg is lazul, ne engedjem el, és meglátom,
hogy minden rendbe fog jönni.

Bízva szavaidban, reménykedve a jövõben,

Maradok örök szolgáid szolgája:
Kaly§ni dev¦ d§s¦
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Kamala dev¦ d§s¦
Drága Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának.

Nagyon szeretnék ezen a különleges napon valami nagyon szépet, illõt
írni Neked felajánlásomként. Megpróbálok eleget tenni e kötelességem-
nek és vágyamnak, de e téren is olyan képesítetlen vagyok, hogy sajnos
mégsem tud szép költemény születni tollamból. De õszinték lesznek sza-
vaim, talán ezzel sikerül valamennyire helyrehozni költõiségem hiányát.

Az évek és az elmúlt események sokmindenre megtanítottak: hogy
mi érték, és – a látszat ellenére – mi nem az; hogy miért érdemes küz-
deni, erõfeszítést tenni; mi örök és mi múlandó, átmeneti; hogy mire és
kire számíthatok igazán.

Minden bizonnyal indokolatlan kegyed által, de sikerült megérte-
nem pár dolgot. Az egyetlen érték az odaadó szolgálat, amely örök és
maradandó, és amely valódi elégedettséget ad. Minden erõfeszítés, ami a
test megmentésére irányul, hiábavaló, mert a testnek úgyis vége. De
megígérem, hogy nem hanyagolom el ezt, és vigyázni fogok magamra. Az
egyetlen menedék a Te lótuszlábad, az egyetlen személy, akiben maximá-
lis hitet kell kifejlesztenem: Te vagy. Akinek az elégedettsége a legfonto-
sabb, akinek az elégedettségéért mindent meg kell tennem: Te vagy. Aki
megmentett engem, aki vigyáz rám, aki minden tettével csak jót akar ne-
kem; aki mindent megtesz, hogy fejlõdjek; aki eltûri ezt az ostoba sze-
mélyt, és áldásos társaságával ajándékozza meg, aki elfogadja a gondosko-
dásomat; aki úgy viselkedik, hogy egyre vonzóbbá tegye ezt a csodálatos
K¥¢£a-tudatot, aki folyamatosan a legkövetendõbb példát mutatja ne-
kem; és aki remélem, hogy amikor látja majd, hogy komolyodok és el
tudom fogadni, nagy szigorral fog vezetni az önmegvalósítás ösvényén az
Isteni Pár felé: ez mind Te vagy nekem. ¼r¦la Prabhup§da tökéletes köve-
tõje, a legerõsebb inspirációm a szolgálatra, a legszeretetreméltóbb, leg-
imádandóbb személy, és aki nagyon kegyesen, és számomra teljesen ért-
hetetlenül még mindig a társaságában tart, ez mind Te vagy nekem.

Guru Mah§r§ja, kérlek adj még egy kis haladékot a számomra, hogy a

tetteimmel is be tudjam majd bizonyítani Neked, hogy igenis mindenre
hajlandó vagyok Érted, és azért, hogy mindig Magad mellett tarts!

Aki nagyon szerencsétlen, és ostoba, aki híján van a kedvezõ tulajdon-
ságoknak, aki lusta és nem egy tanult személy, de mégis ragaszkodik
Hozzád; kérlek, add neki indokolatlan kegyedet, és tartsd meg lótuszlá-
bad árnyékában!

Talán a látszat nem ezt mutatja, de szíve legbensõbb vágya, hogy Té-
ged elégedetté tegyen, és örökre a társaságodban maradhasson.

Szolgád:
Kamala dd

Kams§ri d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes  hódolatomat, minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Újra elérkezett az a nap, ami egy tanítvány számára a legfontosabb.
Egy tanítványnak minden lehetõséget meg kell ragadnia, hogy kicsõítse a
lelki tanítómesterét, s ez a nap is egy jó lehetõség arra, hogy utat nyisson
érzelmeinek. Sajnos nekem nincs sok megértésem, de kérlek, bocsájtsd
meg nekem.

Személyesen én még nem gyakorlom régóta a lelki életet, de amikor
elõször találkoztam Veled, már akkor éreztem, hogy nem egy közönséges
személlyel van dolgom. Természetesen elõször csak a külsõ tulajdonsá-
gaidra figyeltem föl – ahogy mozdultál, ahogy beszéltél és néztél – olyan
nagyon finom és tiszta volt. De ez a pillanatnyi társulás Veled képesítetté
tett arra, hogy elkezdjem komolyabban gyakorolni a lelki életet. S ami-
kor ezen tûnõdtem, arra a következtetésre jutottam, hoy mindenkinek
kell adni a lehetõséget erre a társulásra. Most, hogy sa¯k¦rtanázok, az
adománygyûjtõs táblámban vagy egy képem Rólad, D§y§l Nit§i-Vij§ya
Gaur§¯gáról és R§dhe-¼y§máról. Amikor látom, hogy valaki nagyon el-
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esett és õszinte, akkor megmutatom neki ezeket a képeket Rólatok, ab-
ban reménykedve, hogy õk is megkapják a kegyedet, mert az azt jelente-
né számukra, hogy hazamennek R§dhe-¼y§mához.

Guru Mah§r§ja, erõs hitem van abban, hogy ha valaki csak lát téged,
már az is elég, hogy fejlõdjön a vágy a szívében szolgálatot végezni Radhe-
Syamnak. Ez a Te különleges kegyed, amivel elárasztasz bennünket. El-
hoztad nekünk ezt a legdrágább kincset, a K¥¢£a-premát, és ingyen osztod
mindenkinek.

Köszönöm, hogy befogadtál ebbe a csodálatos családba. Kérlek, fog-
lalj le mindig lótuszlábad szolgálatával.

Jelentéktelen szolgád:
Kams§ri d§sa

Ka¯cana-v§l¦ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances.  All glories to ¼r¦la Prabhu-
p§da.

Sometimes I want to tell you how grateful I am to you for helping
me so much in my spiritual life, but do not because the timing is not
right. Sometimes I want to show you that you are often in my thoughts,
but cannot, because I am too shy. Sometimes I want to show you how
much you inspire me by your wonderful example, but do not because I
am too weak-hearted to do those things you want me to. Sometimes I
want to be as you are (completely devoted to K¥¢£a & Prabhup§da) but
do not being hampered by laziness & offenses. Sometimes I want to be
with you, to hear your skillful explanations of the practice of devotional
service, but cannot because you are so far away.

Once, just once, if I could please you by some small service, then I
would feel my life complete. Once, just once, if I could find in my heart
even an ounce of your dedication to service, then I could experience
some peace by following your example. Once, just once, I wish I could
show you how much you mean to me.

These last weeks brought a terrible blow to the vai¢£ava community.
The passing of HH Tamal K¥¢£a Mah§r§ja broke the hearts of many
devotees. Such a shocking & terrible time. The heartrending news of his
leaving this world flew around the globe touching all who heard it. I saw
his disciples crying, devastated by his departure. I saw them & I thought
of you. I thought how sad you must be that he was gone. I felt my own
tears & wondered how I would react if you left this world. When I
thought of this my tears doubled & I found myself broken hearted, lost
in an ocean of grief.

The awful truth is that one day I will be parted from you. Death is
sure & unstoppable. Either I will leave you or you will leave me. My
only consolation lies in the contemplation of our vai¢£ava philosophy.
My only hope is devotional service.

If, somehow or other, I can become as you are, devoted to the
instructions of my spiritual master, then I will never lose your
association. If, somehow or other, I can purify my heart then I can make
it a fit place for your residence. If, somehow or other, I can learn to
properly follow you in this lifetime then I could follow you into the
next.

This is my hope.
Longing to remain an aspiring vai¢£ava.

Your insignificant servant,
Kañcana-v§l¦ dev¦ d§s¦

K§rana K§rana dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,
Please accept my most humble obeisances unto the dust of your

lotus feet. All glories to your Divine Grace.
GuruMah§r§ja, I feel so incompetent in this attempt to glorify you

on your Vy§sa-p¡ja Day. Please forgive my inadequecy and my offences
against you.

Like a golden moon among thousands of shining stars you are
ornamented with many wonderful disciples, whom you expertly direct
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and empower to assist your glorious service to Lord Caitanya’s
sa¯k¦rtana movement.

I feel like a fallen star who can only gaze up at you in awe from my
position many millions of miles below.

You have shoen the beautiful illuminating rays of your mercy and
kindness upon me so much throughout my darkest days ad nights, yet i
am sad because I feel unable to offer you anything of value to repay you,
and glorify you on this day. All i can offer you is my sincere desire and my
continued effort to make my life one with the instructions you have
given me.

‘To offer’ implies that the recipient may or may not accept that
which is being offered. I pray desperately that you will accept my
meager service to you and that you will continue to give me shelter from
the darkness of maya.

Narotamma d§sa çh§kura has sung:

pada-kamala, ko±¦-candra suª¦tala

“The lotus feet of Lord Nityananda are more soothing than millions
of moons” , and you are the personified manifestation of Lord
Nity§nanda’s mercy in my life.

Therefore i beg to always remain in the soothing moonshine of ser-
vice to your lotus feet.

Your eternal servant,
K§rana K§rana dev¦ d§s¦

Károly Viktória
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd alázatos és tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid
porában! Minden dicsõséget Isteni Lótuszlábaidnak megjelenésed e ked-
vezõ napján! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõsé-

get ¼r¦ ¼r¦ D§y§l-Nit§i Vij§ya-Gaur§¯gának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundarának, ¼r¦ Govardhana L§lnak és ¼r¦ Gaura Natar§ja
Mah§prabhunak!

Ma (amikor ezt a felajánlást írom) van az Úr Caitanya Mah§prabhu
megjelenési napja. Pont egy évvel ezelõtt történt, hogy az Úr Gaur§¯ga
kegyébõl teljesen váratlanul, egyik napról a másikra beköltöztem a sze-
gedi templomba. A (lelki) életem addira kezdett egyre nehezebbé válni;
egy jugoszláv városkából jöttem, ahol egyedül voltam bezárva az elmém-
mel, az anarth§immal, az elképzeléseimmel, hogy mi a K¥¢£a-tudat, a
vai¢£avák társaságát szinte teljesen nélkülözve (abban a városban nem
voltak bhakták). Aztán Gaura Purnimra átjöttem Szegedre és az Úr kegyé-
bõl egy -az életérõl szóló vetélkedõn- nyertem egy gyönyörû képet
Róla, amit nagyon szeretek.

Ez nagyon elgondolkoztatott; K¥¢£a annyira kegyes hozzám, pedig
meg sem érdemlem, de mit adok én? Tudtam, hogy ¼r¦la Prabhup§dának
a sa¯k¦rtana-yajña végzésével lehet a legynagyobb örömet szerezni, és így
lesz az Úr Caitanya is elégedett; mindig féltem ettõl a szolgálattól, mert
nem tudok jól kommunikálni az emberekkel, de a szívemben mindig azt
sugallta egy hang, hogy nekem is fel kell vállalnom ezt a dolgot. Azóta a
tanítványaid nagyon kegyesen tanítanak engem az odaadó szolgálat végzé-
sének tudományára, rámutatnak az anarth§imra, az ostobaságaimra, pró-
bálják porrá zúzni a hamis egomat és téves elképzeléseimet, kihúzni a tu-
datlanság mély kútjából és rávenni, hogy kövessem a feljebbvalóim sza-
vát.

Igazából a függetlenségemet volt (?) a legnehezebb feladni, hogy má-
sok irányítsák minden tettemet, de ahogy egyik leckéden mondod, ah-
hoz, hogy egy értéktelen vasdarabból patkó legyen, ahhoz melegíteni
kell, ütni kell, verni kell, és lehet, hogy ez fáj, de csak úgy lesz belõle va-
lami. Lehet, hogy azelõtt meg volt a kényelmünk és azt csináltuk, amit
akartunk, de csak egy nagydarab semmi voltunk. Ha ezt nem vállaljuk,
nem érhetjük el a célt, a K¥¢£a iránti tiszta szeretetet. Ahogy az Úr K¥¢£a
is mondja (Bg. 16.23):

ya¤ ª§stra-vidhim uts¥jya      vartate k§ma-k§rata¤
na sa siddhim av§pnoti      na sukha° na par§° gatim
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„De aki félredobja az írások parancsolatait és saját kénye-kedvére cse-
lekszik, az sem a tökéletességet, sem a boldogságot, sem a legvégsõ célt
nem éri el.”

Az Úr K¥¢£a és a bhakták kegyes „rugdosásának” köszönhetõen végre
kezdem megérteni, hogy az önkényes lelki élet nem vezet célhoz.
Caitya-guru prabhu egyszer azt mondta nekem, hogy egy brahmac§r¦, ha
nem tanult meg követni, akkor semmit nem tanult meg.

A ¼r¦ Nity§nada-carit§m¥ta bevezetõjében van egy idézet ¼r¦la
Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ Mah§r§jától: „Azok azonban, akik úgy gondol-
ják, hogy a megszabadulást e világi kötöttségektõl egy lelki tanítómester
állandó vezetése nélkül meg lehet valósítani, összekeverik a feltételek-
hez kötött helyzetet a felszabadulttal.”

Kedves Mah§r§ja, az hogy most ilyen helyzetben vagyok, amely kivá-
ló lehetõséget kínál, hogy fejlõdhessek a lelki úton, mind a Te kegyed.
Néküled hol lennénk? Hihetetlen megvalósításod és odaadásod, határta-
lan kegyed és Istenszereteted szült minket, a magyar yatrát, nagyszerû ta-
nítványaidat és követõidet, hozta el ¼r¦ ¼r¦ D§y§l-Nit§i Vij§ya-Gaur§¯gát és
New Vraja-dh§mát Magyarországra. Tanítasz, lelkesítesz és lefoglalsz
minket, személyesen vagy a bhaktákon keresztül.

Köszönöm Neked a páratlan ajándékokat. Nincs semmim, nem tu-
dom visszafizetni. Csak az életem van, és ezt próbálom felajánlani Neked,
szeretett alapító §c§ryánk vágyának teljesítésére tett erõfeszítéseidhez, a
vai¢£avák szolgálatában.

Hitvány, érdemtelen, örök szolgád:
Károly Viktória
(Szeged)

Karun§-sindhu dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundarának!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

Minden dicsõséget Neked, evilágban való megjelenésed legkedve-
zõbb ünnepén!

Az a nemes feladat, hogy dicsõítsem evilági tetteidet, azaz nem kell
mást tennem, mint egyszerûen megemlékeznem cselekedeteidrõl, hi-
szen ezek már önmagunkban dicsõek. Ezt olyan formában próbálom
megtenni, hogy egy mindennap énekelt dal fonalán haladva próbálok
feleleveníteni néhányat.

sa°s§ra-d§v§nala-l¦¨ha-loka-
tr§£§ya k§ru£ya-ghan§ghanatvam
pr§ptasya kaly§£a-gu£§r£avasya

Abban a megtisztelõ helyzetben vagyok, hogy én is írhatok Neked
felajánlást, mert befogadtál engem is ¼r¦la Prabhup§da és a Te családodba.
S egy ilyen nyomorult lélekre is zúdítod a kegy óceánjából nyert áldása-
idat, hogy eloltsd az anyagi létezés lángoló tüzét, melyben perzselõdöm.
Vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

mah§prabho¤ k¦rtana-n¥tya-g¦ta-
v§ditra-m§dyan-manaso rasena

rom§ñca-kamp§ªru-tara¯ga-bh§jo

Az Úr Caitanya és ¼r¦la Prabhup§da nagy vágya volt elterjeszteni min-
den faluban és városban a sankírtana mozgalmat. A Te kegyedbõl itt Ma-
gyarországon is folyamatosan terjed. Mindig új és új emberek jönnek a
fesztiválokra darsant venni ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarától, s bekapcso-
lódni a sankírtanába. Édes énekeddel mindenki szívét és elméjét elrabo-
lod, és az Isteni Párra rögzíted. Akik közel állnak Hozzád, látják az eksztá-
zis jeleit megnyilvánulni testeden, amibõl néha egy-egy hullám minket is
megérint és átjár. Nincs az a személy, akit a mélyen átélt és a szeretettõl
túláradó éneked és táncod el ne bûvölne és magával ne ragadna. Vande
guro¤ ªr¦-cara£§ravindam
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ªr¦-vigrah§r§dhana-nitya-n§n§-
ª¥ng§ra-tan-mandrira-m§rjan§dau
yuktasya bhakt§mª ca-niyuñjato ‘pi

Számodra a legfontosabb ¼r¦-¼r¦ R§dh§-¼y§masundara imádata. Ami-
kor megérkezel Új Vraja-dh§mába a legelsõ, hogy az Urakhoz mész, s
mindig olyan érzésem van, hogy csak Rájuk nézel, s tudsz mindent, hogy
mi történt a távolléted alatt, mintha Õk mindent elmesélnének Neked.
Amikor nem vagy a farmon, akkor is mindig Rájuk gondolsz, hiszen a szí-
vedet otthagytad, amit Gaura-¼akti prabhuék õriznek R§dhe-¼y§ma lótusz-
lábai elõtt. Ahogy mondtad egyik elutazásod elõtt, Neked csak a tested
megy el ilyenkor, a szíved mindig ott marad R§dha-¼y§mánál. Legutóbb
angliai utadról is több százezer forint értékû ékszerekkel tértél vissza, s
nagy örömmel ajánlottad fel a szebbél-szebb ajándékokat az Isteni Párnak.

Amikor a farmon vagy, minden reggel nagy lelkesen repülök a temp-
lomba, mert tudom, hogy biztosan láthatlak, hiszen Te tartod a mangala-
§rat¦t, bármilyen késõn is feküdtél le elõzõ este. Minden pillanatban ¼r¦-
¼r¦ R§dh§ és K¥¢£a templomi imádatával foglalkozol, s tanítványaidat is
ebben foglalod le. Vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

catur-vidha-ªr¦-bhagavat-pras§da-
sv§dv-anna-t¥pt§n hari-bhakta-sa¯gh§n

k¥tvaiva t¥pti° bhajata¤ sadaiva

Minden fesztiválon Te irányítod a pras§da osztást, s mint egy gondos-
kodó apuka figyeled, hogy minden rendben folyjon, s mindenki elége-
detté váljon. Emlékszem, amikor egyik fesztiválon utasításba adtad, hogy
mindenkinek tele kell ennie magát, s hatalmas mennyiségû prasádát osz-
tottál ki.

A farmos bhaktáknak pedig mindig külön pizza-partikat rendezel,
amik nagy lelkesedést váltanak ki mindenkibõl. Az elsõ ilyen pizza-party
a tónál volt és ¼r¦-¼r¦ R§dh§-¼y§masundara volt a díszvendég. Csónakáz-
tak a tóban, utána pedig egy nagyot lakomáztak az Általad készítetett piz-
zából és fagyiból.

Köszönöm Neked, hogy mindig ennyire figyelsz ránk, s szégyellem
magam, hogy én század ennyi figyelmet sem tudok irányodba tanúsítani.
Vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

ªr¦-r§dhik§-m§dhavayor-ap§ra-
m§dhurya-l¦l§-guna-r¡pa-n§mn§m

prati-k¢an§sv§dana-lolupasya

A Te éneked nem csak dal formájában terjed, hanem könyvek formá-
jában is: Venu-gítá, Na paraye ‘ham. Ezek a könyvek megnyitják elõttünk
a lelki világot, s megmutatják, milyenné kell válnunk, hogy beléphes-
sünk oda. Ezeknek a mûveknek minden sora nagy nektárzuhatag, min-
den szavát külön ízlelgetni kell, mert annyi édességet és szeretetet adtál
a szívedbõl. Ha ennyi megnyilvánul a lapokon, mennyi lehet a szíved-
ben?! Felfoghatatlan számomra. A tiszta bhakták huszonhat tulajdonsága
közül az egyik, hogy költõi. Ezt a Te kegyed példázza a legmagasabb ren-
dûen. Vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

nikuñja-y¡no rati-keli-siddhyai
y§ y§libhir yuktir apek¢an¦y§

tatr§ti-d§ksy§d ati-vallabhasya

Még egy évvel ezelõtt azt gondoltam, hogy ez titokban zajlik, a mi
anyagi szemünknek megnyilvánulatlan módon. De most már látom,
hogy az nem így van. Hiszen minden nap, amikor öltöztetsz, s legfõkép-
pen minden fesztiválon megmutatod nekünk, hogyan lehetséges elren-
dezéseket tenni R§dh§ és K¥¢£a szeretõi kedvteléseinek tökéletességé-
ért, sõt be is vonsz minket ebbe és tanítasz rá. Megnyilvánítod elõttünk,
hogy R§dhe-¼y§ma nem szobrok, hanem a kedvtelésüket végzik itt Új
Vraja-dh§mában is: szeretõ pillantásokkal bûvölik el egymást, stb. Ezek
mind a Te kegyedbõl nyilvánulnak meg elõttünk, kedves Guru Mah§r§ja.
Köszönöm. Vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

s§k¢§d-dharitvenasamasta-ª§strair
uktas tath§ bh§vyata eva sadbhi¤
kintu prabhor ya¤ priya eva tasya

Guru Mah§r§ja, Te ismered R§dhe-¼y§ma minden vágyát. Kérlek, ta-
níts meg engem is olyan szépen szolgálni, mint ahogy Te teszed. Bárcsak,
mint a Legfelsõbb Úrra, úgy tudnék Rád mindig tekinteni, s úgy tudnálak
Téged szolgálni.
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Erre is Te adtad nekünk a legszebb példát, amikor Tam§l K¥¢£a
Goswami Mah§r§ja ellátogatott Új Vraja-Dhámába. Úgy viseltél Rá gon-
dot, mintha személyesen a Legfelsõbb Úr jött volna el hozzánk. Minden
tekintetben (pras§dam, szállás, személyes szolgálata) 100 %-os minõsé-
get ajánlottál fel Neki, és így elégedetté tetted Õt. Én is ilyen szépen sze-
retnélek Téged szolgálni. Vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

yasya pras§d§d bhagavat-pras§do
yasy§pras§d§n na gati¤ kuto ‘pi

dhy§yan stuva°s tasya yaªas tri-sandhya°

Guru Mah§r§ja, a Te kegyedbõl lehetséges, hogy megkapjam ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundara szolgálatát. Ezért imádkozom Hozzád minden nap.
Ha Te nem jössz el Magyarországra, most is csak folytatom démonikus
tetteimet, és semmi hajlandóságot sem mutatnék arra, hogy emberi éle-
tet éljek. Indokolatlan kegyedbõl felavattál, lelki fejlõdésem érdekében
vállalva a kockázatot. Nem tudom, hogyan fizethetem ezt vissza Neked.
Vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

Kérlek, tarts szeretõ szolgálatodban életem végéig, mert „ha magam-
ba nézek semmi értékeset sem találok. Ezért nem tudom nélkülözni a
kegyedet. Ha Te nem vagy kegyes hozzám, akkor szüntelenül sírni fogok,
és nem tartom meg tovább az életemet.”

Törekvõ szolgád:
Karun§-sindhu dev¦ d§s¦

Bhaktin Kati
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget Rádh§-
¼y§masundarának! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden di-
csõséget Neked!

Ismét eljött az év egyik legkedvezõbb napja a Te megjelenési napod!
Ez a nap mindig nagy fejtörést okoz nekem, mert nagyon szépen szeret-
ném leírni Neked a gondolataimat, melyekkel megfelelõen tudnálak di-
csõíteni. Ez sajnos még egyik évben sem következett be, mert nem va-
gyok erre alkalmas és mindig csak egy egyszerû felajánlás az eredmény,
amivel nem tudom teljesen kifejezni az érzéseimet. Több napig gondol-
kodom mielõtt leülnék és elkezdeném papírra vetni a szavakat, de min-
dig arra a következtetésre jutok, hogy képesítetlen vagyok erre a feladat-
ra.

Kedves Mah§r§ja! Szeretném megköszönni Neked, hogy segítesz ne-
künk elõrehaladni a lelki élet rögös útján, és nem hagyod, hogy amikor
újra és újra elesünk, ne álljunk fel. A magyar bhakták Neked köszönhet-
nek mindent: ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarát, a sok lelki tanítómestert, aki
a kegyedbõl eljön Magyarországra és még rengeteg dolgot, amit most
hogyha leírnék egy könyv lenne a felajánlásom…

Látod Maharája, nem tudok hozzád illõ szép sorokat írni. Azt hiszem
tényleg nagyon egyszerûnek kell lennem, mielõtt még teljesen elronta-
nám. KÖSZÖNÖM, hogy mindig mellettünk vagy, ha személyesen nem
is, de szeretõ gondoskodásod mindig eljut hozzánk, levélben, vagy tanít-
ványaidon keresztül. Szeretném, ha ezt tudnám megfelelõen értékelni és
tudnám legalább csak részben viszonozni. Ehhez fel kell nõnöm, még
nagyon fiatal vagyok a K¥¢£a-tudatban, de a kegyedbõl remélem egyszer
ez majd sikerül és talán még egy szép felajánlást is tudok majd Neked
írni. Köszönöm szépen a figyelmedet.

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Kati
Eger
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Bhakta Kekszi
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid elõtt! Minden
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának és Neked!

Ez az elsõ olyan felajánlásom az évek során – mióta K¥¢£a-tudatban
vagyok – amely „Kedves Guru Mah§r§ja!” megszólítással kezdõdhet. Ez
azt jelenti, hogy több éves K¥¢£a-tudatos pályafutásom alatt most érkez-
tem el oda, hogy mint személyes lelki tanítómesteremként gondolha-
tok, meditálhatok Isteni Személyeden.

Visszagondolva a guru minden aspektusát Te töltötted be az életem-
ben. 1990 táján Egerben egy nyilvános programon láttalak elõször. A
mûvelõdési ház dísztermében rendeztetek egy programot. A bhajana
hangja kiszûrõdött az ablakon az utcára és mi K¥¢£a elrendezésébõl és a Te
vágyadból éppen arra jártunk. Bár pont az aznapi semmittevésben me-
rültünk el, mégis valami vonzót véltünk felfedezni ebben a zenében, fel-
mentünk az elsõ emeleti díszterembe, ahol furcsa lényeket pillantottunk
meg. Mint késõbb kiderült, õk a bhaktáid voltak. Nagyon barátságosan
behívtak a programra, és bár a belépõt nem tudtuk kifizetni mégis meg-
engedték, hogy megnézzük, mi is történik. Beljebb mentünk és még
több furcsa embert pillantottunk meg. Akkor láttalak meg elõször! Lec-
két adtál fenn ülve a színpadon, és úgy tûnt, hogy TE vagy a legfontosabb
személy a teremben. Mindenki feszülten figyelt arra, amit mondtál. Ak-
kor még nem tudtam, hogy ez volt életem legfontosabb és legszerencsé-
sebb perce, mert akkor kaptam meg Tõled a K¥¢£a-tudat magját. Leül-
tünk és nagy figyelemmel próbáltam hallgatni mindazt, amit mondtál.
Nem emlékszem mirõl szólt az elõadás (ezt a mentalitást még a mai na-
pig is õrzöm), de az egész légkör nagyon vonzó volt. Így hát Te voltál az,
aki mint vartma-pradarsika guru kinyilvánítottad a kegyedet. Késõbb, mint
ªik¢§-gurum nyilvánultál meg, és a lelki életre oktattál több-kevesebb si-
kerrel. (A kudarcok nem Neked, hanem az ÉN csökkent értelmemnek
tudható be.) Évekig hallgattam a leckéidet, szemináriumaidat a K¥¢£a-
tudatról és lassan-lassan a szívem valami változáson ment keresztül. Sze-
mélyes társulásodból mindig nagy ízt merítettem és úgy gondoltam Rád,
mint egy példaképre. A tisztaságod és határozottságod nagyon vonzó volt

nekem, mert Te azt teszed, amit mond§saz és azt példaként is bemutatod.
Hogy ki is vagy Te, nem tudom, de a bhaktáktól hallottam, hogy Puri
Mah§r§ja egyszer azt mondta Rólad: „Ha tudnátok ki is Õ valójában, ak-
kor kezeteket, lábatokat törve szolgálnátok!” Ennek a megvalósítása még
egy kicsit várat magára, de remélem eljön ennek is a napja, mint ahogy
annak is eljött, hogy megnyilvánultál számomra, mint vartma-pradarsika
guru, ªik¢§-guru, és most nemrégiben újabb aspektusodat is megnyilvání-
tottad, megjelentél az életemben, mint személyes lelki tanítómesterem.

Remélem életemben csak egyszer is, de elégedetté tudlak tenni vala-
mivel, és így lehetõséget kapok arra, hogy lótuszlábad oltalmában szol-
gálhassam K¥¢£át, Téged és a vai¢£avákat.

Áldásaidra várva, szolgád:
Bhakta Kekszi

Bhakta Keleti Csaba
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatom Lótuszlábad porában! Min-
den dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak!

Amikor ezt a felajánlást írom, már nem láttalak két hónapja, és azon
gondolkozom, hogy milyen nehéz lehet az élete egy bhaktának a Lelki
tanítómestere nélkül. K¥¢£a kegyébõl többször nyertem már bepillan-
tást az életed személyes részébe, mint például amikor az istentestvére-
iddel találkozol. Engem minden ilyen alkalom lenyûgöz. De minden
ilyen élményem közül is a legjobban Tamal K¥¢£a Mah§r§javal való talál-
kozásod a legemlékezetesebb. Olyan tisztelettel és odaadással láttad ven-
dégül Mah§r§jot, amilyet még sosem  tapasztaltam. Elõször átadtad neki
a kényelmes helyet és a nagy asztalt, Te pedig egy kis párnára ültél és egy
kis asztalon ettél mellette. Mindennek tökéletesen kellett mûködnie.
Megkértél bennünket, hogy ne hibázzunk, és csak olyan jöjjön a szobába,
aki tud szolgálni.

Úgy társultatok, olyan szeretettel, odafigyeléssel, barátsággal és tisz-
telettel, ahogyan azt eddig még csak a Goswamik könyveiben olvastam.
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(Kérlek fogadd együttérzésem és gyászom istentestvéred eltávozásá-
nak szomorúságában.)

Nem vagyok még egy érett felnõtt ember, de az összes komoly
erényt és jó tulajdonságot, ami miatt emberként tudok viselkedni, tõled
tanultam és nagyon sokat segít az életemben. A Veled való társulás taní-
tott meg arra, hogy miért és hogyan kell tisztelni a bhaktákat és milyen
fontos, hogy ne kövessek el sértéseket velük szemben. Te tanítottad
meg nekem, hogy hogyan kell pras§damot szolgálni és ezzel elégedetté
tenni másokat. Tõled lestem el, hogy hogyan kell az emberekkel úgy vi-
szonyulni, hogy mindig pozitív eredménye legyen. Egyszóval olyan dol-
gokat kaptam tõled, amit a növekvõ gyermek kap az apjától. Köszönöm
Mah§r§ja, hogy a Lelki Apánk vagy és törõdsz velünk. Kérlek bocsásd
meg, hogy nem tudok jó gyermeked lenni és mindig hibákat vétek. Re-
mélem felnövök egyszer és követhetem Lótuszlábaid nyomát vissza
K¥¢£ához.

Minden dicsõséget Isteni Kegyelmednek Mah§r§ja nem csak ma, ha-
nem az év összes napján, mert hiszen számunkra minden nap ünnepnap,
amióta Téged megismertünk.

Kedves Mah§r§ja, szeretném, ha tudnád, hogy annak ellenére, hogy
mihaszna vagyok és nem tudlak úgy szolgálni ahogyan szeretnélek, Te
vagy akit legjobban tisztellek és szeretlek életemben. Nagyon köszö-
nöm, hogy annak ellenére, hogy látod elesett helyzetem, mégis engeded,
hogy szolgáljalak és adod a társulásod nekem. Nincs semmi, ami fonto-
sabb lenne ennél. Kérlek engedd a jövõben is, hogy a közeledben lehes-
sek és hallhassam, láthassam K¥¢£a-tudatod édes nektárcseppeit.

Minden dicsõséget Isteni Kegyelmednek!
Minden dicsõséget Megjelenési Napodnak!

Mihaszna szolgád:
Keleti Csaba

Kiªori dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának, minden dicsõséget a három világban leggyönyörûbb Is-
teni Párnak, ¼r¦ ¼r¦ R§dha-¼y§masundarnak! Minden dicsõséget az év
legcsodálatosabb napjának, születésed napjának!

Ahogy gondolkodom ezen a felajánláson, egy kis beszélgetés jut
eszembe.

Egyszer sétáltunk a házadtól a templom felé. Beszélgettünk, aztán
úgy fél úton sietõsre fogtad az amúgy is sietõs lépteidet, hiszen tele voltál
izgalommal, hogy láthasd a szívednek legkedvesebb, leg féltve õrzöttebb
kincsét, R§dhe-¼y§mot. Szaladtunk utánad, mint a kiskutyák, akik nem
akarják elveszíteni a biztonságot adó gazdájuk menedékét. Arról beszél-
tél, hogy bárhova mész, mindig R§dhe-¼y§mra gondolsz, lehet, hogy a
tested máshol van, de a szíved mindig Velük van. Nappal, amikor ébren
vagy, csak ott szeretnél lenni a közelükben, éjjel, amikor elalszol, álmod-
ban is Velük táncolsz, részt veszel a kedvteléseikben.

Csodálattal hallgattalak, közben néhány gondolatom támadt. Az
egyik, hogy milyen végtelen kegyes vagy, hiszen még azt sem értem, mi-
rõl beszélsz, mégis feltárod legmélyebb belsõ érzéseidet.

A másik, hogy a legnagyobb áldás, hogy Te létezel, és társulhatunk
Veled, amely a mi páratlan szerencsénk. De vajon tudom-e igazán és
megfelelõen értékelni ezt a csodálatos lehetõséget?

Fõleg Tam§l K¥¢£a Mah§r§ja eltávozása után foglalkoztat ez a gondo-
lat, hogy hogyan tudom megérteni és kihasználni ezt a végtelen szeren-
csét, amellyel személyesen a vapuban és instrukcióid által a v§£¦n keresz-
tül szolgálhatlak Téged.

Sokszor átfutnak azok a képek, amiket Te hoztál létre, egy-egy hangu-
lat, beszélgetés Veled:

– Elkezdted a K¥¢£a-tudatos mozgalmat egy ilyen elesett országban.
– Beavattad ¼r¦ ¼r¦ Day§l Nit§i-Vij§ya Gaurangát és ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-

¼y§masundara páratlanul vonzó és gyönyörû m¡rtijait.
– Létrehozol egy farmközösséget ¼r¦la Prabhup§da vágya nyomán.
– Végtelenül türelmes vagy az olykor együgyû és gumifülû tanítvá-

nyaidhoz.
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– Olyan szépen bhajanozol, énekelsz, hogy még a kemény materia-
lista szívek is meglágyulnak.

– Olyan lenyûgözõ könyveket írsz K¥¢£a kedvteléseirõl, hogy még a
rasa tudósai is leborulnak Elõtted az ámulattól.

– Olyan lágy szeretetet mutatsz az ügyes-bajos problémákkal küzdõ
tanítványaid felé, és mások szenvedése fájdalmas könnyeket csal a sze-
medbe.

Végtelenül sorolhatnám tovább, mi mindent teszel az elesett lelkek
felsegítéséért, és azért, hogy ¼r¦la Prabhup§da elégedett legyen Veled.

Aztán arra gondolok, ha igazán értékelni tudnám mindezt, nem ha-
boznék állandóan melletted lenni.

Ha érezném a súlyát és fontosságát, ott lennék minden leckéden,
bhajanokon, k¦rtanokon, mindig szaladnék Utánad társulásod megkapni. Pe-
dig tudom, hogy véges az idõ, Neked is, nekem is... Imádkozom, hogy
legyek végre komoly, hogy értsem meg: minden másodperc, amit társu-
lásod nélkül töltök el, elpazarolt idõ. És minden másodperc, amit társu-
lásodban töltök, K¥¢£ához visz közelebb... Ezért írja a ª§stra is (SB.
11.2.30.):

ata §tyantika° k¢ema°      p¥cch§mo bhavato ‘nagh§¤
sa°s§re ‘smin k¢a£§rdho ‘pi      sat-sa¯ga¤ sevadhir n¥£§m

„A legkedvezõbb dolog minden élõlény számára ebben a világban
társulni a szentekkel még egy fél pillanatra is – a legértékesebb kincs a
társadalomban.”

Azért imádkozom, Guru Mah§r§ja, hogy végtelen sokáig tartson ez a
pillanat, ez a társulás Veled, és hogy mindig szaladhassak lótuszlábad me-
nedékébe utasításra, tanításra várva. Kérlek, hadd maradjak örök

Szolgád:
Kiªori dev¦ d§s¦

Bhakta Kõszegi József
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában!
E világban való megjelenésed napján szeretném megköszönni mind-

azt, amit Tõled és tanítványaidtól kaptam. Tõled, aki létrehoztad azt a cso-
dálatos farmközösséget, Tõled, aki elhoztad R§dhe-¼y§mát, Tõled, aki ta-
nítványaidon keresztül lefoglalsz ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundara szolgálatá-
ban, Neked ajánlom alázatos hódolatomat mindezekért a dolgokért.

Amikor ezt a felajánlást írom, az asztalomon egy kép áll elõttem,
amely egy régi Ratha-y§tr§ fesztiválon készült. A képen egy nagykerekû,
színes szekér látható, amely egy emelvény is egyben. Az emelvényen egy
ragyogó személy áll méltóságteljesen. Testének vonásai gyönyörûek, erõt
sugároznak, tekintete ragyogó, arca rezdületlen, mégis szelíd, mintha
csak az elõzõ korok egyik R§jar¢ije elevenedne meg elõttem a ¼r¦mad-
Bh§gavatam oldalairól…

Te vagy énelõttem, Mah§r§ja, minden erény, minden jó tulajdonság tárháza.
Egyszer szavaiddal, melyek mindig hitelt és figyelmet parancsolnak,

egyszer puszta pillantásoddal, egyszer „gyermeki” játékosságoddal, egy-
szer szidásoddal nyûgözöl le engem. Személyes találkozásom veled örök
élményként maradnak meg bennem.

Rendkívül sokoldalú vagy, Mah§r§ja… újra a képre pillantok… Talán
egy hadvezér, aki egy nagy forradalomra készül, gondosan feltérképezed
a terepet, felkészíted a „katonáidat”, s aztán elindítod a folyamatot. Min-
denkit „harcra” inspirálsz, nem tévesztve szem elõl sem az egyének, sem
az egész yatra helyzetét.

A templomszobából kellemes bhajana hangja hallatszik át a galériáról
nyíló §ªrama ajtaján, kinézek az ablakon, s Krisna-völgy békéje megnyug-
vással tölti el az elmémet.

Újra Rád gondolok… mindenütt a Te határtalan kegyed megnyilvá-
nulása látszik és hallatszik. Úgy érzem, örökké adósod maradok!

Mielõtt zárom soraimat, arra kérlek, továbbra is részesíts engem in-
dokolatlan kegyedben, s én ígérem: a Te ügyedért, a jó oldalon Harcolni
fogok!

Maradok továbbra is a Te csodálatos szolgáid szolgája:
Bhakta Kõszegi József (Jocó)



136   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   137

Bhaktin Krisztina
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd alázatos hódolatom lótuszlábaid porában! Minden di-
csõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Engedd meg, hogy én is írjak pár kedves sort ezen a kedvezõ napon
rád emlékezve.

Igazából nem tudom szavakba önteni azt a boldogságot, amit Lótusz-
lábad menedéke jelent számomra.

Sohasem leszek képes meghálálni kedvességedet, türelmedet, amivel
felém fordultál és menedéket nyújtottál ennek a szerencsétlen, tudatlan,
elesett léleknek.

Annyi csodálatos vers szól a lelki tanítómester dicsõ tulajdonságairól,
türelmérõl, kegyességérõl.

Én ezekhez nem tudok semmit sem hozzátenni. Csak annyit tudok,
hogy minden szavuk igaz. És hogy mindig Rád emlékezem, mikor meg-
hallom õket.

Kedves Guru Mah§r§ja köszönöm, hogy most is, mint mindig meg-
hallgattál, köszönöm amit értem teszel, köszönöm, hogy szolgálhatlak
Téged.

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Krisztina

Kriya-ªakti dev¦ d§s¦
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának és a csodálatos tanítványainak!

Szeretném megköszönni a sok-sok lelkesítést, amit kapok tõled. Na-
gyon fontosak a leckéid, melyek mind lelki intelligenciát és lelki vonzó-

dást adnak. Ezek nagyon mély leckék, elgondolkodtatóak és észhez-
térítõek. Boldog vagyok, amikor olvasom K¥¢£a-l¦l§ beszámolóit az uta-
zásaidról, a szokásaidról és az érzelmeidrõl Guru, K¥¢£a és a vai¢£avák
felé. Persze, neked ez a szeretet ott van a feltételekhez kötött lelkek iránt
is, mert minden lehetõséget meg szeretnél adni nekik, hogy elkezdhes-
sék a lelki életet, és buzdítod a többi bhaktát is a prédikálásra.

Szeretném megköszönni a bhajanokat és a k¦rtanákat, amiket tartasz.
Amikor sikerül elmerülnöm bennük, eltûnik minden aggodalmam, és
amikor láthatlak téged a Szent Név iránti ragaszkodásodat egy kicsit fel-
fedve elõttünk, ezzel újabb nagy inspirációt adsz. Ugyanez megtörtént
már néhány alkalommal japa-idõben a farmon. Egy ideje kevésbé tudok
megkapaszkodni a Szent Névbe, de amikor az emlékképeimbõl elõkere-
sem a helyzetet, amikor láthattalak japázni, ez segít, hogy figyelmesebb
lehessek.

Szeretném újra és újra megköszönni a könyveket, amiket írtál. Meg-
mutatod velük a lelki világot, ¼r¦ K¥¢£a és a társai személyiségét, ezzel egy
kivételes lehetõséget adva, hogy vonzódhassunk hozzájuk.

Magyarországon minden bhakta mélyen le van Neked kötelezve a
szolgálatért, a s§dhu-sa¯gáért és minden másért, ami a fejlõdésünket adja.
Köszönöm a szigorúságodat, ami rendben tart mindent, a szeretetedet,
ami megdöbbent, és a tanítványaid, meg a többi vai¢£ava társaságát, amely
meg fog tisztítani.

Szeretnék egy megbízható csavarrá válni a gépezetedben, egy csavarrá,
aki nem okoz problémát sohasem.

Jelentéktelen szolgád:
Kriya-ªakti dev¦ d§s¦

K¥¢£a-bh¥¯ga d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!
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Sajnos nekem nincs sok lehetõségem személyesen társulni Veled.
Amikor itt vagy Új Vraja-dham§ban, akkor is csak nagyon ritkán van lehe-
tõségem erre. Ennek ellenére látván a cselekedeteidet egyre jobban
megértem a dicsõségedet. Ezeken a tetteken látszik, hogy az életedet a
szeretett lelki tanítómestered, ¼r¦la Prabhup§da utasításainak szentelted,
annak, hogy terjeszd a K¥¢£a-tudatos mozgalmat és minél több feltéte-
lekhez kötött lelket lefoglalj ¼r¦ ¼r¦ R§dha-¼y§masundara szolgálatában.

Azt mondják, ha rizst fõzünk és tudni akarjuk, hogy milyen, akkor
elég kivenni egyetlen rizsszemet és azáltal meg lehet állapítani. Ugyanígy
egyetlen tanítványról is meg lehet állapítani, hogy milyen a lelki tanító-
mestere. Persze tanítvány az, aki követi a lelki tanítómestere utasításait.
Neked is sok olyan tanítványod van, aki a Te szolgálatodnak szánta az éle-
tét és nagyon szépen gyakorolják a K¥¢£a-tudatot. Õket és az õ nagyszerû
tulajdonságaikat figyelve elgondolkozok rajta, hogy ha õk a lelki tanító-
mesterük kegyébõl tesznek szert ezekre, akkor Te milyen felfoghatatlan
jellemmel rendelkezel. Sajnos az irigység, kéj, düh, mohóság, elismerés-
re való vágy és ezekhez hasonlatos tulajdonságaim legtöbbször arra ösz-
tönöznek, hogy kedves istentestvéreimben a számtalan jó tulajdonság
közül is csak a rosszat vegyem észre. Kérlek, kedves Guru Mah§r§ja, add
a kegyedet, hogy meg tudjak szabadulni ezektõl  a nemkívánatos tulaj-
donságaimtól és hadd lássam csak a jót kedves tanítványaidban, akik csak
a te dicsõségedet emelik. Így talán még jobban megérthetem dicsõsége-
det.

Kérlek, tarts meg szolgálatodban!

Szolgád :
K¥¢£a-bh¥¯ga d§sa

K¥¢£a-k§nta-ªiroma£¦ d§s¦
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Isteni Kegyelmednek!

Kedves Mah§r§ja, kérlek, engedd meg, hogy ezen a kedvezõ napon,
evilági megjelenésed kedvezõ ünnepén én is csatlakozzam kedves tanítvá-
nyaid és követõid hosszú sorához, akik szeretnék szavakba önteni Irántad
érzett hálájukat és szeretetüket, és azt alázatos felajánlásként lótuszlábad-
hoz helyezni.

Itt, Új Vraja-dh§mában nap mint nap azt tapasztalom, hogy minden
pillanatban csak adni akarod nekünk szíved kincseit. Mindig nagyon lel-
kesít, amikor látom, hogy õszinte követõid felismerik és képesek elfo-
gadni e páratlan kincseket, s arra vágyom, hogy társaságukat megkapva
bennem is kifejlõdhessen ez az õszinte vágy az odaadó szolgálatra. Kér-
lek, bocsáss meg, amiért ostobaságom miatt én olyan sokszor csak nehe-
zen, vagy egyáltalán nem vagyok képes elfogadni a kegyet, hanem inkább
ragaszkodom a megszokott, régi anartháimhoz. Pedig kegyedbõl Új
Vraja-dh§mában számtalan drágakövét találni az Isteni Pár és bhaktái szol-
gálatának.

Köszönöm, hogy szétszórod itt ezeket a drágaköveket, s engeded,
hogy alkalmatlanságom ellenére én is kaphassak belõlük, és megpróbál-
hassam felismerni valódi értéküket. Külön hálás vagyok azért, amiért
mindig segítesz abban, hogy tisztuljon a látásom, s felismerjem, hogy
minden érték, ami a világon létezik, itt van, csak elengedve az értéktelen
ragaszkodásomat mohón el kellene fogadni.

