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¼r¦ Gurv-a¢±aka
¼r¦la Viªvan§tha Cakravart¦ çh§kura

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

A lelki tanítómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhõ esõt zúdít 
az erdõ tûzre, hogy eloltsa, úgy szabadítja fel a lelki tanítómester a szenvedõ 
anyagi világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. Tiszteletteljes hó-
dolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszlábának, aki a kedvezõ 
tulajdonságok óceánja.

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

A lelki tanítómesternek mindig örömet szerez az Úr Caitanya Mah§prabhu 
sa¯k¦rtana mozgalma; a szent nevek éneklése, az eksztatikus tánc, az ének-
lés és a zenélés. Mivel elméjében a tiszta odaadás ízeit élvezi, a haja néha 
égnek áll, a teste remeg, és könynyek hullámai törnek elõ a szemeibõl. Tisz-
teletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszlábai-nak.

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

A lelki tanítómester mindig ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ és K¥¢£a templomi imádatával 
foglalkozik. Tanítványait is ebben foglalja le. Gyönyörû ruhákkal és éksze-
rekkel díszítik fel a m¡rtikat, takarítják templomukat és az Úr más hasonló 
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imádatát végzik. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanító-
mester lótuszlábainak.

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

A lelki tanítómester mindig négyféle ízletes ételt ajánl fel K¥¢£ának, ame-
lyek nyalhatók, rághatók, ihatók és szívhatók. Amikor a lelki tanítómester 
látja, hogy a bhakták elégedettek a bhagavat-pras§dával, akkor õ is elégedett. 
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszlába-
inak.

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

A lelki tanítómester mindig arra áhítozik, hogy hallhasson és énekelhessen 
R§dhik§ és M§dhava határtalan szerelmi kedvteléseirõl, tulajdonságairól, 
neveirõl és formáiról. A lelki tanítómester arra vágyik, hogy ezeket minden 
percben megízlelje. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki taní-
tómester lótuszlábainak.

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

tatr§ti-d§k¢y§d ati-vallabhasya
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

A lelki tanítómester nagyon kedves, mert ügyesen segít a gop¦knak, akik 
különbözõ idõkben különbözõ csodálatos elrendezéseket tesznek R§dh§ 
és K¥¢£a szeretõi kedvteléseinek tökéletességéért V¥nd§vana ligeteiben. 
Legalázatosabb hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszlá-
bainál.
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s§k¢§d-dharitvena samasta-ª§strair
uktas tath§ bh§vyata eva sabdhi¤
kintu prabhor ya¤ priya eva tasya
vande guro¤ ªr¦-cara£§ravindam

A lelki tanítómestert úgy kell tisztelni, mint a Legfelsõbb Urat, mert õ az 
Úr leg ben sõségesebb szolgája. Ezt elismeri az összes kinyilvánított írás, és 
az összes tekintély követi, ezért tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen 
lelki tanítómester lótuszlábainak, aki ¼r¦ Hari (K¥¢£a) hiteles képviselõje.

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 nem képes fejlõdni semmit. Ezért min-
dig emlékeznem kell a lelki tanítómesterre és dicsõítenem kell õt. Naponta 
legalább háromszor tiszteletteljes hódolatomat kell ajánlanom lelki tanító-
mesterem lótuszlábainak.
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The Meaning of Vy§sa-p¡j§

¼r¦ Gaur§¯ga Mah§prabhu’s appearance in Navadv¦pa-dh§ma sowed 
the all merciful desire tree of devotional service on this planet. The Lord is 
considered to be simultaneously the gardener of the tree and also the tree 
itself.

This many-branched desire tree of bhakti is part of the greater manifesta-
tion of the Brahma-Madhva-Gau¨¦ya-samprad§ya, the disciplic succession 
that stems from Lord Brahma, the first living being within the universe.  
After meditating for an extended period, Lord Brahm§ received instruction 
directly within the heart from the Supreme Personality of Godhead Him-
self, informing him of what he should do, and this supreme instruction— 
ªabda-brahma, spiritual sound vibration – he then passed on to his offspring 
for distribution throughout the creation.

One of the sons of Lord Brahm§ is N§rada Muni, who in turn is the spir-
itual master of ¼r¦ K¥¢£a Dvaip§yana Vy§sa, the recognized literary incar-
nation of Godhead. ¼r¦ N§rada instructed him to write about the spotless 
glories of the Supreme Lord Himself and His devotees.  This is the topmost 
subject matter and the panacea for all ailments amongst the embodied living 
entities.  Therefore ¼r¦la Vy§sadeva compiled the great ¼r¦mad Bh§gavatam, 
the most sublime transcendental literature that affords liberation from ma-
terial bondage to the conditioned soul and is considered non-different from 
¼r¦ K¥¢£a Himself.

So there is the book Bh§gavata and there is the person Bh§gavata; the 
person Bh§gavata being he who, initiated in strict disciplic succession and 
acting as a transparent via medium, explains the authorized vedic ª§stras of 
¼r¦la Vy§sadeva—the spiritual lawbooks—and presents the conclusions on 
them as defined by the samprad§ya, the lineage of recognized authorities on 
spiritual subject matter.

The most prominent disseminator of Vedic knowledge in recent times is 
His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami, ¼r¦la Prabhup§da, founder-
§c§rya of ISKCON.  Following the order of his guru, he dedicated his life to 
spreading the glories of the transcendental autocrat throughout the entire 
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world to anyone who would simply accept; without taking notice of the 
qualifications of his audience he knew that it was the supreme mercy of 
K¥¢£a that would qualify them to understand, to accept and become puri-
fied and advance in spiritual life.

¼r¦la Prabhup§da thus accepted thousands of disciples in the short time 
he had available, and amongst those some rose to prominence as leaders 
and took on the responsibility to further the disciplic succession.

The meaning of vy§sa-p¡j§ then, is that the disciples and well-wishers of 
the guru celebrate his appearance, recognizing that he is a bone-fide repre-
sentative of Vy§sa.  They do this in a mood of awe and reverence, knowing 
that only by some extraordinary good fortune did they find a person who is 
actually worshipable because he is the embodiment in actions and words of 
the absolute truth.  As it is stated in the Caitanya-carit§m¥ta, Madhya-l¦l§ 
19.151:

brahm§£¨a bhramite kona bh§gyav§n j¦va 
guru-k¥¢£a-pras§de p§ya bhakti-lat§-b¦ja

One may wander for many lifetimes, taking higher and lower births, but 
one who is actually fortunate gets the opportunity to associate with a bone-
fide spiritual master.  By the mercy of guru and K¥¢£a his spiritual life then 
begins.

The disciple worships the spiritual master as if he were K¥¢£a himself, 
although he does not present himself as such.  This is the recommended 
principle, as ¼r¦la Prabhup§da clarifies:

The spiritual master is called sevaka-bhagav§n, the servitor Personality 
of Godhead, and K¥¢£a is called sevya-bhagav§n, the Supreme Personality 
of Godhead who is to be worshiped. The spiritual master is the worshiper 
God, whereas the Supreme Personality of Godhead, K¥¢£a, is the worshipa-
ble God. This is the difference between the spiritual master and the Su-
preme Personality of Godhead. (SB 7.15.27)

The guru accepts the praise of his followers with humility and not ar-
rogance, understanding it to be his duty to his own spiritual master and 
compassion to his disciples, for it gives them the opportunity to advance in 
K¥¢£a Consciousness.  As it is stated in ¼r¦ Gurv§¢takam:
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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

“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. 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.”

With these facts in hand, preparations are made for one to enter into 
the celebration of ¼r¦ Guru’s appearance, as presented in the personal and 
loving offerings of his innumerable disciples and well-wishers.

Your most unqualified servant,
Vraja-kum§ra d§sa
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¼r¦la ¼ivar§ma Sv§m¦ Mah§r§ja’s
Offering to

¼r¦la Prabhup§da, 2007
Dear ¼r¦la Prabhup§da,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to 
you!

I am sitting in V¥nd§vana writing another book. To my left, the spire of 
your sam§dhi mandir is just visible. To neutralize the sounds of construc-
tion, barking dogs, ghting monkeys, and amplied k¦rtanas, I listen to your 
bhajanas through my headphones. Your voice is the only relief.

Bhaja H¡re Mana ends and the next song begins: Vibh§var¦-ªe¢a — my 
favorite. I lean back and close my eyes.

It is evening time in 1973; I am alone in the sa¯k¦rtana van near Platts-
burgh, New York, while ¼ukra Prabhu is buying groceries from a supermar-
ket. Tired, I listen as your sonorous voice rings through the air:

vibh§var¦ ªe¢a, §loka-praveªa,
nidr§ ch§di’ u±ho j¦va.

It is one of those unrehearsed mystical moments. Suddenly there are 
only the names of K¥¢£a — K¥¢£a Himself — and nothing else.

n¥si°ha v§mana, ¼r¦-madhus¡dana,
brajendra-nandana ¼y§ma.

There is no Plattsburgh, no parking lot, no van — only K¥¢£a’s names 
like whitecaps riding the waves of your soul-stirring and timelessly familiar 
voice.