Kérlek, engedd meg, hogy imádkozhassam Hozzád azért, hogy to-
vábbra is segíts megváltoznom, hogy a vai¢£avák, lelki tanítómestereim és
R§dh§-¼y§masundara igaz szolgájává válhassak. Nagyon sokkal tartozom
Neked, amiért segítesz a lelki életemben. Arra tanítottál, hogy a szolgálat
az igazi dak¢in, ezért szeretném szolgálataimat ajánlani hálám jeléül.

Kérlek, bocsáss meg, ha tudatlanságom miatt bármit is vétettem Elle-
ned, s kérlek, add a kegyed elesett szolgádnak.

Szolgád:
K¥¢£a-k§nta-ªiroma£i d§s¦
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K¥¢£a-l¦l§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§jám!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat menedéknyújtó lótuszlá-
baidnál. Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának, Day§l-Nit§i Vij§ya-
Gaurangának és R§dh§-¼y§masundarának.

Sokáig nem értettem Kunt¦ Dev¦ szavait. Miután túlélték a számûze-
tést, miután megmenekültek a tûzhaláltól, miután elvesztettek sok ked-
ves családtagot, barátot, rokont, miért imádkozik további nehézségért és
bánatért? Nem volt neki elég a kesergésbõl ennyi? Miért választaná in-
kább a bonyodalmakat a nyugodt, kényelmes uralkodói élet helyett,
amiért egész életükben annyit harcoltak és szenvedtek? Miért tûnik neki
a boldogság boldogtalanságnak, s a boldogtalanság boldogságnak?

Nekem ez felfoghatatlan, teljes mértékben felfoghatatlan volt.
Az elmúlt évben azonban támadt némi sejtelmem arról, vajon mit is

értett Kunt¦ Dev¦ ez alatt. K¥¢£a híres arról, hogy mennyire szereti, segí-
ti a bhaktáit. Amikor azonban nehézségbe kerülnek, akkor az Úr még kö-
zelebb lép, s még inkább készséges arra, hogy a különleges kegyében ré-
szesítse õket. A bajban K¥¢£a mindig ott volt a P§¯davákkal. Látogatta
õket az erdõben, a csatában hajtotta Arjuna szekerét. A gopiknak számta-
lan ürüggyel kellet elõhozakodniuk, hogy találkozhassanak K¥¢£ával, ám
amikor eleredt a pusztító esõ, akkor hét nap és hét éjjel megszakítás nél-
kül láthatták a kedvesüket.

Guru Mah§r§ja, most megtapasztalhattam, hogy az igazi értékek nem
hullanak csak úgy az ölünkbe. Szenvedni kell értük. „Aki dudás akar len-
ni, pokolra kell annak menni” – tartja a magyar közmondás. Én leeresz-
kedtem ebbe a pokolba. Sötét volt, nyirkos és félelmetes. Semmi jóval
nem kecsegtetett. Ám kezemben tartva biztató szavaid mécsesét, mond-
ván „ma sucah”, „ne aggódj!”, összeszorított foggal megküzdöttem a ré-
mekkel, s olyan kincsekre bukkantam, olyan boldogságot tapasztaltam,
melyekrõl korábban álmodni sem mertem volna.

Guru Mah§r§ja, miután mindenemet elveszítettem, végtelenül gaz-
daggá tettél. Nagyon hálás vagyok apai szeretetedért, törõdésedért. Kü-
lönösen köszönöm Neked a bhakták társaságát, akiknek a szíve eggyé vált
a Tieddel, s akikbõl mind a Te nagyszerûséged sugárzik felém.

Köszönöm Neked Var¢anát, aki korlátlan áldozatkészséggel és meleg
szeretettel velem volt a legnehezebb idõkben.

Köszönöm Neked Nalin¦-k§nta barátságát, szerénységét és humorát,
amivel megtanított magamon nevetni.

Köszönöm Neked kedves bátyámat, Gaura-ªaktit, akinek szoborke-
ménységû megjelenése menedékadó, meleg, testvéri és forradalami szí-
vet takar.

Köszönöm Neked Mañjar¦t, akinek töretlen hite Benned, szolgálatra
való lelkesedése, példamutatása mindig új erõvel tölt fel.

Köszönöm Neked Caitanyát, egyik leghûségesebb tanítványodat, aki
játékos természetével nagyon mély érzelmeit igyekszik elfedni.

Köszönöm Neked Manor§ma prabhu kedves természetét, amivel
mindig örömet akar szerezni másoknak.

Köszönöm Neked ¾ªvara-K¥¢£a józan mértékletességét, béketûrését,
kitartását, amivel szolgálatom során már hosszú évek óta egyensúlyban
tart.

Köszönöm Neked R§dh§n§tha prabhu barátságát, támogatását, aki
soha nem adja fel a világ megváltására tett szövetségünket.

Köszönöm Neked Braja Bhaktit, akinek a legnagyobb boldogsága a
vai¢£avák szolgálata.

Köszönöm Neked kedves kisöcsémet, P¥thv¦-patit, akinek segítségé-
re mindig és minden körülmények között számíthatok.

Köszönöm Neked Viªvambhara-Jaguárt, aki véresre dobolja a kezét,
csak hogy Te és a bhakták teljes mértékben elmerülhessenek a Szent Név
nektárjában.

Köszönöm Neked Manjuw§l¦t, aki végtelen szeretettel és türelem-
mel próbál engem R§dhe-¼y§ma lótuszlábai szolgálatára tanítani.

Köszönöm Neked Abhir§ma és ¼y§meªvar¦ nagylelkû, önzetlen és
gondoskodó barátságát.

Köszönöm Neked húgaim, M§ni£¦, Sukum§r¦, Hem§¯g¦ és R§dha-
Thakur§£¦ nemeslelkûségét, gyermeki rajongását Feléd.

Köszönöm Neked Madhus¡dhana prabhu õszinteségét, kikezdhetet-
len alázatát, amivel eltökélten és megingathatatlanul szolgál Téged.

Köszönöm Neked Tarakan§tha prabhu testvéri törõdését, s hogy
mindig tudja mi a “buguloo”.

Köszönöm Neked Yudhi¢±hira prabhut, aki 11 éven keresztül gondos-
kodott rólam és vigyázott rám.
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Köszönöm neked az összes bhaktát, akik megtöltik az életemet érte-
lemmel.

Köszönöm Neked Day§l-Nit§i Vij§ya-Gaur§¯ga végtelen kegyét, ami-
vel a szolgálatom végzésére lelkesít.

Köszönöm Neked R§dhe-¼y§ma biztató tekintetét, elragadó moso-
lyát, s azt hogy bûneim és sértéseim ellenére megkönyörültek rajtam, s
nem taszítottak el Maguktól.

Szegény ¼y§masundara, szegény Guru Mah§r§ja, szegény bhakták, tu-
dom, nem könnyû velem.  Emlékszem, Guru Mah§r§ja, néhány hónap-
pal ezelõtt csak azért felhívtál, hogy közöld velem, milyen borzalmas és
kibírhatatlan ember vagyok. Majd egy órán keresztül soroltad a bûnei-
met, hiányosságaimat, részletesen ecsetelve, hogy pusztán a létezésem-
mel mennyi nehézséget okozok másoknak. Örültem, hogy õszintén és
kertelés nélkül fejemre borítottad az teljes igazságot, de nem tudtam,
hogy vajon most mitévõ legyek. Vessek véget a problémáknak azzal, hogy
világgá megyek, vagy magamat a Dunába vetem?

Nem tudnám megtenni. Guru Mah§r§ja, tudom, nagyon nehéz eset
vagyok, de értsd meg, nem tudok sem nélküled, sem a bhakták nélkül
élni. A világ üres, halott, rideg pokol lenne nélkületek. Akármennyire
nem érdemlem meg, könyörgöm, ne vegyétek el tõlem legféltettebb
kincseimet, a lelki tanítómesterem szolgálatát, s a bhakták társaságát!

Kunt¦nak teljesen igaza van: a számûzetésnél, a megaláztatásnál sokkal
nagyobb szenvedés a K¥¢£ától és a bhaktáktól való távollét. Ezért vele
együtt én is azért imádkozom, hogy bárcsak mindezek a gyötrelmek újra
meg újra megtörténnének, hogy újra és újra megkaphassam különleges
kegyetek kincsét.

Kérlek, ne haragudjatok rám, s adjatok menedéket lótuszlábaitok
porában!

A Te szolgáidnak a szolgája:
K¥¢£a-l¦l§ dev¦ d§s¦

K¥¢£a-may¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának, szeretett Lelki Tanítómesterednek! Minden dicsõséget
¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának, minden dicsõséget Új  Vraja-dh§mának,
ami a Te szíved és lelked nektárja!

Már régen van egy gondolat az elmémben. Egy dal, aminek a szövege
van meg. Amikor a szöveget elolvastam, arra gondoltam, milyen szép
lenne ezt elénekelni neked. Ezek a versek az elméhez szólnak, s a lelki
tanítómester dicsõségét hirdetik. Kérlek, fogadd el felajánlásként ezeket
a szép imákat. Úgy érzem, hogy ezek a versek szépen kifejezik a kettõnk
közötti kapcsolatot. Remélem, Vy§sa-p¡jád napján a bhaktákkal együtt
énekelhetem el Neked, kedves Guru Mah§r§ja.

Hadd legyek örök társad!

Elesett szolgád:
K¥¢£a-may¦ dev¦ d§s¦

¼r¦ Guru Cara£ Kamal

ªr¦ guru cara£ kamal bhaja mana,
guru k¥p§ bin§ nahi° koi s§dhana-bala,

bhaja mana bhaja anuk¢a£a

refrén:
Óh elme, csak imádd a hiteles lelki tanítómester lótuszlábait. Anél-

kül, hogy megkapnánk egy tiszta bhakta kegyét, nem lehetünk képesek
arra, hogy szabályozott lelki gyakorlatokat végezzünk. Ezért kedves el-
mém, arra ösztönözlek, hogy imádd Õt, kérlek, imádd Õt minden pilla-
natban.

milata nahi° ais§ durlabha janma,
bhramata h¦ caudaha bhuvana
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kis¦ ko milate hai aho bh§gya se,
hari bhakto¯ ke darªana

(1) Óh elme, csak imádd a hiteles lelki tanítómester lótuszlábait.
Amikor az elesett lélek a tizennégy világban vándorol, ritkán kapja meg
annak a lehetõségét, hogy emberi születést kapjon. Óh, jaj! És sok embe-
ri lény között csak néhányan részesülnek abban a nagy szerencsében,
hogy találkozhatnak az Úr Hari bhaktáival.

k¥¢£a k¥p§ k¦ §nanda m¡rti,
d¦nana karu£§-nidh§na

jñ§na-bhakti-prema t¦no prak§ªata,
ªr¦ guru patita p§vana

(2) Óh elme, csak imádd a hiteles lelki tanítómester lótuszlábait. ¼r¦
Guru annak a gyönyörnek a megszemélyesülése, ami K¥¢£a indokolatlan
kegyébõl származik, és ezért Õ a kegy hajléka azon lelkek számára, akik
az anyagi világban szenvednek. Õ az, aki feltárja a transzcendentális tu-
dást, a tiszta odaadást és az isteni szeretetet. ¼r¦ Guru az elesett, feltéte-
lekhez kötött lelkek megmentõje.

ªruti-sm¥ti iti bh§sya sabh¦ mile,
dekhata spa¢±a pram§£a

tana-mana-j¦vana guru-pade arpa£a,
sad§ ªr¦ hari-n§ma ra±ana

(3) Óh elme, csak imádd a hiteles lelki tanítómester lótuszlábait. Di-
csõségét világosan bizonyítja a ªruti-ª§strák és a sm¥ti-ª§strák gyülekezete
csakúgy, mint a nagy §c§ryák magyarázatai is. Csak ajánld fel a tested, el-
méd és magát az életedet is ¼r¦ Guru lótuszlábainál és mindig foglald le
magad a ¼r¦ Harin§ma éneklésében.

Kundalat§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérlek, fogadd tiszteleteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget megjelenési napodnak!

Évrõl évre amikor nekikezdek a felajánlás megírásának, mindig
ugyanaz a gondolat az elsõ: a legszerencsésebb vagyok, hogy a tanítvá-
nyod lehetek, segítve Téged ¼r¦la Prabhup§da szolgálatában.

Aztán már nehezebb megfogalmazni a többi gondolatot, a hálát, a le-
kötelezettséget Feléd és sok- sok mindent, ami eszembe jut.

Ilyenkor a bhakták általában lázasan lapozgatni kezdik az elmúlt Vy§sa
p¡j§ könyveit, inspirációt, egy-egy szép gondolatot, ötletet meríteni a
felajánlás megírásához.

De a lelki tanítómester dicsõítésének szívbõl kellene jönnie, a szí-
vemben kellene keresgélni, mit is ajánlhatnék fel Neked ez alkalomból.

Guru Mah§r§ja, az én szívemben nem sok fennkölt és szép dolog ta-
lálható, így amit felajálhatok Neked ezen a számomra legszerencsésebb
napon, az a hibákkal teli törekvésem arra, hogy képesítetté váljak egyszer
a tiszta szolgálatodra.

Egy idõben visszatérõ álmom volt, hogy sok tanítványod vesz körül,
és én megyek utánad, amerre mész, nem tévesztve szem elõl, csak Rád
figyelve. Nagyon lelkesítõ volt számomra, hogy mennyire fontos dolog
mindig követni lótuszlábadat és menedékedben maradni.

Egy hiteles lelki tanítómester szolgálata nélkül senki sem szabadulhat
ki m§y§ karmai közül.

Nem tudom megérteni a helyzetedet Guru Mah§r§ja, egy hangya
nem tudja felfogni az Univerzum nagyságát, és a Te tulajdonságaidat is
lehetetelen felbecsülni, de egy dolog nagyon szembetûnõ. Ez a szerete-
ted. A Te szereteted Guru Mah§r§ja R§dhe-¼y§ma, ¼r¦la Prabhup§da és a
bhakták felé olyan határtalan és egyre növekvõ, hogy lótuszlábadhoz kö-
tözöl e szeretettel minket, tanítványaidat és minden más bhaktát is, és
csak arra vágyom, hogy egyszer megízleljem e szeretet egyetlen morzsáját
a Te kegyedbõl.

A lelki tanítómester áldásai sokkal hatékonyabbak, mint saját törek-
vésünk, hogy fejlõdést érjünk el. Ezt ¼r¦la Parbhup§da mondja az egyik
¼r¦mad-Bh§gavatam magyarázatában.
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Nagy vágyam Guru Mah§r§ja, hogy ragaszkodásom és szeretetem éb-
redjen Feléd, és tudjalak segíteni, ¼r¦la Prabhup§dát és ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ -
¼y§masundarát szolgálni.

Sajnos most még egy õsember szintjén vagyok- ahogy tapasztalhattad,
amikor pár napot szolgálhattunk Új Vraja-dh§mában, mielõtt Indiába
utaztál - de kitartással törekszem, és a kegyedért imádkozom, hogy mél-
tó tanítványoddá válhassak egyszer, és segíthesselek a szolgálatodban.

Jelentéktelen szolgád:
Kundalat§ dev¦ d§s¦

Bhakta Laci
Kedves Guru Mah§r§ja,

Fogadd tiszteleteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának és Neked!

Megjelenésed napja csodálatos esemény azok számára, akik valami-
lyen kapcsolatban állnak Veled. Kegyedbõl én is megkaptam azt a lehetõ-
séget, hogy írhatok felajánlást egy tiszta személynek.

¼r¦la Prabhup§da írja a SB. 4. ének 24.28-ban, hogy: „Valójában az,
aki elfogadja a K¥¢£a-tudatot, azonnal belopja magát azoknak a szívébe,
akik csak kezdik megismerni és megérteni, mi is a K¥¢£a-tudat.”

A Te megjelenésed emberek ezreinek vátoztatta meg az életét, és ke-
gyednek köszönhetõen én is közéjük tartozom.

Egy tiszta személlyel való találkozás legnagyobb áldás a feltételekhez
kötött lelkeknek.

Te adsz remény az embereknek csodálatos tetteiddel és vonzod õket
a helyes életre.

Az én életemben is Te vagy a remény, és csakis a Te kegyedbõl tudok
megváltozni.

Nagyon szépen köszönöm Neked a reményt és a lehetõséget.

Szolgád:
Bhakta Laci
Pécs

Lalita-mohana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaidnál! Minden
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Szeretném felajánlani mély tiszteletemet és alázatos hódolatomat a
mai kedvezõ napon az Úr K¥¢£ától alászálló tanítványi láncolat hiteles
képviselõjének, mindannyiunk szeretett lelki tanítómesterének, és fel-
jebbvalójának. ¼r¦la Prabhup§da a következõképpen dicsõíti
Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ Mah§r§jot:

„Ýc§ryadeva, akiért ma este összegyûltünk, hogy tiszteletünket ajánl-
juk neki, nem egy szektariánus intézmény guruja, vagy az igazság különféle
magyarázóinak egyike. Ezzel ellentétben Õ a jagad-guru, mindannyiunk
guruja. Az egyetlen különbség, hogy néhányan teljes szívbõl engedel-
meskednek neki, míg mások nem engedelmeskednek neki közvetle-
nül.”

Mindannyiunk guruja. Ez egy nagyon komoly kijelentés. Nagyon
nagy súlya van. A guru egyik jelentése az, hogy nehéz, súlyos. Azonban
ezzel a jelzõvel megtöbbszörözõdik ez a súly. Ami azonban teljesen iga-
zolja ennek a kijelentésnek a valódiságát, Te magad vagy Guru Mah§r§ja.
Azok az egyre növekvõ célok, amelyeket kitûzöl magad elé az egyszerû
halandóknak csak egyszerûen felfoghatatlan. Még az árnyékai is ezeknek
a céloknak hatalmas súlyként nehezednek ránk. Ennek ellenére Te csak
tovább szövögeted terveidet a körülmények változása ellenére. Eközben
pedig mûvészi módon lefoglalod a bhaktákat és vigyázol rájuk, hogy a le-
hetõ legkevesebben essenek el céljaid súlya alatt. Remélem rendületlen
kegyed által felismerem egyszer hatalmad teljességét, és ezáltal méltó ta-
nítványod leszek. Addig is kérlek, adj nekem annyi erõt, hogy képes le-
gyek az emlékezésre, hogy nem vagyok más, mint parányi szolgája az Is-
teni Párnak, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának, és hogy ezt a szolgálatot
csak a Te kegyed által fogadhatom csak el.

Örök szolgád:
Lalita mohana d§sa
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Lengyel Piroska
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának,
Govardhana-L§lnak, Gaura-Natar§jnak és ¼r¦ ¼r¦ D§y§l-Nit§i Vij§ya-
Gaur§¯gának!

Gaura-purnima estéjén írom ezeket a sorokat Neked megjelenésed
transzcendentális alkalmából. Szeretnélek dicsõíteni és kifejezni az Irán-
tad érzett hálámat és köszönetemet. Tudom, nem vagyok képesített és
alázatos-kérlek, kegyesen nézd el ezt, és felajánlásom ebbõl eredõ hibáit.

A ¼r¦ Caitanya-carit§m¥tát olvasva megfogott egy gondolat. ¼r¦la
Prabhup§da az egyik magyarázatban, melyben az Úr K¥¢£a megnyilvánu-
lásairól és meghatalmazottairól beszél, azt írja, hogy az Úr mindig kedve-
zõ körülményeket teremt a bhakták számára az Isten iránti transzcenden-
tális szeretet kifejlesztéséhez. Leckéken és beszélgetésekben is gyakran
elhangzik, hogy K¥¢£a mindig minden hívére személyesen visel gondot.
Ezt Õ maga is megrõsíti a Bhagavad-g¦t§ban, amikor azt mondja, hogy sa
ca me pra£aªyati: õ (a K¥¢£a-tudatos személy) sohasem vész el a Számom-
ra. (Bg. 6.30.) K¥¢£a mindenki útját úgy egyengeti, hogy visszataláljon
Hozzá – még akkor is, ha látszólag csak nehézségeket, problémákat és
„teszteket” küld. Ennek egyszerû megértése sem könnyû a számomra,
bár mások és saját életemben is látom az Úr K¥¢£a gondoskodását és ke-
gyét.

Tapasztalok egy másik gondviselést is: azt, amellyel Te viselsz gondot
ránk, magyar bhaktákra. Hosszú évek óta bárki, bármikor keressen is fel,
fáradságot, fejfájást félretéve, idõt, energiát nem kímélve látod el tanácsa-
iddal és oldod meg problémáit. Azt hiszem, nem tudjuk felmérni azt az
áldozatot és erõfeszítést, amelyet azért hozol, hogy minket, elesett lelke-
ket visszavigyél ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundara lótuszlábaihoz. Ha pedig
nem ismerjük valakinek a nagyságát, fenségét, nem tudjuk értékelni
sem.

Az elmúlt tíz év Szegeden jó példája a Te személyes odafigyelésednek.
Mindig gondoskodtál arról, hogy legyenek itt bhakták, legyen prédikálás
és hogy a lehetõ legjobban menjenek a dolgok. Tanítványaid: Gaura-

K¥¢£a prabhu, Caitya-guru prabhu, Gaur§¯ga prabhu, Jayaªr¦ mataj¦ és
mások révén bárki, aki meg akart hódolni, Általad menedéket vehetett
¼r¦la Prabhup§dánál és az ISKCON-nál.

Ennél többet az ember senkitõl sem kaphat.
Mindeddig sohasem becsültem meg ezt a kiváló lehetõséget a K¥¢£a-

tudatossá váláshoz. Az Úr K¥¢£a és a bhakták kegyébõl azonban kezdem
felismerni, hogy az, amit kapok, a világ legértékesebb dolga: ez az oda-
adó szolgálat és a bhakták társasága. Tudom, hogy ez ¼r¦la Prabhup§da ke-
gye, és ezt a kegyet Te hoztad el Magyarországra és személy szerint az én
bûnös szívembe is. Hálásan köszönöm Neked ezt a kiváló lehetõséget az
Úr K¥¢£a és a bhakták szolgálatára.

Megjelenésed áldott napján kérlek, újra és újra fogadd tiszteletteljes
hódolatomat és ezt az ügyetlen köszönetnyilvánítást és hálaadást. Jól tu-
dom, a szavak gyorsan elszállnak és a valódi érzelmek, a valódi hála, kö-
szönet és szeretet a tettekben fejezõdik ki.

Azért imádkozom, hogy cselekedeteimben és életemben majd vala-
mikor szolgáddá válhassak és elégedetté tudjalak tenni Téged. Remélem,
egy parányi, töredék részt tudok majd törleszteni Neked az adósságom-
ból.

szolgáid szolgája,
Lengyel Piroska
(Szeged)

L¦l§-¼uka d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsõséget Neked
és ¼r¦la Prabhup§dának!

Szeretném megköszönni Neked, amit értem tettél. Neked köszönhe-
tem ¼r¦la Prabhup§dot és az Õ könyveit. Neked köszönhetem a közpon-
tokat és templomokat, ahol el tudtam kezdeni gyakorolni a K¥¢£a-tuda-
tot. Neked köszönhetem a bhakták társaságát, akik folyamatosan inspirál-
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nak az odaadó szolgálatra. Neked köszönhetem a Szent Nevet, az Úr
Caitanyát és az Úr Nity§nandát és a sa¯k¦rtana missziót, s hogy én is kapok
szolgálatot a prédikálásban. Neked köszönhetem ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundara szolgálatát, Új Vraja-dh§mát és a Brijb§s¦k társaságát. Neked
köszönhetem a transzcendentális tudást és azt, hogy mindig kapok szol-
gálatot. Mindig kapok, kapok és kapok. De mikor fogok adni Neked va-
lamit, aminek igazán örülni fogsz? Ez a kérdésem. Mikor fogok adni Ne-
ked?

A ª§stra azt mondja, hogy egy tanítvány sohasem képes visszafizetni
azt, amit a lelki tanítómesterétõl kapott. Így örökre az adósod maradtam.
De nem adom fel a reményt, próbálok mindig az elégedettségedre csele-
kedni. Kérlek csak hadd szolgáljalak Téged ezután mindig. Igazából szol-
gának se vagyok valami túl jó, de megígérem, igyekezni fogok.

Jelentéktelen szolgád:
L¦l§-¼uka d§sa

L¦l§vat§ra d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsõséget Isteni
Vy§sa-p¡jádnak!

Az elmúlt esztendõ ismét bõvelkedett eseményekben. Voltak közöt-
tük olyanok is, amelyek  bár hosszú távon minden bizonnyal a közösség
és az egyén épülését is szolgálták  fájdalmat okoztak Neked.  Ismét bebi-
zonyosodott, hogy a K¥¢£a tudatos társadalom is játékszabályok bonyo-
lult, de kiismerhetõ rendszere. Minden sorsdráma feltételezi ennek a já-
tékszabálynak a létét. Ahol van szabály, van társadalom. Ott még nekünk,
a feltételekhez kötöttség nagy bûnöseinek élete is lehet megrendítõ, át-
meneti sikertelenségünkben is értelmes sors. Példázhatja, tanúsíthatja a
s§dhu, guru, ª§stra igazságát, napi valóságát, melynek fényében a bukás
mindig személyes sorsfordulat marad, nem rántja magával az egész vilá-
got.

A mi világunkban való megjelenésed „külsõdleges” aspektusára utal-
va azt kell mondanom, hogy a „karavánod” tovább halad. Egy olyan vilá-
got építesz a magyaroknak, amely belátható idõn belül nagyszámú honfi-
társamnak fog menedéket nyújtani. Mert ahol a társadalom rendezett
kozmosza a maihoz hasonló káosszá züllik, nincs többé egyéni szabadság
és méltóság sem. Visszaadod az emberek önbecsülését, Istenbe, a vallá-
sos elvekbe, az erkölcsbe, a szavakba való hitet. És nem nemzeti, osztály,
vagy más testi alapon, amelyrõl oly sok ostoba szofizma terjeng manap-
ság. Az emberek lassan el fogják majd fogadni a ¼r¦mad-Bh§gavatam esz-
méjét, hogy õk ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundara alattvalói és boldogokká vál-
nak.

Van azonban a létednek egy olyan bensõséges része  független attól a
hõsies küzdelmedtõl, amelyet említettem  melyet az évek múlásával egy-
re kevésbé tudsz leplezni a külvilággal szemben. Ebben nem tábornok
vagy, aki a racionalitás evilági csataterén rafinált és elképesztõen elõrelátó
logika szerint rohamoztatja, visszavonultatja, vezeti a seregét. Itt nincs he-
lye az ésszerûség ilyen megnyilvánulásainak. Nem tagadhatod Guru
Mah§r§ja, hogy idõrõl idõre, és egyre gyakrabban ragadnak el az odaadó
eksztázis hullámai ebbõl a világból. Bizonyítékaim is vannak. Több tanú is
van rá, és K¥¢£a-l¦l§ a naplójában is megírta, amikor képtelenek voltak
visszatartani attól, hogy a hóviharban késõ este elindulj R§dh§
¼y§masundarához. Könnyek között szó szerint ezt mondtad nekik: „Kér-
lek engedjetek most el! Értsétek meg, nem tehetek mást! Hívnak, men-
nem kell!” Aztán idéztél a Caitanya-carit§m¥tából:

„Drága Barátom! Mit mondhatnék, amikor azt kéred, hogy igyekez-
zek megzabolázni az érzékeimet? Nem haragudhatok meg rájuk. Talán az
õ hibájuk mindez? K¥¢£a szépsége, hangja, érintése, illata, és íze természe-
tébõl adódóan rendkívül vonzó. Ez az öt vonás magával ragadja érzékei-
met, s mindegyik más irányba akarja húzni az elmémet. Élete így nagy
veszélyben forog, akárcsak azé a lóé, amelyet öten öt irányba akarnak
egyszerre hajtani. Az én életemet ugyanígy nagy veszély fenyegeti.”

Tehát egyáltalában nem az történik, hogy kilépsz a racionalitás és a ta-
pasztalat „valóságából”, sokkal inkább arról van szó, hogy elragadnak a
lelki extázis hullámai. Ahogyan a feltételekhez kötött lélek a három kö-
tõerõ foglyává válik, téged is elragad az Úr belsõ energiája, a hatása alá
kerülsz. ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundara vágyik a társaságodra és Neked
menned kell. Tehetetlen vagy. Ez, a számunkra érthetetlen, követhetetlen
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érzelmi hullámzás a te valódi létközeged, azonosságod, és ahova hívsz,
annyira hívsz mindannyiunkat.

Ide most még nem követhetlek, és tudom, hogy nem is ezt várod tõ-
lem. Elõbb lépésrõl lépésre be kell járnom azt az utat, amelyet tanítasz
Nekem. Fegyelmezetten alá kell vetnem magam az anartha nivrtti sok-
szor fájdalmas kezeléseinek. Meg kell szabadulnom minden gazember-
ségtõl. A mai ember sajnos szeret mindent olcsón megkapni, megtapasz-
talni. Ennek a mentalitásnak a mindent átható jelenléte, a pr§k¥ta sahajiy§
jelenség formáját vette fel a lelki élet terén, hogy a vallástalanság magvait
vesse el az egész világon. „Az emberek kínlódnak, hogy élményük le-
gyen  hiszen ez együtt jár a személyiséghez illõ életvitellel  s ha nem si-
kerül a dolog legalább úgy kell tenniük, mintha részesültek volna ebben
a kegyelemteljes adományban.”  írja Max Weber. Ahhoz, hogy elkerül-
jem a csalásnak ezt a legáltalánosabb formáját, pontosan kell lépdelnem
a nyomodban, át kell „itatódnom” Veled. Ez volt az elmúlt év legfonto-
sabb, Hozzád kapcsolódó tapasztalata a számomra. Ahhoz, hogy egyre
közelebb kerülhessek ahhoz, aki igazán vagy, és át tudjam adni másoknak
mindazt, amit Tõled kaptam, és a jövõben kapni fogok, fontos többet és
többet megértenem a személyiséged valamennyi megnyilvánulásából.

Kedves Guru Mah§r§ja! Kérlek add a kegyed a folytatáshoz, a tanulás-
hoz, és tarts meg szolgálatodban:

Jelentéktelen szolgád:
L¦l§vat§ra dása

Lokan§tha d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának.

Gaura Purnima ünnepségünk a Te megjelenési napodra esett. ¼r¦la
Puri Mah§r§ja arról beszélt, hogy ez mindannyiunk számára áldásos volt
a múltban, áldásos a jelenben és áldásos lesz a jövõben. Ahogy ¼r¦la

Prabhup§da felvállalta, hogy egy teljesen ismeretlen és bizonytalan he-
lyen prédikáljon, úgy Te is megtetted ezt. Gyakorlatilag idegen országba
tértél vissza, hogy megalapozd a K¥¢£a-tudat magyarországi gyakorlatát,
ami az egyetlen áldásos tevékenység ebben a világban. Az emberek vakon
kutatnak a boldogság után minden elképzelhetõ módon, de a hamis én-
képünk következtében nincsen esélyünk megtalálni azt. A vai¢£avák
megszánják az ilyen embereket lehetetlen helyzetükben, és akik nagyon
szerencsések találkozhatnak velük és hallhatnak a K¥¢£a és az élõlények
között fennálló örök, tudással és boldogsággal teli kapcsolatról.

Ki értheti meg, hogy még a teljességgel méltatlan személyeket is a
kegyedben részesíted?

Szolgád:
Lokan§tha d§sa

Bhakta Lufti
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Nagyon nagy kegyben részesültem, hiszen írhatok egy pár sort az Úr
K¥¢£a legbensõségesebb szolgája és társa megjelenési napjára. Te olyan
kegyes vagy az elesett lelkekhez, hogy nagyon nagy erõfeszítéseket teszel,
hogy itt Magyarországon elterjedjen a K¥¢£a-tudat és énekeljék a Szent
Nevet.

Megtiszteltetésben részesülünk azzal, hogy Neked, egy tiszta
bhaktának a vágyát megértésünkhöz mérten elfogadjuk, és ezáltal szolgá-
latod eszközévé válunk. Dicsõséges tetteid lelki erõvel töltik meg a
bhakta szívét. Elménket Rád rögzítve van esélyünk ¼r¦la Prabhup§da
misszióját véghezvinni, hiszen Te olyan szépen szolgálod az Úr K¥¢£át.

Hat éve volt, hogy követhettem egy röpke idõre a bhakták lótuszlá-
bainak porát, kegyedet viszont nem becsültem meg. M§y§ba estem. Kez-
dek rájönni, hogy a lelki tanítómester kegye és lótuszszájából áradó taní-
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tása nélkül az ember még jobban eltéved az anyagi energia sûrû erdejé-
ben.

Kérlek, add a kegyedet, hogy életem és tudásom a bhakták lótuszlá-
bai felé fordítsam.

yasya pras§d§d bhagavat-pras§do
yasy§pras§d§n na gati¤ kuto ‘pi

dhy§yan stuva°s tasya yaªas tri-sandhya°
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

„Ha a lelki tanítómester elégedett, az elégedettséget okoz az Istenség
Legfelsõbb Személyiségének is, ám ha nem tesszük elégedetté a lelki ta-
nítómestert, semmi esélyünk nem lesz arra, hogy eljussunk a K¥¢£a-tu-
dat síkjára. Hadd meditáljak ezért naponta háromszor lelki tanítómeste-
remen, hadd fohászkodjam kegyéért, s hadd ajánljam tiszteletteljes hó-
dolatomat neki!”

Köszönöm, hogy itt vagy nekünk. Bárcsak hirdetnék neved mindhá-
rom világban!

Egy elesett lélek:
bhakta Lufti

Madhus¡dana d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to You!
We talk about you everyday. When disciples meet, you’re always the

first and usually only topic of conversation, and its always so nectarean.
We exchange stories and realizations and we ask each other “what did he
say?” or “how is he?” or “whats his mood like?” We’re always interested
in you. Devotees everywhere like to know what you’re eating, how
much sleep you’re getting, what you’re reading, what you’re writing;
we’re fascinated by these things. Such information would be boring

trivia if in relation to a mundaner, but even the smallest details of your
life carry great meaning for a disciple. Its all important  to us.

One can feel humbled to hear of the vast amounts of service offered
to you by the devotees. One can feel inspired to hear how devotees have
surrendered to you, casting aside attatchments at your request. One can
learn secrets in the art of pleasing you, from disciples that have done so,
and one can feel the loving warmth that lies in the heart of our spiritual
father, as it reflects from one family member to another.

Speak to a fellow disciple and one can see a part of you within them,
and as we grow, you manifest more and more within our being. We study
not only your books and lectures but you yourself - the impeccable
Ýc§rya. Your teaching potency isn’t limited to the hours of class time only.
This potency emanates from your every word and movement - even the
pauses and expressions inbetween; all seen by us spiritually wonderful.
We hold onto these observations as memories, and by churning the
Guru Mah§r§ja-kath§-ocean, we share them, thereby further increasing
the amazement to be had in understanding your ways.

What then of the joy to be found in coming closer still to the
physical presence of our revered Ýc§rya, and rendering service
personally. The impressions left on the hearts of the fortunate devotees
that have done so will stay forever. Contact with you, however small it
may seem, is an education like no other. Such a rascal am I that although
iIve recieved many pearls of education from you, I keep them carelessly
in the unsafe place of my memory, and so your lila disintergrates while in
my very hands, like a rare palm-leaf scripture turns to dust over time.

You’ve told me to keep your instructions safe under the lock and
key of a diary but I produce only excuses as an offering to the feet of the
Vai¢£avas. I beg forgiveness and promise to continue my fight to find
time to assist in the churning of the nectar ocean of your pastimes in this
world.

Your dissappointing servant
Madhus¡dana d§sa.
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Bhaktin Magdi
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Mióta elfogadtál tanítványodnak, ez az elsõ alkalom, hogy nagyszerû
személyed dicsõségérõl írhatok a legjobb barátomnak, Neked.

Mindig precíz, túl okos és a legjobb szeretnék lenni, de szerencsére a
Te kegyedbõl ez az illúzióm, ha csak rövid idõre is, de elmúlik. Megkér-
telek, hogy fogadj el tanítványodnak, s nagyon örültem a levelednek,
aminek az elsõ sorában azt írtad, hogy örömmel elfogadsz. A második
sorból viszont kiderült egy fordítási hiba, hogy én törekvõ tanítványod
helyett „inspiráló” tanítványod szeretnék lenni. Nagyon elsápadtam, amit
egy kedves tanítványod észre is vett, s õ nyugtatott meg, lehet hogy mo-
solyogtál ezen. Hát jobb lett volna valami mással megnevettetni Téged,
de ha tényleg nevettél már nem is bánom.

Nehéz a nagyságodat felfognom! Egy mondatban úgy tudnám leírni,
hogy a Te szeretõ szíved mindenhol ott van! Mikor azt hallom, hogy el-
utazol Angliába vagy Indiába, fájó érzés tölt el, de késõbb rájövök, még-
sem mentél el. Sa¯k¦rtanán, ételosztás közben, harin§mon, k¦rtanon, prog-
ramokon segíted a tanítványaidat, hogy el tudják fogadni a lelki tanító-
mestered vágyát, ami már a Te vágyad is. Látom a tanítványaidon, hogy
mindenki milyen törekvõ, lelkes, s a kegyedért harcolnak. Nekem vala-
mi más vágyam van, mert nem harcolok annyira, mint õk. A bhaktáidon
keresztül a Te védelmed és végtelen türelmed adja az erõmet. Régebben
azt hittem vannak igazi barátaim, de most már tudom, hogy az én életem-
ben igaz barát csak egy van, aki Te vagy, Guru Mah§r§ja! Elfogadsz minden
hibámmal, türelmetlenségemmel, ostobaságommal és kõszívûségem-
mel együtt. Nekem csak egy dolgot kellene elfogadnom, a Te jóságodat, s
annyira jó vagy, hogy még ebben is segítesz nekem!

Szeretném megtanulni a szolgálaton keresztül kimutatni a hálámat!
Mindenre Te tanítasz, ezért kérlek tégy szeretett szolgáddá!

Törekvõ szolgád:
Bhaktin Magdi
Eger

Bhakta Magola Richárd
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának és az õ hûséges követõinek!

Ebben az évben lesz tizenegy éve, hogy elõször találkoztam a K¥¢£a-
tudatos mozgalom bhaktáival. A nyíregyházi tanárképzõ Fõiskolán tartot-
tál elõadást néhány tanítványoddal, és én olyan szerencsés voltam, hogy
ott lehettem és hallgattam szavaidat. Az a nap fordulópontot jelentett az
életemben: úgy éreztem, hogy megtaláltam valamit, ami igazán lelki, ami
valóban értelmet ad minden szenvedésnek. A te kegyedbõl megválto-
zott a felfogásom, s bár nagyon lassan és keservesen haladok elõre a lelki
élet útján, jól tudom, hogy nélküled semmit sem értettem volna meg.
Az anyagi vágyak csupa értelmetlen szenvedést hoznak csak az élõlé-
nyeknek: a lelki tanítómester kegyébõl azonban megtanulunk szenvedni
K¥¢£áért, és ez valóban sokkal nagyobb kegy, mint bármilyen átmeneti
öröm az anyagi világban. Ahol Te vagy, kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami
Mah§r§ja, ott jelen van a lelki energia is: és én azért imádkozom, hogy
egy napon méltó módon szolgálhassalak téged  és az Úr K¥¢£át.

Hálás szívvel gondol rád:
Bhakta Magola Richárd

Bhaktin Magyar Zsuzsa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában ezen
a jeles napon! Minden dicsôséget Neked, és lelki tanítómesterednek,
¼r¦la Prabhup§danak!

Indokolatlan kegyedben részesítettél amikor  tanítványaid  közé fo-
gadtál, és én tudatlanságomban elmerülve nem tudom eléggé meghálálni
jóságodat.
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Számtalanszor bizonyította már K¥¢£a, hogy figyel rám is, számtalan-
szor bizonyítottad, hogy csak Rá kell bíznunk magunkat, és Õ mindent
elrendez.

Mégis gyakran esem kétségbe, sajat elmém játékszerévé válva aggó-
dom, megfeledkezve utasításaidról: „Csak vibráljátok figyelmesen a
Szent Nevet, és tartsátok a szabályokat.”

Tudom, ha nem megfelelõ az ember sadhanája, akkor a szolgálatai
sem minõsülnek lelkieknek, mégis azt kérem, fogadd el a felajánlásomat.
Ez az egyetlen,  amit ebben a pillanatban adhatok: szolgálom a tanítványa-
idat,  és segítem a prédikálást a kiadványok tervezésében való közremû-
ködésemmel. Kérlek, foglalj le továbbra is szolgáid szolgálatában.

Egy évvel  ezelõtt  a Vy§sa-p¡ja ünnepségeden határoztam el, hogy
minden erõmmel azon leszek, hogy „A Természet IQ-ja” elkészülhessen
erre a napra.

Csak abban bízhattam, hogy az írók – tanítványaid, akik sokkal tisztáb-
bak nálam, – mindannyian ugyanezen meditálnak. Sohasem mondtam ki,
és õk sem, hogy ezt szeretnénk, mégis az, hogy megvalósulhatott, az azt
bizonyítja számomra, hogy nagyon akarhatták.

Reménytelennek tûnt. A timing, amit ¾ªvara K¥¢£a prabhu felállított,
nagyon szoros volt. Gyakorlatilag majd’minden hétvégémet – egyéb
programokat hanyagolva – a könyv tervezésére szántuk. Remélem
R§dhe-¼y§ma megbocsátja, hogy az elmúlt év fesztiváljait jobbára kihagy-
tam emiatt.

Mégis azt kell mondanom, hogy életem legboldogabb esztendeje
volt. Az egész heti ügynökségi robot után, már alig vártam a hétvégéket,
amikor a leckeidet hallgatva  két napot végre a könyvvel foglalkozhattam.

Hihetetlennek  tûnt az elején: lesz kiadó, aki felvállalja,  hogy egy tel-
jes fejezetnyi K¥¢£a-tudatos prédikálást kinyomtat? Honnan? Mibõl lesz-
nek képek? Használhatom-e a munkahelyi gépeket?  Terveztem  már
könyveket,  de mindig sokkal többen dolgoztunk rajta. Lesz-e elég tudá-
som, energiám végigcsinálni?

Aztán néha, a nehéz pillanatokban éreztem: ez valószinûleg komoly
prédikálás lesz, ha az anyagi energia ilyen akadályokat gördít elénk. Ilyen-
kor csak K¥¢£ában bízhattunk.

Õ mindent elrendez – mondták a többiek –, csak ne aggódj!... Egy-
szerûen csak hagynunk kell, hogy megnyilvánítsa az Úr, hogy mit is akar.

Hát így – mivel Ô segített, elkészülhetett – merem felajánlani Neked.

Fogadd el, kérlek a munkámat. Engem minden egyes oldal K¥¢£ára em-
lékeztet, és azt remélem így lesz ez a többi olvasóval is.

Köszönöm a lehetõséget, hogy Téged szolgálva része lehetek a tanít-
ványi láncolatnak.  Köszönöm, hogy adtál erõt. Kívánom, tartson meg az
Úr K¥¢£a egészségben, egy hosszú, boldog életen keresztül, hogy még
nagyon sokáig tehessunk elegedetté Téged szolgálatainkkal.

Õszinte szeretetem  és tiszteletem  jeléül, örök szolgád:
Bhaktin Magyar Zsuzsa

Manah-mohana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérem, fogadja tiszteleteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának. Minden dicsõséget az Isteni párnak, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundaranak!

s§k¢§d-dharitvena samasta-ª§strair
uktas tath§ bh§vyata eva sadbhi¤
kintu prabhor ya¤ priya eva tasya
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

A tanítvány kötelessége és legszebb szolgálata, hogy dicsõítse lelki
tanítómesterét. Azt a személyt, akit úgy kell tisztelni, mint a Legfelsõbb
Urat.

Egy kis béka egy kútban ücsörögve hogyan érthetné meg az óceánt.
Egy olyan ostoba személy, mint én vagyok, aki az anyagi világ feneketlen
kútjának legmélyén brekeg, hogyan érthetné meg, hogyan találhatna sza-
vakat annak a személynek a dicsõitésére, aki a kötõerõk felett állva állan-
dóan a kegy óceánjával árasztja el a világot.

samsarera para haiya bhaktira sagare
ye dubibe  se bhajaka nitai candere
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amara prabhave prabhu sri gaurasundara
e bada gharasa sitte dhari nirantara

Az Úr Nity§nanda megjelenési napján így imádkoztam a budapesti
templomban Day§la Nit§ihoz: „Kedves Uram, kérlek légy kegyes
jeletéktelen szolgádhoz. Kérlek, tisztítsd meg a szívem, az elmém, hogy
ugyanolyan tiszta legyen, mint a lótuszvirág lábaidnál lévõ kristályvirág.”

A szívem milló élet óta a hamis ego, kéj, düh, mohóság mocskától
fekete. Ezért könyörögve kérem Guru Mah§r§jot, adja áldását, hogy ez az
imám mielõbb beteljesüljön.

Szereném, ha a szívem egyetlen dolgot tükrözne, Guru Mah§r§ja
szívbõl áradó, a milliószor megolvasztott arany ragyogását végtelenül fe-
lülmúló K¥¢£a prema tündöklését.

Nincs vagyonom, inteligenciám, erõm, õszinte szeretetem, amit fel-
ajánlhatnék, Mah§r§jának. Csak a vágy arra, hogy a szívem megtisztítsam
az anartháktól és Guru Mah§r§jalótuszvirág lábaihoz helyezzem.

Kérem Guru Mah§r§jot fogadja el tõlem ezt a jelentéktelen felaján-
lást.

Örök szolgája:
Manah-mohana d§sa

Mangala Hari d§sa
Dear Guru Mah§r§ja.

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
Please forgive my offences.

Thank you for accepting me as your disciple and taking me out of
darkness into the light of the association of yourself, ¼r¦la Prabhup§da,
and the disciplic succession. For you are a pure representative of Lord
Nityananda and you are always giving K¥¢£a Consciousness to others.

In ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-London¦ªvara Dh§ma we have just finished a four
week marathon for the pleasure of Gaura-Nit§i. This has been the most

successful Gaura Purnima marathon this temple has ever had. I feel that
this success is due to your compassionate desire and the inspiration
from your association in January and your sa¯k¦rtana tapes. You are very
dear to ¼r¦la Prabhup§da. I have noticed that when you are speaking to
devotees about book distribution your face lights up and your attention
increases.

I am most fortunate to have received your grace through your
association, instructions, chastisements and encouragement.

Due to still having a steal framed heart, and little realisation, I have
not glorified you enough, nor followed your instructions properly.
Please be merciful to me that I will be able to glorify you more and
strictly follow your instructions seriously and sincerely. By satisfying
you I am sure to make steady spiritual advancement.

Thank you for engaging me in ¼r¦la Prabhup§da’s service. All glories
to you.

Your insignificant servant,
Mangala Hari d§sa

Mañjar¦ dev¦ d§s¦
Dearest Guru Mah§r§ja,

Please accept my most humble obeisances in the dust of your lotus
feet on the most blessed day of your divine appearance. All glories to
¼r¦la Prabhup§da, the saviour of the most fallen in this age of darkness.
All glories to the most beautiful Lords of the universe, R§dhe ¼y§ma, all
glories to playful Govardhana L§la and Gaura Na±ar§ja, the enchanting
dancer. All glories to you Guru Mah§r§ja, my dearest spiritual master.

Another year has gone by. Inexhaustable time is known to annihilate
everything, is known as the ultimate destroyer for those seeking
happiness in this world, the killer of those absorbed in the pleasures of
the senses having forgotten the real joy attainable by selfless service to
the Lord. That time appearing cruel to the materialists is the effulgence



162   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   163

of Sudarªana, the glance of the Lord, the killer of darkness, the
protector of the devotees, and the manifester of the prowess of
devotional service. ¼r¦la Prabhup§da in one place explains that Sudarªana
means “auspicious vision”. The past year time has favoured me and made
me incomparably fortunate by giving me experiences unknown before,
blessed me with the auspicious vision of the dearest servant of R§dhe
¼y§ma, yourself, revealing more and more of the gem filled ocean of
pure devotion. No position is more coveted by me than that in the shade
of your beautiful lotus feet.

Time is unfolding your greatness more and more to me, always
astonishing me with newer and newer manifestations of your humility,
compassion, dedication and selfless love. Time is giving me newer and
newer opportunities to offer some service to you, to hear from you, to
read your sublime books, to have your association either personally,
through your teachings, or through your committed followers. Each
having a unique flavour gives different experiences, all leading to deeper
attachment to your lotus feet.

Once I was writing to you that it is so important for us to take care of
you as you are our greatest treasure. With embarrasing humility you
have replied: “The treasure of Vraja are R§dhe ¼y§ma. If I can just stay at
Their lotus feet then maybe one day I can be of value to the vrajabasis
and Prabhup§da. Sometimes I feel like a misfit, or a disturbance, but I try
my best, having faith that vai¢£avas and Prabhup§da are very merciful. I
need their mercy.” When I tried to express to you that as without you
we cannot see, appreciate or serve R§dhe ¼y§ma and that everything we
know is by your mercy therefore our Vraja has two treasures, you and
R§dhe ¼y§ma, not willing to take any credit for yourself you replied:
“Innumerable treasures, among which two are most prominent 1.R§dhe
and 2.¼y§ma - always in that order.” What could I say? ¼r¦mat¦ R§dh§ra£¦
is the heart of V¥nd§vana and ¼y§ma is its life. They are the life of your
life and the heart of your heart. However for me you are the giver of life
and hope, and a purpose to live for. You are the sun that illuminates my
dark consciousness and the moon that is cooling my heart burning from
attachments. You are the water that quenches my thirst for being loved
and the fire that burns up my past sins. You are the wind that blows away
my anxieties and you are the sweetness that makes my tongue chant the
holy name. You are a living vrajav§s¦ whose footsteps I can try to follow

and you are my dearest spiritual father. For all that I am yours and will
always be. Undoubtedly the most prominent treasure of the world for
me is you, Guru Mah§r§ja.

May time till eternity pass in your blissful service, either in this
world or in the next. May I, by time, develop pure devotion and receive
from you the blessings of pure love. Then I could offer you back
something worthy. Then I could serve you with a prema filled heart as
do the real vrajavasis. Praying for the day,

Your happy, eternal servant and daughter,
Mañjar¦ dev¦ d§s¦

Manjuv§l¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Engedd meg, hogy felajánljam tiszteletteljes hódolatomat! Minden
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Az életünkben a legfontosabb cél, hogy megtaláljuk a lelki tanító-
mesterünket és Tõle utasításokat kapva gyakoroljuk a lelki életet és pró-
báljuk szolgálni K¥¢£át.

A ¼r¦mad-Bh§gavatam is ezt tanácsolja.

tasm§d guru° prapadyeta      jijñ§su¤ ªreya uttamam
ª§bde pare ca ni¢£§ta°      brahma£y upaªam§ªrayam

 „Akinek komolyan szándékában áll, hogy elérje az igazi boldogságot,
annak fel kell keresnie egy hiteles lelki tanítómestert, és az avatás révén
menedéket kell keresnie nála. Egy igaz lelki tanítómester meditáció út-
ján már megvalósította az írások végkövetkeztetését, és képes meggyõzni
másokat is ezekrõl. Tudnunk kell, hogy azok a nagy személyiségek, akik a
Legfelsõbb Istenségnél kerestek menedéket, és félretettek minden
anyagi gondolkodást, azok hiteles lelki tanítómesterek. Ez a legfontosabb
dolog. K¥¢£a-tudatossá kell válnunk, és ennek érdekében menedéket
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kell keresnünk egy tiszta bhaktánál. Így szabadulhatunk meg az anyag
börtönébõl.”

Guru Mah§r§ja, nagyon szerencsésnek érzem magam.
– Köszönöm, hogy mindig segítesz a lelki életben, hogy helyes úton

járjak.
– Köszönöm, hogy itt élhetek Új Vraja-dh§mban a bhakták társaságá-

ban.
– Köszönöm a szép szolgálatot, amit úgy érzek, hogy sohasem ér-

demlem meg.
Guru Mah§r§ja, kérlek továbbra is vigyázz ránk, hogy elérhessük az

igazi célt.

Szolgád:
Manjuv§l¦ dev¦ d§s¦

Manodara dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd hódolatomat Lótuszlábaid porában! Minden dicsõsé-
get ¼r¦la Prabhup§dának!

Már napok óta tervezem, hogy leülök és megírom Neked szánt fel-
ajánlásomat. Az elõzõ évek Vy§sa-p¡ja könyveit, és a leveleidet olvasga-
tom. Próbálok „megfelelõ” hangulatba kerülni. De miért kell arra külön
erõfeszítést tennem, hogy „olyan” hangulatba kerüljek, és fõleg: Miért
ilyen nehéz?

Kedves Guru Mah§r§ja! Látod, nem találom a megfelelõ szavakat!
Csak szeretném megköszönni szeretõ odafigyelésedet, végtelen tü-

relmedet, állandó gondoskodásodat. De még erre sem vagyok képes!
Tavaly nyáron egy sürgetõ levelet írtam Neked, az áldásaidat, kegye-

det kérve. Kissé ijedten, egyhónapos sa¯k¦rtanára indultam éppen. A vá-
laszodat röviddel hazaérkezésem után kaptam meg. Azt írtad: „… olyan
izgalmas, hogy kimész sa¯k¦rtanázni” és hogy „… igen, az áldásaim min-
dig veled vannak”. Ezt a válaszod nélkül is végig tudtam. Egyfolytában azt

éreztem velem vagy. Olyan elrendezéseket tapasztaltunk, hogy a mataj¦k,
akikkel voltam meg is jegyezték, hogy most olyan más minden. Olyan
mintha valaki itt lenne velünk és figyelne, vigyázna ránk. Köszönöm,
hogy velünk voltál!

Épp, hogy leírtam ezt a mondatot, máris elszomorodtam attól mit is
tettem. Te azt írtad: az áldásaid MINDIG velem vannak. Akkor miért a
múlt idõ, miért nem vagyok képes ezt mindig tapasztalni?

Azért imádkozom e kedvezõ napon, hogy egyszer megvalósuljon az,
hogy külön „ráhangolódás” nélkül tudjalak dicsõíteni, és hogy azt a min-
dig velem lévõ áldásodat mindig tapasztalni tudjam.

Kérlek, bocsásd meg a sértéseimet!
Isten éltessen születésnapodon!
Kívánok Neked tõlem sokkal õszintébb, odaadóbb, törekvõbb tanít-

ványokat!

Szolgád:
Manodara dev¦ d§s¦

Manojñ§ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances, all glories to ¼r¦la Prabhup§da.
I must admit recently my thoughts of you have increased tremendously.

A few weeks ago the Vai¢£ava communities all around the world
were given the news that a very dear devotee of ¼r¦la Prabhup§da had left
this planet, to return to his master and Lord, by the mercy of the
Vai¢£avas I was in one of those Vai¢£ava communities when the news was
received, it was a shook to say the least, I started to think about this
great spiritual leader more and more, about this great personality who
walked amongst us, wherever I went devotees were absorbed in thought
of him, it made me realize how unfortunate I was because I did not take
advantage of the opportunities of his association by hearing from him, of
this great soul, why do we take such things for granted?
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At this time my thought and meditation on you grew more and
more. I think about all the tireless preaching you do, to show us by your
example, I think about the exquisite sadhana you have, and many
pastimes and stories I have heard about it, how when you were in
Jagann§tha Puri my godbrothers they told me how you would chant 64
rounds on Ekad§sahi, and you would read and perform bhajans all day.  I
think about all the wonderful classes and seminars/courses you have
conducted for our benefits to help us understand who we are, who
Lord K¥¢£a is, what this material world is in relation to Him and us. I
think of all that you have done, opening temples—deity worship,
writing books, accepting disciples, GBC, I think ¼r¦la Prabhup§da and
Lord K¥¢£a must smile upon you often.

I have written a pray that I would like to share with you.
O mind if you have understood even just one drop of the words of

your spiritual master, take them into your heart, never let them go, they
are like a touch stone once you take it into your heart then they will
purify your existence.

O mind why do you remain idle, just try to understand & appreciate
what your spiritual master is giving you.

Let me waist time no more, begging at your lotus feet let me be able
to really take the opportunities that you are giving us, let me take your
association now, not partially, but fully, with full attentive hearing, thus
bringing pleasure to your soul.

All glories unto you Guru Mah§r§ja.

Your servant and disciple always
Manojna dev¦ d§s¦

Manorama d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat!Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked isteni megjelenési napodon!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

A tanítvány kötelessége, hogy dicsõítse lelki tanítómesterét. Tulaj-
donságaid számba venni és leírni nem tudom, de szeretnék néhányat
megemlíteni, amelyeket az elmúlt évet áttekintve, különösen kiemel-
nék.

Tolerancia
Inspiráltál és példát mutattál, hogy nehézségek között is, hogyan kell

viselkednünk. Megmutattad, hogy mit is jelent a tolerancia. Mit jelent
akkor is támogatást adni, amikor valaki nem megfelelõen viszonozza azt.
Bocsáss meg nekünk a nem megfelelõ viselkedésért. Remélem, hama-
rosan eljön az idõ, amikor a tanítványaid inkább támogatást adnak, és nem
nehézséget okoznak a missziód beteljesülésében.

Fesztiválok éve – R§dhe-¼y§ma elégedettsége
Az elmúlt évet a fesztiválok évének is nevezhetjük, hiszen a

bhaktáknak nagyon sok lehetõségük volt, hogy Új Vraja-dhamaban
R§dhe-¼y§ma dicsõíthessék. Ezen alkalmakkor csodálatos elrendezése-
ket teszel, hogy R§dhe-¼y§ma legkülönfélébb vágyait beteljesítsd. Sok-
szor gondoljuk, hogy mi lehet még ezek után, de az újabb és újabb meg-
lepetés mindig túlszárnyalja a fantáziánkat. Betekintést nyerhetünk, hogy
milyen lehet a lelki világ, ahol minden lépés egy tánc és minden nap
fesztivál van.

Elmélyedés a szent névben
Az ünnepek fénypontja, amikor közösen bhajanozunk és k¦rta-

nozunk. Ekkor mintha a külvilág eltûnne körülünk, és nem maradna más
csak a Szent Név. Ilyenkor - misztikus módon - az elme is csendesebb és
lehetõségünk van arra, hogy jobban halljunk. Ezekre a programokra
olyan személyeket hívsz meg, akik nagyon vonzódnak a Szent Névhez. Így
a veled és velük való társulás által lehetõséget adsz nekünk, hogy ben-
nünk is ragaszkodás ébredhessen ¼r¦ N§mához. Láthatjuk, hogyan mé-
lyedsz el az éneklésben, hogyan tudsz akár több napon át, sok-sok órát a
szent név éneklésével tölteni. Mindig kutatod a lehetõséged arra, hogy
bhajanozhass – legyél akár Magyarországon, Angliában, Indiában.
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Vízió
Mindig azon gondolkozol, hogyan tudnád ¼r¦la Prabhup§dát a legjob-

ban kielégíteni. A terveid is mutatják, hogy ez egy elég komoly feladat. A
két legfontosabb és a bhakták számára legkihívóbb projekted, a ¼r¦ ¼r¦
D§y§la-Nit§inak építendõ Lélek Palotája, illetve a R§dhe-¼y§ma örömét
szolgáló új templom Új Vraja-dh§mában. Ezek olyan tervek, amely a
yatra minden tagját teljes mértékben megmozgatja. Reméljük, hogy
ezek hamarosan megvalósulnak.

Végezetül szeretném megköszönni mindazt, amit az elmúlt évben
adtál nekünk. Az útmutatást, figyelmet, a kedvességet, gondoskodást és
néha, amikor szükséges a szidást. Kérlek, add a kegyed, hogy tökéletes
szolgáiddá válhassunk és, hogy törekedhessünk R§dhe-¼y§ma elégedett-
ségére.

Jelentéktelen szolgád:
Manor§ma d§sa

Bhaktin Menta
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Ez az elsõ alkalom, hogy írásban köszöntelek Vy§sa-p¡jádon. Annyira
áldott ez a nap, hisz tanítványaid szeretettel és hódolattal dicsõítenek Té-
ged.

Megköszönöm, hogy Debrecenbe jártál, és leckéid által nehézsége-
inkre megoldást adtál. Köszönöm, hogy tanítványaid által gyakorolhatom
az odaadó szolgálatot.

érdemtelen szolgád:
Bhaktin Menta

Bhakta Mirkóczki József
Kedves ¼ivar§ma Sv§m¦ Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Megjelenési napod alkalmából szeretnélek egy pár szóval köszönteni.
A K¥¢£a-tudat mozgalma nélkülözhetetlen az emberi társadalomban,
mert az élet legteljesebb tökéletességét, az Isten iránti tiszta szeretetet
teszi elérhetõvé mindenki számára. Az Úr Caitanya Mah§prabhu kegye-
sen ¼r¦la Prabhup§dára és az ISKCON-ra hagyta ezt a legnemesebb fel-
adatot, hogy világszerte hirdesse az Istenszeretet vallását. ¼r¦la
Prabhup§da olyan õszinte tanítványainak köszönhetõen, mint Te, K¥¢£a
hírneve egyre csak nõ és egyre több ember csatlakozik e misszióhoz.
Prédikálásod eredményeképpen Magyarországon is egyre több követõje
van hitünknek; a budapesti és somogyvámosi templomok pedig már ki-
csinek bizonyulnak a gyülekezet számára, és sorra születnek a nagyobb-
nál nagyobb tervek ¼r¦ K¥¢£a elégedettsége érdekében. ¼r¦la Prabhup§da
biztosan nagyon büszke Rád és mi, magyarországi bhakták is nagyon büsz-
kék és szerencsések vagyunk, hogy a Te szakértõi irányításod alatt gyako-
rolhatjuk a K¥¢£a-tudatot. Szeretném megköszönni ezt a sok áldozatot és
törõdést, amelyet hozol értünk, és hogy lehetõvé teszed számunkra,
hogy minden körülmény adott legyen az odaadó szolgálat gyakorlására.
Továbbá szeretném kérni a Kegyed, hogy mindig, töretlenül részt vehes-
sek missziód szolgálatában, s hogy fejlõdhessek a lelki életben.

Kérlek, add áldásaidat! Minden dicsõséget Neked!

Szolgád:
Bhakta Mirkóczki József
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Mukunda d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundarának és ¼r¦la Prabhup§dának!

Szerettem volna olyan felajánlást írni, ami örömet szerez majd Neked.
Indokolatlan kegyedbõl csodálatos lehetõséget kaptam az odaadó szolgá-
latra, de nem tudom, hogy képes leszek-e ezt valaha méltóképpen meg-
köszönni. A célom az, hogy egyszer R§dhe-¼y§ma és a vai¢£avák szolgájá-
vá váljak, Veled az élen. Mindig ezen szeretnék dolgozni, hogy elégedett
lehess velem.

Szolgád:
Mukunda d§sa

Murli Manohara D§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my most humble obeisances,All glories to ¼r¦la
Prabhup§da.

“¼r¦mad-Bh§gavatam is for Studying, It is not for reading, reading is for
entertainment”.

Remembering your words,I turn the pages and try to delve deeper, I
take notes,cross reference and memorize slokas. feeling  like a young
boy sitting in his farther’s driving seat barely able to see over the d§sah
board I lament my lack of taste.

nigama-kalpa-taror galita° phala°
ªuka-mukh§d am¥ta-drava-sa°yutam

pibata bh§gavata° rasam §layam
muhur aho rasik§ bhuvi bh§vuk§¤

“O expert and thoughtful men, relish ¼r¦mad-Bh§gavatam, the
mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. It emanated from the
lips of ¼r¦ ¼ukadeva Gosv§m¦. Therefore this fruit has become even more
tasteful, although its nectarean juice was already relishable for all,
including liberated souls.”

“Yes” This is what my Guru Mah§r§ja is doing he is relishing every
chapter,every verse,every word and each syllable.This is what it must
mean to really study ¼r¦mad-Bh§gavatam.

Feeling inspired I continue…,a few minutes later I’m overcome by
sleep,laying down to rest I remember a verse by ¼r¦la Viªvan§tha
Cakravarti çh§kura and take heart.

“The saintly Devotees may laugh at me for becoming a jewel
merchant though I know nothing about precious Jewels,but I feel no
shame for at least I may entertain them”

Although his speaking this verse at the beginning of his commentary
on “The prayers of the personified ved§sa” is an expression of his great
humility I’m sure my efforts would in a similar way be of entertainment.

After a fifteen minute nap and once again sit down befor the ¼r¦mad
Bh§gavatam, before I continue my study I look towards your photo.

Youre expression is grave and with your Danda leaning on your right
shoulder the shallowness of my surrender becomes somewhat
apparent.

“Yes this is my proplem, I have to do more than just follow
externals, I have to give my whole Body, Mind and Words. If I want to
relish ¼r¦mad-Bh§gavatam as my Spiritual Master does then I have to
surrender as he has”

As such a lofty proposal enters my mind my material attachments
begin to stir.

“Wait a Minute”.
“Not so fast”.
“Take it easy”.
“It’s a gradual process,and anyway you don’t have the adhikar”.
Turning back to the ¼r¦mad-Bh§gavatam  ¼r¦la Prabhup§da’s purport

comes to my rescue.
 “¼r¦mad-Bh§gavatam  is so carefully presented that a sincere and

serious person can at once enjoy the ripened fruit of vedic knowledge
simply by drinking the nectarean juice through the mouth of ¼ukadeva
Gosv§m¦ or his bona fida representative”
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 “Yes that I can do, I can hear and by hearing let me become serious
and sincere”

Looking again at your picture,my mind goes in a slightly different
direction. Stretched out behind you is the sacred land of Vrndavana. It’s
a panoramic view and I presume it to be taken from the top of the palace
of King V¥¢ab§nu. Remembering your books “Ve£u-g¦t§” and “Na P§raye
’Ham” I appreciate how you are absorbed in the unlimited exchanges of
love between K¥¢£a and his associates and how you urge us forward,
beckoning to us,

“Come,Come”.
“Let go of M§y§”.
“Come back home, Back to Godhead”.
And behind you, your disciples look up towards you with wide

expectant eyes. Sometimes we even stumble and fall, but you are always
there and with great concern you lift us to our feet and brushing us
down you gently push us on.

Yes you are a real Spiritual Master.Your heart is firmly situated in
V¥nd§van but your hand is stretched out to help your disciples who are
still struggling in the material world. You have sailed the boat across the
ocean but the boat of your shelter still remains on the shore. Next a
treasured memory from the past fills my thoughts, one of those magic
moments when I experienced this shelter. It was a Vy§sa-p¡ja festival
some years ago. You were leading bhajans and for the first time I got a
glimpse of what chanting Hare K¥¢£a is all about. The next morning
after the morning programme in fear of forgetting the experience I
wrote the Following.

O The Holy Name
Surcharged With Ecstasy
As It Flows From The Mouth Of
My Gurudev

O The Holy Name
All The Senses Drown
In A Whirlpool Of Bliss
As It Flows From The Mouth Of
My Gurudev

O The Holy Name
It Takes Hold,And Reaches
And Bursts Through Our Conditioned Hearts
As It Flows From The Mouth Of
My Gurudev

O The Holy Name
In Rapture The Devotees Shout “Hari Bol” As It Releases
Its Unlimited Potencies, Which Are Ever Fresh And New
As It Flows From The Mouth Of
My Gurudev

O The Holy Name
There Is Nothing To Be Had In
This Material World. It Seems So Obvious
As It Flows From The Mouth Of
My Gurudev

Guru Mah§r§ja I am always seeking your shelter and mercy. Please
forgive me for my offences and All Glories, All Glories, All Glories to
you on your appearence day.

Youre Servant
Murli Manohara D§sa

Nalin¦-k§nta dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my most humble obeisances in the dust of your lotus
feet. All glories to ¼r¦la Prabhup§da. All glories to the Lord and Mistress
of your heart.

I am looking at your picture in front of me, and rememberances of
last month came into mind. We were in V¥nd§vana. Those were turbulent
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times and remembering them still gives pain. But despite of those
turbulent wawes of shock and pain, there were very intense love-laden
moments which became deeply engraved in my shallow heart.

In one of those moments I witnessed your fathomless, ocean-like
compassion and love manifest. Talking about someone who just kicked
you in the head and broke your heart a hundred times, you said, How
can I save her now from the material energy? And with tears in your
eyes you looked at me. I do not know how long you were looking at
me. Time stopped, and I saw nothing of this world but you, the
embodiment of love, kindness, concerne, I saw my father, my best
friend, my well wisher. The wawes of your honey-like heart entered
right into my heart.

I knew only one thing at that moment: there is no one on earth or
heaven who would take the burden you take for me. There is no one
who would sacrifice his life for me—you do it every day. No one knows
what love is—you alone know it.

Before you left for India, one night I had a dream: I was one of your
personal servants, and my service was to guard your sleep. I slept at the
treshold outside your room. That was my home, and I felt unlimited
happiness.

Dear Guru Mah§r§ja, let me remain you servant for eternity. Please
let me serve you in your service to your beloved ¼r¦la Prabhup§da,
R§dhe ¼y§m, and Gaura Hari. Let me learn from you how to become a
human being, and let me learn how to become a Vai¢£ava. Let me guard
your sleep, and let me attend to your personal needs while awake. Let
me learn how to support you in all of your activities.

You have been with me for the last 15 years now. Many things
happened—we have been through so many things. You were always
with me, even when I was not doing the right thing. I continue to be a
useless, disobedient child, but your fatherly hand is still there on my
head. Thank you for that, Guru Mah§r§ja. I want to remain with you
forever, through thick and thin. You are my only shelter in this world.

Your loving daughter,
Nalin¦-k§nta dev¦ d§s¦

Nandar§n¦ dev¦ d§s¦
Drága Lelki Édesapám!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget Neked
megjelenésed napján! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának és ¼r¦
Caitanya Mah§prabhu Sankirtana missziójának! Minden dicsõséget Istha-
deváinknak!

Már egy ideje gondolkodom, hogy mit lehetne írni Neked, hiszen a
Te dicsõséged oly ragyogó, akár a nap, s én csak egy porszem vagyok,
vagy még inkább egy parányi atom.

Most körülbelül másfél hete, hogy eltávozott közülünk H. H. Tam§la
K¥¢£a Goswami, ez a hír számomra nagyon lesújtó. Igazán, nem hiszem
el, hogy megtörtént s bánatomban ¼r¦  Caitanya-carit§m¥tánál keresek
menedéket. Ebben a nagyszerû írásban találtam egy gyönyörû verset,
ami megmutatja, hogyan is lát az Úr, és hogyan is lát az, aki igazán aláza-
tos.

ªuna mora pr§£era b§ndhava
n§hi k¥¢£a-prema-dhana,     daridra mora j¦vana,

dehendriya v¥th§ mora saba

„Kedves barátaim – folytatta az Úr –, mindannyian az életemet és a
lelkemet jelentitek Számomra, ezért elmondom nektek, hogy nem ren-
delkezem a K¥¢£a iránti szeretet kincsével. Életemet így földönfutóként
tengetem, s tagjaim és érzékeim is haszontalanok.” (Cc.M-l.2.40.)

Amikor e verset olvastam, eszembe jutott a Venu-gita és a Na paraye
’ham elõszavai, és minden fejezet végszavai számomra ezt a hangulatot
kristálytisztán tükrözik, és ha az ember olvassa õket, szíve garantáltan
meglágyul, mert mindenki tehetetlen az ilyen õszinte és mély alázattal
szemben. Tudom, hogy mindennek, ami a világon történik, csak egy iga-
zi jelentése van, és ez az, hogy minden egyéni lélek ébredjen fel és térjen
vissza eredeti helyzetébe, mint a Legfelsõbb Úr Sri K¥¢£a és örök társa,
¼r¦mat¦ R§dh§r§¯i szolgájának a szolgájának a szolgája. Te éppúgy, ahogyan
istentestvéreid, számunkra tökéletes példák vagytok arra, hogy hogyan
lehet valaki igazán K¥¢£a-tudatos. Mégis mi, kicsi és feltételekhez kötött
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élõlények nem tudunk mást tenni, mint bízva bízni abban, hogy a
vai¢£avák és a szentek kegyébõl képesítetté válhatunk a feladat végrehaj-
tására, mely e transzcendentális misszió tovább vitelét jelenti.

Mostanában nagyon sokat gondoltam és gondolok az ez évi
Janm§¢±amira és mindig az jut az eszembe, hogy mennyire értékes is a
társaságotok, mennyire felemelõ ez a dolog a mi számunkra. A Szent Név
napok, a gyönyörû történetek, a bhajanok, amik megmozgatják az ember
szívét, transzcendentális mozgást adva neki azért, hogy egyszer képes le-
gyen elhagyni ezt a profán, állandóan változó, ingadozó világot, ahol sem-
mi sem örök, és semmi sem transzcendentális, kivéve ezeket az igen rit-
ka alkalmakat és helyeket.

Nem tudunk mást tenni, mint hálánk jeléül folytatni a törekvést egy
K¥¢£a-tudatos élet felé. Erre is olvastam egy szép verset, szintén a
Caitanya-carit§m¥tából (Cc. M-l. 3.195.)

muñi adhama tom§ra n§ p§ba daraªana
kemate dhariba ei p§pi¢±ha j¦vana

„Az emberek között a leghitványabb vagyok, ezért nem láthatlak
majd Téged. Hogyan leszek képes folytatni bûnös életemet?”

Boldog vagyok, mert ilyen nagyszerû személyiségeket ismerhetek, és
élhetek, találkozhatok, társulhatok Velük, Veled. Szomorú vagyok, mert
ebben a halandó világban átmeneti minden, így sajnos egy idõre biztos,
hogy el fogom veszíteni a társulásotok értékes kincsét.

Félek, nem tudom az elmémet oly mód irányítani, hogy kikászálód-
jak e csapdából. Reménykedek és bízva bízom abban, hogy Te, Ti megta-
láljátok a módját ahogyan egy ilyen „szerencsétlenen” segíteni lehet. Bár
ahogy a ¼r¦mad-Bh§gavatam 2.3.24-es verse is mondja:

tad aªma-s§ra° h¥daya° bateda°
yad g¥hyam§£air hari-n§ma-dheyai¤

na vikriyet§tha yad§ vik§ro
netre jala° g§tra-ruhe¢u har¢a¤

„Ha az ember szívében nem történik változás, ha szemébõl nem öm-
lenek a könnyek, ha teste nem remeg és nem borzong, amikor a Hare
K¥¢£a mah§-mantrát énekli, akkor tudhatjuk, hogy szíve oly kemény,

mint a vas. Ez annak köszönhetõ, hogy sértéseket követett el az Úr szent
nevének lótuszlába ellen.”

Drága lelki édesapám, kérlek, áldj meg azzal a kinccsel, amire min-
denki vágyik: a szeretõ, tiszta, odaadó szolgálat kincsével. Ez a vágyam.
Bár elmém még vágyakozik dolgokra, mert nem érti igazán, hogy e vi-
lágban ilyen dolog nem létezik, itt minden csupán csak illúzió, azt
hisszük ez jó vagy rossz, de igazán egyik se, vagy megeshet, hogy mind-
kettõ.

Sajnálatos módon lassan fejlõdöm a K¥¢£a-tudatban, s így nehézkes
rávennem az elmémet és néha még az intelligenciámat is, de a kegyed-
nek köszönhetõen garantált a kitartó és fáradságos munka gyümölcse.
Erre számos példát láthatunk.

A vai¢£avák dicsõsége olyan, mint a nektáróceán: kifogyhatatlan s vég-
telenül megrendít, ha látom eltávozni körünkbõl õket, mert felmerül
bennem újra és újra az, hogy készülnünk kell arra, amikor nekünk kell
felelõsségteljesen, emberien, könyörületesen, alázatosan, tudással átven-
nünk a feladatot, melyet az Úr Sri Caitanya Mah§prabhu indított el és
¼r¦la Bhaktivinoda çh§kura, ¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura és
¼r¦la Prabhup§da helyezett át e nyugati világba, amely a mlecchák és
yavanák birodalma e Kali-yugában. Különleges kegyükbõl és Rajtatok,
tiszta követõin át számunkra is fényleni fog a nap ebben a sötét világban
így váltva valóra a ¼r¦mad-Bh§gavatam jóslatát, amely 5000 éve íródott.
Így aki menedéket keres szívvel-lélekkel e mozgalomnál s követõinél,
megtapasztalhatja a szeretet kifejlõdését szívében, kitartással és elkülönü-
léssel. Bárcsak engem is megáldanának azzal, ami nélkül lehetetlen bár-
mit is elérni e világban.

A Te dicsõséged számomra olyan, mint ez a világ: kerek, és olyan,
mint K¥¢£a: végtelen. Minden dolog, ami történt, történik és történni
fog, számomra kapcsolatban áll Veled, istentestvéreiddel és az egész guru-
parampar§val.

Kívánok sok erõt, hitet, szeretetet, amivel meg tudod változtatni azo-
kat, akik menedéket vesznek Nálad. Imádkozom minden nap ¼r¦
Govardhana-l§lához, hogy maradj épségben, erõben, egészségben mind
lelki, mind anyagi szempontból.

Egyik leányod, aki szolgáid szolgája:
Nandar§n¦ dev¦ d§s¦
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Nandin¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
D§y§l-Nit§i Vij§ya-Gaur§¯gának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundarának! Minden dicsõséget a Te Isteni Személyednek!

Nemrégiben egy kazettát küldtél Indiából a magyar bhaktáknak. Az
üzenetben többek között errõl is beszéltél: „A fõ vágyam, szeretném lát-
ni, hogy szépen fejlõdnek a bhakták. Fõleg, hogy K¥¢£a-tudatosak lesz-
nek, mert ez a mi fõ dolgunk. És K¥¢£a-tudatosnak lenni könnyen lehet,
ha a Hare K¥¢£át énekeljük, tanuljuk ¼r¦la Prabhup§da könyveit és meg-
tanulunk igazi vai¢£avának lenni.”

Kedves Guru Mah§r§ja! Nagyon szépen köszönöm, hogy oly sok el-
rendezést teszel annak érdekében, hogy mi, a tanítványaid minél K¥¢£a-
tudatosabbak lehessünk. Személyes példamutatásod mindig lelkesít, bá-
torít minket, és lehetõséget adsz, hogy társulhatunk Istentestvéreiddel,
akik szintén emelkedett tanítványai ¼r¦la Prabhup§dának. A 2000-ben és
2001-ben K¥¢£a-völgyben töltött Janm§¢±ami Fesztiválok és ¼r¦la
Prabhup§da Vy§sa-p¡ja ünnepségei nagyon mély élményt jelentettek a
bhaktáknak. Egy életre szóló tapasztalatot kaphattunk azzal, hogy láttuk
¼r¦la Prabhup§da hûséges, szeretõ és odaadó tanítványait együtt énekelni
a Szent Nevet, dicsõíteni az Isteni Párt, és szeretett Lelki Tanítómesterü-
ket.

Azt mondják, hogy a K¥¢£ának való meghódoláshoz elég egyetlen
pillanat is, ha azonban ezt a pillanatot mi nem tudjuk megragadni, akkor
a kegyedbõl láthatunk és hallhatunk olyan személyeket, akik ezt már
megtették, s ez inspirál bennünket, hogy mi is megtegyük. Nagyon sze-
rencsések vagyunk, hogy egy ilyen tiszteletreméltó, emelkedett vai¢£ava,
mint Õszentsége Tam§l K¥¢£a Goswami is itt lehetett Új Vraja-dh§mában
mind a két évben és hallhattunk Tõle csodálatos leckéket és megvalósí-
tásokat ¼r¦la Prabhup§dával kapcsolatban. S ez a jószerencse a Te Isteni
Személyednek köszönhetõ Guru Mah§r§ja, hogy barátságoddal, valamint
kimeríthetetlen odaadásoddal a Lelki Tanítómestered felé ide vonzottál
K¥¢£a-völgybe egy ilyen nagy személyiséget. Biztos vagyok benne, hogy

az egész világon minden bhaktát, aki valaha látta Õszentsége Tam§l K¥¢£a
Goswamit, vagy hallott Róla, mélyen megrendített az eltávozásának a
híre. K¥¢£a mindig egy dologgal több mindent rendez el. Úgy gondo-
lom, hogy egy ilyen megdöbbentõ, hirtelen esemény képes arra, hogy
felrázza az alvó lelkeket, hogy használjuk ki a tiszta bhaktákkal való társu-
lás és a szolgálataik lehetõségét, amíg jelen vannak, mert ritka kincsek
Õk.

A ¼r¦mad-Bh§gavatam Elsõ Éneke leírja az odaadó szolgálat szintjéhez
vezetõ lépcsõzetes folyamatot: „A kezdetet az jelenti, hogy K¥¢£áról hal-
lunk a bhakták társaságában, akiknek szíve a társulás következtében már
megtisztult. Ha valaki az Úr transzcendentális cselekedeteirõl hall, annak
az lesz az eredménye, hogy szakadatlan transzcendentális gyönyört érez”.
„E transzcendentális ízt az odaadó szolgálat végzése közben nem tapasz-
talhatja mindenki, mert ez az édes, szeretetteljes hangulat csakis az em-
ber elõzõ élete tetteinek eredményeképpen, vagy a tiszta bhakták társasá-
gának hatására fejlõdhet ki”. Mivel legtöbbünknek nem volt olyan elõzõ
életünk, melynek eredménye ilyen kedvezõséget adhatna, ezért nincs
más esélyünk, mint a tiszta bhakták társasága és kegye.

Ahogy ’Az odaadás nektárja’ leírja: „K¥¢£a könnyedén felkínálja az
anyagi boldogságot, vagy akár a felszabadulást is, abba azonban nagyon rit-
kán egyezik bele, hogy egy lélek az odaadó szolgálatát végezhesse, mert a
bhakták odaadó szolgálatukkal Magát K¥¢£át vásárolják meg.” Ezeket a
sorokat olvasva elgondolkozhatunk, hogy milyen ritka és felbecsülhetet-
len értékû kincset kapunk a lelki tanítómesterünktõl, amikor lefoglal
minket az Úr odaadó szolgálatában. Vajon értékelem-e ezt megfelelõen
és próbálok-e hálából valamit visszafizetni ezért a felmérhetetlen nagy
ajándékért? S a válasz sajnos az, hogy nem eléggé. Jó lenne végre változ-
tatni a hozzáálásomon és ahogy az Indiából küldött kazettán is mondod,
nem csak vai¢£avának öltözni, hanem úgy is viselkedni – t¥£§d api
sun¦cena taror api sahi¢£un§ / am§nin§ m§nadena k¦rtan¦ya¤ sad§ hari¤ –
alázatos s§dhuként, aki ismeri az Abszolút Igazságot, K¥¢£át és át akarja Õt
másoknak is adni, mert ez olyan jó tapasztalatot jelentett neki. Te mindig
nagyon szépen bemutatod, hogy hogyan él és viselkedik egy igazi
vai¢£ava. Kérlek, Guru Mah§r§ja, kedvesen add a kegyed, hogy be tudjam
teljesíteni a vágyaidat, s tudjak élni a lehetõséggel, melyet indokolatlan
kegyedbõl felkínálsz. „Odaadó szolgálatot valójában kizárólag egy tiszta
bhakta kegyein keresztül lehet végezni”. „Az ember a lelki tanítómester -



180   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   181

a tiszta bhakta - és K¥¢£a kegyébõl juthat el az odaadó szolgálat szintjére.
Nincs rá más mód”. (CC. Ml. 19. 151.) A ¼r¦mad-Bh§gavatamban
Prahl§da Mah§r§ja is megerõsíti, hogy kizárólag saját erõnkbõl vagy a fel-
sõbb tekintélyek utasításainak követésével nem érhetjük el az odaadó
szolgálat síkját. El kell nyernünk egy anyagi vágyak szennyezõdéseitõl
teljesen mentes tiszta bhakta lótuszlába porának áldását.

Lótuszlábaid porának áldását remélve jelentéktelen szolgád:
Nandin¦ dev¦ d§s¦

N§yik§ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la
Prabhup§da!

sa°s§ra-d§v§nala-l¦¨ha-loka-
tr§£§ya k§ru£ya-ghan§ghanatvam
pr§ptasya kaly§£a-gu£§r£avasya
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

The spiritual master is receiving benediction from the ocean of
mercy. Just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it, so the
spiritual master delivers the materially afflicted world by extinguishing
the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances
unto the lotus feet of such a spiritual master,who is an ocean of
auspicious qualities.

The spiritual master is the ocean of mercy. His lotus feet always
render shelter for conditional souls.

The spiritual master is very happy to see his disciples to develop in
spiritual life, of whom there is always possibility for participating in his
transcendental blessing.

I wish my desire increased to satisfy you and given up all material
attachmants to surrender to you.

Though it is a long way for whom, who are in illusion by the spell of
M§y§-as I’m too.

Nevertheless I wish, so that I could remain in the service of your
lotus feet because by this firm faith, by this determination, merely to
serve your lotus feet-it gives all spiritual perfection.

Your letters to me, that were written during years, all goes to show
your spiritual goodwill towards me.

Now, I would like to ask for your mercy and to beg your pardon, and
I would like to express my gratitude that you always remaind next to
me, even if I insulted you.

I’m very happy to be in the shelter of your lotus feet and I would
like to ask you for keeping me on the path of spiritual life, so that my
heart could purify by your causeless mercy.

Your servant,
N§yik§ dev¦ d§s¦

Bhakta Németh Ádám
Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Ne-
ked! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak!

Minden erõfeszítéseddel azon vagy, hogy minket, elesett élõlényeket
rávégy K¥¢£a szolgálatára és valahogy ebben a helyzetben tarts minket.
Megteszed az összes elrendezést ahhoz, hogy a legjobb körülmények
között tudjuk végezni a szolgálatunkat.

Számtalanszor biztosítasz minket arról, hogyha csak ezt az – egyéb-
ként teljesen értéktelen – életet ajánljuk ¼r¦la Prabhup§da szolgálatára,
akkor hazamegyünk, vissza Istenhez.

Köszönöm, hogy nekem is adsz egy lehetõséget a szolgálatra itt
K¥¢£a-völgyben.
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Köszönöm, hogy személyes példáddal mutatod meg, hogy mit jelent
az odaadó szolgálat, a lelki tanítómester követése, a bhaktákkal való társu-
lás.

Azért imádkozom Hozzád, hogy megtanuljam értékelni mindazt amit
Tõled és a bhaktáktól kapok.

Jelentéktelen szolgád:
Bhakta Németh Ádám

Bhaktin Nikolett
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
Day§l-Nit§i Vij§ya-Gaur§¯gának! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dá-
nak! Minden dicsõséget a Te Isteni Személyednek!

Nemrég még azt sem tudtam, hogy létezel, s hogy van kiút a sötét-
ségbõl, amiben éltem. Nem volt K¥¢£a, nem volt ¼r¦ Caitanya és ¼r¦
Nity§nanda, s nem voltak ¼r¦la Prabhup§da transzcendentális könyvei. A
legalacsonyabb sorban születtem bûnös, hitvány személyként. De elért a
Te felfoghatatlan kegyed és megkaptam fejlett tanítványaidtól ¼r¦la
Prabhup§da könyveit. Ez megváltoztatta az életemet. Azóta minden, amit
tanultam arra ösztönöz, hogy elérjem Lótuszlábaid õszinte szolgálatát.

Ez nem lehetséges csak a Te indokolatlan kegyed által, amely abból
fakad, hogy végtelenül együttérzõ vagy az elesett lelkek iránt.

Életek milliói óta a durva érzékek szolgája vagyok, s szüntelenül
égetnek a kielégíthetetlen anyagi vágyak. Ezért kérlek, add lótuszlábaid
menedékét, mert nincs náluk biztonságosabb hely a három világban.
Szeretném megtanulni, hogyan kell átadni az életemet Gurunak és
K¥¢£ának, hogyan kell a lelki tanítómester utasítását eggyé tenni a szí-
vünkkel. Bár nagyon elesett vagyok és csak sértéseket követek el, re-
ménykedem, mert Te még a legcsekélyebb próbálkozást is elfogadod
kegyesen.

Köszönöm, hogy lefoglalsz ebben a csodálatos mozgalomban! Imád-
kozom, hogy mindig Lótuszlábaidat szolgálhassam!

Szolgád:
Bhaktin Nikolett
Eger

Bhakta Olivér
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Nagyon szerencsés vagyok, hogy ismét azok között lehetek, akik kö-
szöntenek Téged ezen a kedvezõ napon. Szégyenlem magam, hogy egy
pár évet kihagytam ostobaságom miatt. Az anyagi világ szemétdombján
kerestem a kincseket. De most, hogy bhakták között vagyok, Te megint
adod a kegyedet, ami rám nézve igazán indokolatlan. Egyszer mondtad
egy leckében: „A kutya olyan alacsonyrendû állat, hogy még a patkány is
tisztább (vagy jobb) nála. De ennek a kutyának van egy jó tulajdonsága.
Akárhogy bánik vele a gazdája, még ha durván meg is veri, akkor is hûsé-
ges. Nem hagyja el a gazdáját.” Te Guru Mah§r§ja, engem soha nem bán-
tottál, hiszen mérhetetlen szereteted van mindenki, fõleg a bhaktáid iránt.
Ezért énekeljük minden reggel, hogy Te mindenki barátja vagy. Én mégis
feladtam egy idõre a szolgálatodat. De jellemtelen helyzetemben felis-
mertem, hogy csak a Tõled kapott kincseknek van értéke az életemben.

Köszönöm szépen ezeket a tanításokat, a leveleidet, a kedves szavai-
dat, mindent, amivel kiemelsz a hamis azonosságból. Te vagy az a személy,
aki képviseli K¥¢£át, az Úr Nity§nandát, a guru-paramparát, és az egész
lelki világot az életünkben. Te vagy az, akin keresztül kapcsolódunk a
belsõ energiához, ahonnan mi is származunk. Ezért ha Te nem lennél ne-
künk, nem lenne semmi értelme mindennapos lelki próbálkozásaink-
nak.
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Sajnos, hogy a dicsõítésedhez kisgyerek vagyok, és ajánlani is csak
jelentéléktelen dolgokat tudok, de örök adósod vagyok, ami arra késztet,
hogy szolgáljalak Téged elkövetkezõ életemein át.

Jelentéktelen szolgád:
Bhakta Olivér

Padman§bha d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to ¼r¦la
Prabhup§da.

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate bhaktived§nta-sv§min iti n§mine

The ¼r¦mad-Bh§gavatam says:

j¦vañ chavo bh§gavat§¯ghri-re£u°
na j§tu martyo ‘bhilabheta yas tu
ªr¦-vi¢£u-pady§ manujas tulasy§¤

ªvasañ chavo yas tu na veda gandham

The person who has not at any time received the dust of the feet of
the Lord’s pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the
person who has never experienced the aroma of the tulasé leaves from
the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing.
(SB.2.3.23.)

This is quite natural for us to take breath and that it is available for us
all the time. But we do not think about it too much just because it is hap-
pening continously without much effort. We very easily think if the body
functions then we are living. But according to this verse that is not living.
That is not life when only our false ego is functioning. Only when the

spiritual master comes into our life and gives his mercy to us then our
life begins again. We the soul start to function again as a soul should. The
spiritual master by his mercy creates the athmosphere for spiritual
existence by giving everything necessary for living as a soul: the
association of other devotees, temples, murtis, service, transcendental
knowlwedge, the Holy Name, pras§dam and even his personal care and
affection.

Of course M§y§ comes from time to time and tries to strangle us by
making us think that we have lost something important when something
material is finished around us we were attached to. We should feel
anxiety only if we see our spiritual life endangered and we should know
that the spiritual master will always save the life of his disciple in such
times by giving him even more of this spiritual athmosphere. Our life is
made of your mercy and therefore the only goal of it is to serve you.

I do not think you have found or you will ever find much use of me
but if you think there is something I can do in your service please let me
do that and let me maintain my life by breathing the athmosphere of
your mercy eternally.

Your insignificant servant
Padman§bha d§sa

Padmavat¦ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances.  All glories to ¼r¦la Prabhu-
p§da.

My wish is that we can happily celebrate your Vy§sa-p¡ja together
eternally. Please continue to bless me to continue with my service to ¼r¦
¼r¦ R§dh§ Giridh§ri and ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ Gokulananda.  I was very happy
that you were able to be with us at the time of the funeral of my husband,
thank you and also thank you for performing the kirtan.  Because of
your presense things were easier to accept.
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I had a dream that you took me by the hand to have darªan of ¼r¦la
Prabhup§da this made me very happy.

My prayer is that K¥¢£a will keep you healthy in His service.

your servant,
Padmavat¦ dev¦ d§s¦

P§rtha d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Ne-
ked, minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

E sorok fölé hajolva azon elmélkedem, mit jelent, hogy a tudás egyik
feltétele a hála. A természet 28 gurujáról tartott leckédben említed, hogy
akinek nincsen a szívében hála, az nem képes szert tenni tudásra. Tudás
nélkül elnyel az anyagi lét mocsara, akkor pedig hogy fejleszthetem a vá-
gyat, hogy örökké szolgáljalak.