Then you repeat, once, twice, thrice, j§muna-j¦vana, keli-par§ya£a, and 
tears glide uncontrollably down my cheeks. I sob, I shiver, my heart cannot 
contain what it feels.
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Is it bliss?
More than bliss, it is bliss induced by K¥¢£a’s presence. K¥¢£a is present 

by your voice. K¥¢£a is in the van, or wherever it is that I am.
It can’t be. But it is. And at the moment it is an indisputable reality. For-

get that I joined only months ago, forget that only the realized see K¥¢£a, 
forget any arguments — K¥¢£a is here.

And then, when the song is over, you slowly, purposefully explain every 
word, every line. But your words are not a purport. They are the incanta-
tions of a transcendental magician, who with each letter, each syllable, 
each word, manifests K¥¢£a and V¥nd§vana before me.

I can see, feel, touch, and smell K¥¢£a and His abode — all through my 
ears. And while you continue to speak, I remain immersed in a long-forgot-
ten reality that completely suffuses my being with unending happiness and 
complete satisfaction.

¼y§ma, His bodily hue is blackish, therefore He is called ¼y§masundara 
. . . Nav¦na n¦rada, n¦rada means cloud, His complexion is just like new 
cloud. New cloud, blackish, r¡pa. Still He is so beautiful. Generally 
black is not considered very beautiful within this material world, but 
because His body is transcendental, even He is blackish, He is the 
universally attractive. R¡pa manohara. Mohana-va°ª¦-vih§r¦, simply 
when He stands with His ute, He, even though He is blackish, He 
becomes so attractive to everyone.

So beautiful! So attractive!
To hear those words is to taste a beauty that is the essence of all beautiful 

things. In the presence of that beauty everything and everyone pales.
Then you conclude, “Bhaktivinoda çh§kura is requesting everyone, 

‘Now you chant all these different names of the Lord, and save me.’ R§kho 
vacana mano: ‘My dear mind, please keep my word. Don’t refuse, go on 
chanting all these holy names of K¥¢£a.’”

Silence.
But the echo of your song, your voice, V¥nd§vana, K¥¢£a-the-beautiful, 

resonates in that place where I am, for what seems like a few moments of 
eternity.
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Then “click,” and ¼ukra enters with an armful of groceries.
It was not my rst transcendental experience, nor the last. But like all 

others, it was the outcome of your grace. As Bhaktivinoda çh§kura says, 
“It is the primary duty of the spiritual master to produce feelings of ecstasy 
within the hearts of his disciples.” And like other feelings of ecstasy, this 
one came to me, as it does to all your followers, by contact with your words. 
For your words contain the extraordinary potency to awaken souls to their 
eternal identity and bring them face to face with K¥¢£a. This phenomenon 
is described with incomparable beauty and clarity by P¥thu Mah§r§ja, and 
by your purport to his words.

My dear Lord, You are gloried by the selected verses uttered by great 
personalities. Such glorication of Your lotus feet is just like saffron 
particles. When the transcendental vibration from the mouths of 
great devotees carries the aroma of the saffron dust of Your lotus feet, 
the forgetful living entity gradually remembers his eternal relation-
ship with You. Devotees thus gradually come to the right conclu-
sion about the value of life. My dear Lord, I therefore do not need 
any other benediction but the opportunity to hear from the mouth of 
Your pure devotee. [¼r¦mad-Bh§gavatam 4.20.25]

And, from your purport:

A pure devotee always engages in the service of the Lord, taking shel-
ter of His lotus feet, and therefore he has a direct connection with 
the saffron mercy-particles that are strewn over the lotus feet of the 
Lord. Although when a pure devotee speaks the articulation of his 
voice may resemble the sound of this material sky, the voice is spiritu-
ally very powerful because it touches the particles of saffron dust on 
the lotus feet of the Lord. As soon as a sleeping living entity hears the 
powerful voice emanating from the mouth of a pure devotee, he im-
mediately remembers his eternal relationship with the Lord, although 
up until that moment he had forgotten everything. 

Somehow, amongst the countless j¦vas wandering aimlessly, I had the 
good fortune to be blessed by the saffron particles emanating from your 
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voice. And in the same way as those particles give occasional and unex-
pected glimpses into the spiritual world, they are also the key for perpetual 
residence there. 

Bhaktivinoda çh§kura concludes the statement quoted above: “But, 
without s§dhana, such feelings [of ecstasy] cannot remain a permanent re-
ality. If a disciple wants to feel spiritual ecstasy, day and night, he must fol-
low a strict s§dhana.” (Devad§sa, Chapter 12, page 66)

The full meaning of “strict s§dhana” is strictly following all the teachings 
and orders given by the spiritual master.

¼r¦la Prabhup§da, I have a golden container in which I have been col-
lecting one by one, year after year, the saffron particles you gift. Due to 
foolishness or negligence I occasionally miss some. Nonetheless, those that 
I have are my greatest asset, my greatest treasure. Sometimes I open the 
container, taste a few particles, rub them over my body. Again it is as in 
Plattsburgh, but more. Again it is that same K¥¢£a, but even more beauti-
ful. So beautiful!

One day I will douse myself in the contents of my box and go to that place 
from where you are broadcasting the beauty and message of V¥nd§vana. 
Then perhaps I can accompany you as you sing

yaªod§-nandana, ka°sa-nis¡dana,
nikuñja-r§sa-vil§s¦

Until that day I hope to live close to your words. So close that I never 
miss one saffron particle that emanates from your lotus lips. Especially when 
you say “¼y§ma.”

Your servant,
¼ivar§ma Swami
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Kedves ¼r¦la Prabhup§da!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsõséget Isteni 
Kegyelmednek!

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§£¦-prac§ri£e 
nirviªe¢a-ªunyav§di-p§ªc§tya-deªa-t§ri£e

Tanítványaidtól sokszor halljuk, hogy az ISKCON tagjainak köteles-
sége megismerni téged. A mi lelki tanítómesterünk, Õ Isteni Kegyelme 
¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja is ezt hangsúlyozza: „Ismerjétek meg ¼r¦la 
Prabhup§dát, olvassátok, tanulmányozzátok és osszátok a könyveit!” ¼r¦la 
Prabhup§da, tudjuk, hogy könyveid a szívedet és a lelkedet jelentették szá-
modra, miközben ezt mondtad: „Nem kétséges, a könyvosztás a legfonto-
sabb tevékenységünk.” 

Minden tanítványnak meg kell ismernie lelki tanítómesterét, követnie 
kell utasításait, neki kell adnia az életét. Sok más fogadalmunk és a vaidh¦-
bhakti szabályozó elveinek követése mellett, mi úgy tudjuk megismerni Guru 
Mah§r§jánkat, hogy megismerünk téged, ¼r¦la Prabhup§da.

Guru Mah§r§ja – szentírásnak fogadva el minden cselekedetedet – ma-
radéktalanul a te utasításaid szerint él. Ezt a transzcendentális hûséget csak 
úgy tudjuk elsajátítani, ha úgy érzünk lelki tanítómesterünk iránt, ahogy õ 
érez irántad.

A magyar bhakták nagyon szeretnek, fáradhatatlanul osztják a könyve-
idet, éneklik az utcákon a Hare K¥¢£a mah§-mantrát, hatalmas nemzetkö-
zi prédikálásban vesznek részt és könyveket írnak a K¥¢£a-tudatról, ezzel 
is követve ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ját, aki már számos könyvet írt 
K¥¢£a kedvteléseirõl és a K¥¢£a-tudat filozófiájáról. Gyakran hangsúlyoz-
za, hogy te azt mondtad, amellett hogy osztják a könyveidet, írniuk is kell 
könyveket. Ez is egy r¡p§nuga kötelességei közé tartozik.
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Halhatatlan szavaid folyton a magyar bhakták fülében csengenek: „A 
K¥¢£a-tudat valódi fejlõdését az jelenti, hogy másokat tanítunk. A könyve-
im az emberi társadalom törvénykönyvei lesznek az elkövetkezendõ tízezer 
évben.

Magyarországon alapították meg a világon az elsõ államilag támogatott 
ISKCON egyetemet, amely a te nevedet viseli és a tankönyveit te írtad. Ez 
mind csak Guru Mah§r§ja vágyából jöhetett létre. 

Az õ mérhetetlen szeretete irántad és K¥¢£a iránt megnyilvánítot-
ta nekünk Új Vraja-dh§mát, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara leírhatatlanul 
gyönyörû lakhelyét, ahol az Isteni Pár úgy uralkodik, mint Magyarország 
királya és királynõje.

Guru Mah§r§ja a tökéletes tanítvány. Ahogyan te tökéletesen követ-
ted ¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura utasításait, õ is tökéletesen 
követ téged. Ez a tökéletes parampar§. Te adtad ezt nekünk és mi ehhez 
a tiszta láncolathoz csatlakozhatunk. Ez egy csoda, és soha nem érthetjük 
meg, hogyan érdemeltük ki. Kérünk téged, add a kegyed, hogy ugyanúgy 
követhessük Guru Mah§r§ját, ahogyan õ követ téged. Ez a te kegyed nélkül 
lehetetlen. Az egész életünk értelmetlen a kegyed nélkül.

Mi nem érezzük, hogy eltávoztál, és nem azért, mert személyesen nem 
találkozhattunk veled, hanem mert valójában itt vagy, élõ a jelenléted, és 
mint lelki nagyapánk vigyázol ránk, még a „m§y§-széltõl” is óvsz bennün-
ket. Olyan, mintha itt lennél, csak úton vagy éppen és mi alig várjuk már, 
hogy újra találkozhassunk veled.