Körülnézek a szívemben, de nem könnyû meglelnem a hálát, annyi
felesleges kacat fedi. Kéj, düh, irigység, mohóság, önzés, büszkeség,
hogy csak a kiemelkedõbbeket említsem, melyeket nem késlekedtem a
szõnyeg alá söpörni. Nap mint nap elbukok e buckák miatt. Imígyen egy
elesett személy vagyok, de Te mégis végtelen türelemmel próbálsz rá-
venni, hogy tartsak ki (és takarítsak ki).

brahm§£¨a bhramite kona bh§gyav§n j¦va
guru-k¥¢£a-pras§de p§ya bhakti-lat§-b¦ja

„Az élõlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzum-
ban. Néhányan a felsõbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan
pedig az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élõlény közül az,
amelyik nagyon szerencsés, lehetõséget kap arra, hogy K¥¢£a kegyébõl
egy hiteles lelki tanítómesterrel társuljon, s K¥¢£a és a lelki tanítómester
kegyébõl megkapja az odaadó szolgálat növényének magját.” (CC.
Madhya-l¦l§ 19.151)

Kedves Guru Mah§r§ja! Egy vándort megint elkaptál a kábultan ke-
ringõ halrajból. Még nagyon ficánkol, de Te remekül értesz hozzá, ho-
gyan kell az ilyen halakat a hálóba terelni. Nem egészen tudatos arról,
hogy milyen szerencsés, mert ha az lenne, akkor nem ficeregne annyit,
hanem meglelné szívében a hálát, és szüntelen odaadással szolgálna. A
Caitanya-carit§m¥ta egyik magyarázatában ¼r¦la Prabhup§da a következõ-
ket írja a hiteles tanítvány tulajdonságairól:

am§nya-matsaro dak¢o      nirmamo d¥¨ha-sauh¥da¤
asatvaro ‘rtha-jijñ§sur      anas¡yur amogha-v§k

    (SB 11.10.6)

„A tanítványnak a következõ tulajdonságokkal kell rendelkeznie: fel
kell adnia az anyagi, testi felfogás iránti érdeklõdését, meg kell válnia az
anyagi kéjtõl, dühtõl, mohóságtól, illúziótól, õrültségtõl és irigységtõl.
Egyedül Isten tudományának megértése kell, hogy foglalkoztassa, s ké-
szen kell állnia arra, hogy ezzel kapcsolatban mindent tekintetbe vegyen.
Nem szabad többé azt gondolnia, hogy „én ez a test vagyok” vagy „ez az
enyém”. Rendíthetetlen hittel kell szeretnie a lelki tanítómestert, és na-
gyon állhatatosnak és szilárdnak kell lennie. A hiteles tanítványnak ér-
deklõdõnek kell lennie, hogy megérthesse a transzcendentális témákat.
Nem szabad hibákat keresnie a jó tulajdonságok között, és nem szabad
többé anyagi témák iránt érdeklõdnie. Egyedül K¥¢£a, az Istenség Legfel-
sõbb Személyisége iránt érdeklõdjön.”

Guru Mah§r§ja, az én olvasatomban ez a leírás Rólad szól. Te vagy a
tökéletes tanítvány ¼r¦la Prabhup§da szolgálatában, s nagyon boldog va-
gyok, hogy a hálódba kerülhettem.

Továbbra is a háláról gondolkozva: fogalmam sincs, hogy mi az és mi-
képpen lehet kifejezni. Persze vannak átsuhanó képek az elmémben, de
egyik sem fedi azt, amit a tanítvány érezhet a lelki tanítómestere felé, Aki
az anyagi lét óceánjából vezeti ki õt. Ha az én hálámra tekintek, úgy ér-
zem magam, mintha egy kifogyhatatlan aranybánya igazgatóját próbálnám
lyukas zsebem csörgõ aprópénzeivel kifizetni.

Nevetséges. Mégis arra kérlek, fogadd el, és kegyesen tedd lehetõvé,
hogy megfelelõ szolgád lehessek, aki örökké lótuszlábadnál talál mene-
déket. Minden más értelmetlen hiábavalóság.

Jelentéktelen szolgád,
P§rtha d§sa
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Patitap§vana d§s
Kedves Guru Mahar§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

o° ajñ§na-timir§ndhasya      jñ§n§ñjana-ªal§kay§
cak¢ur unm¦lita° yena      tasmai ªr¦-gurave nama¤

Úgy érzem magam, mint egy rabló, aki áldozatát kifosztva biztonsá-
gos rejtekébe menekül, ahol tüzetesebben átvizsgálhatja a megszerzett
zsákmányt. A frissen szerzett kincs iránt rövid idõn belül nagy ragaszko-
dást fejleszt ki. Gondosan elrejti miközben nagy elégedettséget érez vég-
telen gazdagságának gondolatától.

Számomra ez a drága kincs Te vagy. Valamilyen fondorlatos csellel si-
került megkapnom indokolatlan kegyedet, és Te a tanítványoddá fogad-
tál. Ezek után megnyugtató érzés töltötte el a szívemet. Bár tudatlansá-
gom és materialista látásmódom miatt nem tudom megítélni, hogy való-
jában mi az, ami értékes és mi nem, ¼r¦la Prabhup§da könyveinek
köszönhetõen mégis van valami halvány fogalmam arról, hogy határtalan
gazdagság birtokosa lettem.

Itt Új Vraja-dh§mában gyakran megfordulok a nagy konyhában, és ott
a falon kiragasztva láttam egy idézetet, ami szeretett barátodtól, Govinda
Mah§r§jatól származik. Az idézet arról szól, hogy ha szolgálatunk végzése
közben nem teszünk szert nagy lelki megvalósításra, de Téged sikerül
elégedetté tennünk, akkor életünk végén minden bizonnyal haza me-
gyünk, vissza Istenhez. Ez a kijelentés, ami az Úr nagy bhaktájának a szájá-
ból hangzott el bizonyára azt jelenti, hogy Te nagyon-nagyon kedves vagy
K¥¢£ának.

Ezt az igazságot az Úr N§r§ya£a is megerõsíti a ¼r¦mad-Bh§gavatam 9.
4. 63. versében:

ªr¦-bhagav§n uv§ca
aha° bhakta-par§dh¦no      hy asvatantra iva dvija

s§dhubhir grasta-h¥dayo      bhaktair bhakta-jana-priya¤

„Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így szólt a br§hma£ához: Én
teljesen bhaktáim irányítása alatt állok. Valójában egyáltalán nem vagyok
független. Mivel bhaktáimnak egyáltalán nincsenek anyagi vágyai, egyedül
az õ szívük mélyén ülök. Még bhaktám bhaktái is nagyon kedvesek Szá-
momra, saját bhaktámról nem is beszélve.”

E kedvezõ napon imádkozom ¼r¦-¼r¦ R§dh§-¼y§masundarához, hogy
minden akadály elháruljon az útból, miközben az emberek tudatlan tö-
megét emeled fel a K¥¢£a-tudat megértésének szintjére.

Hare K¥¢£a.

Jelentéktelen szolgád:
Patitap§vana d§s

P§vani dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában!
Minden discõséget ¼r¦la Prabhup§danak! Minden dicsõséget ¼r¦-¼r¦
D§y§l-Nit§y-Vij§ya Gaur§¯gának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundarának!

Minden dicsõséget Neked, megjelenésed áldott napján! Nap mint
nap meditálok Rajtad és imádkozom hozzád. Magam elõtt látom komoly
felséges tekinteted, ahogy nagy szeretet és türelem árad belõle felénk.
Mindenben példát mutatsz.

Vállalsz minden szenvedést, fáradságot és felelõsséget értünk, ha-
szontalan csalókért, hogy megszabadíts az erõs kötelékektõl, melyek az
anyagi világhoz láncolnak. Ezek a kötelékek rendkívül erõsek, de aki
olyan szerencsés, hogy találkozhat egy hiteles lelki tanítómesterrel és
társulhat vele, az õ kegyébõl kiszabadulhat a tudatlanság mocsarából. Az
évek múlásával kezdem csak értékelni azt a rendkívüli szerencsét, hogy
K¥¢£a és a bhakták kegyébõl találkozhattam Veled.

Szenvedéseink oka a tudatlanság. Ahogy a napfény eloszlatja a sötétsé-
get, úgy oszlatják el utasításaid a tudatlanságot. Nekünk már könnyû a
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dolgunk, csak hûségesen követni kell az utasításaidat. De annyira eleset-
tek vagyunk, hogy még ennyit sem vagyunk képesek megtenni. De Te
mindenre képes vagy! Még egy ilyen ostoba személyt is meg tudsz men-
teni, mint én, azzal hogy a tudást átadva megmutatod az igazságot. Add,
hogy el tudjam fogadni indokolatlan kegyedet mellyel mindig közelebb
próbálsz vinni K¥¢£ához. Engedd, hogy feltétel nélkül meg tudjak hó-
dolni lótuszlábaidnál. Kérlek vigyél át a túlsó partra a feltételekhez kö-
tött életbõl a szabad életbe ahol a középpontban mindig K¥¢£a van. Ér-
demtelenül ér a sok kegy, amivel elhalmozod a méltatlan szolgádat. Ló-
tuszszádból halhatok a lelki életrõl, ¼r¦la Prabhup§dáról, K¥¢£áról,
kedvteléseirõl. Te igazán ismered Õt, szertõ társaként mindig részt veszel
kedvteléseiben. Amikor írom ezt a felajánlást, itt ragyogó tavaszi nap van.
A természet kibontotta pompás szirmait, hogy örömet szerezzen ¼r¦-¼r¦
R§dh§-¼y§masundarának és Neked Guru Mah§r§ja. A fák ágai szinte nem
látszanak a sok virágtól. Bódító illatukkal méhecskék rajait vonzzák, akik
boldogan döngicsélnek körülötte, és nektárt gyûjtve K¥¢£a szent nevét
zümmögik. Ez maga a lelki világ! Távolabbról ide hallatszik
¼y§masundara fuvolájának hangja, mellyel hívogat: „Gyertek bhaktáim
haza!” Ettõl a hangtól szívünk megolvad, lábunk már mozdul, szaladunk
felé boldogan. De máyá is résen van, de ha nem vagyunk eléggé eltökél-
tek trükkös csábításaival egy idõre visszacsalogat magához.

Guru Mah§r§ja kérlek taníts bennünket, hogy ne dõljünk be m§y§
csábításainak. Segíts, hogy csak a Te transzcendentális hangodra és a fuvo-
la énekére hallgassunk. Csak te vagy képes megmutatni a helyes utat,
melyen egyszer visszatalálunk az igazi hazába. Megköszönök mindent,
amit adtál, és kérlek bocsásd meg a sértéseimet. „A Te lótuszlábaidnál
kerestem menedéket, mert te vagy az egyetlen, akinél menedékre lelhe-
tünk. Te vagy az a fejsze, mely kivágja az anyagi létezés fáját, ezért hódola-
tomat ajánlom Neked, aki a legkiválóbb vagy valamennyi
transzcendentalista közül.”

Kérlek, add, hogy mindig szívemben õrizhesselek és tarts lótuszlába-
id menedékében.

Elesett szolgád:
P§vani dev¦ d§s¦

Bhakta Péter
Kedves ¼ivar§ma Sv§m¦ Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Egy kicsit nehezen tudom elkezdeni, amit írni szeretnék Neked,
mert bizonyára nem tudok õszinte lenni. Nagyon elesettnek és nyomo-
rultnak érzem magam, hogy arra sem vagyok képes, hogy egy ilyen sze-
mélyt, mint Te dicsõíthesselek. Pedig most itt a lehetõség. Mindenkép-
pen köszöntelek, és hálával tartozom Neked, mert a K¥¢£a-tudat nélkül
nagyon nehéz lenne az életem.

Igaz nem vagyok tanítvány, de tudom, hogy a legjobb dolog, ami tör-
ténhetett velem az az, hogy találkoztam a K¥¢£a-tudattal. Megpróbálok
õszinte köszönetet mondani, amiért elhoztad nekünk is ezt a varázslatos
kultúrát, változást az életünkben, és a nagyon szép bhajanokat.

Igaz a K¥¢£a-tudat nem könnyû és küzdelmekkel teli, legalábbis a
számomra. De mégis úgy érzem, egyszerûen, nem lehet abbahagynom.
Olykor nehéz arra gondolni, hogy csak ez van, és csak ezt kell végigcsi-
nálnom.

Kérlek, Kedves Mah§r§ja, add a lótuszlábaid árnyékát menedékként,
mert menedék nélkül nagyon fájdalmas az életem! Kérlek, engedd meg,
hogy köszönthesselek megjelenési napodon Mah§r§ja!

Minden dicsõséget Neked!

Szolgád:
Bhakta Péter

Bhaktin Pongrácz Ildikó
Dear ¼ivar§ma Mah§r§ja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to ¼r¦la
Prabhup§da. All glories to Your Divine Grace.
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This is the first time when I am trying to write an offering to You and
it seems to be very difficult. Recently I was typing one of the lectures of
His Holiness R§dh§n§tha Mah§r§ja about how to appreciate ¼r¦la
Prabhup§da.

“So how to appreciate to ¼r¦la Prabhup§da? It is said that action speak
louder than words. With our words of course we should find the great
pleasure and inspiration of discussing these topics. But to really
appreciate ¼r¦la Prabhup§da, that appreciation can only come by the
mercy of ¼r¦la Prabhup§da and the mercy of K¥¢£a. And that will be
given to us as a gift to the extent we surrender to his instructions. And
surrender to his mission. ¼r¦la Prabhup§da begged us to cooperate and
to push forward this mission of Lord Caitanya Mah§prabhu. And to the
extent that we are willing to do that, that is truely the expression of the
greatest appreciation for ¼r¦la Prabhup§da’s mercy upon us in the
world…”

“…and there will always be so many excuses to quarrel, to fight, to
disagree and those purposes materially maybe real, but spiritually we
have to rise above them. Whether we are right or wrong if we enter into
the arena of Kali by creating disunity and quarrel we have been defeated.
We may argue and defeat our oponent devotee but the fact that m§y§ has
dredged us into this arguing mentality means we have been defeated. We
win the battle but lose the war. So this was ¼r¦la Prabhup§da’s great
desire for all of us to remain united. And to remain united in an age of
quarell and hipocracy is perhaps the greatest autherity and the most
difficult thing that we can possibly be ask to do”

“…so we want to really show our apprecitation for ¼r¦la Prabhup§da
by standing united in his pure teachings and not giving maya a chance to
create an atmosphere of disunity. And this is our autherity. And there is
no greater way we can show our love…”

I hope that one day, by the mercy of the vai¢£avas, I will be able to
appreciate You, to appreciate New Vraja-dh§ma and to appreciate the
value of every single devotee.

Please accept my respectful obeisances on this most blessed day of
your Vy§sa-p¡ja.

Your servant,
Bhaktin Pongrácz Ildikó
(Szeged)

Prana-vallabha d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

Vy§sa-p¡jád kedvezõ napján, szerte az egész világon, minden tanítvá-
nyod ünnepel. Józan (dh¦ra¤) személy vagy, hiszen képes vagy eltûrni a
beszéd késztetését, az elme ösztönzését, a düh tetteit, valamint a nyelv, a
gyomor és a nemi szervek késztetését.

v§co vega° manasa¤ krodha-vega°
      jihv§-vegam udaropastha-vegam

Soha nem beszélsz feleslegesen, mindig szabályozod beszéded. ¼r¦la
R¡pa Gosv§m¦ által tanácsolt beszéd kontrollálása, a k¥¢£a-kath§ pozitív
folyamata. Megszakítás nélkül dicsõíted a Legfelsõbb Urat, ¼r¦ K¥¢£át:
leckéiden, könyveiden (K¥¢£a V¥nd§vanában) keresztül. Elmédet K¥¢£a
lótuszlábaira rögzíted, és a dühödet is K¥¢£a-tudatban kontrollálod. A
krodhát, a dühöt nem lehet megszüntetni, de lehet helyesen alkalmazni.
Elviseled az ellened irányuló sértéseket, de amikor például a kormány
egyházunkat támadja, haragos leszel, és tûzként támadsz a sértõre. Ural-
kodsz a nyelveden, csak K¥¢£a pras§damot eszel, és csak annyit, amennyi
a test fenntartásához szükséges. Gyakran megfeledkezel az evésrõl, s erre
szeretõ tanítványaid figyelmeztetnek. („Kedves Guru Mah§r§ja, kérlek
egyél a Braja-bhakti-féle kenyérbõl!”). Az anyagi dolgokat a yukta-
vair§gya elve szerint használod fel. Bemutatod a gyakorlatban, hogy mi-
ként kell alkalmazni K¥¢£a szolgálatában a számítógépet, az autót, a pénzt,
a testet; az egész világot. (nirbandha¤ k¥¢£a-sambandhe / yukta° vair§gyam
ucyate) Az írások szabályozó elveit a lelki fejlõdés kedvéért gyakorlod.
Világhírû a sadhanád, rendkívül szigorúan ragaszkodsz az elvekhez. Elõ-
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fordul, hogy késõ estig szolgálsz, másnap pedig fáradságod figyelembe
nem véve végzed lelki gyakorlataidat. A Szent Név napon is, amikor el-
kezdted a k¦rtanát, napokig nem tudtad abbahagyni! Mi a fiatal testünkkel
már rég összerogytunk, Te még mindig kitartottál. Ezeket a gyakorlato-
kat állandóan a bhakták társaságában végzed, mindig az õ társaságukban
élsz (bhakta-sane v§sa). Kétségkívül rengeteg áldozatot hozol értünk. Fá-
radságot nem kímélve, örökös fejfájásával nem törõdve szüntelenül ide-
oda utazol, hogy vigyázz a gyermekeidre, hogy bátorítsd, lelkesítsd õket,
hogy átsegítsd õket a nehézségeken. „Nekem nincsen semmi más vá-
gyam - mondtad egyszer - csak értetek élek. Nincs semmim és senkim.
Ti vagytok a családom, az életem értelme.”

Határtalan lelkesedés (uts§h§t) jellemzi K¥¢£a- tudatodat. Te tartod
fenn a bhaktákban a tüzet, egy XXI. századi forradalmár vagy, aki hadat
üzent maya hadseregének. Bizalommal teli (niªcay§t) törekvésednek kö-
szönhetõen újabb és újabb nagyszerû tervet nyilvánítasz meg. Az egyre
nagyobb, csodálatosabb és egyre sokszínûbb K¥¢£a-völgy, a Lélek palotá-
ja, a könyvosztási eredmények növelése; mind-mind ennek bizonyítékai.
Az odaadó szolgálat mind a 9 folyamatát végzed (tat-tat-karma
pravartan§t). Az általad vezetett hadseregben sok a képzetlen, ügyetlen és
kezdõ harcos, de Te mégis türelemmel (dhairy§t) tekintesz ránk. Elkerü-
löd az abhakták társaságát (sa¯ga-ty§g§t), követed az elõzõ §c§ryák láb-
nyomait (sata¤ v¥tte¤).

Az Úr szent nevének adományozása vagy terjesztése az adományozás
(a dad§ti elv) legmagasabb szintû példája. A Szent Névvel együtt magadat
is nekünk adod. „Szeretném kinyitni a szívem, s csak adni magam mások-
nak. Szeretnék a tanítványaimmal személyesebb kapcsolatban lenni.
Nem akarom õket elveszíteni. Kell, hogy érezzék, tapasztalják a szerete-
temet.” Mondtad egyszer. Nem tudod elviselni egyetlen tanítványodnak
az elvesztését sem. Neked mindnyájan olyanok vagyunk, mint egy-egy
testrészed. Van, aki a kezed, van, aki a lábad, fejed, szíved. Mindegyik nél-
külözhetetlen. Ha el kellene elutasítanod bárkit is, olyan lenne, mintha
saját magad csonkolnád meg. És milyen különlegesek a testrészeid!
Olyan kíválóak ezek a tanítványok, akik teljesen együttmûködnek az
egész testtel. Ezek a siksa guruk azok, akik nélkül teljesen elvesznénk.

Elfogadod mindazt, amit a bhakták felajánlanak viszonzásképpen
(pratig¥hn§ti). Ezért cserébe szigorú fogadalmat tettél, hogy semmiképp
nem mész azok nélkül el, akik segítettek Neked a szolgálatodban. Az

együtt töltött évek során a magyar y§tr§ bhaktái a Te részedé váltak. „Már
nem tudok nélkületek élni. A vai¢£avák az én szívem. Ha õk elhagynak
engem, összetörik a szívem. És hogyan tudna bárki is összetört szívvel
élni?” Feltárod az elmédet a bhaktáknak, és az Úr bensoséges szolgálatáról
érdeklodsz tolük. A bhaktákat pras§dával eteted (bhojayate). Sok történe-
tet hallani a híres pizza-partykról, ahol nagy gondoskodással vendégeled
meg a bhaktákat.

Hogy képesek legyünk intelligensen alkalmazni a hat szeretetteljes
kapcsolatot, jó ítélõképességgel kell megválasztanunk a megfelelõ sze-
mélyeket. Te megfelelõ módon viselkedsz a vai¢£avákkal szemben, hely-
zetüknek megfelelõen. Komolyan tevékenykedsz az Úr szolgálatában,
szigorúan követsz minden szabályozó elvet, vibrálod az eloírt számú kört
a japa-láncon, és mindig azon töröd a fejét, hogyan terjeszd a K¥¢£a-tuda-
tos mozgalmat. Ily módon mindig Vrajában laksz, a szíved sohasem hagy-
ja el.

„Az ilyen vai¢£avát uttama-adhik§r¦ként, magas szinten álló bhaktaként
kell elfogadnunk, s mindig keresnünk kell a társaságát.”

Én, mint a legszerencsétlenebb lélek, nem tudom megfelelõen érté-
kelni nagyságodat. Rengeteg fejfájást okozok Neked bûneimmel, konok
makacsságommal. Én mégis arra kérlek, hogy ne feledkezz meg rólam,
mert: „ha valaki elbukik az odaadás ösvényén, de ha a guru nem utasítja
el, akkor K¥¢£a sem fogja.”

Elesett szolgád:
Pr§na-vallabha d§sa

Premaguru dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Te vagy az elsõ apám hosszú évmilliók óta.
Az apa kötelessége, hogy védelmezze, tanítsa és fegyelmezze a gyer-

mekeit, és az én életemben Te vagy az elsõ, aki beteljesíti ezt. Habár
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számtalan apám volt már (ebben az életemben is több mint kettõ), egyik
sem teljesítette megfelelõen a feladatát. Az egyik segített testhez jutni, a
másik eltartott, a harmadik próbált nevelni is, de igazán egyik sem volt
tudatában annak, hogy mi is az igazi kötelessége. Ki tudja mit érdemel-
tem volna, és még hány apám lett volna, ha Te nem jössz. De itt vagy. Be-
táncoltál a Kali yuga sötét sikátoraiba, hogy mindenki, még a legelvete-
mültebb patkány is kapjon egy morzsát a prema nektárjából. Ýrtabandhu,
óh szenvedõk barátja! Te, akit az együttérzés hajt, hadd legyek képes szí-
vem vérzõ sebére helyezni kezedbõl a gyógyírt, K¥¢£a Szent Nevét!
Árassz el minket a mohó vággyal, ami az egyetlen ára a tiszta odaadó szol-
gálatnak! Jelen helyzetemben erre kellene csak vágynom, de mivel nem
megy, azért imádkozom Hozzád, hogy hadd vágyjak arra, hogy aranyló
kegyedet, a Te mohó vágyad cseppjeit a szívem mélyéig kortyoljam, a fü-
lemen, a számon, az orromon, a szememen, és a szolgálaton keresztül.
Hogy mit kellene adnom érte cserébe? Igen, a szívemet. A tanítvány
dak¢inaként átadja szívét a mesternek, a mester pedig saját szívének titkai-
val tölti meg azt. Majdnem, mint két test és egy lélek. Így a tanítvány
elõtt semmi nem marad rejtve.

Vajon mikor jön el az a nap, amikor semmi más nem fog érdekelni?
Kérlek, bocsáss meg a sértéseimért, és tarts meg a bhakták társaságában!

Jelentéktelen szolgád:
Premaguru dev¦ d§s¦

Premamoya d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának és Neked!

Tavaly történt az eset, amirõl szeretnék írni Neked. Az egyik reggel
jöttél, hogy leckét adjál a budapesti Templomban, és már a kezdet is
egyedi volt, mivel a Jaya R§dh§-M§dhava helyett a Jagann§tha-a¢±akát
kezdted el játszani. A lecke során arról beszéltél nekünk, hogy valójában

az Úr Caitanya megjelenése elõtt senki nem értette tökéletesen az Úr
Jagann§tha Ratha-y§tr§ fesztiválját. Azt is említetted, hogy az Úr Caitanya
a gop¦k hangulatába mélyed, akik el akarják vinni K¥¢£át Kuruk¢etráról
V¥nd§vanába.

Ahogyan akkor finoman utaltál is rá, Budapest felel meg a  prédikálás
harcmezejének, ahol K¥¢£a találkozik a gop¦kkal, ahol K¥¢£a elmondja
Arjunának a Bhagavad-g¦tát, s természetesen Új-Vraja-Dh§ma pedig
V¥nd§vanának.  Csodálatos hasonlat!

Kezdtem töprengeni az Általad mondottakon, s kegyedbõl talán egy
parányi részt sikerült megértenem gondolataidból. Most még az Úr
Caitanya nem táncol itt Budapesten az Úr Jagann§tha elõtt, mivel az Uni-
verzum Ura az év egy-egy napját kivéve egy ládában pihen. Ez a tánc majd
a Lélek Palotájának felépítésekor fog megvalósulni. Akkor fognak még
inkább megnyilvánulni itt Budapesten az Úr Gaur§¯ga kegyes kedvtelé-
sei. Akkor lesz még több ember acélkeretes szíve megérintve a tiszta Is-
tenszeretet cint§mani-ékkövével, amitõl a szívük el fog olvadni, készte-
tést éreznek majd, hogy feladják bûnös életüket, és azonnal elkezdjék az
odaadó szolgálatukat.

Bárcsak itt lenne már az a nap! Tudom, hogy ahhoz még nagyon sokat
kell tenni. S ez legfõképpen belsõ változást igényel, a szívünket meg kell
tisztítanunk ahhoz, hogy ez minél hamarabb megvalósulhasson.

Guru Mah§r§ja! Te olyan csodálatos tervet szõttél arra, hogy meg-
mentsél bennünket, és mindenkit hazavigyél az anyagi világból. Valójában
már itt megnyilvánítod a lelki világ pontos másolatát, mély odaadásod és
tiszta szereteted révén. Egyre újabb, és izgalmasabb részletek bontakoz-
nak ki a szemünk elõtt, és szolgálatod által fokozatosan megismerhetjük
az eredeti otthonunkat. Még ha eközben mindenhonnan annyi sok fájda-
lom éri is az embert, a Te csodálatos odaadásod ad erõt, hogy elviselhes-
sük a sok-sok próbatételt és szenvedést.

Tudom, hogy a nehézségeket nem véletlenül kapom, és bocsánatot
szeretnék kérni Tõled ostobaságaimért, ha valamivel fájdalamt okoztam
Neked. Imádkozom Hozzád, hogy továbbra is megkaphassam a kegye-
det, és hogy a jövõben ne csak száraz rózsatöviseket, hanem helyette
puha, illatos szirmokat tudjak felajánlani a Te lótuszlábaid elé.

Szolgád:
Premamoya d§sa
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Premarasa d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances in the dust of Your lotus feet,
all glories to Your Divine Grace on this the auspicious occasion of Your
Vy§sa-p¡ja.

How quickly another year has passed. I find myself looking over the
Year trying (again) to remember instances spent with You. Looking for
some inspiration to glorify You. Inspiration this year comes from an
observation whist on travelling sa¯k¦rtana.

In Salisbury I remember stopping and watching some swans with
their new offspring. seeing their actions, how they nurtured and cared.
The swan so graceful, gliding across the water as their children,
protected, followed trying as best they could to follow their parents
majestic example. And I thought of You.

How like the swan You are.
Nurturing Your disciples, sometimes we may stray, we may struggle

to follow, we may be tossed around by the waves of material nature and
yet there You are. Caring for us. Directing us, sometimes softly,
sometimes with a firmer hand, always done with love, the love of a pure
Vai¢£ava.

Your love for ¼r¦la Prabhup§da showing, taking on his task, obeying
His order “.become like me”.

Here I am being thrown around by maya trying to remain focused on
my swan like master and I see for You the lake is different, as You Glide
gracefully along a vast lake of k¥¢£a-prema, and You become immersed in
wave after wave of its transcendental mellows.

Also (I imagine) on this lake there is a group of divine Swans, (one
of which You recognize as Your beloved spiritual master) which approach
You and You blush with unfathomable humility as They appreciate the
countless qualities of the love for ¼r¦ Guru and Gaur§¯ga, that is manifest
in the beautiful devotee in front of them.

I am simply a crow and cannot appreciate swans such as You. But by
Your mercy, I pray on this auspicious day of Your appearance that You may
drag this fortunate disciple into this lake of Krishna prema, so that I too

may glorify and appreciate the divine qualities of my spiritual master, the
love He has for ¼r¦la Prabhup§da and the lotus like King and Queen of
Vraja who have so obviously captured His heart.

Your humbled servant prays to find the words to glorify You. Please
bless him so.

Premarasa d§sa

Prithv¦-pati d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget a Te isteni kegyednek!

Az elmúlt évben történt egy pár dolog, ami eléggé megviselte a
bhaktákat. Ezek a szerencsétlennek mondható események azonban lehe-
tõséget adtak arra, hogy közelebb kerüljek Hozzád, és személyes szolgá-
latot végezhessek Neked. Azok a napok felejthetetlenek lesznek a szá-
momra. Sokat pihentél, olvastál és tanultál; szükséged volt a pihenésre.
De még ezeken a napokon is azon töprengtél, hogyan szolgálhatnád a
bhaktákat, és hogyan adhatnál nekik menedéket. Egyfolytában ezen me-
ditáltál. Akárhányszor beszéltünk, mindig csak egy dolgot hangsúlyoztál:
„Mindegy, hogy mi a szolgálatod, de a sadhanádat mindig végezni kell! Ez
a legfontosabb! Ezt vésd a homlokodba, nehogy elfelejtsd!”

Kedves Guru Mah§r§ja! Köszönöm a lehetõséget, hogy a közeledben
lehettem, és személyes szolgálatot végezhettem, és köszönöm, hogy tö-
rõdsz velem! Egy tanítvány részérõl az a legjobb felajánlás, amikor az
életét teljes mértékben a guruja kezébe adja. Tehát még elég sok minden-
nel tartozom. Igyekszem behozni a lemaradást!

Remélem, hogy sikerül kipihenned Magad Indiában, és az egészsé-
ged is rendbe jön, mire visszajössz Magyarországra.

Szolgád:
Prithvi-pati d§sa
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Priya Bandhu d§sa
Kedves Szeretett Lelki Tanítómesterem!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicõséget
Tribhuvana Sundara ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundaranak! Minden dicsõséget
¼r¦la Prabhup§danak! Minden dicsõséget Neked!

Egy tanítványnak mindig kötelessége, hogy emlékezzen a lelki tanító-
mesterére, dicsõítse, kövesse és szolgálja õt. Az emlékezés nem csak azt
jelenti, hogy emlékszünk arra, milyen jó volt ez és az a fesztivál, és mi-
lyen jót bhajanoztunk vagy k¦rtanáztunk együtt stb. Persze ez is egy módja
az emlékezésnek, de valójában emlékezni azt jelenti, hogy emlékezünk a
lelki tanítómesterünk utasítására, és aszerint alakítjuk az életünket, még
ha ez szigorú lemondásokkal, nehézségekkel, vagy fájdalmakkal jár,
akkor is. Nincs más, mint követni és szolgálni azt a személyt, aki olyan
kedves nekünk, amiért odaadta K¥¢£át. Persze mondani könnyû, hogy
mennyire szeretjük a lelki tanítómesterünket, mennyire hálásak vagyunk
Neki, és az egész életünket az Õ missziójának szenteljük, csak Õt fogjuk
szolgálni, minden önzõ vágy nélkül. Könnyû, tényleg nagyon könnyû.
Mint minden más mondat, ez is csak szavakból áll. Ezért hát miért is
lenne nehezebb kimondani, mint bármi mást. Igazán tenni valamit, gya-
korlatban megvalósítani ezeket a kijelentéseket, az egy komoly dolog. Sõt
talán úgy is mondhatnánk, ez az emberi élet fõ projektje. Ne legyen más
célunk, mint „eltérés nélkül” szolgálni a lelki tanítómesterünket. Még a
szolgálás is mehet valamennyire, de eltérés nélkül szolgálni, úgy hogy
annyi más dolog zavart okoz, fáradság, betegség és még sorolhatnánk…

Ebben a helyzetben megszilárdulva biztosan nagyon boldog lehet az
élõlény, hiszen túl van minden ilyen nehézségen, és csak egy vágy van a
szívében, beteljesíteni a lelki tanítómester utasításait, és elégedetté tenni
K¥¢£át. Nincsenek emellett önzõ vágyak, amik mint a tüskék, megsebzik
a szívet és az elmét, és ezáltal beszennyezik az odaadó szolgálat tisztaságát.
Szolgálni eltérés nélkül. Szolgálni, követni, emlékezni. Eltérés nélkül.

Sokan kaptak személyesen Tõled olyan dolgokat, ami a Tiéd volt,
vagy Te viselted, amit nagy örömmel és tisztelettel hordanak, vagy imád-
nak a bhakták. Amit én szeretnék kérni Tõled, ami az én vágyam, hogy az
utasításaid és a vágyaid legyenek a nyakláncaim, amit az életem köré he-

lyezhetek. És mivel minden gyerek olyan akar lenni, mint az apukája,
ezért én sem akarok mást, csak amit Te csinálsz. Szolgálni, követni, em-
lékezni. Eltérés nélkül.

Köszönöm szépen. Kérlek, tarts mindig lótuszlábaid szolgálatában.
Fiad:

Priya Bandhu d§sa

Pundarika d§sa
Pujya and priya Gurudeva,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet, situated as
You are eternally, at the lotus feet of Your gurudeva; serving in the
spiritual world.

‘ante-kale ca mam eva
smaran muktva kalevaram
yah prayati sa mad-bhavam
yati nasty atra samsayah’

Once again, I write to the ‘Deadline’. Tomorrow is the ‘Last day’, and
this ‘Last minute’ offering drives pen to paper. Yesterday was Gaura-
purnima, and tomorrow will be the anniversary of Your appearance. The
anniversary of the day You came; to save so many fallen and conditioned
souls. Souls like mere sand or dust at Your lotus feet.

Gurudeva, please allow us to remain in Your merciful shelter. How
else can we avoid the clutches of m§y§? She is like a river in full flood,
and You are that firm and tolerant tree, whose impermeable bark
deflects the torrent. Your branches are the shelter and support needed
by those caught in her sway.

Gurudeva You are that lotus flower You so kindly named me. Your
qualities are like the petals of that lotus flower, collectively magnificent.
Together they are the reflection of pure love of God, we see manifest by
You, held aloft above the water, clean clear and free for all to see.
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Gurudeva when that supposed ‘Last minute’ comes, may I, may we,
all Your family have the eyes to see Your beauty, as we do on this
auspicious day of Your Vy§sa-p¡ja.

Your servant,
Pundarika D§sa

Purna tattva d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának és a Te Vy§sa-p¡j§ napodnak!

Egy tanítványnak ez kell, hogy legyen a legfontosabb az életében, hi-
szen a Lelki Tanítómesterével való kapcsolat jelenti K¥¢£ával való kap-
csolatot.

Ez a nap nem csak arra való, hogy dicsõítselek Téged, hanem ilyenkor
megpróbálok mélyebb gondolatot elõhúzni a szívembõl és megérteni,
milyen jelentõséggel bírsz számomra, melyek a jövõben talán megvalósí-
tásokká érnek. Az életed és az örök élet lehetõségét adod számomra az-
zal, hogy megpróbálsz K¥¢£ához közelebb vinni. A szívedet adod, türel-
mes vagy hozzám, de én még mindig a hamis egó szintjén állok, nem
akarok felnõni, megkomolyodni. Magamtól képtelen vagyok rá és arra,
hogy megnyíljak elõtted, pedig ez nagyon fontos lenne számomra, hogy
tudjál segíteni nekem. A lótuszlábaidhoz borulva kérlek, segíts nekem,
mert szükségem van arra a szeretetteljes viszonyra Veled, ami ettõl a vi-
lágtól elválaszt. Tudom, hogy ostoba vagyok, ezért nem tudsz velem mit
csinálni. Nekem kellene tennem erõfeszítést, hogy elérjelek, de béna
vagyok. A Te segítséged nélkül ezt nem tudom megtenni. Csak próbálok
segíteni a szolgálatodban, többet vállalni, reménykedve, hogy majd egy-
szer elégedett leszel velem, vagy legalább egyszer valami jót hallasz majd
rólam. Úgy érzem ez nem egy igazi felajánlás, hiszen nem igazán vagy di-
csõítve a helyzetnek megfelelõen.

Kérlek bocsáss meg nekem ezért, de tudom, hogy minden szó csak
képmutatás lenne részemrõl. Ezért kell rendeznem a kapcsolatot Veled.

Kedves Guru Mah§r§ja, kérlek segíts nekem, hogy a szívem kinyíljon,
mert szeretnék egy olyan tanítványod lenni, akire mindig számíthatsz.

Kérlek tarts meg lótuszlábaidnál.

Egy szolgád:
Purna tattva d§sa

Puru¢a sukta d§sa
Dear ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Please accept my humble obeisances! All Glories to ¼r¦la
Prabhup§da! All Glories to You and Your divine appearence day!

Dear Mah§r§ja, I want to thank You this possibility that I can do servi-
ce in New Vraja Dh§ma, what is the same Vraja, where R§dhe-¼y§ma
eternally reside.

s§dhu-sa¯ga, n§ma-k¦rtana, bh§gavata-ªrava£a
mathur§-v§sa, ªr¦-m¡rtira ªraddh§ya sevana

sakala-s§dhana-ªre¢±ha ei pañca a¯ga
k¥¢£a-prema janm§ya ei p§¯cera alpa sa¯ga

Chanting the Holy Name, associating with devotees, hearing the
¼r¦mad-Bh§gavatam, living in Mathura, worshipping the deitis with faith
and reverence—these are the five potent items of devotional activities.
One can easily attain the stage of transcendental emotions even by the
smallest association of these activities. These are easily available here. We
just add the proper desire and eagerness to perform them. All of these
are Your mercy.

“Kabe habe bolo sei dina amar…” When will that day comes, when will
I be a proper receiver of the unlimited nectar of K¥¢£a-consciousness?
Although I’m right in the middle of Vraja, in the middle of Gaura-l¦l§, I
have no senses to fell, no intelligence to understand this mercy.
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mah§r§ja, amara upaya nai
tumi krpa kori, amare loile,

samsare uddhara pai

Mah§r§ja, I’am not successful, but if You bless me with Your mercy, I
can get free from this world.

mah§r§ja, tumi to’ pandita-bara
mudhera mangala, tumi anvisebe

e d§sae ná bhavo’ para

Mah§r§ja, You are the most advised person. Please find any way to
give fortune to this fool, and please do not see me as an outlier.

mah§r§ja, galaya legeche phasa
krpa-asi dhori’, bandhana chediya,

puruse koroho d§sa

Mah§r§ja, the hook of materialism becoming tight around my neck.
Please get Your sword of clemency, cut this rope to pieces, and please
make this purusa-sukta d§sa into Your humble servant.

[adapted from Bhaktivinoda çh§kura’s Gopin§tha]
A pure devotee is like a touchstone.
Please give me—us—Your association for a long time. Please

remain with us for a long time. Let us celebrate much more of Your
Vy§sa-p¡ja in Your presence.

Your servant,
Puru¢a sukta d§sa

Pu¢pagop§la dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd alázatos hódolatomat lótuszlábaid porában, ezen a leg-
csodálatosabb napon! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundará-
nak! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked
isteni megjelenésed alkalmából!

A Caitanya-carit§m¥tában találhatunk egy gyönyörû párbeszédet,
amely ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu és R§m§nanda R§ya között hangzott el.
Szeretnélek ezen a kedvezõ napon ebbõl a beszélgetésbõl vett idézetek-
kel dicsõíteni Téged.

ªreyo-madhye kona ªreya¤ j¦vera haya s§ra?’
’k¥¢£a-bhakta-sa¯ga vin§ ªreya¤ n§hi §ra

„ A kedvezõ és üdvös cselekedetek közül melyik a legjobb az élõlény
számára? – hangzott ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu következõ kérdése.

R§m§nanda R§ya így felelt: Az egyetlen áldásos tett az, ha valaki
K¥¢£a bhaktáinak társaságát keresi.” (C.C.M.-l. 8.251.)

¼r¦la Prabhup§dot úgy hívják, hogy jagad-guru, az egész világ lelki ta-
nítómestere. Õ terjesztette el a nyugati világban a K¥¢£a-tudatos mozgal-
mat, Õ az alapító §c§rya. Tõle kaptunk mindent, a K¥¢£a-tudatos filozófiát,
amit tökéletesen bemutatott a könyvein keresztül, az odaadó szolgálat
gyakorlatát, a Hare K¥¢£a mah§-mantrát. Mindent amink csak van tõle
kaptuk, tõle kaptunk téged is Guru Mah§r§ja, a legértékesebb kincsün-
ket egy tiszta bhakta társaságát, aki megismertetett minket ¼r¦la
Prabhup§dával és az Õ csodálatos könyveivel, amiben benne rejlenek a
tanításai és utasításai minden ember számára.

Ahogyan R§m§nanda R§ya mondta mindenki számára az egyetlen ál-
dásos tett az, ha valaki K¥¢£a bhaktáinak a társaságát keresi. A bhaktákkal
való társulásnak két féle módja létezik. Az egyik a v§£¦, amikor fizikálisan
lehetünk együtt, a másik a vapu¤ társulás, amikor a vai¢£ava utasításait
követjük és ezáltal lehetünk együtt vele. Általában a lelki tanítómesterrel
való közvetlen társulás ritkábban adódik meg a bhakta számára, míg az
utasításait követve minden pillanatban érezheti a jelenlétét.
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Az elõzõ évben különleges kegyeddel áldottál meg minket és sok-
szor lehetett részünk a személyes társaságodban, aminek minden pillana-
ta felfoghatatlanul értékes kincs marad számunkra.

k§¯h§ra smara£a j¦va karibe anuk¢a£a?’
’k¥¢£a’-n§ma-gu£a-l¦l§ — pradh§na smara£a

„Mire kell szüntelenül emlékeznie minden élõlénynek? - tette fel a
kérdést ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu.

A legfontosabb amire mindig emlékeznünk kell, az Úr szent neve,
tulajdonságai és kedvtelései.” – válaszolta R§m§nanda R§ya.” (C.C.M.-l.
8.252.)

Személyesen lehetett errõl tapasztalatunk a közeledben, hogy Te min-
den pillanatban K¥¢£a nevére, tulajdonságaira és kedvteléseire emlékezel.
Róluk beszélsz és minket is erre tanítasz, hogy mi is így cselekedjünk.

„A gop¦k mindig K¥¢£áról beszélnek. Ti is mindig beszéljetek Róla.” -
mondtad az egyik beszélgetésünk közben.

A reggeli lecke során pedig a Venu-g¦tából meséltél:
„K¥¢£a és Balar§ma hazafelé jönnek az erdõbõl a tehenek és a gopák

társaságában. Amerre mennek mindenkit elbûvölnek az énekükkel és
K¥¢£a fuvolajátékának a hangjával, amerre õk mennek arra megy minden
élõlény, legyen akár mozgó, akár mozdulatlan. V¥nd§vana az a hely, ahol
mindenki K¥¢£át követi. K¥¢£ának és Balar§mának van egy gyönyörû kö-
tele sárga selyembõl, aminek gyöngyök vannak a végén, amikor fejik a
teheneket ezzel a kötéllel kötik össze a lábukat, hogy ne rugdossanak.
Ezt a kötelet néha a turbánjukon hordják díszként, néha pedig a vállu-
kon, derekukon vagy a kezükben van. Ez a kötél a szeretet kötele, amit
niryoga-p§ªának hívnak, ezzel kötözik magukhoz az élõlényeket. K¥¢£a és
Balar§ma, Õk Gaura és Nit§i akik eljönnek az anyagi világba a társaikkal
együtt, hogy felébresszék az élõlényeket és közel hozzák õket K¥¢£ához.
Azokat keresik, akik képesek K¥¢£a felé mozdulni, mert elég jámbor tet-
tet végeztek az életük során. Vannak azonban akik olyan szerencsétlenek,
mint a fák, s így nem tudnak mozdulni, de nem baj, K¥¢£a mindenkit
megõrjít a fuvolajátékával. Amikor a niryoga-p§ªa K¥¢£a kezében van ak-
kor tudatos arról, hogy hogyan cselekszik. De van, amikor ez a kötél
nem tudatos, ilyenkor az Úr Caitanya Mahaprabhu szolgái tartják a ke-
zükben és így próbálják megkötni a szeretetükkel az elesett lelkeket.

Ezek a bhakták visszamennek Vrajába és az útjuk során akit tudnak, össze-
gyûjtenek és magukkal visznek. Mint Ratha-y§tr§n az Úr Caitanya
Mah§prabhu magával vitte az ott lévõ élõlényeket még az Úr
Jaghann§thát is, ez minden nap megtörténik. Ez vicitram – nagyon cso-
dálatos.”

Kedves Guru Mah§r§ja, mivel ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu sa¯k¦rtana
mozgalmát terjeszted, meg tudsz minket kötni a K¥¢£a-iránti szeretet
kötelével. Annyi láthatatlan kötéllel köt gúzsba bennünket m§y§-dev¦,
de ha menedéket veszünk a lótuszlábaidnál és mindig, minden körülmé-
nyek között követünk Téged, akkor megszabadulhatunk ezektõl a sú-
lyosan nehéz bilincsektõl és helyettük a szereteted puha, selymes kötele
visszahúzhat minket Vrajába.

’dhyeya-madhye j¦vera kartavya kon dhy§na?’
’r§dh§-k¥¢£a-pad§mbuja-dhy§na — pradh§na

„¼r¦ Caitanya Mah§prabhu tovább kérdezett: A meditáció számtalan
változata közül melyikre van szüksége minden élõlénynek? Minden élõ-
lény legfõbb kötelessége, hogy R§dh§ és K¥¢£a lótuszlábain meditáljon. -
felelte R§m§nanda R§ya” (C.C.M.-l. 8.253.)

R§dhe-¼y§ma lótuszlábai örökké a szívedben vannak. Nagyon szeren-
csések vagyunk, hogy láthatjuk Õket, megérinthetjük isteni formáikat és
mindig meditálhatunk Rajtuk. Bár semmi képesítésünk nincsen ezekhez
a dolgokhoz, mégis R§dh§-¼y§masundara annyira kegyes, hogy a Te ked-
vedért eljött New Vraja Dh§mba, hogy a bhakták örökké láthassák Õket
és felajánlhassák Nekik a szolgálataikat. A 10. énekben K¥¢£a azt mondja,
hogy kizárólag a tiszta bhaktái erõs szeretete és kérése miatt jelenik meg a
feltételekhez kötött lelkek elõtt transzcendentális formájában.

„Ez a két ifjú a mesésen gazdag Kuvera két fia, és semmi dolgom
nincs velük. Devar¢i N§rada azonban, aki nagyon kedves bhaktám, és na-
gyon szeret Engem, azt akarta, hogy megjelenjek a szemeik elõtt, ezért
meg kell tennem, hogy felszabadítsam õket.” S.B. 10.10.25.

Köszönöm Guru Mah§r§ja a végtelen kegyedet, amiért ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundara lótuszlábainak a szolgálatában foglalsz le, könyörgöm
Hozzád a képességért, hogy minél jobban végezhessem ezt a szolgálatot
az egész életemen át és az elmém örökké a Róluk szóló gondolatokban
merülhessen el.
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up§syera madhye kon up§sya pradh§na?’
’ªre¢±ha up§sya — yugala ‘r§dh§-k¥¢£a’ n§ma’

„Mindazon dolgok közül, amelyeket az emberek imádnak, mi a leg-
fontosabb? R§m§nanda R§ya így felelt: A leginkább imádatra méltó do-
log R§dh§ és K¥¢£a szent neve, a Hare K¥¢£a mantra.” (C.C.M.-l.
8.256.)

„A kakukkokhoz hasonló bhaktáknak azonban nagyon szép hangjuk
van, mellyel az Úr szent nevét éneklik. Õk az Isten iránti szeretet mangó-
fájának édes gyümölcsét eszik. Az ilyen bhaktáknak édes hangulatok élve-
zetében van részük az Úr társaságában.” (C.C.M.-l. 8.258.)

Ha becsukom a szemem, akkor eszembe jutnak az elmúlt év nektári
emlékei. Nyári 12 órás bhajanák a Bhaktivedanta Manorban, Janm§¢±ami
fesztivál és a Szent Név fesztiválja New Vraja Dh§mában, szilveszteri
bhajana újra a Manorban. Gyönyörû dallamok, csodálatos ritmusok. A
mrdanga és a harmónium hangjai tökéletesen kisérték isteni hangodat,
amint a Szent Nevet énekelted.

Felejthetetlen emlékekként élnek bennem ezek a bhajanok. Ezekkel a
fesztiválokkal mindenkiben képes vagy felébreszteni az Úr Szent Nevé-
nek énekléséhez való vonzódást, még az olyan nyomorult személyekben
is, mint amilyen én vagyok.

A Szent Nevet hallani és énekelni a bhakta számára az eszközt és a célt
egyaránt jelenti. ¼r¦la Prabhup§da a10. énekben arról ír, hogy az Úr
magasztalása mind a három szinten elhelyezkedõ bhaktát vonzza.

„Aki felszabadult szinten áll az örökké hallgatja és énekli az Úr Szent
Nevét, mert tökéletesen tudja, hogy az Úr dicsõítése az egyetlen mód
arra, hogy transzcendentális helyzetében maradjon.”

„Aki próbál felszabadulni az úgy tekint az Úr Szent Nevének az ének-
lésére és hallására, mint a felszabadulás elérésének folyamatára, és õ is
érzi ennek az éneklésnek a transzcendentális boldogságát.”

„A karmik és az érzékkielégítõk szintén örömmel hallanak az Úr
kedvteléseirõl”

Guru Mah§r§ja, Te tökéletesen imádod az Úr Szent Nevét, a Maha-
mantrát, a tiszta és odaadó éneklésed által. Kérlek áldj meg engem is,
hogy egyszer igazán tudjam szolgálni és figyelmesen vibrálni a Szent Ne-
vet, ne csak az élvezetem egyik részének tekintsem és emiatt vonzódjam
Hozzá.

du¤kha-madhye kona du¤kha haya gurutara?’
’k¥¢£a-bhakta-viraha vin§ du¤kha n§hi dekhi para

„A gyötrelmek fajtái közül melyik a legfájdalmasabb? Nem ismerek
elviselhetetlenebb boldogtalanságot, mint elválni az Úr K¥¢£a
bhaktájától.” (C.C.M 8.248.)

Minden Veled töltött pillanat a legértékesebb idõ számomra, köszö-
nöm ezeket a felbecsülhetetlen értékû társulásokat. Szeretném, ha való-
ban az jelentené számomra is a legnagyobb szenvedést, ha nem lehetek
közel a lótuszlábaidhoz, nem pedig az ha nem juthatok közelebb és köze-
lebb az érzékkielégítésem tárgyaihoz. Mielõtt elmentél Indiába azt
mondtad a telefonba, hogy ha sokat osztunk, akkor itt leszel velünk. A
lelki tanítómester az utasításaiban él és a követõ él vele.

Ostoba és alkalmatlan vagyok rá, de szeretnék mindig Veled lenni,
azáltal, hogy folyamatosan és szigorúan követem az utasításaidat.

Guru Mah§r§ja, van egy titkos kincses doboz a szívemben, amiben a
Veled töltött személyes élmények drágaköveit õrzöm. Nagyon köszö-
nöm az eddigi kincseket és nagyon szeretném ha az évek során egyre
jobban és jobban tele lenne ez a ládika a társulásod csodálatosan édes
emlékeivel.

Kérlek, hogy a számtalan sértéseim ellenére tarts mindig a lótuszlá-
baid és a bhakták lótuszlábai szolgálatában.

Örök szolgád:
Pu¢pagop§la dev¦ d§s¦

R§dh§-k§nta d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja,

Tiszteletteljes hódolatom ajánlom lótuszlábaid porában! Minden di-
csõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundarának és ¼r¦la Prabhup§danak!

A tiszta odaadó szolgálat növénye nagyon különleges és ritka kincs
ebben a világban. Ezt a növényt csak K¥¢£a és hiteles képviselõje kegyé-
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bõl kaphatjuk meg. Az Úr Caitanya Mah§prabhu ezzel kapcsolatban így
tanította R¡pa Gosv§m¦t:

brahm§£¨a bhramite kona bh§gyav§n j¦va
guru-k¥¢£a-pras§de p§ya bhakti-lat§-b¦ja

Sok millió vándorló élõlény közül, amelyik nagyon szerencsés, le-
hetõséget kap arra, hogy K¥¢£a kegyébõl egy hiteles lelki tanítómesterrel
társuljon, s K¥¢£a és a lelki tanítómester kegyébõl megkapja az odaadó
szolgálat növényének a megját.

Te egy transzcendentális kertész vagy, mert mindenki szívében elül-
teted ennek a különleges növénynek a magját. Ez a mag azok a szabályok
és elõírások, amelyek által valaki elsajátítja az odaadó szolgálat tudomá-
nyát. Megtanítod, hogyan öntözzük ezt a növényt a hallás és  éneklés fo-
lyamatával. Az odaadás növénye nem valamilyen anyagi dologtól fejlõdik,
ezt csakis a K¥¢£áról való hallás és vibrálás növeszti. Amikor ez a növény
kihajt és nõni kezd, számtalan gyom fejlõdik ki vele együtt. Ahogy az is-
kolákban is tanítják, hogyan lehet ezeket a gyomokat kiirtani, úgy Te is
megtanítod nekünk, melyik az igazi növény, és hogyan ápoljuk. Amikor
valaki megfelelõen gondozza ezt a növényt, oltalomra talál K¥¢£a lótusz-
lábainál és kivirágzik majd gyümölcsöt terem. Ez a gyümölcs abban a
vágyban nyilvánul meg, hogy szolgáljuk és elégedetté tegyük K¥¢£a érzé-
keit. A Te szíved tele van ezzel a gyümölccsel és próbálsz minket, hogy
mi is kóstoljuk meg ezt az édes gyümölcsöt. A Te szívedben csak az a vágy
él, hogy elégedetté tedd K¥¢£át és az Õ társait. Ebbõl megértettem, hogy
mindig az istenszeretet gyümölcsét ízleled. Én azonban csak egy közön-
séges ostoba kertész vagyok, aki az érzékkielégítés keserû gyümölcsét
rágcsálom. A szívem pedig tele van mindenféle gyomnövénnyel. Kérlek
segíts felismerni és eltávolítani ezeket a gazokat. Ezt csak a kegyedbõl le-
het sikeresen kitisztítani.

Köszönöm, hogy eddig is lefoglaltál szolgálatodban.

Jelentéktelen szolgád:
R§dh§-k§nta d§sa

R§dh§ K¥¢£a d§sa
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Ne-
ked! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak!

Szeretnélek köszönteni megjelenésed alkalmából …valami hiányzik?

Gondolkozom …
Próbálok rájönni …
Nehéz …
… valami hiányzik!!!

Szeretném megkapni, szeretném elérni, szeretném végre megérteni
… a társaságod, és a fontosságát.

Szeretném elengedni, szeretnék megszabadulni tõle, szeretném vég-
re kitisztítani … azt a mocskot a szívembõl, ami nem hagyja, hogy igazán
megértselek és tudjalak szolgálni TÉGED.

Felajánlás? Tudom, hogy kinek írom, de nem tudom, mit tudnék írni
… valami hiányzik!

Ha magamba nézek, semmi … mindenki tudja a folytatást. Én miért
nem,  én miért nem tudom ezt komolyan gondolni?

Nem vagyok õszinte … ez hiányzik?
Imádkozom …
Kérem a segítséged …
Nehéz …
… tényleg ez hiányzik!!!
Kegyed egyetlen csöppjével a fûszálnál is … mindenki érti a folyta-

tást? Én miért nem, én miért nem tudom ezt komolyan elfogadni?
Megírjam? Tudom, hogy meg akarom írni, de nem vagyok elég

õszinte … ez hiányzik!
Szeretnék kérni, szeretnék kapni, és szeretném végre elfogadni …

azt a segítséget, amit kapok, hogy tisztítsam a szívem.
Szeretném megérteni, szeretném elérni, szeretném végre megkapni

… a társaságod, hogy tudjalak szolgálni TÉGED.
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Japázok …
Olvasok …
Szolgálok …
… tényleg ez hiányzott.
Engedd meg, hogy köszöntsön megjelenésed napján jelentéktelen

szolgád:

R§dh§ K¥¢£a d§sa

R§dh§-vallabha d§sa
Keves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat ezen a csodálatos és min-
dennél kedvezõbb napon! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!
Minden dicsõséget Neked!

Ezen a napon mindig arra gondolok, hogy mennyi mindent kaptunk
Tõled. Csodálatos templomok, csodálatos m¡rtik, nyári szemináriumok,
könyvek, fesztiválok, bhakták … mindezek csak egy tiszta bhakta kegyé-
bõl nyilvánulhatnak meg. Büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen csodálatos
lelki tanítómester tanítványa lehet. Hogy tudjuk ezt Neked mind meghá-
lálni?

Az érzékkielégítés vágyától megtévesztett elmém gyakran még fel
sem ismeri dicsõséges tetteidet. Guru Mah§r§ja, Te mindent megteszel,
hogy kimentsd az elesett lelkeket a Kali yuga kegyetlen tengerébõl.

tva° na¤ sandarªito dh§tr§      dustara° nistit¦r¢at§m
kali° sattva-hara° pu°s§°      kar£a-dh§ra iv§r£avam

„Úgy hisszük, a gondviselés akaratából találkoztunk veled, hogy el-
fogadhassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik
át akarnak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulaj-
donságát elpusztítja.”        (SB.1.1.22)

Megtanítasz bennünket arra, hogy hogyan alkalmazzuk azt a csodála-
tos filozófiát, melyet ¼r¦la Prabhup§dától kaptunk. Mik azok a praktikus
tevékenységek, amelyeket a jelenlegi helyzetben kell gyakorolni, hogy
eleget tegyünk ¼r¦la Prabhup§da vágyának, hogy minden faluban és vá-
rosban énekeljék az Úr szent nevét.

Például az év elején 1%-os marathont kell rendeznünk, ahhoz, hogy
biztosítsuk egyházunk jövõjét. Ennek a missziónak voltam én is a tagja az
idén. Három csodálatos bhakta társaságában csináltam végig.  Egy parányi
mértékben talán sikerült elégedetté tenni Téged.

Mégis úgy érzem, lehet, hogy nem is ez volt az elsõdleges szempont,
amiért arra utasítottál, hogy csináljam. Az Úr ¼r¦ K¥¢£a elküdte ¼r¦
Uddhavát V¥nd§vanába, hogy vigye el a brijbasiknak az üzenetét. Ezzel
megmutatta, hogy V¥nd§vana lakóinak micsoda premájuk van szertetett
barátjuk, gyermekük és kedvesük, az Úr ¼r¦ K¥¢£a felé.

Ezen a marathonon én is rengeteget tanultam. Gop¦candra prabhu
példát mutatott alázatosságával. Laci prabhu (Potter) önzetlen szolgálat-
készségével tette elégedetté a csapat tagjait. A°ªu prabhu õszinteségével,
csodálatos leckéivel és k¦rtanáival vált kedvessé szívünknek. Vajon mikor
fognak bennem is megnyilvánulni ezek a nélkülözhetetlen tulajdonsá-
gok?

Guru Mah§r§ja, nagyon köszönöm ezt a szép tanítást, amit ebben a
szolgálatban kaptam Tõled, ezen kedves bhaktákon keresztül. Talán egyszer
majd én is alázatos, szolgálatkész és õszinte tanítványoddá válhatok.
Kegyedbõl nagyszerû bhakták vesznek körül és sok tanítást kapok tõlük
nap mint nap. Ezt mind Neked köszönhetjük.

Guru Mah§r§ja, minden dicsõséget Neked!

Parányi szolgád:
R§dha-vallabha d§sa
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R§dh§-ku£¨a dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Május 03-án 10 éve, hgy elsõ avatást kaptam Tõled, szeretett lelki ta-
nítómesteremtõl. Nagyon köszönök mindent, amit kaptam Tõled. Na-
gyon szeretném, ha az elkövetkezendõ 10-20 stb. években nem fájna
miattam a fejed. Örök hálával:

Szolgád
R§dh§-ku£¨a dev¦ d§s¦

Ui. Ezt a comot küldtem Neked, és szerettem volna, ha megkapod,
de erre nem volt lehetõség. Most kérlek, fogadd el felajánlásként, mert
minden benne van ebben a pár sorban. Köszönöm. Szolgád: R§dh§-
ku£¨a dev¦ d§s¦

R§dh§¯g¦ d§s¦
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked, megjelenésed kedvezõ nap-
ján!

Ez a nap nagyon kedves minden bhakta számára, mert ilyenkor kife-
jezhetjük köszönetünket, hálánkat és szeretetünket Neked, amiért el-
hoztad nekünk ide Magyarországra a K¥¢£a-tudatot, segítesz a lelki éle-
tünkben és lelkesítesz minket az odaadó szolgálatra.

A Te életed egy példa nekünk, arra, hogy igazából mit is jelent Guru
és K¥¢£a szolgálata. Minden szavaddal és tetteddel Õket dicsõíted és
szolgálod. A Te vágyadból és rendkívüli erõfeszítésedbõl jött létre Új
Vraja Dh§ma és jött el ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§ masundara, ¼r¦ Govardhana-l§la
és Gaura-Natar§ja hozzánk. Megadtál nekünk mindent ahhoz, hogy tud-
juk gyakorolni a lelki életet és az áldásaid örökké velünk vannak. Kérlek,

add a kegyed, hogy igazán tudjam értékelni mindazt, amit Tõled kaptam
és, hogy el tudjam fogadni az áldásaidat, ne legyen az elmém egy akadály.
Mert a kegy az mindig jön, de nem csak akkor kell elfogadni, amikor az
megegyezik az elme vágyával, hanem akkor is, ha éppen különbözik tõle.

Kérlek, add nekem az indokolatlan kegyedet, hogy tudjak fejlõdni a
lelki életben, és mindig tudjam értékelni a bhakták társaságát.

Szeretném még egyszer megköszönni Neked mindazt, amit értem
tettél.

Jelentéktelen szolgád:
R§dh§¯g¦ d§s¦

R§dh§radya d§sa
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek engedd meg, hogy felajánljam tiszteletteljes hódolatomat!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak!

Gyakran eszembe jut az elsõ alkalom, amikor láttalak. Az volt az elsõ
program, amin részt vettem. Amikor felmentél a színpadra, a bhakták le-
borultak. Nagyon felháborodtam azon, hogy miért alázkodnak meg így
valaki elõtt. Aztán elkezdtél beszélni. Rövid idõ múlva már azon gondol-
kodtam, hogy ki lehet-e fejezni jobban az irántad érzett tiszteletet, mint
hogy leborulunk elõtted. Az elõadás után ottmaradtál és kérdésekre vá-
laszoltál. Amint észrevettem én is odafurakodtam, mert még és még
hallani akartam. Végül kaptam valakitõl egy virágot a füzéredbõl. Otthon
elraktam, kiszárítottam és több évig õrizgettem. Sokáig úgy imádkoztam
K¥¢£ához, hogy közben ezt a virágot szagolgattam.

Végtelen szerencsémnek köszönhetõen egyszer alkalmam nyílt hal-
lani egy tiszta bhaktát amint a Legfelsõbb Úrról beszél. Lenyûgözött a
tisztaság és az önérdek-nélküliség. Porrá törve büszkeségemet tudá-
soddal rávettél, hogy hódolatomat ajánljam ennek a tiszta bhaktának, s
megajándékoztál egy virággal, ami ennek a tiszta bhaktának a testét díszí-
tette.
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Halhattalak, leborulhattam elõtted, megkaphattam a maha-
prasadamodat egy virág formájában. Vajon elég egy élet, hogy megkö-
szönjem Neked ezt a pár pillanatot?

Szégyellem, de képtelen vagyok meghálálni Neked. Szégyellem, ha
nem csinálom, amit kérsz, szégyellem, ha nem vagyok lelkes szolgálni a
bhaktákat, Téged vagy R§dhe-¼y§mát. Szégyellem a tehetetlenségemet az
anyagi vágyaimmal szemben.

Szembesülnöm kell azzal, hogy milyen keveset érek s, hogy milyen
értékes a bhakták kegye. Kérlek add a végtelen kegyedet, mint eddig, légy
mindig szigorú hozzám s fogadj el mindent, amit adhatok Neked s így az
életem tökéletes lesz.

Semmirekellõ szolgád:
R§dharadya d§sa

Rai Raya dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundarának! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!
Minden dicsõséget Neked!

K¥¢£a mondja a Bhagavad-g¦t§ban, hogy ha valaki elmagyarázza a tu-
dományt másoknak, és feláldozza a kényelmet, és lemondásokat végez
azért, hogy másokat tanítson, az nagyon-nagyon kedves Neki.

Kedves Guru Mah§r§ja, aki olyan kedves vagy az Úr K¥¢£ának, és a
legkedvesebb vagy nekünk, kérlek, hadd köszöntselek Téged tisztelettel
és szeretettel a megjelenésed alkalmából.

Azt, hogy kimentettél engem is az élet pokoli helyzetébõl, nem tu-
dom visszafizetni Neked, de megpróbálom az adósságot törleszteni azzal,
hogy én is nagy elszántsággal próbálok részt venni ¼r¦la Prabhup§da
missziójának beteljesítésében. Nagyon-nagyon köszönök Neked min-
dent, a sok gondoskodást, az értékes társulásod és lótuszlábad szolgálatát.

Hasznavehetetlen szolgád:
Rai Raya dev¦ d§s¦

R§mapriya d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisance’s. All glories to ¼r¦la Prabhu-
p§da. All glories to your Vy§sa-p¡ja celebration.

I read my God brothers and sisters words of praise of you and to you
on every Vy§sa-p¡ja celebration they glorify you in flowing words of
Sanskrit they praise you in poetry and song they speak of your un-
ending work for your Spiritual master, your love for K¥¢£a and your love
and understanding of them as your disciples or aspiring disciples, I
cannot express myself as elegantly as them even though I agree with
every word.

All that I can offer you Guru Mah§r§ja is my love feeble though it is
and the hope that I am never any trouble or worry to you as you work
tirelessly for ¼r¦la Prabhup§da.

Guru Mah§r§ja please enjoy your day.

Your loving disciple
R§mapriya d§sa

R§ma-vij§ya d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának és az Úr Caitanya sa¯k¦rtanos bhaktáinak!

Megint eltelt egy év, és a tanítvány újra lehetõséget kap, hogy kinyilvá-
nítsa Szeretett lelki tanítómesterének, hogyan érez iránta. Köszönöm,
hogy ebben az évben is tollat ragadhatok és mélyen elgondolkozhatok
rajtad.

Kedves Guru Mah§r§ja! Te olyan sokat teszel azért, hogy minden
bhakta a helyes irányba menjen. Az igazság, a vallás, a józanság képviselõje
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vagy. Harcolsz fáradhatatlanul a lelkünkért, szenvedsz helyettünk is, kija-
vítod a hibáinkat, bátran küzdesz az anartháinkal és bízol benne, hogy
megértjük és elfogadjuk a segítségedet. Imádatra, szeretetre és tiszteletre
méltó vagy. Egy valódi Tisztelendõ Úr vagy. Felelõsségek és kötelességek
ezreit cipeled a válladon és mégis rendíthetetlen vagy ¼r¦la Prabhup§da
missziójának szolgálatában.

Guru Mah§r§ja! Te már a másik oldalon vagy. Kérlek áldj meg, hogy
megérthessem és tovább gyakorolhassam a K¥¢£a tudatot. Köszönöm,
hogy szolgálhatlak õszinte, felhatalmazott tanítványaidon keresztül.

Szerencsés, örök szolgád:
R§ma-vij§ya d§sa

R§sa-l¦l§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Egy régebbi leckén hallottam ¼r¦la Puri Mah§r§jatól, hogy a legna-
gyobb kegy, amit eddig az Úr Gaur§¯ga adott, az ¼r¦la Prabhup§da. Õ az
Úr Gauranga kegyének megszemélyesítõje, és mi az Õ kegyébõl talál-
kozhattunk Veled. Nélküled, ¼r¦la Prabhup§da kegye nélkül minden tö-
rekvésünk értelmét vesztené. Mint mondtad: K¥¢£a közvetlenül nem
fogja elfogadni a szolgálatot. Mi szolgáljuk a lelki tanítómestert, Õ elfo-
gadja azt, a hibákat elnézi, kiszûri annak tiszta lényegét, és átadja
K¥¢£ának.

Ez a folyamat, másképp csak felszabadult személyek szolgálhatnák
K¥¢£át. Köszönöm a lehetõséget az odaadó szolgálatra, bár tudom, Te azt
szeretnéd, hogy a „kiszûrés” után maradjon is valami a hibákon kívül, amit
át lehet adni K¥¢£ának.

yat-sevay§ bhagavata¤      k¡±a-sthasya madhu-dvi¢a¤
rati-r§so bhavet t¦vra¤      p§dayor vyasan§rdana¤

A lelki tanítómester lábának szolgálatával az ember képes lesz arra,
hogy transzcendentális eksztázis alakuljon ki benne az Istenség Személyi-
sége szolgálatában, aki Madhu démon örök ellensége, s akinek szolgála-
ta véget vet az ember anyagi szenvedésének. (SB. 3.7.19.)

Köszönöm, hogy meghallgattál!
Boldog Születésnapot Guru Mah§r§ja!

Jelentéktelen szolgád:
R§sa-l¦l§ dev¦ d§s¦

Rasa-ras¦n¦ d§s¦
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget az ISKCON-guruknak!

Kérlek, engedd meg, hogy e kedvezõ napon én is csatlakozhassam a
Téged ünneplõ sok-sok bhakta mögé. Szeretném Neked megköszönni
mindazt, ami a K¥¢£a-tudatot jelenti számunkra, mindazt, amit Te tettél
elérhetõvé számunkra. A templomokat, Náma hattákat, Új Vraja Dh§mát,
a könyvosztást, pras§dam osztást, harin§mokat, a japázást, olvasást, a
bhakták társulását és menedékét.

Mindezeket áthatod, mindenhol ott vagy, hogy összefogva a magyar
y§trát beteljesítsük ¼r¦la Prabhup§da misszióját. Társulva nap mint nap a
tanítványaiddal lelkesítõ látni, hogy az Irántad érzett szeretetükben
mennyi mindent hajlandóak megtenni vagy feladni. Imádkozom azért,
hogy egy napon szolgálni tudjam ezeket a nagyszerû vai¢£avákat, mert
tudom, hogy akkor Te is elégedett leszel.

Köszönöm szépen, hogy itt lehetek a bhakták társaságában, és nagyon
szerencsésnek érzem magamat, hogy ismerhetlek Téged.

Törekvõ szolgád Indradyumna Mah§r§ja szolgálatában:
Rasa-rasin¦ d§s¦
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Raseªvar¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

m¡ka° karoti v§c§la°      pa¯gu° la¯ghayate girim
yat-k¥p§ tam aha° vande      ªr¦-guru° d¦na-t§ra£am

„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, az el-
esett lelkek megmentõjének, akinek a kegyébõl a néma szónok lehet, és
a béna hegyeket szelhet át.”

A mostani helyzetemben különösen aktuális ez a vers. Mióta meg-
született Tulaszi, nincsen rendes sadhanám, néha eljutok Mangalára, ritkán
guru-p¡jára, leckére, egyszer-kétszer végzek szolgálatot R§dhe-¼y§mánál,
nagyon keveset olvasok. Csak azért mûködne mégis a dolgok, mert Te és
Atula K¥¢£a prabhu adjátok a kegyeteket. Ezért tudok japázni, és elfo-
gadni a helyzetemet, hogy most Tulaszi a „m¡rti”, és ez a szolgálatom.

Sokszor irigylem az istentestvéreimet, mert személyesen társulhat-
nak Veled, de aztán az intelligenciám közbeszól, és azt kérdezi: „Megér-
demled? Nem mindenki részesülhet ilyen kegyben! Mit adsz te Guru
Mah§r§janak!” Ezek után egy ideig megint lecsöndesedik az irigységem.

Köszönöm azokat a rövid idõket, amikor összetalálkozunk, itt a far-
mon és Tulaszinak adod a figyelmed.

Köszönöm, hogy ilyen férjet adtál nekem, igaz én akartam minden-
áron „Atuláné” lenni, de Te jártál közben, hogy ez sikerüljön. A férjemen
keresztül nyilvánulsz meg, sok-sok türelemmel, kitartással vezet engem
a lelki úton, pedig nagyon nehéz velem, mert az anyagi ragaszkodásaimat
nehezen adom fel. Te adod mindezt neki, õ pedig próbálja felém közvetí-
teni.

Köszönöm, hogy így vigyázol ránk.
Mindig azért imádkozom, hogy Tulaszit szépen, K¥¢£a-tudatosan tud-

jam nevelni, hogy bhakta legyen belõle, az Úrnak jó szolgája. Persze ehhez
az kell, hogy én jó példát mutassak neki.

Te adsz menedéket a férjemnek, õ nekem és együtt próbáljuk Tulaszit
a jó irányba terelgetni.

Kérlek, Guru Mah§r§ja, ne haragudj rám, add a mérhetetlen kegyed,
hogy bhakta tudjak lenni, és Tulaszit is annak tudjam nevelni.

Köszönöm szépen! Hare K¥¢£a!

Jelentéktelen, irigy szolgád:
Raseªvar¦ dev¦ d§s¦

Bhaktin Réka
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábad porában! Min-
den dicsõséget Neked! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Kérlek engedd meg, hogy köszöntselek e kedvezõ napon, a Te meg-
jelenési napodon! K¥¢£a végtelenül kegyes és elküldi tiszta bhaktáit, hogy
felszabadítsák az elesett élõlényeket. A Caitanya-carit§m¥tában ez áll:

brahm§£¨a bhramite kona bh§gyav§n j¦va
guru-k¥¢£a-pras§de p§ya bhakti-lat§-b¦ja

„Brahma univerzális teremtésében vándorolva néhány szerencsés lé-
lek megkaphatja a bhakti-lata, az odaadó szolgálat növényének magját. Ez
mind Guru és K¥¢£a kegyébõl történik.”

K¥¢£a elküldte ¼r¦la Prabhup§dát, hogy prédikáljon a nyugati embe-
reknek. Õ pedig felhatalmazta tanítványait, hogy folytassák a prédikálást
az egész világon. És most Te itt vagy velünk. Eljöttél, hogy megments
minket. Imádkozom azért, hogy képes legyek kihasználni ezt a nagyszerû
lehetõséget az életemben, hogy találkoztam Veled.

Egy leveledben, melyet a magyar-yathra bhaktáinak küldtél, a követke-
zõt írod: „Az életemet ¼r¦la Prabhup§dának szenteltem. Nincs semmi má-
som, mint ez a szolgálat.” Guru Mah§r§ja! Kérlek adj õszinte vágyat, hogy
én is Neked tudjam szentelni az életemet és ezenkívül ne legyen más cé-
lom ebben a világban. Mindennap azért imádkozom, hogy a Te vágyaidat
képes legyek a saját vágyaimmá tenni, mert ez a tanítvány kötelessége.
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A szívem tele van anarthákkal, vágyakkal. Ezeket nap mint nap tapasz-
talom küzdök velük, és bízok a kegyedben, szavaidban, hogy ezek el fog-
nak tûnni egyszer és nem jelentenek majd akadályt a végsõ cél elérésé-
ben.

Kérlek add, hogy mindig menedéket tudjak Nálad venni. Tarts örök-
re lótuszlábad árnyékában!

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Réka
Eger

Bhaktin Reni
Kedves ¼ivar§ma Sv§m¦ Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolataimat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget megjelenési napodnak!

Egy rövid bemutatkozással kezdeném. Majláth Péterné Reni, Eger-
ben ismerkedtem meg a K¥¢£a-tudattal egy évvel ezelõtt a társam lévén,
aki mostanra már a férjem és úton van már egy kis lélek is, akinek a jöve-
telét június 17-ére ígérték az orvosok. Együtt gyakoroljuk a K¥¢£a-tuda-
tot, próbáljuk egymást segíteni, mikor egyikünk elfárad, akkor a másik
ott van támasznak. Szeretnélek dicsõíteni a Te megjelenési napodon így
levélben, mert az ünnepségre nem biztos, hogy el tudok jutni. Olyan el-
esettnek érzem magam, nem tudom, hogy mit is írhatnék egy ilyen
emelkedett és tiszta személynek, mint amilyen Te vagy. A szívem még
olyan szennyes és az elmém egyfolytában csapongó. Arra sem vagyok
méltó, hogy felajánlást írjak.

Kedves Mah§r§ja! Köszönöm szépen, hogy megismertetted a K¥¢£a-
tudatot Magyarországgal, és így én is kaphattam ebbõl a kegybõl, így ta-
lán valamikor visszajuthatok a lelki világba. Megpróbálom tõlem legjob-
ban telhetõ módon szolgálni a bhaktákat és talán, így valamennyire elége-
detté tudlak tenni Téged, Prabhup§dát, K¥¢£át és az összes bhaktát.

Szeretném az életemet a K¥¢£a-tudatnak ajánlani, de az elmém még

nagyon feltételekhez kötött. Szeretném megköszönni, hogy átsegítesz a
nehézségeken a tanításaiddal.

Áldásodat kérve köszöntelek Téged megjelenési napodon! Minden
dicsõséget Neked Mah§r§ja! Elnézést kérek sértéseimért, s köszönök
mindent!

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Reni

¼ac¦s¡ta d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótusz lábaid porában ezen
a kedvezõ napon! Minden dicsõséget neked, és minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate bhaktived§nta-sv§min iti n§mine

namas te s§rasvate deve gaura-v§£i-prac§ri£e
nirviªe¢a-ª¡nyav§di-p§ªc§tya-deªa-t§ri£e

A napokban küldött ¼r¦la Bhakti Balabh Puri Goswami Mah§r§ja egy
SMS-t, amelyben azt kérdezte a bhaktáktól, hogy ha látjuk a lelki tanító-
mesterünket és K¥¢£át egymás mellett, akkor melyiküknek hódolunk le
elõször? Nekem nem volt lehetõségem ezen elgondolkozni, mert én
már utólag értesültem az üzenetrõl egy reggeli lecke keretein belül, így
a helyes választ is megkaptam mellé: elõször a lelki tanítómesterünknek
kell lehódolnunk, aztán megkérdezzük tõle, hogy az a személy, akit mel-
lette látunk, valóban K¥¢£a-e. Ha valóban K¥¢£a, akkor lehódolunk
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neki. Mivel mi nem ismerjük személyesen K¥¢£át, ezért a lelki tanító-
mesterünktõl kell megkérdeznünk, hogy mit kell tennünk. Máskülön-
ben, ha a saját elménkre hallgatunk, akkor nem biztos, hogy helyes vég-
következtetésre jutunk azáltal.

Egyik Vy§sa-p¡j§ leckén mesélted, hogy Indiában találkoztál egy fej-
lett bhaktával, aki azt mondta neked, hogy meg tudja mondani a
svar¡pádat és akár még a lelki világba is el tud vinni téged. Elgondolkoz-
tál azon, amit hallottál, és végül arra a végkövetkeztetésre jutottál, hogy
nem akarsz semmit sem, ami nem ¼r¦la Prabhup§dától, szeretett lelki ta-
nítómesteredtõl jön. Lehet, hogy nem jön azonnal az eredmény, de csak
azt fogadod el, amit ¼r¦la Prabhup§da ad neked.

Valóban mindent a lelki tanítómesterünktõl kapunk. Az õ kegyébõl
kapjuk meg a bhakták társaságát, amelybõl pedig minden más automati-
kusan megnyilvánul: a szent név éneklése, a m¡rtik imádata, a prasádam
megtisztelése, a transzcendentális tudás hallgatása és osztása. Az igazi
ajándékok pedig azok a lelki utasítások, melyek az életünket és a lelkün-
ket kellene, hogy jelentsék.

Amikor azt gondoljuk, hogy van a birtokunkban olyan dolog, amit
nem a lelki tanítómesterünktõl kaptunk, vagy pedig nem az õ kegyébõl
jutott el hozzánk, akkor azt a gondolatot a lelki élettõl való eltávolodá-
sunk kezdetének tekinthetjük. Hiszen mi másra lenne szükségünk ahhoz,
hogy élvezni tudjunk valamit, ha nem a birtoklás érzésének köde? Nem-
csak az anyagi javakra, hanem csekélyke tudásunkra és képességeinkre is
érvényes ez a szennyezett tudat. Hamis önazonosításunk nem fogja en-
gedni, hogy ne gondoljuk magunkat különlegesebbnek a többi bhaktánál
– és végül a lelki tanítómesterünknél. A sértések, melyeket büszkesé-
günknek köszönhetõen követünk el felsõbbrendûségünk teljes tudatá-
ban, nem állnak meg a közvetlen környezetünkben élõ bhaktáknál. Az
öntömjénezésbõl származó sûrû füstnek és a sértések visszahatásainak
köszönhetõen lassan elveszítjük csekélyke lelki látásunkat, és fokozato-
san anyaginak fogjuk tekinteni mind a bhakták társaságát, mind pedig az
odaadó szolgálat folyamatát. Ezt követõen pedig mérhetetlen intelligen-
ciánkkal újabb és újabb hibákat fedezünk fel, amelyek még jobban meg-
gyõznek minket arról, hogy valahol máshol van a helyünk. Egyenes út
vissza - az anyagi világba.

Egyetlen módon menekülhetünk meg ebbõl az elátkozott helyzet-
bõl: ha alázatos hangulatban elkezdjük felismerni a saját hibáinkat és azok

fõ forrását, alaptalan büszkeségünket, mely abból fakad, hogy elfelejt-
keztünk lelki tanítómesterünkrõl. Megint elfelejtettük megköszönni a
kegyét, hogy végezhetjük a szolgálatunkat, és hogy valamilyen mérték-
ben mi is hozzájárulhatunk ¼r¦la Prabhup§da és az Úr Caitanya missziójá-
nak beteljesítéséhez.

A mai nap különlegesen áldott, mert most kivétel nélkül mind-
annyian emlékezhetünk erre a megmásíthatatlan tényre. Ezért imádko-
zom én is, hogy minden nap ebben a tudatban tudjam folytatni tovább a
szolgálatomat. Kérlek, segíts, hogy megszabaduljak helytelen mentalitá-
somtól, s ne csak akadály legyek ¼r¦la Prabhup§dának és ¼r¦ K¥¢£ának
végzett szolgálatodban. Köszönöm végtelen türelmedet.

Örök szolgád:
¼acis¡ta d§sa

Sanatana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatom lótuszlábaid porában! Min-
den dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundarának és ¼r¦la Prabhup§danak!

Az Úr K¥¢£a azt mondja a Bhagavad-g¦t§ban: „ya ida° parama° guhyam
mad-bhakte¢v abhidh§syati / bhakti° mayi par§° k¥tv§ m§m evai¢yaty
asa°ªaya¤” … Nincs kedvesebb szolgája, mint aki az Õ üzenetét prédi-
kálja. Te a szívedbe zártad ¼r¦la Prabhup§da misszióját, és az egész életedet
adod a K¥¢£a-tudat terjesztésére.

A ¼r¦mad-Bh§gavatam egy további tulajdonságát is leírja egy tiszta
bhaktának:

tapyante loka-t§pena      s§dhava¤ pr§yaªo jan§¤
param§r§dhana° tad dhi      puru¢asy§khil§tmana¤

Azt mondják, hogy a nagy személyiségek önként szenvedéseket vál-
lalnak, hogy segítsenek az emberek általános tömegének szenvedésén.
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Azt mondják, hogy ez a mindenki szívében jelenlevõ felsõlélek imádatá-
nak legmagasabb formája. Sokszor mondod, hogy fáj a fejed. De ez nem
egy közönséges betegség. Mondtad, hogy nem nagy probléma egy sze-
mély karmáját felégetni, de Téged sok-sok személy karmája terhel. Azt is
mondtak, hogy összefüggés van aközött, hogy mi történik a magyar
yatrában (sõt, hogy mi történik Magyarországon), és aközött, hogy mi
történik Veled.

Kedves Guru Mah§r§ja, tudom, hogy az elmúlt években sok fájdal-
mat kellett elviselned, különbözõ okok miatt, sok bhakta elhagyta a tár-
sulásod vagy szolgálatod. Egyszer Caitanya Prabhu mesélt el rövid szto-
rit, miszerint azt montad egyszer, hogy K¥¢£a azért küldött engem Ne-
ked, hogy teszteljen. De Te ennek ellenére elfogadtál lelki fiadként.
Guru Mah§r§ja, bár nagyon rossz fiad vagyok, de soha nem foglak elhagy-
ni, és szívem mélyen egyetlen vágyam, hogy átvegyem tõled a családi
örökségünket, és tovább vigyem és szolgáljam azt a missziót, amit Te kap-
tál szeretett lelki nagyapámtól, ¼r¦la Prabhup§datól. Kérlek bocsátsd
meg a problémákat, amit okozok, és tarts meg mindörökre lótuszlábaid
szolgálatában.

Örök szolgád:
San§tana d§sa

Sankírtana dása
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Amikor elõször láttam a rózsaszín lepelben zenélõ fiúkat, azt gondol-
tam külföldiek. Valami volt az orrukon, nem értettem mi az. Talán, hogy
le ne égjen? Azt viszont láttam és értettem, hogy nagyon természetesek
és nem úgy viselkednek, mint az átlag emberek.

Pár évvel késõbb találkoztam egy fiúval, aki ezt kérdezte: „Szia, tudsz
adni adományt?” Ugyanaz sugárzott belõle is, mint a zenélõ fiúkból, de õ

nadrágban és pólóban volt. Nem tudtam neki nemet mondani, csak néz-
tem rá, és nem tudtam, mi az, amitõl õ ilyen. Adtam adományt és kaptam
könyvet, amit csak késõbb olvastam el.

Nem sokkal késõbb egy pizzériában dolgoztam és hallottam valami
zenét, kimentem az elsõ emeleti teraszra, lenéztem és láttam egy zenés
felvonulást ugyanolyan fiúkkal és lányokkal. Nagyon tetszett! Én nem
tudnám ezt csinálni ilyen felszabadultan és boldogan.

Aztán a sor elején megláttam egy személyt, aki ütött valamit, ami a
markában volt, mindezt lehajtott fejjel, ügyet sem vetve a külvilágra.
Most már tudom Te voltál az Guru Mah§r§ja. Azóta sok minden válto-
zott. A tilaka nem leégés ellen van és azok a sa¯k¦rtanás és bhajanás fiúk a
Te inspirációdra voltak ott és vannak a mai napig.

A Te odaadásodnak és törõdésednek köszönhetõen én is közéjük tar-
tozom, a Te nagy családodba.

Ebben a leírásban Te vagy a fõhõs, én pedig az a személy, akit a fõsze-
replõ megment a legnagyobb veszélytõl, az anyagi léttõl: születés, beteg-
ség, öregkor, halál. A fõhõsök csak a forgatás ideje alatt játszák a meg-
mentõ szerepét, de Te egész idõ alatt azon fáradozol, hogyan ments meg
még több személyt. Köszönöm a segítségedet és kérlek, tarts meg min-
dig a társaságodban, ne haragudj, ha nem teszek eleget valamilyen kéré-
sednek vagy utasításodnak!

Örök szolgád:
Sa¯k¦rtana dása

Santa d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked!

Itt ülök a felajánlásom elõtt, és azon gondolkozom, hogy szégyell-
hetném magam, hogy most rögtön nem tudok száz verset írni a dicsõsé-
gedrõl. Sok minden van a fejemben, de hogyan írjam le? Pedig ez a leg-
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könnyebb dolog. Egy olyan személyt dicsõíteni, akiben minden jó tulaj-
donság megtalálható, aki a legkegyesebb hozzám, a legkedvesebb, aki arra
tanít, hogyan térhetek vissza K¥¢£ához, aki mindig minden körülmények
között a legjobbat akarja nekem. De mivel nem vagyok hozzászokva -
most még - hogy magamon kívül valaki mást dicsõítsek, ezért a leg-
könnyebb dolog is nagyon nehéz nekem.

Van egy híres verse Prahl§da Maharájának, amelyben azt mondja: „Lá-
tom, hogy sok szent van a világon, de csak a saját felszabadulásuk érdekli
õket…. Én azonban nem akarok egyedül felszabadulni s magam mögött
hagyni ezeket a szerencsétlen ostobákat és gazembereket. Tudom, hogy
K¥¢£a-tudat nélkül, anélkül, hogy elnyerné lótuszlábad menedékét, sen-
ki sem lehet boldog. Szeretném hát visszahozni õket Lótuszlábad oltal-
mába!” Te is pont ilyen vagy. Para-dukha-dukhi, ahogy Prahl§da magyarázza:
mindig boldogtalan, ha a feltételekhez kötött lelkeket a materializmus
boldogtalan állapotában látja, s ezért szerte a világon buzgón hirdeti a
K¥¢£a-tudatot.

Személyes példáddal, instrukcióiddal, leckéiddel megtanítod ne-
künk a K¥¢£a-tudat gyakorlását. Több vagy, mint egy „átlátszó közeg”, in-
kább nagyítóhoz lehetne hasonlítani. Azzal, hogy divya-jñ§nát adsz ne-
künk, közelebb hozod K¥¢£át. Lehetõvé teszed mindenki számára, hogy
elérje a végsõ célt - imádni R§dh§t és K¥¢£át Vrajában.

Személy szerint nekem a leglelkesítõbb, amikor a leckéiden ülök és
hallgatom ahogy elmagyarázod hogyan énekeljük a Szent Nevet, hogyan
emelkedjünk túl a kötõerõkön és még órákon át lehetne sorolni mirõl
tanítasz minket. És mi jön még? Mirõl fogsz beszélni? Egyre jobban erõ-
södik a vágy bennem, hogy halljak Tõled, hogy igazán halljak Tõled. És ha
majd ez a hallás kifejleszti bennem az erõs vágyat arra, hogy elérjem
K¥¢£a lótuszlábát, akkor a Te kegyedbõl fogom megkapni a ragaszkodást
K¥¢£a felé. Ezért vagy Te a legképesítettebb személy arra, hogy mind-
annyian dicsõíthessünk. yasya pras§d§d bhagavat-pras§do / yasy§pras§d§n na
gati¤ kuto ‘pi. Kegyed nélkül nem lehet fejlõdni a lelki életben.

Én igazából csak egy szerencsétlen ostoba gazember vagyok, akinek a
legjobb, a legtisztább dolgot nyújtod, mégis mindig inkább a szennyes
dolgok vonzzák. Nem igazán értem a filozófiát, nincsenek megvalósítása-
im, s nem is tudom felmérni a Te nagyságodat. De nagy hitem van abban,
hogy ha Téged szolgállak, akkor sikeres lesz a lelki életem. Imádkozom
az elméhez, s arra kérem, hogy dobjon el minden büszkeséget, képmu-

tatást, irigységet, kéjt és minden haszontalan dolgot, s fejlesszen ki erõs
ragaszkodást irántad, instrukcióid iránt.

Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen személyt szolgálhatok, s el-
követek mindent, hogy elégedetté tudjalak tenni. Egy eszköz szeretnék
lenni terveid megvalósításában. Kérlek bocsásd meg sértéseimet.

bhavantam ev§nucaran nirantara¤
praª§nta-ni¤ªe¢a-manorath§ntara¤
kad§ham aik§ntika-nitya-ki¯kara¤
prahar¢ayi¢y§mi san§tha-j¦vitam

„Szakadatlanul Téged szolgálva az ember megszabadul minden anyagi
vágytól, s végleg megbékél. Mikor cselekszem már végre állandó örök
szolgaként, mikor leszek szünet nélkül boldog, hogy ilyen nagyszerû
uram van?”

Örök szolgád:
¼§nta d§sa

¼antipura dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Isteni
kegyelmednek, ezen a nagyszerû napon!