Tiszta tanítványaid szívében ott vagy, ezt akkor érezzük, amikor Guru 
Mah§r§ja megjelenik körünkben és mindenkit határtalan boldogság kerít 
hatalmába, mindenki énekelni akarja a mah§-mantrát és mindenki meg akar 
hódolni K¥¢£ának. Olyan könnyû olyankor meghódolni. Talán ezt érezték 
tanítványaid is, amikor személyesen veled társulhattak. Az Úr ¼r¦ Caitanya 
Mah§prabhu kihangsúlyozta: „Egy tiszta bhaktával töltött egyetlen pillanat 
eredményeképpen az ember tökéletessé válhat”.

Az apa nem sokban különbözik a nagyapától, csak egy kicsit szigorúbb a 
gyermekeivel, mint a nagyszülõ az unokáival. Amikor szigorú voltál csak a 
tanítványaid érdekében tetted, ugyanakkor aggódtál értük, vigyáztál min-
denkire, mint Guru Mah§r§ja.  Bár velünk, mint engedékeny nagyapa soha 
nem vagy szigorú, mert az, az apa dolga.
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Alászálltál a cudar anyagi világba tanítványaiddal, hogy megments min-
ket, önzetlenül, mert K¥¢£a megkért rá. Alig várjuk, hogy találkozhassunk 
veled a lelki világban és megköszönhessük neked a legdrágább kincsét éle-
tünknek, Guru Mah§r§ját.

Tudjuk, hogy mennyire elégedett vagy vele, és csak buzdítasz minket, 
hogy kövessük õt, mert tudod, hogy õ jó lelki apa, a te makulátlan, töké-
letes képviselõd, aki szüntelenül csak azon meditál, hogy téged elégedetté 
tehessen. Bárcsak mi is állandóan az õ utasításain meditálnánk!

A Kali-yugában az õsapák tisztelete, imádata nem kultivált. Az anyagi vi-
lágban itt nyugaton senki sem lehet büszke az õseire, a vér szerinti szüleire. 
Mi is árvák voltunk, elhagyatva az anyagi lét viharos óceánjának közepén. 
De te kimentettél minket, és örökbe fogadtál tiszta lelki családodba, K¥¢£a 
családjába, és adtál nekünk egy páratlan, csodálatos apát.

Soha nem tudjuk leróni a hálánkat ezért.
Jaya ¼r¦la Prabhup§da! Jaya ¼r¦la Gurudeva!

Jelentéktelen és örök szolgáid,
a magyar y§tr§ bhaktái.





Vy§sa-p¡j§ 
felajánlások
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Abhinanda d§sa
  
Kedves Guru Mah§r§ja!
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget vy§sa-p¡j§ 

ünnepségednek!
Most januárban itt járt három kedves istentestvéred. Mindegyikük tar-

tott egy leckét. Day§l Dh¦ra prabhu mint szakértõ kertészként dicsôített 
téged, példaként hozva fel Krisna-völgyet és az itteni k¦rtanáidat, melyeket 
a netrôl töltött le. Amikor üzleti úton jártak a feleségével, öt órán át hall-
gatták odafelé, öt órán át pedig visszafelé, teljes eksztázisban. Azt mondta, 
hogy ezek a  k¦rtanák nektárral árasztják el a világot. A karácsonyi marathon 
után volt a  „Valóság show” k¦rtanád, ahol azt mondtad: a R§dhe-¼y§ma 
elõtt a k¦rtana a valóság, minden más illúzió, és hogy ajánljuk a szívünket 
R§dhe-¼y§mának, és ne vegyük vissza. Kérjük R§dhe-¼y§mát, hogy ment-
senek meg minket. 

Erre csak annyit mondhatok a „Csodálatos Valóság show k¦rtana”. Miféle 
páratlan dolog történik? Ugye van Vissza Istenhez Magazin, de R§dhe-¼y§ma 
eljöttök a valósággal ide a hajléktalan magyarokhoz, azt milyen magazinnak 
lehetne nevezni?  Csodálatos Valóság show magazin, vagy R§dhe-¼yáma 
szeretet-szolgálat magazin lenne a neve? Hogy lehetne ezt szépen nevezni? 
Hogy találhatnék megfelelõ szavakat arra, ami velünk történik?

Hogy találhatnék megfelelõ szavakat arra, amit teszel értünk? Bár-
mi is történik az élet színpadán, te mindig itt vagy velünk, újabb és újabb  
k¦rtanát tartasz. R§dhe-¼y§ma eva kevalam, R§dhe-¼y§ma eva kevalam. És 
hogy teljes legyen a k¦rtana: Guru Mah§r§ja  eva kevalam, Guru Mah§r§ja  
eva kevalam.

Ez a valóság, minden más illúzió .

Bocsánat, hogy olyan szolgád vagyok, akit engedelmessé kell tenned: 
Abhinanda d§sa
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Abhir§ma d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Visszaemlékezve 14 évvel ezelõttre, amikor a bhakták mondták, hogy 
egy nagyon különleges lelki tanítómester érkezik hozzánk vasárnapi prog-
ramot tartani, nagyon kíváncsi lettem. Érezni lehetett a bhaktákon is, hogy 
nagyon várják  ezt a napot. Akkoriban ez egy ritka lehetõség volt, mert 
a legtöbb idõdet angliai szolgálatod töltötte ki. Nem emlékszem semmire 
a leckébõl, csak arra, hogy ragyogó személyed teljesen lenyûgözött. Utá-
na nem hagytam ki egyetlen alkalmat sem, amikor itt voltál. Akkoriban 
még egy családi házban volt a templom. Nem volt semmi más. S hogy ¼r¦la 
Prabhup§da egyik fõ vágyát beteljesítsd, megvásároltatok egy földterületet, 
amirõl rajtad kívül talán senki nem hitte el, hogy ott majd egyszer farm-
közösség egy  lelki társadalom fog kialakulni, ami példát mutat az egész 
világnak. De az erõs vágy, ami a szívedben volt, hogy elégedetté tegyed lelki 
tanítómesteredet, határtalan volt. Így azokat a magyarokat, akikrõl a világ-
ban azt mondják, hogy nem tudnak összetartani, transzcendentális szemé-
lyed lefoglalta K¥¢£a tiszta odaadó szolgálatában. A bhaktákkal felépítetted 
a farmot, ahogy R§macandra a majmokkal a hidat, ami átszelte az óceánt, 
hogy legyõzze R§va£át.  Te építed fel bennünk nagy szeretettel, türelemmel 
és bizalommal azt a hitet, ami átíveli az anyagi lét nyomorúságát és K¥¢£a 
szeretõ szolgálatához vezet.   Kegyedbõl Magyarország K¥¢£a tudatossá vá-
lik. Köszönöm, hogy biztosítod a legjobb körülményt, hogy tökéletessé te-
gyem a lelki életemet és köszönöm, hogy írásaid által még közelebb hoztál 
¼r¦la Prabhup§da könyveihez.

Örök szolgád: 
Abhir§ma d§sa
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Acyuta-priya dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked, 
megjelenési napod alkalmából!

Amikor téged ¼r¦la Prabhup§da sanny§s¦vá avatott, még te sem tudhat-
tad, hogy ez a tisztség mivel jár. Sok tanítványod anarthája és süket elméje 
várt rád. Ebbõl a sokféle emberbõl megvalósítani egy tiszta társadalmat, 
szinte lehetetlennek tûnik, pláne a jelenlegi korban. Én csak azt láttam, 
hogy egy családi ebédet vagy ünnepet nem vagyok képes összehozni, mert 
épp akkor mindenkinek más dolga akad.

Mindennek ellenére te küzdesz a lehetetlennel, és bízol abban, hogy 
Prabhup§da méltányolja küzdelmedet. Pár évvel ezelõtti felajánlásomban 
azt írtam, hogy senki sem próféta a saját hazájában, de te ebben is kivétel 
leszel. Általában a nagy egyéniségeket csak haláluk után méltányolják iga-
zán. Remélem veled nem ez történik. 

Kívánok neked jó egészséget és további megszállottságot utad során. Sok 
sikert és örömet adjon az Ég!

Elesett szolgád: 
Acyuta-priya dev¦ d§s¦

Ýdi-Guru d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Your Divine Grace.
When you become a g¥hastha, economics and lifestyle are the two factors 

that dominate existence.
Each visit to New Vraja-dh§ma is always amazing and it seems that here 

we can see how all the gifts ¼r¦la Prabhup§da gave to us are being utilised 
to their maximum transcendental effect.
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Here in UK Dh¦ra¢§nta Prabhu (ACSBP) is growing food as the basis 
of his preaching and I am most inspired by this example. The thing about 
sense gratification is that no matter how much you can get if you are hun-
gry then you cannot enjoy it. ¼§stra also says that there is no charity now 
or in the past nor will there ever be in the future charity as great as that of 
food grains. Devotees who have changed their lifestyle from the modern 
car based consumer hell to the simple K¥¢£a conscious farm living are ex-
tremely fortunate. Of course preaching in the cities is the greatest ecstasy 
but if you can get a few thousand vsitors to your farm temple every month 
then where is there the need to go anywhere?