A tanítványnak mindig dicsõítenie kell a lelki tanítómesterét, aki a
szíve csücskébe van bezárva, de ilyenkor mégis nagyon nehéz leírni azo-
kat. Sajnos nem tudlak ékes szavakkal magasztalni Guru Mah§r§ja, mint
sok testvérem, de azt hiszem ezt nem is várod tõlem.

Drága Guru Maharájom, Te egy felbecsülhetetlen érték vagy nekünk
és az egész társadalomnak. Örülök, hogy annyiban hozzá tudtam járulni a
tavalyi farmos prédikáláshoz, hogy én fõztem az étteremben és gyártot-
tam a szamószákat.

Köszönöm, hogy annak idején, amikor még tanítvány sem voltam se-
gítettél, hogy valahogy elinduljak az úton. Ami számomra igen hepehu-
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pás. Mondtad: „Nagyon nehéz lesz, nagyon rossz a karmád.” Ez bejött,
Guru Mah§r§ja! Mondtad, hogy többet szeretnél itt a farmon lenni. Re-
mélem, hogy az ittlétedet és pihenésedet nem gátolni, hanem segíteni
tudom majd valamilyen apró szolgálattal, felajánlással.

Most csak annyit tudok tenni, hogy leborulok lótuszlábaid elé és
könyörgöm. Kérlek, add indokolatlan kegyed, hogy menedékébe is ma-
radhassak és a másik kincset, a „bhakták társaságát”.

Boldog Szülinapot Guru Mah§r§ja!

Értéktelen lányod:
¼§ntipura dev¦ d§s¦

Sevita dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd alázatos hódolatomat lótuszlábaid porában! Minden
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked, isteni meg-
jelenési napod alkalmából!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

Ahogy telnek az évek az élet egyre inkább egy filmtekercsnek tûnik,
teli boldognak hitt és szenvedéssel teli pillanatokkal. A film kezdete már
elhalványult, bár még felbukkan egy-egy emlék. Unalmas és céltalanság-
gal teli, de egy ponton fényessé és élõvé válik. Hirtelen feltûnnek a
bhakták a Szent Nevet énekelve, jelenlétükkel beragyogva a szürke, po-
koli világot, boldogságot hozva a szenvedõ emberek szívébe.

„golokera prema-dhana,  hari-n§ma-sa¯k¦rtana”

„A sa¯k¦rtana mozgalomnak semmi köze ehhez az anyagi világhoz, a
lelki világból, Goloka V¥nd§vanából származik.”

A K¥¢£a-tudat magját egy fesztiváljegy formájában kaptuk meg tanít-
ványaidtól egy harin§ma alkalmával. Ez volt a kezdet és azóta több év el-
telt. Az én életem is élõvé és reménytelivé vált, azzal a vággyal, hogy
egyszer elérhetem a végsõ célt.

Kedves Guru Mah§r§ja, ¼r¦la Prabhup§da hûséges fiaként elvetetted a
K¥¢£a-tudat magjait Magyarországon. Gondoskodásodnak és odaadásod-
nak köszönhetõen ezekbõl a magokból gyönyörû virágok nõttek, temp-
lomok, központok és vai¢£avák formájában. Kegyedbõl mindenki meg-
csodálhatja a legvonzóbb lótuszvirágot, New Vraja Dh§mát és uralkodó
istenségeiket a leggyönyörûbb R§dh§-¼y§masundarát.

Egyszer, amikor Coventryben társulásod áldásában részesültünk,
¼r¦la Prabhup§dára emlékeztél. Megdöbbentem mennyire mélyen és
tiszta szeretettel ragaszkodsz lótuszlábaihoz. K¥¢£a-tudatos életem kezde-
te óta többi isteni tulajdonságod mellett ez mindig újra és újra csodálattal
tölt el. Ahogy dicsõíted Õt, bhajanákat énekelsz, imádod R§dhe-¼y§mát,
fáradhatatlanul terjeszted a Szent Nevet és lefoglalsz minket is a sankirtan
misszióban, mind-mind páratlan odaadásodat bizonyítja. Bárcsak én is
egyre erõsebben ragaszkodhatnék lótuszlábaid szolgálatához és a
kötelességem végzésével, bizonyíthatnám hûségemet.

Drága Guru Mah§r§ja, köszönöm Neked az életemet. Köszönöm a
szolgálatomat, amivel képesítetlenségem ellenére megáldottál, és ami-
nek a jelentõségét ostobaságom miatt még mindig nem tudom eléggé
értékelni. Ahogy nap mint nap kint vagyunk az utcán, próbálok erre em-
lékezni.

„golokera prema-dhana,  hari-n§ma-sa¯k¦rtana…”

„A sa¯k¦rtana mozgalomnak semmi köze ehhez az anyagi világhoz, a
lelki világból, Goloka V¥nd§vanából származik.”

Kedves Guru Mah§r§ja, lelki édesapám, kérlek, tarts mindig ragyogó
lótuszlábaid árnyékában, hogy mindig segíthessek Neked, isteni lelki ta-
nítómestered ¼r¦la Prabhup§da szolgálatában és az Úr Caitanya missziójá-
nak terjesztésében.

Szolgád:
Sevita dev¦ d§s¦
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Siddha Muni d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaidnál! Minden
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget isteni megjelené-
sednek!

Kedves Guru Mah§r§ja!
¼r¦la Prabhup§da azt írja a ¼r¦ Caitanya tanításában: „…az Istenség

Legfelsõbb Személyisége érintésére a feltételekhez kötött lélek összes
szerencsétlensége eltûnik. Senki nem érintheti meg azonban a Legfel-
sõbb Úr lótuszlábait, ha nem részesül az Úr egyik tiszta bhaktájának ló-
tuszlábairól származó por áldásaiban. Más szóval az ember nem válhat az
Istenség Legfelsõbb Személyisége tiszta bhaktájává, ha nem kapja meg az
Úr tiszta bhaktájának kegyét.”

¼r¦la Prabhup§da nagyon sok helyen hangsúlyozza a könyveiben,
hogy a lelki fejlõdésünk a lelki tanítómester elégedettségétõl függ. A
¼r¦mad-Bh§gavatamban azt találjuk, hogy az élet tökéletessége: a Legfel-
sõbb Úr öröméért cselekedni – sa°siddhir hari-to¢a£am

Mivel a lelki tanítómester s§k¢§d-hari, nem különbözik a Legfelsõbb
Személytõl, ezért annak számára, aki el akarja érni a tökéletességet, na-
gyon egyszerû a lelki élet képlete: mindent a lelki tanítómester örömé-
ért, elégedettségéért kell tennie. Ha a guru elégedett, K¥¢£a is elégedett.

Megkapni az odaadó szolgálat növényének magját - kétségtelenül in-
dokolatlan kegy. Valahogy azonban úgy tûnik, hogy a lelki tanítómester
elégedettsége is indokolatlan. Ha az odaadó szolgálatban tett próbálkozá-
saimat nézem, úgy látom, hogy még azt is elfogadod, másképp hogyan
lehetnék itt?

Olyan vagy, mint egy türelmes apa, aki kezdetben már azzal is elége-
dett, ha a kisfia feláll valahogy. Az apa részérõl azonban jogos a remény, az
elvárás, hogy idõvel a fiú felelõsséget vállaljon a család dolgaira, megért-
se, hogy mit várnak el tõle, azután véghez is vigye azokat, egy komoly, fe-
lelõsségteljes felnõtté válna, elérné az apa igazi elégedettségét.

Ha egy fiúnál ez az „érési” folyamat mondjuk 18 év, akkor a lelki taní-
tómester kegyének és az Úr lótuszlábainak elérése egy élet alatt túlzott

optimizmusnak tûnhet. Az is lenne, ha valakinek ezt a saját erejébõl kel-
lene megvalósítania.

Az én végtelen szerencsém, hogy a Te személyedben egy hiteles, na-
gyon különleges lelki tanítómester talált rám, aki gondosan vezet és fog-
lal le a lelki életben - így jogosan lehetek optimista.

Ahhoz azonban, hogy egy élet elég legyen kell még egy dolog: az én
õszinte 100%-os erõfeszítésem, hogy elérjem a kegyed. Ez az a mini-
mum, amivel kifejezhetem, hogy vágyom az elégedettségedre. De még
az az erõ, ami lelkesít ebben a törekvésemben, az is tõled jön, ezért
dhy§yan stuva°s tasya – mindig emlékeznem kell rád és dicsõítenem té-
ged, így bizonyos, hogy idõvel „az Úr egyik tiszta bhaktájának lótuszlábai-
ról származó por áldásaiban” részesülhetek.

Kérlek, fogadd el ezt a törekvésemet, és bocsásd meg a sértéseimet.

Örök szolgád:
Siddha Muni d§sa

Shilpa karini d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my most humble obeisances at the dust of your lotus
like feet. All glories to your beloved ¼r¦la Prabhup§da and R§dh§
¼y§masundara.

This year I would like to offer some words from ¼r¦la Bhakti-
siddhanta Sarasvati Mah§r§ja, and I beg you and all vai¢£avas that one day I
can really be guru conscesnes.

“It was my Gurudeva who is graciosly present in all these different
forms. If he is not graciously present in all these different formms who
would then preserve me? Those whom my Gurudeva has made his own
are mmy saviors. The order of the gurus who have in their nature the
protecting power of the Divinity, are always present in different
formmms and figures to bestow their mercy on me. All of them are
specific manifestations of ¼r¦ Guru who confers spiritual knowledge...



234   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   235

The transcendental reflections, which are also of the nature of
supporters, are the worship of the Divinity, which appear in the different
planes of cognitive existences, are my gurudeva in His different forms.
He who is constantly showing us how to serve Godhead throughout
life, is no other than our ¼r¦ Gurudeva. ¼r¦ Gurudeva is present in every
object as the supporting principle. He is graciously present in every
object.”

Thank you very much, dear Guru Mah§r§ja, for everything all this
years – for things which I can see and for things which I can’t.

Your sevant,
Shilpa karini d§s¦

Bhaktin Sipos-Gaudi Emese
Kedves ¼r¦la Sivaráma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

A tavalyi évben vettem részt elõször Vy§sa-p¡jádon, írni pedig csak
most írok elsõ ízben.

Visszagondolva a múlt évi ünnepségre - amikor is megláthattam ¼r¦
¼r¦ R§dh§-¼y§masundara gyönyörû formáját - mindig elérzékenyülök.
Akkor ismerhettem meg a farmot, a templom épületét és mindent, ami
ott található. Amíg meg nem tapasztaltam, el sem hittem, hogy létezik
egy ilyen hely. Bárki, aki eljut oda, életre szóló élményt kap. Mindezt
Neked köszönhetjük!

Csodálatot érzek Irántad, ha arra gondolok, hogy munkáddal létre-
hoztad, teljesítetted ¼r¦la Prabhup§da kérését, és elégedetté tetted Õt.
Nagyszerû példakép vagy a számomra, mert bebizonyítottad, hogy ekko-
ra horderejû dolgokat is meg lehet valósítani tiszta istenszeretettel és
odaadással!

Nehéz szavakba foglalni, hogy milyen érzelmek és kötõdések alakul-
nak ki az emberben, ha egy olyan különleges személlyel találkozik, mint

amilyen Te vagy. Erõfeszítéseid, tevékenységeid és végtelen szereteted
bhaktáid iránt, olyan hitelességet nyújtanak, hogy úgy érzem, egész éle-
temben az elkötelezetted leszek.

Annak ellenére, hogy nem állok kapcsolatban Veled, mégis fantaszti-
kus dolog ismerni Téged! Személyed tisztaságot, hitet és erõt sugároz,
ami mindig átsegít a nehézségeken, és elõbbre visz.

Visszatérve az elmúlt Vy§sa-p¡ja ünnepséghez, nehéz elképzelni di-
csõségesebbet, de ha lehetséges, akkor még attól is szebbet kívánok Ne-
ked!

Õszinte tisztelettel, szolgád:
Bhaktin Sipos-Gaudi Emese

Sm¥ti-Palika dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában. Min-
den dicsõséget Neked! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Szeretném Neked megköszönni, hogy az elmúlt évben is lehetõséget
adtál nekem, hogy szolgálhassalak és ezáltal fejlõdhessek és újabb lelke-
sedést merítsek az odaadó szolgálatban.

Minden, ami kedvezõ dolog az életünkben azonnal megnyilvánul,
amint meghódolunk a lelki tanítómester utasításainak. Azonban sokszor
a kéjes vágyaink miatt ezt nem vesszük észre idõben, de ha vakon hi-
szünk lelki tanítómesterünkben és követjük Õt, még ez a késõi felisme-
rés sem akadályozhat meg minket a lelki fejlõdésben.

Neked végtelen hited van a lelki tanítómesteredben és teljesen, tö-
kéletesen követed és szolgálod Õt minden pillanatban. Ezzel a legszebb
példát állítva mindenki számára. Bárcsak egyszer ez a szeretet és odaadás
az én szívemben is megnyilvánulna.

Még emlékszem azokra a beszélgetésekre, amikor elkezdtük építeni
Új Vraja-Dh§mát és Te azt mondtad: eljön a nap, amikor naponta több száz
ember fog ellátogatni K¥¢£a-völgybe, nagy buszokkal fognak érkezni,
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csak azért, hogy láthassák K¥¢£át. Számunkra ez akkor még elképzelhe-
tetlennek tûnt, de most bebizonyosodott mindez. Az, hogy eljött ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundara, és így közvetlen szolgálatot végezhetünk az Isteni
Párnak, mind-mind Neked köszönhetjük. A Te kegyedbõl társulhatunk
olyan sok tiszta vai¢£avával is, mint például H. H. Bhakti Bhalab Puri
Goswami, akik segítenek nekünk megérteni a Te nagyságodat és tisztasá-
godat. Mert a mi elménk annyira szennyezett, hogy ezt sem mindig
vesszük észre.

A legnagyobb kincs R§dh§ és K¥¢£a iránt érzett Isteni szeretet: ezzel a
kinccsel a legteljesebb mértékben rendelkezel.

A legnagyobb szenvedés, ha nem lehetünk bhaktákkal: ha nem élvez-
hetjük a Te társaságodat valamilyen formában, akkor az az elkülönülés
mindenfajta fájdalmát okozza.

Aki szereti K¥¢£át, az a legemelkedettebb személy: az mindenki szá-
mára nyilvános, hogy Neked milyen végtelen szereteted van K¥¢£a iránt,
és kétségtelen az is, mennyire emelkedett személy vagy.

R§dh§-K¥¢£a kedvteléseirõl énekelni eksztázisban a legmagasabb
rendû vallás: Te megmutatod, hogyan is kell ezt végezni, mindig, amikor
énekled az Úr Szent Nevét.

K¥¢£a bhaktáival társulni az egyetlen jó dolog: sokszor az uttama
bhakta leereszkedik a madhyama szintre, hogy prédikáljon az abhaktáknak,
de elméjében mindig rendíthetetlenül az Úr bhaktáival társul.

Csak K¥¢£a transzcendentális nevére, tulajdonságaira, szépségére és
kedvteléseire érdemes emlékezni és csakis R§dh§ és K¥¢£a lótuszlábát
érdemes imádni: ezt is számtalanszor bemutatod például azzal, ahogyan
öltözteted ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarát.

Az egyetlen jó hely V¥nd§vana (meg Új Vraja-Dh§ma, mert nincs kü-
lönbség): az, hogy itt élhetünk a szent dh§mában, ezt is a Te végtelen ke-
gyednek köszönhetjük.

R§dh§ és K¥¢£a kedvteléseirõl érdemes csak hallani, és az Isteni Pár
Szent Neveinek éneklése a legjobb zeni és az imádat legmagasabb formá-
ja: a Te társulásodnak következtében ezt is követni tudjuk, legfõképp a
fesztiválokon, mikor is megnyilvánítod a különbözõ kedvteléseket.

Ez az igazi kultusz, és ennek kell lennie a végsõ célunknak: ezt a vég-
sõ célt mindig a szemed elõtt tartva, végtelen hittel és odaadással szolgá-
lod ¼r¦la Prabhup§dát, örökké az Úr dicsõségét hirdetve.

Köszönöm Guru Mah§r§ja, hogy nekem is adod ezt a felbecsülhetet-
len ajándékot, amit a Te Isteni Kegyedbõl egyszer majd értékelni tudom.

Jelentéktelen szolgád:
Sm¥ti-Palika dev¦ d§s¦

Sravana-ma¯galam d§s¦
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat megjelenésed legkedve-
zõbb napján! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõsé-
get a Te különleges személyednek!

Szeretnék ezen a szép ünnepen én is csatlakozni a tanítványaidhoz,
hogy kifejezzem a hálámat. Kérlek nézd el nekem ha soraim együgyûnek
hangzanak és nem érnek fel addig hogy a Te személyed dicsõítéséhez
méltók legyenek.

Köszönöm szépen, hogy gondoskodsz mindannyiunkról. Ámulattal
nézlek és gondolatban sem tudom felmérni milyen sok erõfeszítést te-
szel, hogy elégedetté tegyed szeretett lelki tanítómesteredet. Határtalan a
türelmed és az együttérzésed, ami a sok gond, a fejfájás, az értetlensé-
günk és ostobaságunk ellenére is arra ösztönöz, hogy egyre nagyobb és
nagyobb erõvel vidd tovább és fejleszd a magyar yátrát.

Mikor ¼r¦la Prabhup§da arról beszél a könyveiben, hogy nekünk
uriemberekké kell válni, mindig Te jutsz az eszembe. Gyönyörû példát
állítasz elénk, mint kiváló tanítvány, alázatos szolga és követõ, egy tiszta
szívû vai¢£ava, akinek egyetlen vágya ¼r¦la Prabhup§da és az Úr Caitanya
missziójának folytatása.

Mikor más országokban voltam, akkor értettem meg, mekkora sze-
rencsém van, hogy a Te felügyeleted alatt nevelkedhetek a K¥¢£a-tudat-
ban. Hatalmas a kontraszt ami elém tárult; csak akkor vált számomra
nyilvánvalóvá, hogy amit Te adtál nekünk az a legnagyobb kincs a K¥¢£a-
tudatban. Nagyon szép vai¢£ava közösséget építettél fel. Minden apró



238   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   239

dolog, ami itt jelentéktelennek tûnik a mindennapokban és már a szoká-
sunkká vált, ott  újdonság volt másnak. Láttam, milyen szépen neveltél
fel minket és adtad  át ezt a kultúrát és K¥¢£a-tudatos életet, hogy ne
csak az életünk egy része legyen, hanem valójában ez legyen maga az éle-
tünk. Ott igazán éreztem a Te védelmedet, ami az egész magyar yátrán
rajta van és ez mind a Te szereteted, amivel beborítasz minket.

Azóta sokkal jobban tudom értékelni, hogy itt lehetek nemcsak a
K¥¢£a-tudatban, hanem itt Veled és a magyar bhaktákkal Magyarországon.
Tudom ez egy nagyon különleges hely lett mióta Te itt prédikálsz. Min-
den K¥¢£a-tudatos project a Te vágyad miatt nõtt ki a semmibõl és a Te
tiszta szereteted vonzotta ide ¼r¦ ¼r¦ D§y§l Nit§i Vij§ya Gaur§¯gát és az is-
teni párt, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarát.

Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek Veled és köszönöm a ta-
nítványaidnak a barátságát és a kegyüket, hogy kiemeltek engem is az
anyagi világ e förtelmes óceánjából és belehelyeztek egy csodálatos lelki
hajóba , amin Te vagy a kapitány.

Köszönöm szépen Mah§r§ja.

Jelentéktelen szolgád:
¼rava£a-ma¯galam d§s¦

Sri Govinda d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Már régóta nem írtam felajánlást Neked. Most próbálok enyhíteni
ezen a dolgon. Te minden bizonnyal hosszú utat tettél meg önmagadban
K¥¢£a felé. Egy ilyen személy mint Te, minden bizonnyal Vaiku£±a em-
ber. Aki képes ebben a fertõzött Káli-korban, ilyen szilárd, magas szinten
gyakorolni a lelki életet. Képes vagy játszi könnyedséggel szervezni nagy
projekteket. Képes vagy teljesen különbözõ elméjû személyeket közös
munkára sarkallni. Tudsz példaképe lenni sok ezer más hangulatú
bhaktának. Ki tudod vívni az összes istentestvéred tiszteletét.

Csodálattal tekint rád a sok ember a kötõerõk alól. A megszemélye-
sült Védák tapsolva ugrálnak, amikor olvassák a Venu-Gitádat vagy a ¼ik¢§
Gurut. ¼r¦la Prabhup§da nagyon boldog lehet, hogy ilyen tökéletes tanít-
ványa van. Persze Te biztos nem így gondolod, de ez megmutatja hogy
mennyire alázatos is vagy. Mindezt összevetve ki nem hódolna meg ló-
tuszlábad porában? Remélem nekem is sikerül valahogy kapcsolatot
venni ezzel a porral. Kerüljön a szemembe vagy számba, csak jöjjön siet-
ve. Tudom kevés az idõm a megtisztulásra, ezért a kegyedet kell kérnem
mihamarabb. A Te szíved már felolvadt ¼r¦ Caitanya Mahaprabhu szerete-
tében. Kérlek adj egy pár cseppet ebbõl a kincsbõl. A sa¯k¦rtana azt jelenti
‘közösen’. Én sem szeretnék a kegybõl kimaradni. Kérlek segíts visszata-
lálni ahhoz a kis kék tehénpásztorfiúhoz. Ezen kívül minden más
lényegtelen.

Szolgád:
¼r¦ Govinda d§sa

Sri Hari d§sa
To my eternal beloved spiritual master, the light of my life,
I offer my respectful obeisances, face down in the dust of your lotus

feet, these two lotus feet are my only shelter and the treasure of my
heart.

m¡ka° karoti v§c§la°      pa¯gu° la¯ghayate girim
yat-k¥p§ tam aha° vande      ªr¦-guru° d¦na-t§ra£am

Guru Mah§r§ja I am fallen, dumb, lame and have many mountains to
cross. Please shower your mercy upon this foolish j¦va. “Gurudeva k¥pa-
bindu diya!” please give one small drop of mercy, “koro ei d§se” to this
servant. I am lower than a blade of grass, although out of pride I do not
think myself to be.  Please help me, give me strength.  Let me be as you
are, wholly dedicated without motive or interruption to Guru and
K¥¢£a.
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Guru Mah§r§ja you open my eyes, otherwise I am blind. In this
material domain everyone is looking for peace, love, happiness and
eternity.  Looking, Looking, Looking.  But what’s the use of looking,
what will one see if one is blind and does not know where to look for
these treasures.  The whole universe is looking, searching, speculating,
concocting, inventing and plan making.  All die empty handed.  Did
those blinded by ignorance ever find happiness?  No! it got lost in all the
misery.  Did they find peace?  No! they killed it in war.  Did they find
love?  No! it was stolen by lust.  And as for eternity?  No! they died
before they had a chance!  This is precisely my position.  I have a chance,
a chance to be eternal in knowledge, bliss and love for the Supreme
Lord and His dear devotees.  A chance to be free from ignorance, a
chance to avoid a million more births in this clouded region of material
existence.  A chance to be counted among the servants of the servants
of the servants of ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu and Nity§nanda Mah§jana.
How is that so?  How has one so unqualified, so fallen, so ignorant as
myself been give this chance?  There is only one answer.  It certainly isn’t
because of past pious activity, I am a wretch what past piety do I have?
It’s not because of knowledge, I don’t have any.  It’s not because of
tapasya, or anything of a personal contribution.  No the answer is ¼r¦
Guru.  ¼r¦ Guru is the ray of hope, the beacon, the light at the end of the
tunnel.  Cursed is one who minimises this.  Condemned is he who
slights the position of the Guru.  The spiritual master is the heart of ones
devotional life, the very substance and purpose.  ¼r¦ Guru is the thread
holding the sadhakas life together and to please K¥¢£a is to please the
spiritual master.  They are inseparable.  This is stated in the last verse of
¼r¦ ¼r¦ Gurv-a¢taka.  “By the mercy of the spiritual master one receives
the benediction of K¥¢£a.  Without the grace of the spiritual master one
cannot make any advancement…”  If even one step of advancement is
made, that is the mercy of the spiritual master, if one forgets this, one
will trip and fall for one is not seeing correctly.  “… therefore I should
always remember and praise the spiritual master.  At least three times a
day I should offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my
spiritual master.”

“sakale samm§na korite ªakati deho’ n§tha! jath§jatha …”

“I offer you all respects, for thus I may have the energy to know you
correctly.”

“tabe to gaibo, hari-nama sukhe aparadha habe hata.”

“Then by chanting the holy name in great ecstasy all my offences will
cease.”

Guru Mah§r§ja on this day your Vyasa Puja I wish I had a thousand
mouths to glorify you.  You are very dear to Lord Nityananda and Lord
Caitanya, to Sri Sri Radha Syamasundar and to ¼r¦la Prabhup§da.  You are
freely distributing Their gift to the world.

ekaki amara nahi paya bala
hari nama sankirtane

tumi kripa kori sraddha bindu diya
deho K¥¢£a nama dhane

k¥¢£a se tomara K¥¢£a dite paro
tomara sakati ache

ami to kangala K¥¢£a K¥¢£a boli
dhai tava pache pache

“I do not find the strength to carry on alone the sankirtan of the holy
name of Hari.  Please bless me by giving me just one drop of faith with
which to obtain the great treasure of the holy name of K¥¢£a.  K¥¢£a is
yours; you have the power to give Him to me.  I am simply running
behind you shouting K¥¢£a! K¥¢£a!”

Guru Mah§r§ja last year you said to me in a very grave and real
way…. “Time is passing you by” An instruction that has been in my
thoughts ever since. Like an announcement on a loud speaker it repeats
its self over and over. “Time is passing you by.”  Thank you Guru
Mah§r§ja for helping me to open my eyes.

Begging to remain eternally,
Your insignificant servant,
¼r¦ Hari d§sa
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¼r¦ M§dhava To¢ani d§s¦
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Az év minden napján emlékezem végtelen kegyedre, szeretõ gon-
doskodásodra és az odaadó szolgálatodra ¼r¦la Prabhup§da és ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundara felé, de megjelenésed e kedvezõ napján meg is
szeretném köszönni az erõfeszítéseidet felénk.

Lótuszlábaid menedékére vágyva, szolgád:
¼r¦ M§dhava To¢ani d§s¦

¼r¦ Vi¢£u d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Az elõzõ felajánláskor azt írtam, hogy minden, amit tudtam tenni,
csak egyedül a Te kegyed által volt lehetséges. Önmagamtól nem lennék
képes semmire, s bár nincs képességem, és semmim sem, amivel bár-
mire is képes lennék, csak ez az, amiért itt lehetek, s csak emiatt tûnik
úgy, hogy valami hasznos csinálok.

Most megint csak ez jut eszembe: az jól látszik, hogy önmagamtól
mire voltam képes életemben. Elõször is sikerült idekerülnöm ebbe az
anyagi világba, aztán bizonyára sok-sok élet után, de valójában automati-
kusan sikerült sok küzdelemmel elérni az emberi létformát. Ebben az
életben aztán némi keresgélés után sem sikerült célt, értelmet találni
ebben az egészben, nem sikerült megérteni, miért is vagyok itt. Vajon té-
vedés, vagy véletlen-e az egész? Aztán még a K¥¢£a tudattal való találko-
záskor is éveken át annyi féle dolgot hoztam fel, hogy ne fogadjam el ezt

a teljesen nyilvánvaló dolgot, – bár elejétõl kezdve éreztem – hogy ez a
megfelelõ válasz minden kérdésemre.

Aztán elkezdtem kicsit céltudatosabban társulni bhaktákkal, és igye-
keztem több és több szolgálatot adni. Te pedig elfogadtál tanítványodnak,
és felavattál. És lassan kezdem megérteni, mit is jelent az, hogy igazából
az avatáskor kezdõdik el az ember élete. Végre van célja, értelme a dol-
goknak, a tetteknek, érzem, hogy valamit csinálhatok. Habár alkalmatlan
vagyok rá, mégis kapok felelõsséget, szolgálatot.

Csak a legjobb mester az, aki rossz eszközzel is képes dolgozni, és tud
jó eredményt elérni azzal. Az ilyen mesternek nagyon magas szinten kell
értenie a mesterségét, hogy a rossz eszköz hibáit ki tudja javítani, át tudja
hidalni. Te egy ilyen jó mester vagy, én egy ilyen rossz eszköz (szerszám) a
kezedben. Ha úgy akarod, az én alkalmatlanságom ellenére is képes vagy
eredményt elérni, de az egyedül a Te érdemed. Néha érzem, hogy pró-
bálsz csiszolni, alakítani, hogy alkalmas legyek valamire, és ez néha ne-
héznek, fájdalmasnak tûnik. De mégis csak hálával tartozom, hogy haj-
landó vagy egy ilyen rossz eszközzel is dolgozni. Kérlek, hogy ezután is
csiszolj tovább megfelelõ eszközzé, hadd váljak K¥¢£a-tudatra alkalmas
személlyé a Te kegyed által!

Felajánlani sem tudok mást, mint hogy tovább próbálok megfelelni a
felelõsségnek, azoknak az elvárásoknak, amiket Te támasztasz felém. Tu-
dom, hogy ezek lesznek a legfontosabbak, és csak ezeken át fejlõdhetek.
Kérlek, tarts meg szolgálatodban!

Képesítetlen szolgád:
¼r¦ Vi¢£u d§sa

¼r¦mati dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§j,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet.
All glories to ¼r¦la Prabhup§da.

I have always felt and will always feel what a great honour it is to have
such a spiritual master as yourself.  Not only are you spiritually advanced
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but also very caring and kind to all us fallen souls. Vy§sa-p¡ja is such a
wonderful event and I just wish we could come and be with you again
for this special occasion, for the time being distance seperates us
physically, but you are always in our thoughts Guru Mah§r§ja. We miss
you very much and want to be with you again, for now we have to serve
in separation, for how many more years I do not know, yet I do know
we will always love you as our dear spiritual master.

You wrote in your last letter to me when I asked you to forgive me
for my offences, “You can’t offend me, we’re family” You are the head of
our family Guru Mah§r§ja and how fortunate is that.  In my sons’
astrology chart it says he will obtain the finest guru, within our minds
and hearts we have no doubt it is you, who is finer that the dearmost son
of ¼r¦la Prabhup§da.

All glories to ¼r¦ Vy§sa-p¡ja.

Your servants
¼rimat¦ dev¦ d§s¦, Varuni Revati dev¦ d§s¦, Nitaichandra d§sa

¼r¦pati d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja,

Hadd ajánljam tiszteleteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Guru
Mah§r§janak! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak.

Különleges szerencsében van részem, hogy ilyen csodálatos lelki ta-
nítómesterem van. Azt látom, hogy azok a tanitványok, akik megértették,
hogy a lelki tanítómester nem közönséges személy, hanem igazán külön-
leges és követendõ, nagyon komolyan veszik a követést. Szépen fejlõd-
nek a lelki életben, mert megtanulták a lelki tanítómester vágyát eggyé
tenni a szívükkel, tehát szeretik Guru Mah§r§jot.

Ezzel szemben mivel ostoba vagyok, nem tudom megérteni, hogy
nekem miért jó meghódolni és követni. Ám nemrég indokolatlan ke-
gyedbõl Guru Mah§r§ja, lehetõséget adtál, hogy néhány napot Veled
töltehessünk Új Vraja-dh§mában.

Bár Indiábautazás elõtti hét volt, és szoros volt a programod, beszél-
hettünk Veled, segíthettünk a pujában, takaríthattunk, fát vághattunk.
Megannyi tevékenység és lehetõség a meghódolásra.

Guru Mah§r§j a társaságodban minden olyan egyértelmû volt, mert jó
példát lehetett látni most gyakorlatban amit elmond a Gurv-a¢taka, ho-
gyan foglalod le magad Guru Mah§r§ja 24 órában szolgálva  ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundarát, felügyelve a prédikálást és még annyi minden
mást.

Guru Mah§r§ja, Te csupa jó tulajdonság tárháza vagy, ellentétben ve-
lem, aki még egy normális dicsõitõ felajálást is nehezen tudok megírni,
hiszen ostoba büszke, kéjes és még rengeteg rossz tulajdonság jellemez-
te tisztátalanságom van.

De ha megfelelõen követnék, lehetõségem lenne egyszer talán szép
szolgálatot bemutatni feléd Guru Mah§r§ja hiszen azt igérted, hogy min-
denki, aki segíti a szolgálatodat végezni, azt vissza viszed a lelki világba. Hát
én is szertnék ebbe a csoportba tartozni.

Hadd kérjem a kegyedet Guru Mah§r§ja, hogy felébresszem a vá-
gyam megszeretni Téged, ahogy a Mana¤-ªik¢§ban is áll: hogy a lelki taní-
tómester, a bhakták, R§dh§-¼y§masundara felé kell kifejleszteni szerete-
tet, és akkor a szívben nem lesz helye a rossz tulajdonságoknak.

Jelentéktelen szolgád:
¼r¦pati d§sa

Srutidharma d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances, all glories to ¼r¦la Prabhup§da.
On this auspicious day of Vy§sa-p¡ja, i would like to offer to my

obeisances to the representative of ¼r¦la Vy§sadev.
Krishna says in ¼r¦mad-Bh§gavatam that the sadhus are His heart.

(9.4.68)
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s§dhavo h¥daya° mahya°      s§dh¡n§° h¥daya° tv aham
mad-anyat te na j§nanti      n§ha° tebhyo man§g api

“The pure devotee is always within the core of My heart, and I am
always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know
anything else but Me, and I do not know anyone else but them”.

By pleasing a wonderful devotee spiritual master like you one can
give pleasure directly to Krishna’s heart. You are the transparent via
medium to Krishna’s heart. By satisfying you one can very easily give
satisfaction to Krishna’s heart.

I have understood that to remain firmly fixed in devotional service,
firm determination is required. ¼r¦la Prabhup§da explains how
important this determination is in achieving the grace of the lord. In the
narration of Dhruva Mah§r§ja ¼r¦la Prabhup§da writes in the purport

“Therefore, after understanding the strong determination of Dhruva
Mah§r§ja, N§rada came to help him. It may be explained in this way: The
Supreme Personality of Godhead is present in everyone’s heart, and as
soon as He understands that a living entity is serious about entering
devotional service, He sends His representative. In this way N§rada was
sent to Dhruva Mah§r§ja. This is explained in the Caitanya-carit§m¥ta.
guru-k¥¢£a-pras§de p§ya bhakti-lat§-b¦ja: by the grace of the spiritual
master and K¥¢£a, one can enter into devotional service.”

In Caitanya-carit§m¥ta the following verse is found.
“Finally S§rvabhauma Bhatt§c§rya said, “My dear King, do not worry.

Because of your firm determination, I am sure that  ¼r¦ Caitanya
Mah§prabhu’s mercy will definitely be bestowed upon you.”

But in the narration of Prahl§da Mah§r§ja ¼r¦la Prabhup§da gives a
grave warning.

“Prahl§da Mah§r§ja, a great authority, says that one must take
instruction from others. One must take instruction from a guru, a
spiritual master. One should not take instruction from anyone unless
one accepts him as a guru. But even one who has a nice guru cannot
remain K¥¢£a conscious if he is determined to remain in this material
world. If my determination is to remain in this material world to enjoy
material life, then for me K¥¢£a consciousness is impossible”.

I am taking this day to remind myself that your instructions should
be my life and soul. I cannot achieve the perfection of this human birth

and become free from my ignorance without following your
instructions. I want to be as strong in following you as you are in
following ¼r¦la Prabhup§da. You yourself are the ideal disciple of His
Divine Grace, the perfect follower.

I feel very privileged to be your disciple, you are always very sweet
very very kind and always, very tolerant and compassionate towards
everyone, Trying to follow in your footsteps i would like to be your true
representative.

On a very special day like today I want to re enforce my devotion and
commitment and pray for the strength to serve you. You are the most
glorious personality. You are full of all wonderful qualities like a flame in
a windless place. I want to follow your instruction and serve and push
on Krishna Consciousness and with your blessings be able to give
people the transcendental gift of the parampar§, K¥¢£a-bhakti.

Your insignificant servant
¼rutidharma d§sa

Subhadr§ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Egyre zavarog a fejem, milyen felajánlás írjak, milyen szavakkal pró-
báljak Feléd fordulni. A megszabott kötelességeim tavaly is hiányosak
voltak, hullámvölgyben lévõ s§dhana és önös gondolatok. Ez hálátlan-
ságra vall, de oltalmat mégis Nálad találok. Guru Mah§r§ja, Te olyan jó
vagy, és ebbõl adódóan olyan önzetlen is. K¥¢£a-l¦l§ idézte szavaid írásá-
ban: „Szeretném kinyitni a szívem és csak adni magam másoknak.”- mi-
közben a tanítványok állandóan megsebeznek. Nehéz leírni, de én is!
Mégis a szeretetedbõl fakadó figyelmességed mindannyian érezzük.

A bhakták lelki fejlõdésérõl, életkörülményeirõl, ajándékokról, pizza-
partykról gondoskodsz, mind-mind a bhaktákhoz való ragaszkodásodat
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bizonyítja. Így kelti életre bennük és növeli ezt viszont feléd. A magatar-
tásod és tevékenységed meghatározó irányelve az odaadás és a szeretet.
Ennek a kibontakozását segíted elõ a bhaktákban egymás felé és ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundara felé. A körülötted lévõ légkör és a bhajanok, ami-
ket énekelsz, mindig a bhakti birodalmába vezetnek. A könyveid szintén
ezt az irányultságot mutatják. Teljes szívvel átadtad magad lelki tanítómes-
terednek és az Isteni Párnak. Véded ¼r¦la Prabhup§da irányvonalát, az
ISKCON-t, a vai¢£avizmus kultúráját ismerteted és hitelességét meg-
gyõzõen bizonyítod. A könyveid másik oldala az emlékezés, elmerülés a
Caitanya és K¥¢£a-l¦l§kban. Így megérthetjük a filozófiát és az érzéseinket
a megfelelõ módon és a megfelelõ helyre tudjuk irányítani. Guru
Mah§r§ja, én már nagyon várom a következõ köteteket! Végezetül én is
szeretném megköszönni a Tõled kapott vezetést, az oktatást, a szeretetet
(és az ebbõl fakdadó szidalmakat is) a tanítványaid felé és így felém is.

Nem szeretném, ha megszokásként hangzana, de kérlek bocsásd meg
az elkövetett sértéseimet.

Bárcsak mi is jobban vigyázhatnánk Rád, a törekvéseinkkel az elége-
dettséged szolgálnánk, és minél többet elnyerhetnénk a társaságodat.

Köszönöm szépen a fáradozásodat, amit értem is teszel.

Szolgád: Subhadra d§si

Sundara-r¡pa d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Az istentestvéreim, unokatestvéreim és a te szeretõ gondoskodásod
eredményeképp ismét köszönetet mondok neked azért, hogy itt lakha-
tok Vraja-dh§mában, s szolgálhatlak téged, ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-Sy§mát és a
bhaktákat. Nincs ennél kedvezõbb dolog az anyagi világban, s te ezt nyúj-
tod nekünk. Akkor hát ki a legkedvesebb nekünk, s mivel tartozunk
neki mindezért? … Sokszor hallottuk – s kezdjük egyre jobban megér-
teni – ezt a kegyet nem tudjuk visszafizetni.

Ahhoz, hogy elérjük a végsõ célunkat, a ª§stra öt fõ kedvezõ dolgot
említ meg, melyek gyakorlása biztosít a sikerrõl:

s§dhu-sa¯ga, n§ma-k¦rtana, bh§gavata-ªrava£a
mathur§-v§sa, ªr¦-m¡rtira ªraddh§ya sevana

„Keressük a bhakták társaságát, énekeljük az Úr szent nevét, hallgas-
suk a ¼r¦mad-Bh§gavatamot, lakjunk Mathur§ban, és imádjuk a m¡rtit
hittel és tisztelettel!”

S§dhu-sa¯ga. A te kegyedbõl megkaptuk olyan kiváló személyiségek
társaságát, mint ¼r¦la Gaura Govinda Mah§r§ja és ¼r¦la Tam§l K¥¢£a
Mah§r§ja, akiket minden vai¢£ava nagyra becsül. Mindenki láthatta, hogy
milyen alázattal és figyelemmel szolgáltad õket, tökélesen bemutatva
nekünk, hogyan kell viselkednünk egy igazi s§dhu jelenlétében. És lát-
hatjuk, hogy más istentestvéreid, hogyan szolgálnak téged, amibõl
könnyen megérthetjük, hogy személyiséged – bután fogalmazva – nem
mindennapi. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, s hogy elhívod istentest-
véreidet, hogy tanulhassunk tõlük is.

N§ma-k¦rtana. Emlékszem, hogy régebben, ha volt valami nagy feszti-
vál, s tartottál valami hosszabb k¦rtanát vagy bhajanát, utána mindig meg-
jegyezted, hogy ezt kellene egész nap tennünk. És ez a vágyad is teljesült,
a szent név napja és más fesztiválok is egész nap elmerítenek bennünket a
szent név óceánjába. Ezek igazi fesztivál napok. Megtisztítják a szívünket,
s idõvel képessé tesznek bennünket arra, hogy mi is elmerüljünk ¼r¦ ¼r¦
R§dhe-Sy§ma gyönyörteli kedvteléseiben, úgy, ahogy azt te is teszed. Ez
egy igazi páratlan ajándék. Köszönjük szépen.

Bh§gavata-ªrava£a. Mindig új szemináriumokat tartassz, és olyan
Bh§gavatam leckéket, melyek a legsötétebb elmében is világosságot
gyújtanak. Bárcsak eggyé tenném ezeket a szavakat a szívemmel, és soha
nem engedném el õket. Ahogy ¼r¦la Prabhup§da írja: „A lelki tanítómes-
ter kegyét a fülön kívül a test egyetlen más részén keresztül sem lehet
elnyerni.” Megnyilvánítod nekünk a lelki világot olyan írásokon keresz-
tül, mint a Ve£u-g¦t§ és a Na p§raye ‘ham. A tudományos könyveid pedig
útbaigazítást adnak a gyakorlat tökéletes végzéséhez. Ezek az írások fel-
élesztik K¥¢£a-tudatunkat. Köszönjük szépen, Guru Mah§r§ja.

Mathur§-v§sa. Ha eljön egy idõs vai¢£ava, mindenképp megjegyzi,
hogy Új Vraja-dh§ma nem különbözik az eredeti ¼r¦ V¥nd§vana-
dh§mától. Az, hogy vágyadból megnyilvánult ez a hely, lehetõvé teszi,
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hogy a többi folyamatot könnyedén, minden erõfeszítés nélkül gyako-
roljuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lakhatok.

¼r¦-m¡rtira ªraddh§ya sevana. A legmagasabb rendû imádat ¼r¦ ¼r¦
R§dha-¼y§masundara imádata. Õk a te hívásodra jöttek el. Az egyik leg-
nagyobb inspiráció a lelki életembe, hogy reggelente mehetek p¡j§zni
¼r¦ ¼r¦ Lak¢m¦-N¥si°hadevának, Gaura Natar§ja Mah§prabhunak vagy ¼r¦
Govardhana-l§lának. Köszönöm szépen, hogy avatást adtál egy ilyen ala-
csonyrendû, tizedrangú személynek, mint én, lehetõséget adva arra, hogy
személyesen szolgálhassam õket. Leborulok a lótuszlábaidhoz, s arra
kérlek szídj meg, légy hozzám szigorú, s tégy képesítetté, hogy elérhes-
sem az Isteni Pár személyes szolgálatát is.

Eddig még nem sok mindent tudtam felmutatni hálám jeléül. Sajnos.
De kérlek bízz bennem, és segíts, hogy egész életemben tudjalak szol-
gálni. Az istentestvéreimnek is nagyon sokat köszönhetek, az õ szolgála-
tuk példa és inspiráció számomra. Imádkozom, hogy mindig a társasá-
gukban lehessek.

Örök szolgád:
Sundara-r¡pa d§sa

Sundarananda d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances, all glories to ¼r¦la Prabhup§da.
On this most auspicious occasion,  please allow me the opportunity to
express my appreciation to you for offering this fallen soul the shelter at
your Lotus feet. By your grace I have had the privilege of linking to this
spotless sampradaya, to connecting to ¼r¦la Prabhup§da and all great
vai¢£ava §c§ryas who have carried this perfect science of devotional ser-
vice millennium after millennium. You are my current link Guru
Mah§r§ja and it is you that has provided me with the inspiration and
strength to carry on. I hanker for your association, it has been such a long
time since I have had the chance to sit in one of your classes, sing in one

of your bhajans, watch you and help you care for your deities, cook for
you, try and fulfil a task that you have given me, run around trying to
keep up with you or receive some chastisement from you. What
offences have I committed to be denied your company for so long? I
dream about you Guru Mah§r§ja and these dreams are very comforting
but my heart aches to be in your association again. I don’t care about
travelling anywhere in this world, going to any Holy Dh§ma, the
perfection of my pilgrimage is to be in your association, hearing your
classes and kirtans rendering whatever service I can to try and assist you
in your service to ¼r¦la Prabhup§da.

I am always thinking of you Guru Mah§r§ja, always trying to carry
out my service here in the restaurant in a way that I hope would please
you and always trying to increase my appreciation and gratitude for all
the mercy you have showed me. I pray for your protection in my
spiritual life, that I may go on practising Sadhana Bhakti and that one day I
may become qualified to be of some use to you in your service to ¼r¦la
Prabhup§da. Begging to remain at your Lotus Feet Guru Mah§r§ja.

Your exiled disciple,
Sundarananda d§sa

Sundar¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, engedd meg, hogy felajánljam alázatos hódolatomat csodála-
tos lótuszlábad porában! Minden dicsõséget Neked! Minden dicsõséget
¼r¦la Prabhup§dának!

Idén, mielõtt elmentél Indiába, búcsúzóul azt mondtam Neked,
hogy mindennap imádkozni fogok az Úr Caitanyához és az Úr
Nity§nandához, hogy mindig nagyon vigyázzanak Rád. Drága Uraimhoz
könyörgöm azóta is, hogy lótuszkezeiket a fejedre helyezve úgy védel-
mezzenek Téged, páratlan vai¢£avájukat, a mi szeretett apukánkat, mint a
legféltettebb kincsüket. A vai¢£avák dicsõítése még a Legfelsõbb Úrnak,
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Sri K¥¢£ának is nagy örömet okoz, és számos példát hallhattunk arról,
amikor az Úr különleges elrendezéseket tett csak azért, hogy a bhaktáit
dicsõíthesse.