This is the example you have shown by setting up New Vraja-dh§ma and 
also by engaging g¥hasthas in restaurants and centres all over Hungary. ¼r¦la 
Prabhup§da  said „intelligence and organisation.” You are the most intel-
ligent and organised person, a perfect follower. ¼r¦la Prabhup§da said that 
this modern society was „all-rubbish.” May we establish K¥¢£a conscious 
places where people can taste the transcendental nectar of ¼r¦ K¥¢£a’s com-
passion, love and supreme beauty following humbly in your example.

your fallen servant,
Ýdi-Guru d§sa

Ýdi-Puru¢a d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni megjelenésed ünnepén. 
Köszönöm, hogy elhoztad ¼r¦la Prabhup§da üzenetét Magyarországra, 

és ezáltal értelmet adtál céltalan életemnek. Köszönöm, hogy lehetõséget 
adtál ¼r¦la Prabhup§da missziójának szolgálatára. Köszönöm, hogy éretlen-
ségem ellenére gyermekeddé, tanítványoddá fogadtál hatalmas nehézséget 
vállalva magadra ezáltal. Köszönöm a féltõ gondoskodást, mellyel körülve-
szel, a segítõ kezet és a bátorítást, amikor elesem. Köszönöm, hogy az Isteni 
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Pár, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara meghívásával lehetõvé tetted személyes 
szolgálatukat. Köszönöm a bhakták társaságát. 

Guru Mah§r§ja, köszönöm, hogy vagy nekem!

Szolgád:
Ýdi-Puru¢a d§sa

Ak¥¢£a d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának! Minden dicsõséget neked!

Amikor felajánlást írok veked a vy§sa-p¡j§dra, csak annyi dolgom van, 
hogy rád gondolok, és már jönnek is a szebbnél szebb élmények, megvaló-
sítások, amiket leírhatok. Egyáltalán nem esik nehezemre felajánlást írni 
neked.  Inkább az nehéz, hogy visszafogjam magam, mert nem írhatok le 
mindent, amit gondolok. Olyan alázatos vagy és én olyan mértékû szerete-
tet érzek irántad, hogy megharagudnál rám, ha ezt leírnám. 

Sokszor hallom, hogy a bhakták mondják: „Hú, közeleg a vy§sa-p¡j§, 
meg kell írnom a felajánlást. Jaj milyen képesítetlen vagyok. Imádom 
Guru Mah§r§ját, de nem tudom ezt leírni. Hogyan is lennék képes én õt 
dicsõíteni?” Ilyenkor azt gondolom:  „Nahát ha ezt leírtad volna, már félig 
kész is lennél vele. Igaz?” 

A tanítvány semmit sem tud a lelki tanítómestere nélkül csinálni. Még 
a felajánlást sem tudja nélküle megírni. Ezért kérlek benneteket, kedves 
vai¢£avák, csak gondoljatok õrá és már ömlenek is a szavak. Millió és millió 
szó, amik nem elég kifejezõk ahhoz, hogy leírhassuk az õ nagyszerû tulaj-
donságait:

Okos, ügyes, szép, csodálatos, tanult, mûvelt, intelligens, délceg, erõs, 
karakteres, karizmatikus, szeretetteljes, kedves, humoros, illatos, tiszta, 
sugárzó, vidám, megbízható, kemény, puha, törékeny, barátságos, kegyes, 
gyönyörû, utánozhatatlan, kitartó, becsületes, gazdag, szegény, minden-
tudó, szeretõ, gondoskodó, önzetlen, mentes mások kritizálásának hajla-
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mától, lelki, félelemnélküli, lelki tudással teli, önfegyelmezett, imádandó, 
lemondott, békés, aszkétikus, erõszaknélküli, igaz, haragtól mentes, könyö-
rületes minden élõlényhez, mértéktartó, szerény, rendíthetetlen, elszánt, 
életerõs, megbocsátó, nagylelkû, irigységtõl mentes, becsvágytól mentes, 
isteni természetû, lágy, ízléses, csodálatos zenész, isteni énekes, magával 
ragadó táncos, felszabadult, bûntelen, tévedhetetlen, magasztos, tiszta jó-
ságban cselekvõ, tiszteletreméltó, alázatos, boldog, józan, kettõségektõl 
mentes, megértette az örökkévalót, illúzió mentes, meghódolt, elszánt, 
mély hitû, elkötelezett, hûséges, bátor, rettenthetetlen, toleráns, türelmes, 
bízik K¥¢£ában, igényes, vallásos, bõkezû, apa, barát, bölcs, méltóságos, 
elõkelõ, költõi, mûvész, vezetõ, elkülönült, egyenlõen lát mindenkit, nyu-
godt, komoly, transzcendentális, K¥¢£a elégedettsége érdekében cselekszik, 
kötelességtudó, lelkes, figyelmes, utánozhatatlan, legyõzhetetlen, jámbor, 
fenséges, nagy tudású, kiváló, mentes az anyagi kötelékektõl, töretlen, ha-
tározott, önmegvalósított, eltökélt, békés, szereti, imádja, szolgálja R§dhe-
¼y§mát, játszik, beszélget, tréfálkozik R§dhe-¼y§mával, öltözteti, fürdeti, 
díszíti R§dhe-¼y§mát, fõz, énekel, táncol R§dhe-¼y§mának,  bármit meg-
tenne R§dhe-¼y§máért, de R§dhe-¼y§ma már az övé, meghalna a tanítvá-
nyaiért, meghalna értünk.

ÉS MI? Meghalnánk õérte?
Jézus meghalt a tanítványaiért, de megkérdezte: „Miért kell meghal-

nom?”
Guru Mah§r§ja nem kérdezne semmit. Õ csak kér: Szeressétek K¥¢£át! 

Énekeljétek a nevét! 
Édes Guru Mah§r§ja! Ha kell, meghalok, ha kell, élek. Nekem mindegy. 

Csak soha ne kelljen elszakadnom tõled.

Hasznavehetetlen szolgád:
Ak¥¢£a d§sa
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Alambik§ dev¦ d§s¦
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

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

Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy felajánlást írhatok neked megje-
lenési napod alkalmából. Nem vagyok képesített téged dicsõíteni, csak 
próbálkozhatok leírni gondolataimat, melyek nem elég tiszták és õszinték 
nagyságodhoz képest. Drága Mah§r§ja, köszönöm neked és hûséges tanít-
ványodnak, D§modara prabhunak, hogy ostobaságaim ellenére itt lehetek 
a templomban. Sok lelkesítést találok a maratoni SMS-ekben, olyan inspi-
ráló olvasni õket újra és újra. Nemrég elolvastam a P§van¦ m§t§j¦ról szóló 
könyvet, és szeretnék majd valamikor én is így elmenni. Ezek az utasítások 
mindannyiunknak szólnak, rajtunk áll, hogy követünk-e.

Sokat gondolok rád és mindent köszönök, mert örök hálával tartozom 
neked!

Köszönöm!

Elesett szolgád:
Alambik§ dev¦ d§s¦

Ali K¥¢£a dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának!

Születésnapod alkalmából szeretnélek köszönteni, és kívánni neked jó 
egészséget és sok-sok évet, hogy a terveidet valóra váltsd itt, ebben a világ-
ban a bhakták örömére és K¥¢£a elégedettségére. 

Kedves Guru Mah§r§ja, nagyon hálásak vagyunk neked, amiért K¥¢£a-
hívõk lettünk. Ezt már máskor is leírtam, de ez olyan nagy dolog, hogy most 
is leírom, mert igaz. 
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Jó lenne egyszer már egy szép, hozzád méltó felajánlást írnom, de nem 
sikerül. 

Kedves Guru Mah§r§ja, kérlek, fogadd el jókívánságaimat és add a ke-
gyed, hogy amíg élek, tudjak prédikálni, vagy más szolgálatot végezni. 

Szeretõ szolgád: 
Ali K¥¢£a dev¦ d§s¦

Bhaktin Am¥ta-keli
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

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

Ez az elsõ év, hogy írhatok neked felajánlást. Tudom, hogy olyan szép 
felajánlást nem tudok írni, mint a többi bhakta, de imádkozom K¥¢£ához, 
hogy dicsõíteni tudjalak. 

Kedves Mah§r§ja! Szeretném megköszönni, hogy én is ebbe a transzcen-
dentális családba tartozhatok. Amikor elõször mondtad, hogy egy bhaktának 
jól kell viselkednie és tanulnia, mert az is prédikálás, akkor igazából nem 
tudtam megérteni, hogy mit is mondtál. Késõbb ezt a leveledben is írtad, 
majd a bhakták is megerõsítették. Csak azután  jöttem rá, hogy jól kell vi-
selkedi és tanulni, mert így tudlak szolgálni téged és rajtad keresztül K¥¢£át. 
Sajnos nem tudlak szépen dicsõíteni, de megpróbálok mindig az örök szol-
gád maradni lótuszlábaid porában.

Szolgád: 
Bhaktin Am¥ta-keli
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A°ªu d§sa
Kedves, Guru Mah§r§ja!

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

Amikor kissrác voltam, a szüleimmel rendszeresen jártunk a hétvégi há-
zunkba. Õk ilyenkor elmerültek a kert gondozásában, ástak, kapáltak, met-
szettek és gyomláltak. Engem ez sohasem vonzott, ezért mindig felmentem 
a tetõre, és ott olvastam egész nap. Késõbb, mikor leérettségiztem, találkoz-
tam egy különleges személlyel – T¥bangával – az utcán, aki egy számomra 
nagyon vonzó témáról beszélt. Akkor még nem tudtam, hogy a könyvvel 
együtt egy különleges növény magját is megkaptam. Sosem gondoltam, 
hogy kertész leszek, de „Isten útjai kifürkészhetetlenek”. 

A kis mag lassan csírázni kezdett, és a „kertész klub” tagjainak javaslatá-
ra hozzáláttam újdonsült növénykém szakszerû locsolásához. Azóta már el-
telt 14 év, s ha megnézem a kertem… A gyermekkori „kertész hangulatom” 
sajnos rányomta a bélyegét a kertemre, ami miatt itt-ott elég gazos lett. 

Tavaly azonban találtam egy különleges kertészeti enciklopédiát, ¼uddha-
bhakti-cint§ma£i címmel. E csodálatos mû segítségével most komolyabban 
vetettem bele magam a kertészkedés tanulmányozásába. Az enciklopédia 
bemutatja a nem megfelelõ, nem kívánatos gazok sokaságát, és a módszert, 
amivel tökéletesen meg lehet tõlük szabadulni úgy, hogy írmagjuk sem ma-
rad. A nagy kertészkönyv abban is útmutatást ad, miképpen tudom a fõ 
növényt – ezt a különleges p§rij§ta fát, amely Goloka V¥nd§vanából szár-
mazik – gondozni, nevelni, hogy aztán a gyümölcseit is megkaphassam, s 
a csodálatos könyv csodálatos szerzõjének felajánlhassam. „Az igazi vy§sa-
p¡j§ felajánlás egy megtisztított szív” – írtad egyszer. 

Kedves lelki tanítómesterem! Te mindent megadtál nekem: a szent ne-
vet, a G§yatr¦t, R§dhe-¼y§mát és Vraja-dh§mát, valamint sok-sok bhaktát, 
kiknek társaságában haladhatok a lelki élet ösvényén.

   n§ma-ªre¢±ha° manum api ªac¦-putram atra svar¡pa°
    r¡pa° tasy§grajam uru-pur¦° m§thur¦° go¢±hav§±¦m
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   r§dh§-ku£¨a° giri-varam aho r§dhik§-m§dhav§ª§°
    pr§pto yasya prathita-k¥pay§ ªr¦-guru° ta° nato ’smi

Leborulok lelki tanítómesterem szépséges lótuszlába elõtt. Õ az, aki-
nek indokolatlan kegyébõl megkaptam a mindenek fölött álló szent nevet, 
az isteni mantrát, ¼ac¦-m§t§ fiának szolgálatát, ¼r¦la Svar¡pa D§modara, 
R¡pa Gosv§m¦ és bátyja, San§tana Gosv§m¦ társaságát, a legfelsõ lakhelyet, 
Mathur§t, a gyönyörteli lakhelyet, V¥nd§vanát, az isteni R§dh§-ku£¨át és 
Govardhana-hegyet, s a vágyat a szívemben, hogy szeretõ szolgálatot végez-
hessek ¼r¦ R§dhik§nak és M§dhavának V¥nd§vanában.

 Te vagy a legkedvesebb kertész, aki mindenkivel megosztod kerted 
gyümölcseit. Amikor k¦rtanát tartasz és táncolunk, csupa boldog, könny-
be lábadt szemû bhaktát látni, akik sírnak K¥¢£áért, miközben inspirálod 
õket. Mindenki a podcastjaidról beszél – mit mondtál elõzõ nap. Minden-
ki várja a Nava Vraja Mahim§t, és mindenki ismeri a többi könyveidet is. 
Amikor megjelent a ¼uddha-bhakti-cint§ma£i, mindenki errõl beszélt Vraja-
dh§mában. Ki hol tart benne, mit olvasott. Szent helyek nyilvánulnak meg 
neked köszönhetõen, ahol elmerülhetünk R§dhe-¼y§ma kedvteléseiben, s 
egyre közelebb és közelebb kerülhetünk eredeti otthonunkhoz. De ahogyan 
Jaya és Vijaya könnyen elsodródott a lelki világ kapujából, úgy nekem is 
vigyáznom kell, nehogy eljátsszam a szerencsémet. Sajnos a „gazdagságba 
született gyerek” nem mindig becsüli meg helyzetét. Az a gazdagság, amit 
tõled kapunk, felbecsülhetetlen kincs, és én szeretnék dúskálni ebben a 
gazdagságban, sõt, valahogy hozzájárulni a növeléséhez.

Jelentéktelen szolgád: 
A°ªu d§sa

Ýnanda V¥nd§vana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked! 
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!
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Elsõként szeretném megköszönni a segítségedet és a támogatásodat, ami-
nek köszönhetõen fejlõdhetek a lelki életben.  Szeretnék elnézést is kérni a 
hibákért és a hiányosságaimért.

A vy§sa-p¡j§ lehetõséget ad arra, hogy kifejezzük hálánkat, és megra-
gadjuk a lehetõséget, hogy dicsõítsük a lelki tanítómesterünket, ahogyan a 
saját képességeink engedik. Guru Mah§r§ja, szeretnék ezzel neked, és sze-
retett Uraidnak egy kis örömet okozni.  Kérlek, fogadd el kegyesen ezt a 
felajánlást, mint egy törekvést.

Engedd meg, hogy egy személyes élménnyel kezdjem.  Miután a 
maratonnak vége lett, lementünk a farmra, és másnap a tervek szerint 
programot tartottál.  Elkezdõdött a k¦rtana, és egy új dallamot tanítottál 
nekünk.  Egy kis idõ után különleges esemény vette kezdetét.  Általában 
a bhakták nem szokták kinyilvánítani a hangulatukat, fõleg nem nyíltan 
szavakkal a nyilvánosság elõtt, de valamilyen különleges elrendezés folytán 
elkezdtél beszélni, miközben mi válaszoltunk az énekedre.  Kinyílt a szíved, 
és megvalósításaidat, valamint R§dhe-¼y§mával való kapcsolatodat még 
közvetlenebb módon osztottad meg velünk.  Közben pedig mondtad, hogy 
mire figyeljünk, és mit gyakoroljunk.  Nagyon csodálatos volt.  A megvaló-
sításaidon és a tiszta szereteteden keresztül olyan tapasztalatokat szerzünk, 
amik örök nyomot hagynak az elménkben, és aminek köszönhetõen fejlõdni 
tudunk a lelki életben.  

Guru Mah§r§ja, az életed R§dhe-¼y§ma körül forog, a K¥¢£a-tudat any-
nyira természetes neked.  Sajnos nekünk még az illúzió az, ami természetes.  
A Védák szerint m§y§ hatására most mindannyian alszunk, mert elfelejtet-
tük az Úrhoz fûzõdõ örök szeretetteljes kapcsolatunkat, de az Úr annyira 
kegyes, hogy nem felejt el minket, miközben álmodunk.  Õ megkért minden 
alvó élõlényt, hogy ébredjen fel, és végezzen odaadó szolgálatot hogy sikeres 
legyen az élete, és hazatérhessen Hozzá.  És hogyan ébreszt fel mindenkit?  

¼r¦la Prabhup§da azt mondja: „Egy tiszta bhakta szüntelenül az Urat szol-
gálja, menedéket keresve lótuszlábánál, és emiatt közvetlenül kapcsolat-
ban van a sáfrány kegy-porszemekkel, amelyek az Úr lótuszlábát borítják.  
Amikor egy tiszta bhakta beszél, lehet, hogy hangja emlékeztet az anyagi 
éter hangjára, ennek a hangnak azonban rendkívüli lelki ereje van, mert 
megérinti az Úr lótuszlábain lévõ sáfránypor szemcséit.  Amikor az alvó 
élõlény meghallja egy tiszta bhakta erõteljes hangját, azonnal emlékezni 
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kezd az Úrral való örök kapcsolatára, noha addig a pillanatig mindenrõl 
megfeledkezett.

Ez a hang, ami felébreszt, a tiszta bhakta ajkaitól származik.”
A lelki tanítómester K¥¢£a kegyének megnyilvánulása.  Mindannyian a 

kegyet keressük, de az igazi kegyet a fülön keresztül lehet megkapni.  K¥¢£a 
kegyébõl megkapjuk a lelki tanítómestert és a vai¢£avákat, és kegyükbõl 
pedig megkaphatjuk K¥¢£át.  Guru Mah§r§ja, te mindig azon gondolkozol, 
hogyan tudod a legjobban átadni nekünk a K¥¢£a-tudatot, és nekünk pe-
dig meg kell tanulnunk elfogadni a segítségedet, hiszen a követés az alap-
ja a lelki tanítómesterrel való kapcsolatnak.  És hogyan lehet sikeres ez a 
kapcsolat?  ¼r¦la Prabhup§da azt mondja: „a hallgatóságnak hinnie kell a 
Bh§gavata üzenetében, az elbeszélõnek pedig teljesen az Istenség Legfelsõbb 
Személyiségére kell bíznia magát.  A Bh§gavata elbeszélése nem lehet üzlet.  
Ha a megfelelõ módon teszik, akkor nemcsak az elbeszélõ válik tökéletesen 
elégedetté, de az Úr is nagyon elégedett lesz vele és a hallgatósággal, s így 
pusztán a hallás folyamatának segítségével a tanítvány megszabadulhat az 
anyagi kötelékektõl.”