A guru-parampar§nk §c§ryái mind rendkívül nagylelkû, szeretetre
méltó, különleges személyek, akiknek transzcendentális tulajdonságaik
úgy tündökölnek a Kali-yuga sötétségében, mint valódi, ragyogó drága-
kövek, melyek közül egy különlegesen gyönyörû gyémánt, ¼r¦la
Prabhup§da.

Kedves Guru Mah§r§ja, Te annyira hûségesen és tökéletesen követed
¼r¦la Prabhup§da lábnyomát, hogy az Õ kristálytiszta jelleme jól tükrö-
zõdik fenséges és dicsõséges tetteidben. Kegyesen megmutatod nekünk
a tanítványi láncolatunk igazi dicsfényét, és személyes példáddal megtaní-
tod, hogyan becsüljük és szeressük a lelki családunk tagjait.

Néhány héttel ezelõtt az egész ISKCON-t, valójában az egész világot
nagy veszteség érte Õszentsége Tam§l K¥¢£a Goswami Mah§r§ja eltávozá-
sával. Egymás után kaptuk a megemlékezésérõl szóló leveleket, melyek-
ben az istentestvérei dicsõítik az õ magasztos tulajdonságait és szolgálatát,
melyet az Úr Caitanya sa¯k¦rtana mozgalmában végzett. Tudjuk, hogy Té-
ged is nagyon szoros szálak fûztek Hozzá, mindig nagyon tisztelted és be-
csülted Õt. A kettõtök közötti mély szeretetteljes kapcsolatot tükrözte az
a tény is, hogy az elmúlt 2 évben ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara és a Te tár-
saságodat választva Janm§¢±ami és ¼r¦la Prabhup§da Vy§sa-p¡ja napját
New Vraja-dh§mában töltötte. Guru Mah§r§ja, Neked köszönhetjük,
hogy személyesen találkozhattunk Vele és leckéket hallhattunk egy
olyan kiváló vai¢£avától, aki mindig nagyon közel állt ¼r¦la Prabhu-
p§dához.

Évrõl évre tapasztaljuk, hogy ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara szépségé-
nek és kedvteléseinek a híre az egész világot bejárja, aminek következté-
ben egyre több vai¢£ava látogat el New Vraja-dh§mába, hogy megkapják
a leggyönyörûbb Isteni Pár darªanáját. Guru Mah§r§ja, ez is mind a Te di-
csõséged, amit még tovább fokoz R§dhe-¼y§ma iránti egyedülálló sze-
reteted. Lenyûgözve hallgattam azokat a csodálatos történeteket, amelye-
ket kiváló és nagyrabecsült istentestvéreim meséltek el Rólad. Mañjar¦
kegyesen megosztotta velem azt a nektárt, amit Indiába történõ utazásod
elõtt tapasztalt. Néhány napja már Budapesten tartózkodtál, és ahogyan az
elutazásod elõtt lenni szokott, oly sok dolgot kellett elrendezned, a
bhaktákkal megbeszélni a következõ hónapok teendõit. Meglehetõsen

zsúfolt és fárasztó nap volt az utazásod elõtti utlsó nap is, amikor délután
egyik pillanatról a másikra úgy döntöttél, hogy R§dhe-¼y§mához akarsz
menni, és mondtad Gaura-ªakti prabhunak, hogy vigyen le a farmra.
Minden mást félretéve New Vraja-dh§mába indultatok, és 7 óra elõtt né-
hány perccel megérkezve Te már siettél is R§dhe-¼y§mához, hogy Gaura-
§ratit tartsál Nekik, majd átöltöztetted Õket az esti ruhájukba, s mind-
ezek után még bhajanoztál is Nekik. A körülötted lévõ bhakták pedig a Te
mindent elárasztó szereteted óceánjában úsztak.

Egy másik különleges példát, ami karácsonykor történt, K¥¢£a-l¦l§
kegyébõl olvastam a „Vesztegzár a Nitai Körúton” címû naplójegyzetében.
Ahogyan a gopik minden akadályt legyõzve azonnal sietnek K¥¢£ához,
amikor fuvolájának édes hangját meghallják, ugyanúgy senki és semmi
nem állhat az utadba, amikor R§dhe-¼y§ma hív Téged.

A Legfelsõbb Úr és az Õ nagyon kedves bhaktája közötti kapcsolat-
ról ¼r¦la Narottama D§sa çh§kura így ír a Vai¢£ave Vijnapti imájában: „Szíved
mindig az Úr Govinda nyugvóhelye, s az Úr Govinda azt mondja: A
vai¢£avák a szívemben vannak.”

Hálásan köszönöm Guru Mah§r§ja a kegyedet, mellyel folyton öntö-
zöl minket, és mindazon bhaktáknak köszönetet szeretnék mondani, akik
hozzásegítenek ahhoz, hogy közelebb kerüljek a legimádandóbb lótusz-
lábadhoz.

Ismét ¼r¦la Narottama D§sa çh§kura csodálatos szavaira emlékezem a
Prema-bhakti Candrikából. „Akik magukra tudják kenni a vai¢£avák lótusz-
lábairól a port, mint ékszert, azok megkapják az anubh§vát, valódi lelki
látást.”

Teljes szívembõl arra vágyok, hogy egyre jobban értékeljem és meg-
becsüljem valamennyi bhakta társaságát, és azt a különleges lehetõséget,
hogy szolgálhatom õket, rajtuk keresztül pedig a tanítványi láncolatunkat
és Sri K¥¢£át. Ennélkül nem létezik boldogság és szeretet és nincs haszna
az emberi életnek.

Amikor az Úr tiszta bhaktája eltávozik, személyes társaságának hiányát
érezve, szomorúság tölti el a vai¢£ava társadalmat, ugyanakkor öröm hat-
ja át a szívüket az õ dicsõséges helyzetére gondolva, hogy visszatért
K¥¢£ához. De amikor egy sadhaka feladja a menedéket adó vai¢£avák ló-
tuszlábainak a szolgálatát, az a legégetõbb szenvedést okozza a szívnek.

Bárcsak az Úr Nityananda enyhítené azt az erõs fájdalmadat, amit az
elmúlt hónapokban tapasztaltál, és különleges kegyébõl visszahozná és
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megtisztítaná a szívüket azoknak a lelkeknek, akik letértek a bhakti-yoga
biztonságos ösvényérõl.

Kedves Guru Mah§r§ja, én nagyon boldog vagyok, hogy Hozzád tar-
tozom és kimondhatatlanul nagy hálát érzek irántad. Köszönöm szépen
Neked, hogy imádkozol értünk az Úr Caitanyához, íly módon is nagy
szeretettel gondoskodsz a lelki fejlõdésünkrõl.

Vy§sa-p¡jád napján ígérem most Neked, hogy minden igyekezetem-
mel azon leszek, hogy a bhaktákkal együttmûködve minél aktívabban
részt vegyek a vágyaid beteljesítésében, és soha nem hagyom el a lótusz-
lábad szolgálatát.

Könyörgöm a kegyedért, hogy továbbra is szord rám lótuszlábadról
a port, melyet ékszerként fogok viselni örökké.

Jelentéktelen szolgád:
Sundar¦ dev¦ d§s¦

¼y§m§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsõséget Ne-
ked és ¼r¦la Prabhup§dnak!

Egy verset szeretnék Neked felajánlani a megjelenési napod alkalmá-
ból, amit egy nagy kirtan ihletésére írtam, ami Új Vraja dh§mában volt,
úgy emlékszem, a ¼r¦la Prabhup§da megjelenési napja utáni napon. Ezzel
a k¦rtanával kapcsolatban mondtad késõbb, hogy akkor már egyáltalán
nem volt hangod, k¦rtana közben mégis misztikus módon visszatért,
Govinda Mah§r§jot pedig hajnalban úgy kellett áthúznod a templomba,
mert már nem tudott járni, aztán a k¦rtanán mégis lábra állt és táncolt.

Mindez a Nama Hatta tábor és Janm§¢±ami után történt. A Nama Hatta
tábor alatt Új Vraja dh§mában voltam, de vészesen közelített a határidõ,
amikor le kellett adnom egy könyvet, úgyhogy mindennap sokat kellett
fordítanom, és nem tudtam elmenni a k¦rtanákra és az elõadásokra. Még a
reggeli programokra sem jártam a tömeg miatt.

Aznap reggel, amikor vége lett a tábornak, és már nem voltak olyan

sokan, elmentem reggeli programra, de elhatároztam, hogy csak fél
nyolcig maradok, a lecke kezdetéig, mert dolgoznom kell. Aztán elkez-
dõdött ¼r¦la Prabhup§da guru-p¡jája, és amikor vége lett, belém hasított
a felismerés, hogy elfelejtettem elmenni fél nyolckor, ahogy elhatároz-
tam, és lehet, hogy már tíz vagy tizenegy óra is van. Megkérdeztem,
mennyi az idõ: még nem sokkal múlt el délután három.

 (Csak azért, hogy ne aggódj, azt is ideírom, hogy még a határidõ elõtt
kész lettem a fordítással is.)

Mah§prabhu k¦rtana-n¥tya-g¦t§

Guru Mah§r§ja táncol,
mosolyog a lába, keze,
hangja üzenet a valódi világból,
kár, hogy a fülem, mint a fal, süket.

A festett képek életre kelnek,
ami kint volt, bentre kerül,
Guru Mah§r§ja táncol, és a templom
óvón öleli körül.

Az élet kirtan,
Guru Mah§r§ja tánca a szíve,
kár, hogy nem látom a boszorkány hajától,
mi a szemem szorosan köti be.

Késõbb, amikor errõl a kirtanról beszéltél, elmondtad, hogy azért
volt annyira lelki a hangulata, mert már senki nem várt semmit R§dh§-
¼y§masundarától, vége volt a fesztiválnak, és senki nem akart Belõlük
kipréselni semmi eksztázist, ezért Õk különlegesen kegyesek és kedve-
sek voltak, és a bhakták motiválatlansága miatt nektáróceánnal árasztották
el a táncolókat. Azért imádkozom, hogy mindig ebben a hangulatban
szolgálhassalak Téged és a szolgáidat, ne azért, hogy én boldog legyek,
hanem azért, hogy Te örülj.

Szeretettel, lányod:
¼y§m§ dev¦ d§s¦



256   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   257

Sy§majiu d§s¦
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak! Minden dicsõséget Neked megjelenésed napján!

A lelki tanítómesterem 14 nappal ezelõtt elhagyta ezt az anyagi vilá-
got. Soha nem gondoltam, hogy fájhat ennyire valami, hogy hiányozhat
ennyire Valaki!! A fájdalom mérhetetlen volt, úgy éreztem rámszakad az
egész templom súlya. Úgy éreztem elment, s ezt nem tudtam feldolgoz-
ni. Elment, s itt hagyott. De közben itt voltak velem bhakták. Õk osztoz-
tak a fájdalmamban, s átvettek tõlem, hogy nekem könnyebb legyen.
Másnap rendeztünk egy megemlékezést, ahol csodálatos ajándékot kap-
tam. Visszakaptam Guru Mah§r§jomat! Éreztem, hogy egy család része
vagyok, hogy mindenki a legmesszemenõkebbig támogat. Ezek a
bhakták a Te tanítványaid. Köszönöm, hogy itt vagytok nekem Ti, hogy
ebben a családban élhetek.

Amikor elõször beszéltem Tamal K¥¢£a Goswamival, azt mondta,
hogy Te nagyon fontos része vagy az életének, s ezért a tanítványa életé-
ben még fontosabbnak kell lennie. Azt mondta, hogy akkor teszem Õt
elégedetté, ha Téged elégetté teszlek. Azóta eltelt 3 év, s Õ sokszor elis-
mételte ezeket.  Aztán avatáskor még hozzátette: ¼r¦la Bhakti B¥nga
Govinda Mah§r§jot is elégedetté kell tenned! Többször már nem mondja
el, de beleégtek a szívembe ezek a szavak.

Kérlek, hadd maradjak a szolgálatodban, mert ha Téged szolgálhatlak
(bár nagyon szennyes vagyok, s inkább kárt okozok, mint örömet), ak-
kor van esélyem, hogy Õt is elégedetté teszem. Rajtad, és ¼r¦la Bhakti
B¥nga Govinda Mah§r§jon és a vai¢£avákon keresztül kell most már szol-
gálnom Õt.

Próbálok jobb szolgád lenni
Sy§majiu d§s¦

Sy§ma-l§l d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsõséget lótusz-
lábaid porának. Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának. Minden dicsõ-
séget ¼r¦ ¼r¦ D§y§l Nit§i Gaura Harinak! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ D§y§l
Nit§i Vij§ya Gaur§¯gának! Minden dicsõséget Tribhuvana Sundara Murti
¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundaranak!

Ezen az áldásos napon, megjelenésed napján szeretnék köszönetet
nyilvánítani. Köszönetet, amiért létrehoztad és megszilárdítottad a ma-
gyar yatrát. A Te tökéletes K¥¢£a-tudatodnak és ¼r¦la Prabhup§da iránt
érzett végtelenül mély odaadásodnak, és hatalmas szívednek - mely csor-
dultig van az élõlények iránti együttérzéssel és szeretettel - köszönhetõ,
hogy most oly sok bhakta tevékenykedik Magyarországon. ¼r¦la
Prabhup§da csodálatos könyvei, fesztiválok, központok, intenzív prédi-
kálás, ¼r¦ ¼r¦ D§y§l Nit§i Vij§ya Gaur§¯ga, Új Vraja-dh§ma, R§dhe-¼y§ma,
mindezen dolgok és személyek a Te kegyedbõl s odaadásodnak köszön-
hetõen nyilvánultak meg.

Ahogy említettem, isteni kegyedbõl sok bhakta tevékenykedik az or-
szágban. Ennek köszönhetõen én is kapcsolatba kerültem a K¥¢£a-tudat-
tal, a K¥¢£a-tudatú mozgalommal. Csalódott és kiábrándult voltam. Nem
sok kedvem volt a hosszú élethez. Sok erõfeszítést tettem, hogy rövid
életet éljek és a pokolba kerüljek. De kerestem az Abszolút Igazságot.
1992-ben az angol bhaktákkal vezetett fesztiválturnéd által meg is kaptam
a kapcsolatot a Te bhaktáid és a Hare K¥¢£a mah§-mantra által. Kaptam egy
fesztiválkazettát. Éppen kórházban voltam, rossz egészségi állapotban, és
hallgattam ezt a vonzó fesztiválzenét, a még vonzóbb Hare K¥¢£a mah§-
mantra éneklésével. A szívemben történt egy változás. Habár K¥pamoya
prabhu énekelt, most már tudom, hogy emögött igazából Te álltál, Guru
Mah§r§ja. Elsõsorban Tõled kaptam a többi bhaktán keresztül. Köszönöm
a bhaktáknak, de elsõsorban Neked, Guru Mah§r§ja.

És ott van a budapesti templom, ¼r¦ ¼r¦ D§y§l Nit§i Vij§ya Gaur§¯ga,
akiket meghívtál ide Magyarországra. Ezen a szent helyen intenzív társu-
lást és sok szolgálatot kaphattam a Te bhaktáidtól. És most itt élhetek ezen
a csodálatos helyen, Új Vraja-dhamaban, amely nem az anyagi világ része,
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¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara menedékében. Soha nem felejtem el, ami-
kor elhoztad Õket 1995-ben és megkaphattuk a darªanjukat. És most
naponta ajánlhatjuk az imádatot Nekik. Köszönjük, Guru Mah§r§ja. A
múltban haszontalan, értéktelen rockzenével töltöttem az idõmet, de a
Te kegyedbõl most az Õ dicsõségüket énekelhetem. Köszönjük Gaura
Nit§it, R§dhe-¼y§mot, és persze a sok szent vai¢£ava társaságát, akik rend-
szeresen eljönnek Új Vraja-dh§mába és adják az õ áldásos társaságukat.
Köszönjük a sok fesztivált, a Szent Név Napjait, melyek felejthetetlenek,
s melyeknek köszönhetõen lelki fejlõdésünk felgyorsul, és hitünk a
Szent Névben erõsödik. A Te végtelen és indokolatlan kegyedbõl én, bû-
nös lélek is részt vehetek ezeken az eseményeken. Ezáltal én is elérhe-
tem az emberi élet célját. Mert Te az emberi élet végsõ célját hoztad el
nekünk, az Isten iránti tiszta szeretet folyamatát, ahogy azt ¼r¦la
Prabhup§datól kaptad. Köszönjük a menedéket, a gondoskodást, és azt a
sok transzcendentális tudást, melyet átadsz nekünk.

Haszontalan és rossz szolgád:
¼y§ma-l§l d§sa

¼yamalat§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Hadd ajánljam fel tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget
¼r¦la Prabhup§dának!

Ebben az évben is eljött az a nap, mikor a bhakták a gondolataikban, a
feljegyzésekben kutatnak, amik Rólad szólnak és amik Veled kapcsolato-
sak. Próbálnak megfelelõen dicsõíteni, elégedetté tenni, felajánlani az
elõzõ év eredményeit lótuszlábaid elõtt.

Gondolkodtam én is, és egy nem rég hallgatott lecke jegyzete akadt a
kezembe. A Guru és a tanítvány kapcsolatáról beszéltél. Azt mondtad,
mielõtt valaki elfogad valakit mint guru, egy nagyon erõs bizalomnak és
barátságnak kell lenni. Olyan hangulatnak, hogy „feladom az érdekemet
az Õ érdekéért”. Ami az én szívemben van, azt félelem nélkül kitudom

nyitni Neki. És bízom abban, hogy amit Õ mond az az én hasznomra vá-
lik.

Amit Te mondasz és teszel az nem csak a tanítványaid, de az egész világ
javát szolgálja. Az életedet adod értünk, a cselekedeteiddel tanítasz min-
ket, hogy tudjunk elõre haladni. Nekünk pedig a legcsekélyebb dolog
amit cserébe tehetünk, hogy saját érdekeinket feladjuk és lótuszlábaid
szolgálatát tesszük életünk középpontjába.

Szeretném én is ezt tenni, és Téged arra kérni, hogy tarts mindig eb-
ben a helyzetben.

Köszönök szépen mindent!

Jelentéktelen szolgád: ¼y§malat§ dev¦ d§s¦

¼y§ma-nandin¦ dev¦ d§s¦
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget megjelenési napodnak!

“Our first responsibility as devotees, is to the order of Guru
parampara and K¥¢£a We must follow their orders strictly and make
them our very life. R§dhe R§dhe.”

“Bhaktaként az elsõdleges felelõsségünk a guru-parampar§ és K¥¢£a
utasításával szemben van. Szigorúan kell követnünk utasításaikat és az
életünkké kell tennünk. R§dhe R§dhe.” (¼r¦la B.B. Puri Goswami sms
üzenete)

Azon gondolkodtam, hogyan tudnám követni lelki tanítómesterem
ezt az utasítását? Mit jelenthet ez? Próbáltam példákat keresni és az ön-
zetlen könyvosztó bhaktákra gondoltam. Mennyire nehéz a szolgálatuk és
milyen kitartóak… Emlékek ébredtek bennem arról, hogyan reagálnak
emberek a bhakták hangulatára. Keserû és édes dolgok között visszaemlé-
keztem, amikor emberek mesélték, mennyire jól érezték magukat
K¥¢£a-völgyben. Egy békés és nyugalommal teli atmoszférát tapasztaltak.
És milyen csodálatos volt látni, amikor vendégek érkeztek a recepcióra,
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akik barátaik, rokonaik vagy ismerõseik biztatására jöttek el Új Vraja
Dh§mába, hogy saját szemükkel láthassák és tapasztalhassák R§dhe-
¼y§ma birodalmának szépségeit. Számtalan esetben tapasztaltam
távoztukkor, hogy valami megérintette õket. A brijb§sik szeretete, az oda-
adó légkör, amit annyira értékeltek. De honnan származik ez? Kitõl jön?

Kedves Mah§r§ja! A Te Istenszereteted gyümölcse nyilvánul meg Új
Vraja Dh§mában. Te vagy az a példa, aki életévé és lelkévé tette ¼r¦la
Prabhup§da utasításait. Köszönöm, hogy szolgálhatom a brijb§sikat, akik
nagyon kedvesek Neked. Köszönöm, hogy egy pici részt kaphatok a Te
csodálatos prédikálásod nektárjából. Kérlek, bocsásd meg a sértéseimet,
amit ostobaságom miatt követek el és továbbra is foglalj le a brijb§sik, a
lelki tanítómesterem és R§dhe-¼y§ma szolgálatában.

Maradok jelentéktelen szolgád:
¼y§ma-nandin¦ dev¦ d§s¦

Bhaktin Szandra
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Ezen a napon, dicsõséges megjelenésed alkalmából szeretnék köszö-
netet mondani Neked, kedves Mah§r§ja!

Napok óta gondolkodom, és imádkozom ¼r¦la Prabhup§dához, hogy
megtaláljam a kellõ szavakat, mondatokat, hogy minél szebben dicsõít-
hesselek. Bár rájöttem, teljesen képesítetlen vagyok erre, most mégis
szeretnék köszönetet mondani mindenért.

Elõször is azért, hogy oly sok veszélyt és megpróbáltatást vállalva el-
jöttél Magyarországra, hogy az elesett lelkeknek átadd ezt a tökéletes tu-
dományt, a K¥¢£a-tudatot.

Köszönöm, hogy kedves bhaktáiddal találkozhattam, hogy itt lehetek
köztük, társulhatok velük. Bárcsak tudnám ezt a kegyet értékelni, és
mindig emlékezni rá mit adtál nekem. Mindent, a legtöbbet, az életemet.
Megmentettél! Bárcsak én is olyan õszinte szeretettel tudnám ezt mon-
dani, mint ¼r¦la Prabhup§da az Õ lelki tanítómesterének!

Most sajnos nincs semmi jó tulajdonságom, nem is tudom miért va-
gyok ilyen szerencsés, hogy megkaptam a lehetõséget a valódi életre: az
odaadó szolgálatra. Köszönöm!

Reménykedem, hogy egyszer törekvõ szolgád lehetek!

Bhaktin Szandra
Eger

Bhaktin Szikszai Móni
Kedves ¼r¦la Sivaráma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
D§y§l-Nit§i Vij§ya-Gaur§¯gának, ¼r¦ ¼r¦ Tribuvana-Sundara R§dhe-
¼y§mának, Sri Govardhana-l§lának, ¼r¦ V¥nd§dev¦ Mah§r§n¦nak, New
Vraja-dh§mának, az eljövendõ Lélek Palotájának! Minden dicsõséget
Neked és a Vy§sa-p¡já ünnepségednek!

Szeretettel köszöntelek megjelenési napod alkalmából.
Lehetelen dologra vállalkozik az, aki szavakba, próbálja foglalni a há-

láját, amit irántad érez azért, amit Értünk teszel.
Viszonzásul csak azt tudom felajánlani, hogy próbálok egyre erõsebb

lenni a K¥¢£a-tudatban és egyre szilárdabb lenni a szolgálatomban.
Kérlek engedd, hogy hadd társuljam továbbra is tiszta bhaktáiddal és

segíts, hogy õszinte szolgaként szolgáljam õket.
Kérlek légy kegyes hozzám, mert missziód az, hogy felszabadítsd az

elesett lelkeket. Mivel nincs nálam elesettebb lélek, könyörgöm hát
Neked, adj továbbra is menedéket lótuszlábaidnál.

 Én pedig ígérem, hogy minden vágyammal próbálok azon lenni,
hogy alkalmas legyek e kegyet és a bhaktáid kegyét elfogadni.

Kérlek adj erõt, hogy a szívemben ne legyen semmi más, mint a
missziódat szolgálni úgy ahogy te meghagytad nekem.

Elesett, jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Szikszai Móni
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Bhakta Szilárd
Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérlek fogadd tiszteleteljes hódolatomat. Minden dicsõséget Neked!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak.

Szeretném megköszönni azt, hogy eljöttél Magyaországra és  hogy el-
hoztad ¼r¦la Prabhup§da üzenetét.

Így sok más emberrel együtt nekem is lehetõségem nyílt arra, hogy
megismerkedhettem a K¥¢£a - tudattal és megkaphattam azt a lehetõsé-
get, hogy bhakták társaságáaban élhetek. A Te és a bhakták kegyébõl meg-
kaptam azt a lehetõséget, hogy részese lehetek és szolgálatot végezhetek
az Úr Caitanya Mah§prabhu missziójában. Nagyon örülök és köszönöm,
hogy indokolatlan kegyedbõl elfogadtál tanítványodnak és hogy lehetõ-
ségem nyílt arra, hogy társulhassak Veled és egy kis szolgálatot végezhet-
tem Neked. Lelkesítõ volt látni, hogyan telik egy napod mennyire elme-
rülsz ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara szolgálatában.

Tudom ezt soha nem tudom Neked visszafizetni, de remélem sikerül
vamennit törlesztenem. Még egyszer szeretném megköszönni Neked és
minden bhaktának akik segítettek abban, hogy lehetek és mindazoknak a
bhaktáknak, akik nap mint nap segítenek. Kérlek add a kegyed, hogy itt
tudjak maradni és odaadó szolgálatot tudjak végezni Neked.

Jelentéktelen szolgád:
Bhakta Szilárd
Pécs

Bhaktin Szilvia
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Szeretnélek köszönteni Téged ezen a napon, az évnek a legkedvezõbb,
mindenki számára örömteli napján. Mindenkinek ki kell használnia ezt a
gyönyörû napot, hogy megkaphassuk egy tiszta bhakta kegyét azáltal,
hogy dicsõítsük Õt.

pr§ptasya kaly§£a-gu£§r£avasya
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester ló-
tuszlábának, aki a kedvezõ tulajdonságok óceánja!”

Kedves Mah§r§ja! Szeretném megköszönni Neked, hogy lehetõvé
tetted, hogy találkozhassak ¼r¦la Bhaktividya Purna Swami Mah§r§jával.
Szeretném megköszönni, hogy végtelen türelemmel segítesz a bhaktákon.
Sok tanítványod társulását kaphattam meg, olyan bhaktákét, akik õszintén
törekednek, hogy elégedetté tegyenek Téged, és ez engem is nagyon
inspirál. Tökéletes példát mutatsz nekünk, hogy mit jelent a lelki tanító-
mester utasításait követni, õszinte odaadással, és tiszta szeretettel. Szeren-
csésnek érzem magam a magyar yatra tagjaként. Szeretettel, figyelemmel
segítesz nekünk. Kérlek továbbra is taníts minket!

Köszönök szépen mindent! Jó egészséget kívánok Neked!

Szolgád:
Bhaktin Szilvia
(Eger)

Tamala-var£a d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteleteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak és lótuszlábaidnak!

Évrõl évre nehézséget jelent nekem felajánlást írni Neked.
Biztos azért mert nem vagyok elég õszinte és odaadó szolgád. Az igazi

felajánlás az elmúlt évben végzett szolgálatom kéne, hogy legyen, de



264   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   265

nem hiszem  hogy ezt tiszta szívvel tudnám ajánlani Neked. Már csak
azért sem, mert az én szívem sajnos nem tiszta. Sõt, ha megvizsgálnám és
ha megfelelõ látással rendelkeznék, akkor látnám, hogy még egy fekete
széndarab is ragyog mellette. Te rendelkezel ezzel a látásmóddal és biztos,
hogy látod is ezt a szomorú valóságot. Egyszer azt mondtad, hogy az igazi
felajánlás a lelki tanítómesternek egy megtisztított szív. Hát én sajnos
nem tudok Neked ilyen felajánlást bemutatni, és ha belegondolok, talán
soha nem is leszek erre képes. Csak reménykedni tudok, hogy a Te ke-
gyedbõl egyszer megtiszulok a ragaszkodásaimtól és a
szenyezõdéseimtõl, melyek oly sok problémát okoznak nekem. Addig
pedig  szorosan ölelek egy fát, szenvedek és hagosan üvöltök, hogy en-
gedjen el, mint Bírbal az ismert mesében. Sajnos ilyen az én szívem.

A Te szíved viszont ragyog, mint az olvadt arany. Ezt tükrözi az, ami itt
történik Magyarországon. Itt  azelött, hogy jöttél, nem volt semmi érté-
kes dolog. Aztán kiterjesztetted a szíved és megnyilvánult a lelkivilág : Új
Vraja-dh§ma, R§dhe-¼y§ma, Gaura- Nit§i, központok, bhakták, éttermek
stb.

Évrõl évre próbálom megérteni, de rájöttem, hogy lehetetlen felfog-
ni a Te lelki nagyságodat. A Te kegyedbõl minden évben jobban látom a
saját elesett és ostoba helyzetemet. A ragyaszkodásaimat, a rossz   szoká-
saimat, a gyengeségeimet és még sorolhatnám tovább. Ez sajnos nagyon
szomorúvá is tesz a felismerés hasznosságán kivûl. Mert néha úgy érzem,
hogy soha nem leszek képes elégedett tenni Téged. De azért reményke-
dem, hogy ez majd egyszer a kegyedbõl sikerülni fog. Hiszen a Te szíved
olyan tiszta és olyan nagy, hogy még egy ilyen semmirekellõ ostoba sze-
mélyt is elfogadtál, mint én. Tehát ha ez sikerülni fog, akkor talán fogok
tudni írni Neked egy õszinte és tiszta felajánlást, ami nem olyan lesz mint
ez.

Egy nagyon ostoba és elesett szolgád:
Tamala-var£a d§sa

Taral§k¢¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat megjelenésed e kedvezõ
napján. Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak, minden dicsõséget ¼r¦-
¼r¦ R§dh§ ¼y§masundarnak.

„Neked a képek a m¡rtijaid” - mondtad egyszer, miután láttad, hogy
törtetek egy felajánlással Dayal-Nitai Gaura-Harinak a szélviharban a
Gauranga téren át. Aztán pár nap múlva mégis adtál egy murtit, ¼r¦-¼r¦
R§dh§-Rasar§ját, pedig már így is annyival elhalmoztál az évek folya-
mán....

Elõször a GAURA-BHAKTA-V¹NDA m¡rtijával találkoztam talán
1988-ban. „…Yoga elõadás, indiai konyhamûvészet, füstölõ, keleti
zene.” - szólt a plakát. Érdekelt, hát elmentem. Megérkeztek a fiatal, fur-
csa öltözetû fiúk-lányok, akik közül csupán egy tûnt igazi yoginak,
Parama Karuna prabhu. Egy szó sem esett vallásról, vagy Istenrõl, de va-
lami mégis megfogott. Még tudtomon kívül, de mélyen érintett az elsõ
találkozás K¥¢£ával a bhaktáin át. Ahogy az Úr képes megnyilvánítani ma-
gát fa, kõ vagy más anyagi formán keresztül, úgy a bhaktája szívébe is be-
hatol s a kettejük közti szeretet láthatóvá válik a szemeken át.

Késõbb, mikor már volt templom.. „Te miért nem borulsz le?” rázott
fel ostoba szégyenlõsségembõl egy bhakta hangja a pranámok után.
Tényleg, rendszeresen járok már a vasárnapi programokra, miért nem
kezdem el hát gyakorolni a vai¢£ava kultúrát? Ahogy a m¡rti személyesen
irányítja imádója cselekedeteit, úgy a LELKI UTASÍTÁSOK murtija fo-
kozatosan megnyilvánította magát, hogy átvehessem a bhakták szokásait.

Egyszer G§yatr¦nak rajzoltam egy képet Úr Caitanyáról persze rögtön
megmutatta Neked. „Tudnál a jövõ hétre rajzolni még egy ugyanilyet?”
Szavaid zavarba hoztak, de boldog voltam, hogy szolgálatodra lehetek.
Lám, ez K¥¢£a egy újabb formája: a SZOLGÁLAT, minden kegy kulcsa.

Azt hallottam egy nap „A vai¢£avák örökké élnek a hangban” késõbb
megértettem, hogy igen, ahogy a m¡rti az Úr összes képességével bír, úgy
¼r¦la Prabhup§da is örökké itt van közöttünk és beszél hozzánk a köny-
vein keresztül. „Ha m¡rtit akartok imádni, tegyétek a Bh§gavatamot az ol-
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tárra!” Ez egyben az Úr és szeretett LELKI TANÍTÓMESTERED m¡rtija
is. Guru Mah§r§ja! Legdrágább kincseidet osztottad meg velünk!

És még mindig voltak rossz szokásaim. „Ez az utolsó pohár” - mond-
tam teljes határozottsággal, mert hittem, ha végre elkezdek 16 kört
japázni nem fognak többé visszahúzni ilyen alantas dolgok. A haverok hi-
ába nevettek rajtam, K¥¢£a tényleg eljön, mint HARINÝMA PRABHU
m¡rtija és megmentett engem. Köszönöm. Guru Mah§r§ja.

A szentírások megéneklik .. „sak¢§d-dhari” A lelki tanítómestert úgy
kell tisztelni, mint a Legfelsõbb Urat, mert Õ az Úr legbensõségesebb
szolgája. Ekkor adtad nekem, Guru Mah§r§ja a legcsodálatosabb m¡rtit,
SAJÁT MAGAD, azzal, hogy felavattál.

Alig telt el egy kis idõ. „Most menj és segíts Kiªor¦nak.” E szavakkal
küldtél D§y§l-Nit§i Vij§ya Gaur§¯ga szolgálatába. Odaadtad a GÝYATR¦
MANTRÁT és GAURA-NITÝIT, hogy vigyázzunk Rájuk a nevedben vé-
gezzük a p¡ját. Köszönöm a bizalmad, Guru Mah§r§ja.

Az elsõ zarándoklat végén Indiában „Nem tudom elhagyni a
Dh§mát”- sírtam el magam Govinda Mah§r§jnak fél órával az indulás
elõtt. „Akkor vidd magaddal és mutasd meg mindenkinek, milyen cso-
dálatos V¥nd§vana!” Ebben is Te vagy a tökéletes elõljáró Guru Mah§r§ja.
A szívedbõl megnyilvánítottad V¹NDÝVANÁT úgy, hogy még maga
¼y§masundarát, aki sosem hagyja el Braját is idevonzottad, hogy imádott
R§dh§jával az oldalán örökké itt lakozzon, mint TRIBHUVANA
SUNDARA m¡rti.

Mi lehet még ezen túl? Mi lehet még Náluk is csodálatosabb murti?!
„R§dhe-¼y§ma kényszerít, hogy kinyissam a szívem” - vallottad be egy-
szer. Igen, amikor kézbe vesszük könyveidet, a Szíved lapjain olvasunk.
Ahogy maga R§dh§r§¯¦ nyitotta fel saját szeretet-ládikájának fedelét, úgy
Te is feltárod elõttünk szíved kincseit, R§dhe-¼y§ma iránti szereteted
mélységeit.

Hadd legyen ez a szív legimádottabb murtim, hadd legyen minden
lélegzetem, gondolatom és tettem célja szolgálni e szív tulajdonosát!

Hadd tegyem fel egy illõ drágaköves oltárra a bhakták, a sadhana, a
Szent Név, ¼r¦la Prabhup§da, a Bh§gavatam és R§dhe-¼y§ma m¡rtijának
társaságában legféltettebb kincsemet, Téged, Guru Mah§r§ja!

Örökké adós és nyomorult szolgád:
Taral§k¢¦ dev¦ d§s¦

Bhakta Tibi
Kedves Guru Maharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Ne-
ked a Vy§sa-p¡jád alkalmából! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Engedd meg, hogy egy pár szóval dicsõítselek ezen a kiemelkedõ na-
pon. Láthatjuk a közönséges hétköznapi emberek hogyan ünneplik a
születésnapjukat, és hogyan köszöntenek fel valakit ez alkalomból. A
különbség felfoghatatlan, még pedig azért, mert akik ünnepelnek, és
akit ünnepelnek, nem egy hétköznapi és közönséges személy, hanem a
Legfelsõbb Úr bhaktái, ettõl olyan kiemelkedõk, és ezért van feléjük a
szép pompa és a gazdag imádat. Ha jól emlékszem Bhaktisiddh§nta
Mah§r§ja 70. születésnapjától van bevezetve a Vy§sa-p¡ja és tart a mai na-
pig. Nagy figyelemmel és tisztelettel kell ezen a napon az ünnepelt felé
lennünk, mert K¥¢£a nagyon elégedett, ha tiszta bhaktáit szépen szolgál-
juk és imádjuk. Ragun§tha Gosv§m¦ megemlíti, hogy nagyon fontos
imádni a bhaktákat, mert ez lesz a fejlõdésünk egyik alappillére, viszont
nagyon szerencsétlenek vagyunk, ha nem találunk ilyen bhaktákat. Mi-
lyen szerencsések vagyunk mi itt Magyarországon: Te jöttél és nekünk
nem kellett keresnünk. K¥¢£a-tudatossá tetted a környezetedet és Te
mentél mindenkihez, vagy személyesen, vagy a bhaktáidon keresztül.
Nekünk egy dolgunk van: követni Téged! Az igazi imádat, ami legtöbbet
jelent az az, ha követjük az instrukcióidat, és segítünk terjeszteni Neked a
mozgalmat, mert ez ¼r¦la Prabhup§da vágya, és ami az Õ vágya az a Tiéd,
mert eggyé tetted a szíveddel. Fõleg ezen a napon úgy illik, ha adunk va-
lamit, a legkevesebb és egyben legtöbb, amit adhatok az az ígéretem, hogy
a vezetésed alatt figyelmesen, szorgalmasan, kitartóan végzem a szolgála-
tomat, és gyakorlom a lelki életet, amit a ritka találkozások miatt a
bhaktákon keresztül ajánlok fel Neked, de kell, hogy kérjek Tõled erõt és
intelligenciát, hogy ezt véghez tudjam vinni, hogy egyszer én is bhakta le-
hessek.

Mégegyszer minden dicsõséget Neked, és köszönjük, hogy vezetsz
bennünket ezen a számunkra nagyon nehéz úton.

Szolgád: Bhakta Tibi



268   ¼r¦ Vy§sa-p¡j§ ¼r¦ Vy§sa-p¡j§   269

Tribha¯ga d§sa
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked!

A lelki tanítómesterünktõl kapott kegyes törõdés meghálálásakor a
szavak olyan haszontalannak tûnnek.

Ugyanakkor túl buta vagyok ahhoz, hogy szép imákat tudjak monda-
ni. Inkább próbálom szeretettel szolgálni a bhaktáidat, lakhelyedet Új
Vraja-dh§mát, szeretett Uraidat ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§mát és kitartóan éne-
kelni a szent neveket: Hare K¥¢£a Hare K¥¢£a K¥¢£a K¥¢£a Hare Hare
Hare R§ma Hare R§ma R§ma R§ma Hare Hare.

Mi mást tehetnék, amivel kifejezhetem, hogy mennyire hálás vagyok
neked azért, hogy törõdsz velem és vigyázol rám. Megpróbálok a nyo-
modban maradni és követni lépteid egészen a lelki világig, hogy örökre
veled maradhassak és szolgálhassalak.

Bárcsak sikerülhetne ez…

Igyekvõ szolgád:
Tribhanga d§sa

Bhaktin Trixi
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja,

Kérlek fogadd tiszteleteljes hódolatomat. Minden dicsõsége ¼r¦la
Prabhup§danak. Minden dicsõséget Neked.

Ezen a csodálatos napon meg szeretném köszönni Neked, hogy ek-
kora áldozatot hoztál, hogy elterjesszed   Magyarországon a K¥¢£a - tuda-
tot.

Tudom ezt az áldozatot már sok bhakta megköszönte, de ezt nem elég
egyszer megtenni, erre egész életünkben emlékeznünk kell.

Emlékeznünk kell arra, hogy amit elérünk a lelki életünkeben, az
csakis a Te indokolatlan kegyed.

Amikor sa¯k¦rtana közben nehézségem van, sokat gondolok arra,
hogy amikor Te Magyarországra jöttél, akkor egyedül voltál és sok aka-
dályon kellett keresztülmenned. Vagy amikor ¼r¦la Prabhup§da elment
Amerikába és egyedül kellett elterjeszteie a K¥¢£a - tudatot. Ellenben
nekünk már van egy szilárd alapunk, amit Te és ¼r¦la Prabhup§da terem-
tett és nekünk csak eszközzé kell válni, hogy segítsünk Nektek abban,
hogy beteljesûljön az Úr Caitanya vágya, hogy minden városban és falu-
ban énekeljék a Szent Nevet.

Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja, kérlek segíts nekem abban, hogy én is
eszközzé válhassak és  megfelelõ mentalitásban tudjam szolgálni a
bhaktákat, és soha ne veszítsem el a társaságukat.

Szolgád:
Bhaktin Trixi
Pécs

Tulsi d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porá-
ban! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának és Úr Caitanyának! Minden
dicsõséget a megjelenési napodnak!

1992-ben, Angliában volt a Vy§sa-p¡ja ünnepséged és erre az alka-
lomra sok magyar bhakta is kiutazott. Szerencsére én is köztük lehettem.
Mikor Londonban voltunk kedves barátod Keªava Bh§rat¦ prabhu kala-
uzolt bennünket a templomon keresztül, s végül a dolgozószobájában
kötöttünk ki. Azt mondta, õ olyan, mint egy automata, ami kérdésekkel
mûködik. Amíg van kérdésünk, addig õ készségesen válaszol rájuk. Elõ-
ször filozófiai témájú kérdéseket kérdeztek, míg valaki elkezdett érdek-
lõdni kettõtök kapcsolatáról illetve kérte Keªava Bh§rat¦  prabhut me-
séljen Rólad. Õ nagyon kedvesen több történetet is elmesélt Rólad, ró-
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latok, igazi nektár volt. Aztán a beszélgetés vége felé azt mondta, mi nem
is sejtjük, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy Te vagy a lelki tanító-
mesterünk, csak kapaszkodjuk jó erõsen a lótuszlábaidba, és minden
rendben lesz. Õk is (mármint õ és Govinda Mah§r§ja) csak ezt tudják
tenni. Rettenetesen büszke voltam, hogy milyen nagyszerû lelki tanító-
mesterem van, de érteni természetesen semmit sem értettem.

Most, hogy a Rólad készült fotókat nézegetem ugrott be ez a törté-
net tíz év távlatából. Nézegetem a képeket, és azon gondolkodom, hogy
milyen emelkedett vai¢£ava vagy. Képeken, ahogy énekelsz, japázol, állsz,
leckét tartasz, minden mozzanatban. Ott vagy az adott szituációban száz
százalékosan és praktikus tanácsokat adsz, hogy ki, és hogyan  végezze a
szolgálatát, ugyanakkor a szemedben látszik, hogy belül teljesen más di-
menzióban vagy elmerülve, szeretetteljes érzéseidben ¼r¦la Prabhup§da
és R§dha-¼y§masundara felé. És csak csodálkozom, milyen felbecsülhe-
tetlenül szerencsés vagyok, hogy a tanítványaid közé kerülhettem, és
hogy mennyire elégedett lehet Veled ¼r¦la Prabhup§da.

Visszacsengenek Keªava Bh§rat¦ prabhu szavai: „Csak kapaszkodjatok
jó erõsen a lótuszlábaiba és minden rendben lesz.” Olyan komoly sze-
mélyek, mint a barátaid, ezt úgy tanácsolják, hogy õk maguk is ezt teszik.
Mikor fog végre tényként bevésõdni a kõszívembe, hogy csak ezt kell
tenni, semmiért nem kell aggódnom csak kapaszkodni, függeni, és min-
dent meg fog ez oldani, minden meg fog nyilvánulni, mert ez a Te vá-
gyad.

Te adod a Szent Nevet, a bhakták társaságát, a képességet a szolgálat
végzéséhez, magát a szolgálatot, az erõt a próbatételekhez, mindent. Ho-
gyan is adhatnék, ajánlhatnék fel bármit is Neked, hisz mindent Te adtál.
Nem tehetek semmi mást, mint végtelen hálával megköszönni és szalma-
szállal a számban hódolatomat ajánlani. De pokoli természetem és büsz-
keségem komoly akadályt jelent ebben. Ezért nem tudok mit tenni,
mint imádkozni Hozzád – aki az emelkedett vai¢£avák között is kiemel-
kedõ – kérlek, add indokolatlan kegyed nektárjának egyetlen cseppjét,
hogy meghódolt szolgád lehessek. Nincs értéke semminek ezen kívül.

Most, hogy visszaidézem a londoni társalgást, szintén rettenetesen
büszke leszek, hogy milyen nagyszerû lelki tanítómesterem van. Azóta
sok komoly vai¢£ava ismételte Keªava Bh§rat¦ prabhu szavait. Érteni még
most sem értek semmit, de ez alatt a pár év alatt láttam azt a végtelen
önzetlenséget, szeretetet, törõdést, figyelmet, amivel szolgálod ¼r¦la

Prabhup§dát, és amivel elárasztod a tanítványaidat, és még az én kõ szí-
vem is viszonzást szeretne adni.

Kérlek, add lótuszlábaid menedékét, hogy képessé is tudjak válni
erre.

Örök szolgád:
Tulsi d§sa

Bhaktin Tündi
Kedves ¼r¦la  ¼ivar§ma Sv§m¦ Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteleteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§danak! Minden dicsõséget a Te megjelenési napodnak.Ez a nap
a legkedvezõbb arra, hogy újra és újra köszönetet mondhassunk Neked
mindazért amit a bhaktákért teszel. Ezen az áldásos napon szeretném há-
lámat kifejezni azért a sok mindenért amit Neked köszönhetek.

Egy ilyen ostoba személynek, aki nagyon ragaszkodik az érzék-
kielégitéshez, lehetetlen elérnie az odaadó szolgálatot és K¥¢£át a lelkivi-
lágban. Ez csakis egy lelki tanítómester kegyébõl lehetséges, aki indoko-
latlan kegyébõl megmenti a feltételekhez kötött lelkeket. Kedves
Mah§r§ja! Szeretném migköszönni, hogy csodálatos ünnepségeket ren-
dezel Új Vraj-dh§mában és lehetõvé teszed, hogy sok lelki tanítómester
velünk ünnepelhessen, és inspirálod Õket arra, hogy szabadítsana minket
ki innen. Köszönöm, hogy elrendezted, hogy lehetõségem nyíljon arra ,
hogy megközelíthessem Õ Isteni Kegyelmét ¼r¦la Bahkti B¥nga Govinda
Swami Mah§r§jat, és rajtad kereszül szolgálhassam Õt. Próbállak követni
Téged, de nagyon nehéz, mert évmilliók óta itt sínylõdõk az anyagi világ-
ban, és olykor ide-oda dobálnak a kötõerõk.

Köszönöm, hogy ilyen szépen mutatod be a K¥¢£a-tudatot és ilyen
szilárd hittel, tisztán és õszintén szolgálod ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ - ¼y§masundarat,
mert amikor nehézségem támad, mindig erre gondolva, ebbõl merítek
erõt.
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Kérlek add a lótuszlábad porát, hogy megfelelõen szolgálhassam a
bhaktákat és terjesszem ¼r¦la Prabhup§da könyveit.