Guru Mah§r§ja, a te meghódolásodat nem kell taglalni, mert minden 
cselekedetet az eredményébõl lehet megítélni.  Magyarországon semmi sem 
volt.  De húsz év után, a kitartásod, áldozatvállalásod, eltökéltséged, K¥¢£a-
tudatod és a ragaszkodásod, hogy véghez vidd szeretett lelki tanítómestered 
utasítását, meghozta a gyümölcsét.  Magyarország negyedik legnagyobb egy-
háza lettünk.  Itt van Krisna-völgy, a budapesti templom és más központok, 
gyönyörû m¡rtik, minõségi lelki sztenderdek, képzett vezetés, csodálatos 
könyvek és még sorolhatnám.  Azt mondtad, minden egy magból fejlõdik 
ki. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu eljött, és elindította a K¥¢£a-tudat áradatát. 
¼r¦la Prabhup§da az egész világnak átadta, és elérhetõvé tette.  Te pedig 
személyesen vállalsz felelõsséget, hogy odaadd, és segíts nekünk felnevelni 
a bhakti-lat§nkat.  Noha mindent megkaptunk a lelki élethez, mindenkinek 
szüksége van egy személyes vezetésre, hogy el is tudja azt fogadni. Ahogy 
egy gyertyát csak egy égõ gyertya tud meggyújtani, ahogy csak az istensze-
retet tudja felébreszteni az istenszeretetet, ahogy csak a transzcendentális 
tudás tudja adni a transzcendentális tudást, úgy a hitet is csak attól tudjuk 
megkapni, aki rendelkezik vele.  A hit az alapja a lelki életünknek, mert 
mindent csak ezen keresztül tudunk elfogadni.  Azt mondják, ha szükséged 
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van valamire, menj el ahhoz, akinek van, és szolgáld õt.  Mert amikor tár-
sulunk egy olyan személlyel, akinek erõsebb a hite, mint a miénk, akkor a 
mi hitünk is erõsödni fog.

Guru Mah§r§ja, te példamutatóan képviseled a K¥¢£a-tudatot és ¼r¦la 
Prabhup§dát, és azzal, hogy adod a személyes társulásodat, segítesz a hi-
tünket fejleszteni, hogy el tudjuk elfogadni a K¥¢£a-tudatot.  Mivel K¥¢£a 
a szívedben van, amikor beszélsz, Õt adod a szavaidon keresztül, és a fi-
gyelmes hallással beengedjük a szívünkbe, és amennyire eggyé tudjuk tenni 
a szívünket a szavaiddal, annyira tud a K¥¢£a-tudat megnyilvánulni a mi 
életünkben is.  Tudom, hogy ha téged követlek, elérhetem a teljes tökéle-
tességet.  Kérlek, áldj meg, hogy mindig nõjön a hitem, és hogy egyre ko-
molyabban követhesselek.  Kérlek, tarts meg mindig magadnak, köszönök 
mindent.  

Szolgád:
Ýnanda V¥nd§vana d§sa

Ýnanda-R§dhik§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Újra elérkezett ez a nagyszerû nap, amikor köszönthetlek megjelenési 
napod alkalmából.

A tanítványnak mindig dicsõíteni kell a lelki tanítómesterét, mégis, kér-
lek, bocsáss meg, ha nem a megfelelõ szavakat használom. Minden évben 
elhatározom, hogy a következõ felajánlásom igazán méltó lesz csodálatos 
jellemedhez, de valahogy soha nem sikerül. 

Nem kellett túl sokat gondolkodni azon, hogy mi is történt az elmúlt 
évben, amit felajánlhatnék neked.

Sa¯k¦rtanos éveim során, sajnos nem tudtam beprédikálni egy embert 
sem, csak osztottam a könyveket, gyûjtöttem a lak¢m¦t. De tavaly június-
ban megszületett To¢a£¦, és arra gondoltam, legalább egy embert hoztam 
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a K¥¢£a-tudatba (remélem). Mindent megteszünk, hogy jó bhakta válljon 
belõle, jobb sa¯k¦rtanos, mint én voltam. Kérlek, add az áldásod, hogy min-
dig tudjam terelgetni a K¥¢£ához vezetõ úton!

Köszönöm, hogy menedéket kaptam lótuszlábadnál!
Hare K¥¢£a!

Jelentékten szolgád: 
Ýnanda-R§dhik§ dev¦ d§s¦

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

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

yugala bhajaye y§¯r§     prem§nande bh§se t§¯r§
t§¯dera nichani tri-bhuvana 

„ … akik yugala R§dh§-K¥¢£át imádják, azok az eksztatikus szeretet óce-
ánjában úsznak. Az ilyen bhaktákat mindhárom világban imádatra méltó-
nak tartják.” (Prema-bhakti-candrik§ 32)

Olvasom ¼r¦la Narottama d§sa çh§kura szavait. Ez az idézet rólad szól. 
Boldog vagyok, hogy te vagy a lelki tanítómesterem.

o° tad vi¢£o¤ parama° pada° sad§ paªyanti s¡raya¤ div¦va cak¢ur §tatam 
tad vipr§so vipanyavo j§g¥va° sa¤ samindhate vi¢£or yat parama° padam

Ahogy a közönséges látással bírók látják a nap sugarait az égen, úgy a 
tanult és bölcs br§hma£ák mindig látják az Úr Vi¢£u legfelsõbb lakhelyét. 
Mivel ezek az igen érdemes és lelkileg éber br§hma£ák látják ezt a legfelsõbb 
lakhelyet, ki is tudják nyilvánítani.

Amikor megyek japa-sétára, szinte mindig eszembe jut ez az idézet. És 
tudom, hogy tündöklõ kegyed kinyilvánítja majd e transzcendentális lakhe-
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lyet, minden olyan bhakta számára, aki mohón vágyik ennek megpillantá-
sára. Az Új Vraja-dh§ma-parikramán napokon át hallhattuk tõled, milyen 
sokféle kedvtelés nyilvánulhat meg itt. Kérted, hogy meditáljunk ezeken, 
mert segít bennünket abban, hogy fogékonyabbakká váljunk Új Vraja-
dh§ma és R§dhe-¼y§ma tényleges valósága iránt. És ez az a bhajana, amit 
jelenleg te is gyakorolsz. Sajnos ezt a kérésed egy ideje elfelejtettem, de 
most, hogy újra olvastam, újra hallgatni fogom a történeteket és meditálok 
rajtuk. Nagyon vágyom látni ezt a legfelsõbb lakhelyet.

Folyamatosan csepegteted a nektárt, hogy végre megértsük, az egyetlen 
menedék R§dhe-¼y§ma.

Itt volt ez a csodálatos karácsony reggeli k¦rtana-lecke.
– hari n§ma, hari n§ma R§dhe-¼y§ma
– he R§dhe-¼y§ma
– ez az egyetlen valóság, minden más csak illúzió
– komolyan veszünk sok dolgot, de az egyetlen valóság az a k¦rtana R§dhe-

¼y§ma neveivel, minden más csak illúzió
– R§dhe-¼y§ma eva kevalam
Amikor mi énekeltünk a k¦rtanában, te közben egy csodálatos leckét ad-

tál. Mi nagyon figyeltünk, még a tánc is lelassult, az énekünk elhalkult, 
hogy jobban hallhassuk transzcendentális szavaidat. De te csak mondtad: 
táncoljatok, énekeljetek hangosabban és folytattad a leckét.

A valóság, amikor R§dhe-¼y§ma leül a Yamun§ mellé, és azt mondja 
a társainak: most táncoljatok nekünk, szórakoztassatok. Ez a valóság, hát 
csináljuk!

Az egész k¦rtana-lecke nagyon tisztította a szívet. Tanítottál, hogy kell 
sírni K¥¢£áért, csak akkor tudunk kimenni az anyagi világból!

Kell sírni utánuk! R§dhe-¼y§ma, ments meg! R§dhe-¼y§ma, ments 
meg!

Nagyon õszintén csináltuk amit mondtál. Kiabáltuk „R§dhe-¼y§ma 
ments meg! Mindenkinek könnyes volt a szeme. Annyira akartuk R§dhe-
¼y§ma kegyét. Megtanítottál akkor ott sírni mindannyiunkat. Kicsit késõbb 
így folytattad:

– Itt élünk Krisna-völgyben, ez a mi otthonunk, mi nem tudunk más ott-
hont, mert ez az Õ otthonuk. Õk idejöttek, akkor fogadjanak be a bensõséges 
szolgálatukba, hogy mi is tudjuk Õket tiszta szeretettel szolgálni.
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És a végén a csattanó, amit nagyon a szívembe zártam:
– … mindig úgy éljetek, hogy csak bízzatok R§dhe-¼y§mában és hogyha 

Rá bízzátok az életeteket, akkor minden jó lesz. Ez a legmagasabb valóság. 
Ezen kívül nincs semmi! Egyetlen tanácsom: adjátok a szíveteket R§dhe-
¼y§mának! Soha ne vegyétek vissza! Ennél jobb dolog nincsen, csak szeres-
sétek õket!”

Köszönöm ezeket a fontos imákat, tanításokat. Segíts, hogy a szívemmel 
tegyem eggyé õket.

Folyamatosan írod nektári könyveidet, mint ¼r¦ R¡pa és San§tana. 
Azért, hogy vegyük észre, nem elegendõ a felületes tudás, letérhetünk a 
helyes útról. A ¼uddha-bhakti-cint§ma£iban fejted ki alaposan ezt a témát. 
Fontos, hogy megértsük mi a cél. Caitanya Mah§prabhu azért jelent meg, 
hogy mindenkinek adja a K¥¢£a iránti tiszta szeretetet, a k¥¢£a-premát, min-
den elesett léleknek. Sokáig úgy gondoltam, hogy ez nem vonatkozik rám, 
hogy én alkalmatlan vagyok. A ¼r¦ Prema-bhakti-candrik§ így tanít:

„A cakhu-d§n dilo je¦ kifejezés azt jelenti, hogy a lelki tanítómester fel-
nyitja a tudatlanság sötétje által befedett szemünket, és isteni látással aján-
dékoz meg, melynek segítségével át tudunk kellni az anyagi lét óceánján, 
és alkalmassá válunk arra, hogy megpillantsuk a magasabb rendû lelki vi-
lágot… A janme janme prabhu szavak azt jelentik, hogy a lelki tanítómes-
ter képes eltávolítani a tudatlanság fedõrétegét az anyagi világban született 
élõlényekrõl, és arra is képes, hogy ¼r¦ Govinda, a transzcendentális tehén-
pásztorfiú szeretõ szolgálatába állítsa õket Vraja-ma£¨alában, mely túl van 
m§y§ birodalmán.”

Ezeken a gondolatokon meditálva a te kegyedbõl én is alkalmassá vál-
hatok, ha átadom az egész életemet a szolgálatodnak és a szívemet R§dhe-
¼y§mának.

Az ilyen büszke, irigy személy, mint én csak lótuszlábaidba kapaszkodhat. 
Csak a te lótuszlábad az egyetlen menedékem, hadd ragaszkodjak hozzá, 
akkor minden vágyam valóra válhat. Segíts feladni az alaptalan büszkesé-
get, kéjt és irigységet, akkor az én elmém is elmélyedhet a yugala-madhura 
rasa menedékében. Így talán én is elérhetem egyszer a yugala-kiªora-premát, 
mely oly tiszta, mint a sok százezerszer megolvasztott arany, amit ott látok 
ragyogni mindig transzcendentális alakodon.

Kérlek, taníts tovább, hogy megkaphassam ezt a nektárt, s így életem tö-
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kéletessé válhasson. Mindig te vagy elõttem a legjobb példa, követni fogom 
minden utasításodat, csak taníts.

Elesett szolgád:
Ýnandin¦ dev¦ d§s¦ 

An§tha d§sa 
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget lótuszábaid 
porában! Minden dicsõséged Gaur§¯gának, minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu -
p§dának!

Az utóbbi idõkben rendkívüli események történtek velem, és nem tudok 
nem beszélni ezzel kapcsolatban. A 2007-es és a 2008-as év a változások 
éve, ezt mondták is, és tapasztaltam is, de hogy mit jelent ez, hogy veszek 
részt ebben, az elég gyorsan és hirtelen kiderült. Mondhatnám úgy is: job-
ban fel kellett volna készülnöm erre, de most az a lényeg, hogy támoga-
tóként fogok mûködni a szolgálatodban, s ha nem is a klasszikus módon, 
de szolgálat. A kegyedbõl kiépült a tagsági rendszer, s így tisztább az út a 
továbbiakra nézve.

Az Úr K¥¢£a rengeteg válaszút elé állított, sok minden felett kellett dön-
teni, és úgy néz ki a dolog, hogy az Úrnak terve van velem. Néha úgy néz-
nek ki a dolgok az életünk során, mintha egy katasztrófa részesei lennénk. 
Drasztikus változások, kellemetlenségek, de ezek csak nyomnak elõre a tö-
kéletesség felé, és mert megszoktunk egy helyzetet, az abból való kikerülés 
fájdalmas lehet. Bukás a siker pillére. Most ezt valósítom meg, és úgy néz ki, 
sok lehetõség van a gyakorlásra.

Szóval egy új életkörülményben fogom gyakorolni a K¥¢£a-tudatot, ami a 
szerzetesi évekbõl táplálkozik. Tehát szeretném megköszönni az eddigi köz-
vetlen szolgálat lehetõségét, ami nem volt sok, de nagy kincs, és ahogyan a 
szentírás mondja:

tulay§ma laven§pi  na svarga° n§punar-bhavam
bhagavat-sa¯gi-sa¯gasya      marty§n§° kim ut§ªi¢a¤
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„Ha eljutunk a mennyei bolygókra vagy megszabadulunk az anyagtól, 
még az sem hasonlítható össze annak az értékével, ha csupán egyetlen pil-
lanatot az úr bhaktájának társaságában töltünk. Mit mondhatnánk akkor az 
anyagi jólét formájában megnyilvánuló anyagi áldásokról, amelyekben azok 
részesülnek, akikre a halál vár?”

Az eddigi tapasztalataim nagyon érdekesek és újszerûek. Más fénybe 
helyezõdtek, gondolok itt a könyvekre, a szent névre. Úgy érzem, jobban 
kell kapaszkodni a lelki tettekbe, mint eddig, mert korábban csak részben 
volt önállóság a lelki éledben, és kevesebb energia volt azt fenntartani. ¼r¦la 
Prabhup§da szavai és a te szavaid mostanra nagyobb jelentõséggel bírnak, 
mert csak azok vannak számomra. Több lehetõség lesz a továbbiakban jó és 
rossz között dönteni, ügyesebbnek és józanabbnak kell lennem. A siker a  te 
kegyedbõl és K¥¢£a kegyébõl lehetséges.

Maradok örök szolgád: 
An§tha d§sa

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

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

Annyi mindent szeretnék írni, hiszen minden, ami történik velem, és 
ami körülvesz, azt mind neked köszönhetem. Nagyon hálás vagyok neked, 
amiért még mindig itt lehetek a bhakták közt, és amiért Gaura-Nit§i még 
mindig elfogadja jelentéktelen szolgálatomat.

Egyúttal szeretnék õszintén bocsánatot kérni, hogy ilyen ostoba tanítvá-
nyod vagyok, aki nem képes helyes döntéseket hozni és meghódolni. Nem 
akarok rád szégyent hozni, Guru Mah§r§ja. A te dicsõséged és felfogha-
tatlanul tökéletes jellemed méltón képviseli ¼r¦la Prabhup§dát és a moz-
galmát. Mikor fogom már fel végre, hogy komoly felelõsséggel jár mindezt 
képviselni? 

Amikor felavattál, megkaptam a szent nevet, a menedékedet, a segítsé-
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gedet, de továbbra is sértések ezreit követtem el. Amikor átadtad a G§yatr¦-
mantrát, azzal együtt még nagyobb bizalmat adtál nekem, de továbbra is 
büszke és önfejû voltam, aki sértések ezreit követte el. Most itt lehetek egy 
gyönyörû prédikáló központban csodálatos m¡rtikat és odaadó bhaktákat 
szolgálva, és még mindig nem tudom értékelni a helyzetemet, és tettekben 
kinyilvánítani a hálámat. Az avatás, a yajña, a fogadalmak mind izgalmas-
nak tûntek, de a tét és a felelõsség valójában nagyon nagy volt. Mikor fo-
gom már fel, hogy az életem és a tetteim a tiéd, Guru Mah§r§ja?

Minden hibám ellenére Gaura-Nit§i nagyon kegyes hozzám. Megtörte a 
büszkeségem és az önteltségem egy idõre. Saját döntéseimen keresztül olyan 
élethelyzetbe rakott, ahol végre észrevettem, hogy egyedül Õk az örök me-
nedék, az igazi imádandó. Minden könny, minden nehézség azt erõsítette, 
hogy a K¥¢£a-tudat a legcsodálatosabb dolog a világon, és mindezt te adtad 
nekem. Egyre jobban érzem a próbatételeket, hogy M§y§ Dev¦ milyen kitar-
tó a szolgálatában. Minden percben csábít az érzék kielégítésre, kényelmes-
ségre, lustaságra, az elvek lazítására, az anyagi élet felé kacsingatásra. Ez egy 
nehéz harc, a lelki élet tényleg egy pengeélen táncolás. Te viszont kezembe 
adtad a leghatásosabb fegyvert ehhez a harchoz: a szent nevet, a bhakták 
társaságát és a lótuszlábad menedékét. Bárcsak sose engedném ezt el!

Elolvastam ¼r¦la Prabhup§dának írt felajánlásaidat több évre vissza-
menõleg. Nagyon megfogott a két évvel ezelõtti, melyben a prédikálás leg-
nagyobb nehézségeirõl írtál ¼r¦la Prabhup§dának: „Néha a bhakták elcsüg-
gednek a fáradhatatlan ellenséggel, M§y§ Dev¦vel folytatott harcukban. 
Néha elvesztik a hitüket az intézményben, annak vezetésében, bennem és 
még benned is […] Amikor ezek a dolgok történnek, a bhakták gyakran 
feladják fogadalmaikat, szolgálataikat, gyakorlataikat; elvesztik a lelki ma-
gabiztosságukat, kritikussá, néha rosszmájúvá válnak, és elvesztik a lelki 
ragyogásukat. […] Az elcsüggedt vai¢£avák látványa és hangja ismétlõdõen 
fájdalmat okoz, és miután tanúja vagyok ezeknek, folytatom az életet. A 
fájdalom hatására forró könnyek és mély sóhajok tûnnek elõ, valamint fel-
merül az örök kérdés: „Hogyan tudom így folytatni?”