Ostoba szolgád:
Bhaktin Tündi
Pécs

Var¢§n§ dev¦ d§s¦
Dearest Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances in the beautiful dust of your
beautiful lotus feet.  All glories to ¼r¦la Prabhup§da, who came and
uncovered for the world to witness, hundreds and thousands of
effulgent vai¢£avas who are now changing the fortune of this dark and
lonely world.

 What an extraordinary year this has been.  As always so many things
to say, most would be best left unsaid, each greatly treasured for having
blessed my life.

As the days, months and years roll by my debt to you increases.
Debts of this world have a tendency to bind one to this world, however
my hope is that this debt I have with you will continually bind me to
your lotus feet and take me with you wherever you may choose to go in
this world and the next.  In a class I was recently listening to given by
HH Gaura Govinda Mah§r§ja, he was imploring us to bind Gaur§¯ga in
our hearts - bind him! bind Him! he roared, bind him in your heart and
then when Yamaraja sees that you have bound  Gaur§¯ga in your heart he
will not touch you.  I have no doubt you have bound  Gaur§¯ga in your
heart Guru Mah§r§ja, the symptoms are all there.  You once said
whatever is inside has to come out, so from what is coming out of you,
from this I can see who you have enthroned in your heart and also who
is helping you serve Them there.  Please kindly qualify me to also be
one of those servants.

A decision brought me to the threshold of pure devotional service.
Making a decision was only the beginning of things, on making that
decision I found I was really diving into a strong current that has carried
me to places and through experiences I had never dreamed of when I
first made the decision. The awesome height and power of pure K¥¢£a
Consciousness would have floored my conditioned attempts to navigate
that current, if that current hadn’t brought me to the shelter of your
lotus feet.  However I have found that this shelter has swept me up in a
very different current, more powerful, more energetic and yet infinitely
more gentler, kinder.  Just as the powerful force of the Holy Ganga
would have annihilated us all if not for the compassion of Mah§deva
who mercifully caught her force on his head so that she may more
gently flow her course, blessing and purifying us all. Similarly this
purifying current of K¥¢£a Consciousness experienced at your lotus feet
is gently and lovingly qualifying me to one day be able to step over the
threshold into the realm of pure devotional service.  I pray that I may be
tossed eternally in this joyful current.

I have heard from authorities that Life comes from life, my purport
to this, painfully unfolds daily in my life ... separated from you by space
and time I often feel lifeless, all my thoughts lead me to you and again
with these thoughts you my beloved spiritual master who are the source
of my life bring me back to life.  For it is said only one who has life can
preach, and in so doing awaken life in the hearts of others.  Through
your living words and living memories the knot in my heart is pierced
and all misgivings are gradually being cut to pieces.  For your pleasure I
am prepared to endeavour to live to fulfil your vani, although so often
my heart begs the Lord to bless me with service to your vapu.  I am still
so unintelligent, I haven’t yet fully understood the magical oneness of
the two.

“Do not worry.. you once said .. whatever happens in this world I am
always with you. Then after this life we will be together with R§dhe
¼y§ma in Vrndavana. There everything will be alright.  Guaranteed.”  My
dear Guru Mah§r§ja I live for your guarantee.  So from now until when
my time comes to leave, what I need to do is to qualify myself and also
endeavour to bring others to your lotus feet so by your mercy perhaps
more of us can claim on your guarantee.  You see Guru Mah§r§ja, you are
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our only link to the divine realm you live in, even as you walk with us in
this temporal world... we would like to live with you in this world and
go with you to the next, without a moments separation.

your servant and daughter,
Var¢§n§ dev¦ d§s¦

Bhaktin Vas Andrea
Dear Mah§r§ja,

Please, accept my humble obeisances! All glories to ¼r¦la Prabhu-
p§da! All glories to ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§masundara! All glories to ¼r¦ ¼r¦
D§y§l-Nit§i Vij§ya-Gauranga! All glories, all glories to You on this
auspicious day of Your Vy§sa-p¡j§!

Another year has passed and here is the possibility for every vai¢£ava
to glorify You again. This is a wonderful opportunity although a very
difficult task and I think I am hardly able to perform it properly. This is
my second try to write an offering to You, my second try to express my
gratitude somehow although I know I will not be able to repay the debt
that I will always owe You, not in this life or in the next one.

Another year has passed and so many things have happened to me
and my life has changed in many respects. But one thing has remained:
my need for the shelter of the devotees. From day to day I am trying to
resolve all the difficulties I have to face and I feel more and more how
important it is to get the mercy of the vai¢£avas so that one can keep on
performing service, doing every duty and having a good sadhana.

Atma-bhu prabhu, who is an older devotee from Serbia, kept today’s
lecture. It was arranged that I just happened to be there and to me it
seemed as if it was to wake me up from a dangerous and useless dream.
He related a story about ¼r¦la Sacidanada Mah§r§ja which is the
following: Once a TV reporter asked ¼r¦la Sacidanada Mah§r§ja how it
could be that he is such a famous person with so many followers. He

answered: Maybe it is because I have understood that I am so small and
tiny. Yes, this is something that You are trying to teach us in every way: we
are simply so small that we cannot even take a breath without the mercy
of a guru or Krishna.

Atma-bhu prabhu also told us how fortunate we are as we are taken
on an express train (ISKCON) that carries us to Krishna, but
unfortunately I have not realised its significance so far. We are especially
fortunate to get Your association through Your books, lectures, k¦rtanas
and instructions. They are always very inspiring for me and help me a lot
in cases of difficulties. Once I was shown a small booklet about You
which discussed a week of Your life here in Hungary. It was so splendid
to read and some part of it was so funny that I could not help laughing.
Of course I know it is not a funny or easy task to be a spiritual master at
all. But considering all the things that have arisen in this dusty country
from Your mere desire to satisfy Your spiritual master and Lord Caitanya
show how dear You must be to Them. I cannot imagine how Hungarian
people deserved this causeless mercy that You are here and You have also
brought ¼r¦la Prabhup§da and Krishna with You. And there are so many
meek and demonic people out there who do not even know about this
present You have given all of us.

I wish once I could be able to clearly understand ¼r¦la Prabhup§da’s
message and I could follow every rule and regulation. I wish I could take
part in Lord Caitanya’s sa¯k¦rtana movement with my heart, with my
words and with my time. I wish I could get Your causeless mercy so that
I woke up and never want to follow anything but the proper path.

Dear Mah§r§ja, please accept this humble offering for Your Vyasa-
puja, and give Your causeless mercy to the devotees of Szeged.

Your insignificant, eternal servant:
Bhaktin Vas Andrea
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Viªvambhara d§sa
Dear Guru-Mah§r§ja,
Hare K¥¢£a! Please accept my humble obeisance’s. All glories to

¼r¦la Prabhup§da!
On this auspitious day of Your Vy§sa-p¡ja I am asking You and the

Lord to give me, this fallen self, the ability to glorify You, my loving
spiritual master who is a true representative of ¼r¦la Prabhup§da and His
mission.

m¡ka° karoti v§c§la°      pa¯gu° la¯ghayate girim
yat-k¥p§ tam aha° vande      ªr¦-guru° d¦na-t§ra£am

¼r¦la Prabhup§da gives a very nice description of this verse to one of
His disciples in one room conversation:

“m¡ka° karoti v§c§la° pa¯gu° la¯ghayate girim. Therefore, the
spiritual master’s mercy is described, mukham karoti vacalam. M¡ka°
means dumb, one who cannot speak. He becomes a great lecturer or
speaker. Although he is dumb but he can become a great lecturer,
mukham karoti vacalam. pa¯gu° la¯ghayate girim, and one who is lame,
who cannot walk, he can cross over the mountains. M¡ka° karoti
v§c§la° pa¯gu° la¯ghayate girim yat-k¥p§ tam aha° vande, that by whose
mercy these things are possible, I offer my respectful obeisances, param
ananda bhavam, the Supreme Personality of Godhead, reservoir of all
pleasure. By K¥¢£a’s mercy it is possible. By material calculation it is not
possible. Material calculation one will say that “How it is possible, you
say the dumb is lecturing very nicely? That is not possible.” Or, “That
lame man is now crossing the mountains?” So materially it is not
possible. But by the mercy of K¥¢£a or His representative... Just like
Prahl§da Mah§r§ja, five years old boy, he is explaining so nicely about the
constitution of the soul. Why? Because he has obtained the mercy of
N§rada Mu£i, the representative of K¥¢£a. So it is possible”.

Isn’t nice? If can get Your mercy I will have a hope in life and there
will be a reason to live for. Dear Guru-Mah§r§ja, please accept my servi-
ce and this little insignificant offering on Your appearance day.

This day is a “thank you day” for a disciple and therefore I would like
to use the chance and thank You for the opportunity to serve You and

assist You in Your desire to satisfy ¼r¦la Prabhup§da. Thank You for Your
personal guidance and care and of course for Your personal association.
All this cannot be replaced by anything in this world. These are precious
like jewels and even more.

It is very inspiring to see Your deep devotion to the teachings of ¼r¦la
Prabhup§da and Your love for the Supreme Lord. It is very inspiring to
see Your absorption in the remembrance of ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara
and Their devotees.  I saw Your eagerness to hear about the Lord and than
glorify Him. There is no one in this world that will say the opposite. It is
a true fact and there is no argument about it.

For me, Your activities are mysterious and impossible to understand
or realize! It is a high standard to follow and it is impossible to imitate.
Once I thought: “It is not enough to become vai¢£ava, one should be
born as vai¢£ava. One can but it is a long way but to be born with the
devotion in the heart is something different”. Such a strong devotion and
love for the Lord should be our main qualification. For such a vai¢£ava
there are no obstacles in his life because he is always dependent on the
Lord. He is satisfied by whatever the Lord gives him and he is eager to
do any service he is asked for. He is humble and submissive and
therefore happy. And when one is happy than there is nothing to
endeavor for. Dear Guru-Mah§r§ja, You are the embodiment of such a
vai¢£ava. I wish one day I will become like this! Please give me Your
mercy!

Another year passed. Once again I am asking myself: was it in K¥¢£a
Consciousness or only in the K¥¢£a Consciousness movement?
Probably the last one and even that one was imperfect. May be the body
was here but not the mind. The same question I asked myself in
V¥nd§vana two years ago and had the same answer. Did not I progress?
Did I stop in my endeavors on this path of devotional service or it is so
slow that I do not see it? How many mistakes and fall downs! When, oh
when, there will be an end to all this? For how long my impurities and
attachments will stand on my way? Or it is only my mind? Or may be it is
another “mental platform”? Dear Guru-Mah§r§ja, please help me to
make this path shorter!

Thank You once again and please accept my service.

Your insignificant servant:
Viªvambhara d§sa
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Vraja Kumara d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my most humble obeisances.  All glories to you.
By your mercy we know that everything comes from Krishna, that

He is the origin of everything.  That ¼r¦mat¦ R§dh§r§¯¦ is the pleasure
potency of Krishna, devotional service personified, and engages cent-
percent in attracting Krishna.  She is also our eternal mother, and
Krishna our eternal father.

Our eternal mother instructs her sons, the most intelligent of
whom, who listen, in turn instruct others of the glories of their eternal
father and mother.

This is true of you, Guru Mah§r§ja.  When the messenger of our
divine mother and father, ¼r¦la Prabhup§da, came and distributed freely
the nectarean glories of love of God, you gave attention and listened
well to what he said.  By following carefully the spiritual path he gave,
you in turn became a pure via medium for the transcendental message,
and likewise you have dedicated your life to saving as many fallen,
conditioned souls as possible from suffering in this world of illusion.

They say that actions speak louder than words.  By quickly glancing
over your achievements, it is possible to glimpse your spiritual power.
Strict sadhana, constant meditation on the transcendental names,
qualities, forms and pastimes of the Lord, daily p¡ja, building and
opening temples, maintaining and expanding devotee congregations,
liasing with legal and political authorities, constant preaching of vedic
injunctions, managing the society created by your divine master, ¼r¦la
Prabhup§da, writing volumes on the transcendental subject matters of
Krishna consciousness, engaging—and engaging others—in the yuga-
dharma of harin§ma-sa¯k¦rtana—most prominently in the ecstatically
nectarean extended bhajan programs of late, and perhaps most of all,
providing a perfect example for others to follow.

dharma-m¡la° hi bhagav§n      sarva-vedamayo hari¤
sm¥ta° ca tad-vid§° r§jan      yena c§tm§ pras¦dati

“The Supreme Being, the Personality of Godhead, is the essence of
all Vedic knowledge, the root of all religious principles, and the memory
of great authorities. O King Yudhisthira, this principle of religion is to be
understood as evidence. On the basis of this religious principle,
everything is satisfied, including one’s mind, soul and even one’s body.”
(¼r¦mad-Bh§gavatam 7.11.7)

Because you, ¼r¦la Guru Mah§r§ja, provide this perfect example,
other less-fortunate entities like myself have a chance to come to know
of the glories of spiritual life, the opportunity to take up those practices,
make some attempt at purifying the stockpiles of karmic reactions
binding us in this material world, and to attain real peace and love.  Only
by the mercy of ¼r¦ Guru can we obtain the mercy of ¼r¦ K¥¢£a.  Without
the mercy of the guru, there is no chance of spiritual advancement.

May I humbly take advantage of this chance to thank you, Guru
Mah§r§ja, for providing me with some drops of transcendental mercy.
Unfortunately I do not have much to offer in return, but please accept
my most humble obeisances.

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

o° ajñ§na-timir§ndhasya      jñ§n§ñjana-ªal§kay§
cak¢ur unm¦lita° yena      tasmai ªr¦-gurave nama¤

Thank you for shining your transcendental light.
Your fallen servant, Vraja Kumara d§sa

Vraja-gop¦ dev¦ d§s¦
Hare Krishna!

Sa¯k¦rtana yajña k¦ - jaya! ¼r¦la Prabhup§da k¦ - jaya! Jay Jay ¼r¦
R§dheeeeeeeeeee-¼y§m!

My dear Guru Mah§r§ja!
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Please accept my humble obeisances! All glories to you, all glories to
you!

At last come this moment, most dear and long-awaited for all
disciples, even for most fallen. In that moment, all words and fillings, go
directly glorify you. Day of Vy§sa-p¡ja most secret to all us.

First, please, my request forgive my eloqventness. But I’ll try to say
some words.

Impossible nothing to say about your merciful caring, even for
hopeless and foolis person like me.

Your attention and thoughtful - unlimited. You like professional
gardner. You take small seed(jiva) and put into fit soil. You are working -
looking, pour over, fertilize, day by day. This become your most dear ser-
vice for R§dh§ K¥¢£a. Every day, with pleasure you begining your servi-
ce. Non stop. May be sometimes the seed don’t like your job. But you
know really meaning of this. Gradualy the seed become small, weak
sprout. You are looking for his health. Give all favourable and protect
from all unfavorable things. Even if this take a lot of time, you never
leave it. Later this sprout become beautiful, but still week tree. And I
pray, please don t leave this tree, it waiting for you every single day. You
know after some time, it give flowers, and after fruits. It can be not so
many fruits, but anyway you love it. You only hope for him.

Dear Gurudeva! You gave to me everything. You gave most merciful
association, care, attention, gratitude, punisment.

You so dear to Divine couple R§dh§ K¥¢£a!
Dear Gurudeva! You can’t emagine how you important for us. In our

hearts we are foster this hope, that some time we will be able to repay
you back something.

Please let to us have your association more longer, becouse we are
still very weak, but with you we will grow up. Duty of disciple give all
life to spiritual master. Please accept and my also. I like dwarf, tried work
jike normal man, but this funny. I offering this life to you, and you order
how you wish. Even if this life unsignificant, please use it in sweet servi-
ce to R§dh§ K¥¢£a, from life to life, from one body to another.

My dear Gurudeva! Thank you, Thank you. This words never become
old for me. This words mean for me so much. You know this, my dear
Gurudeva!

Your dwarf, with love, Vraja-gop¦ dev¦ d§s¦

Vrajeªvari dev¦ d§s¦
Drága Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat áldott Vyasa-puja napodon!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦
R§dh§-¼y§masundarának és a vai¢£aváknak!

Szeretném Neked elmondani, hogy egykor régen elhagytam Leg-
fõbb Uramat és eljöttem a fájdalom és bánat világába. Ezt az is bizonyítja,
hogy most itt vagyok ezen az ünnepségen.

Õszintén szólva, gyermekkoromban egyáltalán nem gondoltam,
hogy ez az anyagi világ egy veszélyes hely. Boldogan éltem szeretõ szüle-
im és rokonaim körében, belekeveredve a világi illúzió szövevényébe.
Rengeteget olvastam és tanultam és idõvel büszke lettem a mûveltsé-
gemre. Miután megházasodtam, minden figyelmemet a család fenntartá-
sában való részvétel és a munkahelyem kötötte le. Dolgoztam, mint egy
ostoba szamár, a lelki élet lehetõségére ügyet sem vetettem, és szívemet
a saját testi kiterjedéseimhez való ragaszkodás érzése töltötte be. Meg
voltam róla gyõzõdve, hogy én vagyok a cselekedeteim és életem irányí-
tója (aham) és hogy a körülöttem levõ haszontalan dolgok az én tulajdo-
nomat képezik (mama). Telt-múlt az idõ és egyszerre csak értetlenül áll-
tam szemben azzal a ténnyel, hogy nem vagyok boldog. Valójában az
illuzorikus energia hatására nem is voltam tudatos errõl. De az tény, hogy
egy idõ múlva céltalanul ide-oda szaladgáltam, mint egy õrült, hogy vala-
honnan végre valami jó ízt merítsek az életemhez. Rángattak a kötõerõk
és én ugráltam, mint egy marionette figura. Kerestem valamit, de nem
tudtam mit keresek valójában, és nem is jó helyen kerestem.

Közben pedig sok osobaságot elkövettem. Boldogtalanságom és két-
ségbeesésem egyre fokozódott és Istenrõl közben továbbra is teljesen
elfelejtkeztem. Az életem nagyobbik felét már leéltem, mikor egy alka-
lommal a végsõ elkeseredés határán levelet írtam Istennek, aki valahogy
mégis eszembejutott rendkívül elesett helyzetemben. A levélben így
kérleltem Õt: „Pusztíts el vagy ments meg, akaratod szerint, de nem tu-
dok így élni tovább!” Nem sokkal ezután találkoztam Veled. Tudatlansá-
gomból elvakult szemeimmel, az illuzórikus energia fogságában egy ide-
ig nem ismertem fel, hogy Te vagy a megmentõm, az örök jóakaróm, aki
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értem is eljött, hogy kihúzzon az angyagi létezés mocsarából és megmu-
tassa igazi otthonom és visszavigyen oda.

Csodálatos könyveket adtál nekem, ami megváltoztatta látásmódom
a magam és a körülöttem levõ világ helyzetét illetõen. Megértettem,
hogy ez a hely, az anyagi világ, ahová saját elhatározásomból jöttem, egy
börtön, ahol jogos büntetésem töltöm és hogy én nem vagyok irányító,
sem tulajdonos, hanem csupán egy parányi lélekszikra vagyok, minõségi-
leg azonos Istennel, de mennyiségre összehasonlíthatatlanul parányi
Hozzá képest. Mivel elhagytam az Õ önzetlen, szeretõ szolgálatát és eb-
ben az anyagi világban én akartam úr és legfelsõbb élvezõ lenni. Ezért
kellett annyit szenvednem, mert Õ nélkül nincs sem élvezet, sem bol-
dogság. Bár K¥¢£a, Isten rendkívül kegyes, teljesíti vágyainkat és ha Tõle
függetlenül szándékozunk élvezni, azt is megengedi. Azt is elmagyaráz-
tad, hogy kiszabadulhatunk a kötõerõk szorításából, ha meghódolunk Is-
ten, K¥¢£a elõtt, minden mást feladunk és az Õ szeretõ, odaadó szolgála-
tába kezdünk. A legelsõ vers, amit a Bhagavad-g¦t§ból megtanultam, a
18.66-os, a „sarva-dharman...” kezdetû, mert nagyon tetszett, hogy a
meghódolás „egyszerû” folyamatával megszabadulhatok bûneim vissza-
hatásaitól. Aztán tapasztaltam, hogy a meghódolás (ªara£§gati) nagyon
nehéz és fájdalmas folyamat és nem megy egyik napról a másikra. Az
idõk folyamán a kegyedbõl valamennyire megismertelek és megértet-
tem, hogy nem csak egyszerûen a három világ legszeretetreméltóbb sze-
mélye, hanem egy nem mindennapi, emelkedett szent vagy, aki igen „sú-
lyos”, aki ismeri K¥¢£át és a lelki világot és ezért oda is tudod nekünk
adni Õt és vissza is tudsz vinni Hozzá, csak követni kell az utasításaidat és
a folyamatot, amit javasolsz.

Nagyjából ennyi volt az én kezdeti csekély megértésem és közben
már elkezdtem a folyamatot. A Hare K¥¢£a mah§-mantrát kezdeti idegen-
kedés után örömmel vibráltam, persze még sértésekkel, ¼r¦la
Prabhup§da könyvei pedig lenyûgöztek, de spekuláló büszke természe-
tem a meghódolást nagyon nehézzé tette (teszi).

Ahogy most felidézem számos találkozásaink emlékét, ezek közül a
legtöbbet az jellemezte, hogy hatalmasra nõtt egomat kegyesen próbál-
tad kisebbre venni és én természetesen nagyon szenvedtem ettõl, ahe-
lyett, hogy értékeltem volna a kivételes kegyet.

Idõközben szertefoszlott az a K¥¢£a-tudatú mozgalomról alkotott
füstölõ és prasadam illatú illúzióm, hogy a lelki élet abból áll, hogy a

bhakták táncolva-énekelve hosszú sorokban hömpölyögve igyekeznek
vissza eredeti otthonukba, vissza K¥¢£ához, minden különösebb
megeröltetõ erõfeszítés nélkül. Te elmagyaráztad, hogy az Istenszeretet
egy nagyon ritka, értékes és komoly dolog. Nagyon nehéz elérni, és csak
az õszinte gyakorlónak sikerül. Gyakran elérése sok-sok életen át sem
sikerül. Azt tanítod, hogy mi a guru, ¼r¦la Prabhup§da kegyébõl, mint
Caitanya Mah§prabhu lelki mozgalmának „harcosai” már ezután az éle-
tünk után visszatérhetünk Istenhez. Elmondtad, hogy nem igazán az a
fontos, hogy felszabadulást nyerve a lelki világban szolgáljuk K¥¢£át, hi-
szen ebben az anyagi világban Õt szolgálva valójában lelkivé tehetjük
helyzetünket. Mert valójában minden lelkivé válik, ha K¥¢£ával összefüg-
gésben nézzük vagy használjuk. Arra biztatsz, ezt a Tõled kapott tudást
adjuk tovább, prédikáljunk. Így megértettem, hogy még sok-sok olyan
szenvedõ keresõ van, mint én voltam korábban, csak meg kell õket találni.

Annyi, de annyi ajándékot kaptam Tõled, amit én hálátlan természe-
tességgel csak úgy elfogadtam: a leckéidet, gyönyörû k¦rtanáidat és
bhajanáidat, a csodálatos fesztiválokat és egyéb rendezvényeket, ¼r¦la
Prabhup§da könyveit és olykor személyes társulásodat, hogy segíts, mi-
kor én valahol elakadtam. És a legnagyobb ajándék, Új Vraja-dh§ma, a
szépséges R§dhe-¼y§ma m¡rtival és minden projektjével, benne a
Gurukula iskolával, ami nekem különösen kedves és fontos. És ideadtad
ajándékba az itt élõ bhakták édes társulását is. És mivel láttad, hogy annyi-
ra ragaszkodom az én testi kiterjedéseimhez, õket is bhaktákká tetted,
hogy lelkivé válhasson ez a kapcsolat.

Drága Guru Mah§r§ja! Köszönöm, hogy itt élhetek a három világ
leglelkibb helyén, ahol még egy ilyen elesett lélek is, mint én kegyedbõl
a K¥¢£a-tudat ösvényén tud maradni és haladni. Köszönöm, hogy lehetõ-
séget adtál R§dhe-¼y§ma szolgálatára. Így megismerhetem a szolga han-
gulat ízét és átérezhetem, hogy nem ez a test, hanem egy parányi, örökké-
való lélek vagyok, Isten szolgája.

Kérlek, bocsásd meg tudatlanságból elkövetett sértéseimet és hogy
lényegtelen családi ügyeimmel annyit zaklattalak. Kérlek, ne légy túl szi-
gorú hozzám, mert még olyan nagy a hamis egom, hogy ezt nem bírnám
el. Bocsáss meg megfizethetetlen adósságomért, amivel Neked tarto-
zom.

Bár lennél oly kegyes hozzám, hogy némi hálát tudjak mutatni azo-
kért a felmérhetetlen értékû ajándékokért, amit Tõled kaptam az évek
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folyamán. Kérlek, engedd meg, hogy továbbra is itt éljek Új Vraja-
dhamában kis bhakta unokáimmal, akiket kegyesen küldtél nekem, hogy
vigyázzanak rám a mindennapokban, hogy le ne térjek az odaadás ösvé-
nyérõl.

yair ¦d¥ª¦ bhagavato gatir §tma-v§da
ek§ntato nigamibhi¤ pratip§dit§ na¤

tu¢yantv adabhra-karu£§¤ sva-k¥tena nitya°
ko n§ma tat pratikaroti vinoda-p§tram

„Hogyan fizethetnénk vissza adósságunkat azoknak, aki megvilágoso-
dásunk érdekében a védikus bizonyítékok alapján, teljes meggyõzõdéssel
elmagyarázták az Istenség Legfelsõbb Személyiségével kapcsolatos ön-
megvalósítás útját, határtalan szolgálatot végezve? Nem tehetünk mást,
mint két tenyerünkben vízzel kínáljuk õket, hogy elégedettek legyenek.
Az ilyen nagy személyiségeket csupán önnön tevékenységeik tehetik
elégedetté, melyeket az emberi társadalomban hajtanak végre végtelen
kegyükbõl.” (SB.4.22.47.)

Örök, hálás szolgád:
Vrajeªvari dev¦ d§s¦

V¥nd§ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja.

Please accept my respectful obeisances. All glories to you and your
service to ¼r¦la Prabhup§da. You have no desire but to please him and
K¥¢£a, so much so that your service is your real means of sustenance,
your life and soul, your only purpose for being in this material world.
How fortunate we are to have you as our captain of this transcendental
ship and to be able to celebrate this most auspicious day of your
appearance in this dark age of Kali.

What ¼r¦la Prabhup§da has given you, you know to be the greatest,

most rare gift in the whole of this universe. That’s why you so
desperately want to give it to us - devotional service to K¥¢£a, the
Supreme Personality, our Lord. Your only anxiety and pain is that not so
many are willing to reclaim and appreciate this gift, which is the only
thing that is rightfully ours. It is eternally the most fulfilling activity, in
the most perfect relationship that we could ever have, with the most
perfect, sweetest Personality that we could ever desire to meet.

The unnatural tendency of the conditioned soul is to keep trying to
enjoy that which is not rightfully his - matter, meant to be offered to
K¥¢£a, engaged in His service. Therefore, he automatically becomes
bound in a chain of action and reaction, not knowing or caring where his
next destination will be, or what suffering he is incurring upon himself.
He remains busy chasing after sense gratificatioin, so-called society,
friendship and love, name, came, distinction, adoration and gain - in
other words possessing a consciousness devoured by lust, selfishness
that is either self-centred or self-extended. Willing to aspire after and
acquiring false designations in this field is to be overcome by maya, that
which is not, the illusion that we can become the centre of attention, in
some way the object of attraction, something that we are not and can
never be.

Thus entangled, we blindly glide down and down, cruising towards
hell, if we wake up we find ourselves stripped of any good qualities. The
situation can be compared to that of a cow who, while eating grass is
thinking, “This is so good, I’m enjoying so much, I’m so happy eating
this nice grass.” But the cow is totally unaware that he is actually in line
to meet death by ruthless slaughter.

To be the servant of the servant of K¥¢£a is to be very dear to Him
and have all good qualities - that is why we are glorifying you. These are
the only ornaments a jiva can have and so you are naturally attractive to
all who aspire after truth, and dear because you are always in contact
with the all-attractive, master of the gopis, Sri K¥¢£a, the only
Personality worth serving, as He is the “eternally self-manifesting ocean
of nectar of the highest bliss.” Desiring to be the enjoyer ourselves, we
are provided with false designations by the illusory energy which are as
decorative as the make-up applied by a child - we just end up looking
ridiculous yet move here and there as if we are something special. Such
is the dense darkness of ignorance.
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This you can see in us so very clearly. You try so very hard to break
this spell by which maya has us bound. You are regularly put through so
much physical suffering and mental torment due to ‘disciples’ acting in
independent or sinful ways. As a result, it seems that very often you
become immobile and incapable of serving your Lord and Master. You
experience their fears and desires that are so alien to you being a pure
devotee of the Lord. It must be so very intense for you, being so soft-
hearted and compassionate, wanting all the lost souls delivered. Please
so not allow the intensity to become so great that you have to disappear
from our midst. Please give yourself to those who will reciprocate
enthusiastically, willingly on at least to those wanting to go in that
direction depending on you for their success in spiritual life.

All you ask is that we take K¥¢£a consciousness to heart. It may be
difficult but satisfaction and happiness will be there. Yes, it is Kali-yuga,
but there is no escape, we cannot exist in it unaffected, we totter
precariously, danger at every step - Unless we grasp tightly the matchless
gift of Lord Caitanya that you have brought with you, the path of K¥¢£a
consciousness, to attain love and devotion to K¥¢£a, taking it deep within
our hearts, treasuring it, guarding it constantly. You want that we make it
our life and soul also and distribute it to everyone.

I may write so much, but it does not mean that I am some
surrendered soul. Only because of my connection with you am I
receiving so much mercy. So much so, I am now indebted to and
showered with the blessings of another dear pure devotee of the Lord,
His Holiness Bhakti Balabh Puri Goswami Mah§r§ja, who is like a
second spiritual father to me. His disciples manifest a great deal of
tolerance to have me still in their association.

You are helping me to persevere, despite so many crazy ideas and
desires, good qualities lacking and offences committed.

Please forgive my lack of surrender, Guru Mah§r§ja. Thank you for
all the mercy you have afforded me. I can only beg for more, the
knowledge and devotion to be able to take it, apply it and maintain that
mercy. The atmosphere of Kali-yuga is becoming steadily more all-
pervasive and dense. As one of the fallen, foolish and impious please
help me to grow in my affection for you and develop the strong
intelligence to have the resolute determination to follow with implicit
faith, come what may, so that I do not risk becoming a victim of maya in

the time that I remain here. Eventually, I hope you will be able to place
me at K¥¢£a’s lotus feet, having developed the consciousness to do
whatever He pleases, wherever He desires.

I am so proud to have you as my dear spiritual father. Thank you again
for accepting me as your insignificant servant and daughter,

V¥nd§ dev¦ d§s¦

Vrnd§va£¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget Srí
Gurunak és Gaurangának! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!
Minden dicsõséget Neked megjelenésed e kedvezõ napján!

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate ªivar§ma-sv§min iti n§mine

nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
ªr¦mate bhaktived§nta-sv§min iti n§mine

namas te s§rasvate deve gaura-v§£i prac§ri£e
nirviªe¢a-ªunyav§di p§ªc§tya deªa t§ri£e

Egyszer azt mondtad Guru Mah§r§ja, hogy a gyermeknevelés napi 24
órás murtiimádat. Akkor azt gondoltam, hogy gyereket nevelni nem le-
het annyira nehéz. De igazad volt. Ez egy olyan szolgálat, ami folytonos,
nincs megállás. Állandó lemondást, figyelmet, odaadást igényel, az elme
kontrollálását, valamint a türelmet kifejlesztését. Nem lehet ott hagyni
ezt a szolgálatot, ha az elmének sok lenne. Meg kell teljesen hódolni,
mindent a legjobb képességeink szerint tenni, s a nehézségek ellenére is
megtartani a K¥¢£a-tudatunkat. Egy gyerek is teljesen leköti az embert,
nagy felelõsség a vele való foglalkozás.
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De Neked Guru Mah§r§ja nem egy vagy kettõ, hanem több száz gye-
reked van, mi vagyunk azok, a Te tanítványaid. Mind különbözõ elménk
van, eltérõ vágyaink, tulajdonságaink, anartháink, problémáink vannak.
Nem egy helyen lakunk, nem egy városban, de még csak nem is egy or-
szágban.

S Te mégis felelõsséget vállaltál mindegyikünkért, hogy visszaviszel
minket az eredeti otthonunkba, megtanítod nekünk, hogy nem ezek a
testek, hanem lelkek vagyunk, K¥¢£a örök szolgái, s hogy
újrafelélesszük szunnyadó istenszeretetünket K¥¢£a iránt. Ez milyen egy
nehéz szolgálat! Ehhez milyen kiváló képességekre van szükség! Ehhez
mennyire szeretni kell Gurut és K¥¢£át! Ehhez mennyire tudatosnak kell
lenni, mennyire fixnek az elmének és szilárdnak a K¥¢£a-tudatban. S
mindenki láthatja Guru Mah§r§ja, mennyire tökéletesen végzed ezt a
szolgálatot minden körülmény közepette.

Boldog vagyok, hogy a tanítványod lehetek, s valahogy megkaphatom
lótuszlábad porát, aminek fontosságáról a ¼r¦mad-Bh§gavatam alábbi ver-
se ír:

rah¡ga£aitat tapas§ na y§ti
na cejyay§ nirvapa£§d g¥h§d v§

na cchand§sa§ naiva jal§gni-s¡ryair
vin§ mahat-p§da-rajo-’bhi¢ekam

„Kedves Rah¡ga£a király! Ha valakinek nem adatik meg a lehetõség,
hogy testét tetõtõl talpig a nagy bhakták lótuszlábának porával dörzsölje
be, nem valósíthatja meg az Abszolút Igazságot. Az Abszolút Igazságot
sem a nõtlenségi fogadalom betartásával [brahmacarya], sem a családos
élet szabályainak szigorú követésével, sem v§naprasthaként otthonunkat
elhagyva vagy a sanny§sa rendbe lépve, sem szigorú vezeklésekkel, télen
a vízbe merülve, nyáron pedig tûzben vagy a perzselõ napon állva nem
lehet megismerni. Az Abszolút Igazság megértésének számtalan folyama-
ta van, az Abszolút Igazság azonban csak az elõtt tárul fel, aki elnyerte egy
nagy bhakta kegyét.”

Szolgád:
V¥nd§van¦ dev¦ d§s¦

Yaªod§-may¦ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances on this most auspicious day of
your Vy§sa-p¡ja. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.

After 15th March, after Tamal K¥¢£a Gosvami Mah§r§ja’s leaving his
body, my offering should have been rewritten (if of course I hadn’t
delayed this very difficult job till the last moment.)

So far I hadn’t been sure what I wanted to write. There are so many
things I would like you to know or maybe there is no need for anything
since you know my heart.

But now I am not hesitating anymore. I know definitely: I want to
ask You, Guru Mah§r§ja to stay with us, as long as it is possible, take us
back to K¥¢£a with You, and until that time don’t leave us on our own. (I
am scared to say this as it may be a curse for You. Is it? I hope not.)

I remember a drama, Prabhup§da Antya-lila written by Tamal K¥¢£a
Goswami. I read it long time ago, and I don’t remember the details
clearly, but the thing I remember is that ¼r¦la Prabhup§da was very ill but
still He wanted to go on a Govardhana-parikrama. It was up to the
devotees if they let Him go or not. If they fulfill His will, that could
result in His leaving His body. But how could a disciple deny if his own
spiritual master wants to visit a place of Lord K¥¢£a’s pastimes.

The only thing I want to say now (whether it is right or not): Stay
with us, as long as You can! You can’t leave us on our own. Just look at us
and You’ll see what would happen to us.

Instead of my words I would like to quote a few lines (from The
Hare Krishna Explosion by Hayagriva d§sa):

“¼r¦la Prabhup§da: ‘That’s our process. Who would not like it?’ Yes,
who would not like it, eternally in Swamiji’s company?

Though we do not say it, we feel in our hearts that he is our only link
to K¥¢£a in a dark and lonely world.”

There is one more thing I can’t miss telling You: I would like to thank
You for giving me life again and again. There were so called turning points
in my spiritual life when You gave really special mercy (beside the
‘everyday’ special mercy of Your classes, bhajans, association, letters)
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Just to mention a few: giving me Your japa beads when I was very
disappointed, then when we finished translating ¼r¦la Prabhup§da’s book
giving me a sweater with these words: ‘How does that saying go? I would
even take my shirt off my back.’ And this year You wrote very special
letters on Com after a conversation when you told me that ‘You are a
good girl’. Whatever You wrote me then, I would really like to fulfill to
please You and ¼r¦la Prabhup§da. Your words give me life again and again
since ‘You are our very special link to K¥¢£a in this dark and lonely
world.’

Your unworthy servant
(who is trying to remain a good girl),
Yaªod§-may¦ dev¦ d§s¦

Yogeªvara d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatom lótuszlábaid porában! Min-
den dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§
¼y§masundarának!

Kedves Guru Mah§r§ja, ez az alkalom a legkiválóbb alkalom, hogy a
tanítvány a lelki tanítómestert dicsõítse, ezáltal egyre szorosabbra fûzze
kapcsolatát a lelki tanítómesterével. Rajta meditáljon, róla szóló gondo-
lataiba merülve erõt gyûjtsön ahhoz, hogy szavaival, tetteivel, gondolata-
ival kedvezõen szolgálhassa majd.

Kedves Guru Mah§r§ja, engedd meg, hogy e jeles nap alkalmából
fölidézzem néhány személyes emlékem rólad. Még most is elõttem van
az a mozzanat, amely a 96-os N§ma-hatta tábor egyik leckéjén történt.
Kérdéseket tettek föl a bhakták, s volt egy kérdés amely nagyon élénk fi-
gyelmet váltott ki mindenkibõl, de engem még sem ez ragadott meg.
Hanem az, ahogyan reagáltál a kérdésre. Mielõtt válaszoltál a kérdésre,
R§dh§ és K¥¢£a felé fordultál, s pár másodpercig rajtuk nyugodott a te-
kinteted s csak azután válaszoltál. Késõbb többször is visszaidéztem ezt az

eseményt, mert annyira mélyen megragadott. Vagy máskor év közben a
farmon voltál rendszeresen Te csináltad fél 5-kor a p¡ját. Deity greeting
után Te vezetted a k¦rtanákat, este pedig bhajan és a Venu-gita történetei
elevenedtek meg elõadásodban.

Mindezt nagy figyelemmel csinálod. Mah§dyuti prabhu egyszer ezt
meg is jegyezte, mikor õ is itt volt. Angliai teendõrõl kérdezett tõled, de
Te nem voltál hajlandó csak a farm- és a magyarországi prédikálással fog-
lalkozni. Kedves Mah§r§ja, elkötelezve érzem magam, hogy útmutatásod
alapján az önmegvalósítás útját járjam.

Jelentéktelen szolgád:
Yogeªvara d§sa

Bhaktin Zsanett
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Neked!

Idén ismételten nekem jutott az a nagyszerû szolgálat, hogy legépel-
jem az õszinte egri vai¢£avák felajánlásait, melyek Neked szólnak! Ahogy
írtam a felajánlásokat láttam, hogy milyen sokat jelentesz a bhaktáknak!

Elcsodáltoztam azon, hogy mit gondolnak Rólad, és mit éreznek
Irántad azok a bhakták, akik a közelmúltban kerültek a mozgalomba, hi-
szen még oly keveset tudhatnak Rólad!

Aztán rájöttem, hogy õk már megkapták a Te indokolatlan kegyedet
akkor is, ha még személyesen nem is találkoztak Veled! Igen biztos, hogy
megkapták kegyedet nektári leckéiden, bhajanáidon és nem utolsó sor-
ban nagyszerû tanítványaidon keresztül! Tanítványaid nagyszerûsége a Te
Nagyszerûségedet és tiszta istenszeretetedet tükrözik vissza számunkra!
Köszönöm, hogy indokolatlan kegyedet én is megkaphattam a Veled és
tanítványaiddal, bhaktáiddal való társuláson keresztül!

A tavalyi évben történt, hogy istentestvéred ¼r¦la Indradyumna
Mah§r§ja kegyesen elfogadott tanítványának. Azt írta, hogy szerencsés
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vagyok, hogy a magyar yatra tagja vagyok, „melynek olyan jó vezetõsége
és olyan sok  jó bhaktája van”. Azt kérte, hogy vegyek menedéket mind-
ezeknél a vai¢£aváknál, és szolgáljam õket szépen.

Ebbõl a néhány sorból rádöbbentem, hogy én fel sem tudom mérni,
hogy ki vagy Te és kik azok a bhakták, akik Téged szolgálnak! Igazából
csak a tiszta bhakták láthatják a Te helyzetedet, és Õk annyira kegyesek,
hogy kinyitják fülünket és közlik velünk!

Kérlek, engedd meg, hogy menedéket vegyek Nálad, hogy szolgál-
hassalak Téged és a vai¢£avákat, hogy elégedetté tegyelek Téged, és ez által
lelki tanítómesteremet is!

KÖSZÖNÖM, HOGY VAGY NEKÜNK!!!

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Zsanett

Bhakta Zsolt
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la
Prabhup§dának!

Elõször írok felajánlást Vy§sa-p¡jád alkalmából. Próbállak dicsõíteni,
de igazán alkalmatlan vagyok rá, mivel én csak annyit tudok, hogy te hoz-
tad el számomra a megtisztulás útját. ¼r¦la Prabhup§da hûséges szolgája-
ként lehetõséget adva a debreceni embereknek a lelki felemelkedésre.
A Te kegyed végtelen és ezt soha nem fogom tudni visszafizetni még a
legnagyobb szenvedéseim árán sem. Mivel ¼r¦la Prabhup§da azt mondja :
„Ostoba, aki azt gondolja, hogy vissza tudja fizetni.”  Te annak érdekében,
hogy a mozgalom növekedjen és hogy jó szolgákká válhassunk, rengeteg
szenvedést és fejfájást vállalsz. Köszönöm, hogy megolvasztod a szívemet
a bhaktákon keresztül.

Hadd kérjem áldásodat, hogy mindig gondolhassak rád.

Szolgád:
Bhakta Zsolt

Bhakta Zsolt
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában!
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak!

Ma van elõször az a szerencsés nap, hogy ilyen formában köszönthet-
lek Téged, lelki apukámat, megjelenési napodon! Boldog születésnapot
kívánok Neked, GURU MAH§R§JA!

Ha Rád gondolok, mindig egy dolog jut eszembe: Mi lenne velünk
Nélküled?! Határtalan kegyed által megnyilvánítod az Ország különbözõ
részein a K¥¢£a-tudat gyakorlásának lehetõségeit. Elküldöd kiváló tanít-
ványaidat, hogy prédikáljanak nekünk, végtelenül elesett lelkeknek!!

Milyen dicsõséges, hogy ötszáz évvel ezelõtt megjelent az Úr
Caitanya Mahaprabhu! De milyen hasznunk származott volna belõle, ha
¼r¦la Prabhup§da nem hozza el a nyugati világnak az Õ hírnevét, és az
odaadó szolgálatának a lehetõségét!

Milyen dicsõséges ¼r¦la Prabhup§da! De mit tudhattunk volna meg
mi ¼r¦la Prabhup§dáról, ha kegyesen, semmi energiát nem kímélve, nem
jössz el Magyarországra, hogy itt prédikáld a K¥¢£a-tudatot.

Mi lenne velünk Nélküled? Ha a saját életemet vizsgálom nem nehéz
kitalálni. Azt hiszem az életem utolsó napjait éltem, mikor a bhakták fel-
tûntek Egerben, és sok ismerõsömet, barátomat magukhoz vonzották.
Akkor nekem sem volt más választásom. Olyan ez, mint amikor egy ha-
jótörött úszik a tengeren teljesen egyedül, és hirtelen dobnak neki egy
mentõövet. Nem fog rajta gondolkodni, hogy jó lesz-e a hajón vagy sem,
csak menekül a vízbõl. Valahogy én is így kerültem ¼r¦la Prabhup§da ha-
jójára. Én egy szerencsés hajótörött vagyok, aki jó hajóra szállt. És ez a
szerencse Neked köszönhetõ!

Néha nagyon elcsodálkozom azon, hogy számunkra hétköznapi sze-
mélyek hogyan ismerik fel csodálatos személyiséged. Emlékszem egy-
szer volt egy szülõi értekezlet Egerben, amit Te tartottál. Már elsõ perc-
tõl lenyûgözted az összes szülõt gyönyörû bhajanáddal. Ahogy vége volt
az elõadásnak, megkérdezted a szülõket, hogy mit akarnak csinálni még,
a hátralévõ idõben. Több anyuka azt felelte: „Lehetne még zenélni egy
kicsit? Az olyan szép volt!”
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Ahogy a zenélésnek is vége volt, beléptem a templomszobába. Arra
lettem figyelmes, hogy apám kissé táncolva, tágra nyílt szemekkel rohant
felém, majd így szólt:

- Képzeld, kezet ráztam a Mah§r§jával! - mondta nagy eksztázisban.
Én több évig próbáltam neki prédikálni arról, hogy a K¥¢£a-tudat egy
nagyon szép lelki folyamat, de mindig hiába. De Te egy másodpercnyi tár-
sulásoddal, kedves életet adó mosolyoddal, teljesen eloszlattad a kéte-
lyeit! Attól a perctõl kezdve nagy tisztelettel tekint a bhaktákra, a m¡rtikra,
és a könyvosztóknak is sokat segít a húzókocsik gyártásában.

Ez csak egy történet azok közül, amik a Te dicsõségedet magasztalják.
Valójában ezt teszed velünk is minden pillanatban: másodpercnyi társu-
lásoddal helyrerakod elveszett K¥¢£a-tudatunkat.

Nagyon szépen köszönök Neked mindent! Tudod, nekem nagyon tet-
szik ez a hajó! Kérlek Téged, segíts abban, hogy a hullámok soha ne lök-
jenek vissza a vízbe! Engedd meg, hogy mindig emlékezhessek arra, amit
Tõled kaptam, és láthassam, hogy a tenger vize nagyon borzalmas. Csak
a Te Magyarországon evezõ hajódon lehetünk teljes biztonságban!

Szeretõ és nagyon elesett szolgád:
Bhakta Zsolt