Szívszorító volt ezt olvasni. Számomra is fájdalmas látni ezt a folyamatot, 
ahogy a bhakták letérnek a szigorú lelki élet útjáról, de még fájdalmasabb lát-
ni azt, hogy mit okoznak ezzel a szívedben. Mindezek után mit mondhatnék 
én? Nagyon-nagyon szégyellem magam. Te minden fájdalom és keserûség 
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mellett rendíthetetlenül harcolsz és prédikálsz, és ¼r¦la Prabhup§dából erõt 
merítve minden nap folytatod a küzdelmet. A prédikálás egyre intenzívebb, 
és ezzel együtt a teher is nehezedik rajtad. Szeretnék olyan tanítványod 
lenni, aki nem nehezíti ezt a terhet, hanem segít a missziódban, a prédi-
kálásban, hiszen én is csak úgy tudom folytatni, ha szorosan a lótuszlábad 
menedékében maradok.

Végül szeretnék egy áldást kérni tõled, Guru Mah§r§ja. A kegyed folya-
matosan áramlik, mint dübörgõ folyó az óceánba. Ezt a kegyet csak el kell 
fogadni. Kérlek, add az áldásod, hogy el tudjam fogadni azt a határtalan 
kegyet, és éljek is vele. Csak egy csepp ebbõl az óceánból elég, hogy méltón 
tudjalak képviselni téged és ¼r¦la Prabhup§dát.

Jelentéktelen szolgád: 
Añjavati dev¦ d§s¦

A¯kita dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ 
¼y§masundarának! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden 
dicsõséget lótuszlábaid porának!

A lelki tanítómester dicsõítése az egyik legfontosabb törekvés! Minden 
év ugyanezen napján imádkozok azért a kegyért, hogy végre sikerüljön a 
mellékes szavakat elhagyva magasztaló szavakkal dicsõíteni téged! Ilyenkor 
sok bhakta felajánlását böngészem, lesve szép írásaikat és csodálva odaadá-
sukat! Megint elõvettem Indradyumna Mah§r§ja felajánlásait is, amit ¼r¦la 
Prabhup§dának írt! Eltökéltségem, miszerint kiemelkedõen magasztos sza-
vakkal dicsõítselek, sajnos ismét szertefoszlott!

Kérlek, bocsáss meg!
A napok gyorsan telnek, szinte észre sem veszem! Õszintén be kell vall-

jam, sajnos keveset teszek abban, hogy segítselek téged életed vágyát tel-
jesíteni! Mint tanítványodnak, nap mint nap elmében kellene tartani vá-
gyaidat és utasításaidat! Korábbi elajánlásaim tele voltak ígéretekkel! Most 
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veszem csak észre, hogy még mindig nem teljesítettem õket, pedig az idõ 
nagyon ketyeg! Amikor az utcán találkozok az emberekkel és szembesülök 
szenvedéseikkel, mindig arra gondolok, hogy szegények ezt hogyan bírják 
elviselni K¥¢£a nélkül! Én is egy ilyen ember vagyok, amikor elfelejtem a 
szemem elé tenni lelki tanítómesteremet! Köszönöm, hogy megkaptam a 
kegyedet, és újra és újra megmented az életemet! A szolgálatod jelenti szá-
momra az egyetlen menedéket és biztonságot! Kérlek, hadd ajánljam újra 
törekvéseimet szolgálatidba!

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 elfogad-
hassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik át akar-
nak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulajdonságát 
elpusztítja.

Örökké törekvõ szolgád: 
A¯kita dev¦ d§s¦

Antardhi d§sa
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

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

Még mielõtt elkezdeném ezt a felajánlást, elõször is szeretnék bocsánatot 
kérni tõled, amiért évrõl évre elhanyagoltam ezt a különleges lehetõséget, 
hogy ilyen szolgálatot végezzek neked, vy§sa-p¡j§ felajánlással dicsõítselek. 
Bár minden évben éreztem késztetést, hogy írjak legalább néhány szót, lus-
taságom és tudatlanságom hatására minden évben elhanyagoltam és el-
szalasztottam ezt a nagyszerû lehetõséget. Kérlek, bocsáss meg ezért! Most 
végre megpróbálok egy kicsit felemelkedni ebbõl a tama-gu£ából és kihasz-
nálni az áldását annak, hogy dicsõíthetem a tulajdonságaidat. 
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Valójában, ha jobban belegondolok, a veled való kapcsolatomat nem 
annyira közvetlen, sokkal inkább közvetett módon, a tõled kapott szol-
gálaton keresztül tapasztalom. Bár nem meditálok minden percben ezen 
a kapcsolaton, ezek az események, mint például egy felajánlásírás, mégis 
lehetõséget adnak nekem arra, hogy mélyebben belegondoljak, mi lenne 
akkor, ha nem foglalnál le engem K¥¢£a szolgálatában. 

Amikor megismertem a K¥¢£a-tudatot, 21 éves voltam, és komolyan 
számba vettem az addig eltöltött 21 évemet. Végigpörgettem, és próbáltam 
valami értelmet találni benne. Sajnos nem sikerült. Ezután elképzeltem azt, 
hogy a következõ 21 év is hasonlóan telik, és az azután következõ 21 év 
szintén. Ekkor láttam magam, amint 63 évesen ott fekszem majd a halá-
los ágyamon, öregen, betegen, és próbálok visszanézni az életem értelmére, 
de egyetlen percet nem vagyok képes találni benne, amire azt mondanám, 
hogy ennek valóban volt értelme, ezért megérte létezni.

Miután ezt alaposan végiggondoltam, arra a következtetésre jutottam, 
hogy csatlakoznom kell ¼r¦la Prabhup§da mozgalmához. Habár önbizalmam 
egy csepp se volt, sõt teljesen biztosra vettem, hogy minden bizonnyal el 
fogok bukni, hiszen még soha életemben nem voltam sikeres semmiben, és 
még soha semmit nem sikerült végig csinálnom. Mégis lelkesített a gondo-
lat, hogy amíg odaadó szolgálatot végzek K¥¢£ának, talán fog valami fontos 
dolog történni az életemben, és a halálom pillanatában azt fogom monda-
ni, hogy ezért megérte élni. Különleges kegyedbõl, csodálatos módon, még 
mind a mai napig itt lehetek és felajánlhatok egy csepp szolgálatot, és ezzel 
értelmet adhatok az egyébként teljesen értelmetlen életemnek. Mindezt 
szeretném most megköszönni!

Köszönöm szépen, hogy megtûrsz a közeledben, és köszönöm szépen, 
hogy szolgádnak nevezhetem magam. Köszönöm szépen, hogy értelmet adsz 
az életemnek és kérlek, hogy bocsásd meg mindazokat a sértéseket, melye-
ket elkövettem.

Elesett szolgád:
Antardhi d§sa
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Anur§dh§ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
Guru Mah§r§ja on this very special day of your vy§sa-p¡j§, I feel very for-

tunate that I am connected through you to this wonderful spiritual family.  
I would like to convey my offering with much appreciation and gratitude.  
You have greatly given my family and myself immense inspiration and guid-
ance.  Throughout the years in K¥¢£a Consciousness you have been there 
for me, encouraging, instructing, reciprocating and allowing me to do per-
sonal service.  I only wish I could reciprocate and be able to offer you even 
a small token of what you really deserve.

In the past I always lamented at how little association we have with you, 
but actually you give so much of your time to us; through your podcasts 
your always instructing, teaching and inspiring us; through your ecstatic 
k¦rtana/bhajanas which I listen to everyday, I feel like I’m in another dimen-
sion, its truly amazing.  You have given us some wonderful books which 
give us a glimpse as to what level your really on and also a taste of your 
visionary mood.  When you come on your annual visit to England your 
schedule is so compact with classes, private programmes, Holy Name days 
and also concentrating on your writing.  However, you still make personal 
time to speak to all of us.  It is very easy to become complacent and take 
all that we have for granted , however I pray that I may always appreciate 
what fortune I really have.

Guru Mah§r§ja I would like to deeply thank you for all of this, you have 
shown much kindness and attention to my family.  I pray please continue 
to guide Mohin¦ and N§yik§ because as they get older they will come across 
many obstacles but with your guidance their ambitions and goals would be 
rightly directed.  Guru Mah§r§ja, I feel very much protected under your 
shelter, you are a very kind and caring father with much tolerance, insight 
and sensitivity.  I have no qualities to re-pay you except to try and be a good 
devotee and practice all that you have taught me.  Guru Mah§r§ja, on this 
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special day I beg for your blessings that I may persevere in my endeavours 
to follow and practice your instructions.

From your servant,
Anur§dh§ Dev¦ D§s¦

Apr§k¥ta d§sa
Dear Guru Mah§r§ja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to your lotus feet.
It has been only 14 months since my initiation and every day I pray and 

aspire to develop the qualities worthy of being your disciple.
I know that the debt between the spiritual master and disciple can never 

be repaid, but by constantly endeavouring to try to serve you with faith and 
love hopefully I will one day be eligible to approach your lotus feet.

In the Caitanya-carit§m¥ta, Madhya-l¦l§ 22.51 it is said

mahat-k¥p§ vin§ kona karme ‘bhakti’ naya
k¥¢£a-bhakti d¡re rahu, sa°s§ra nahe k¢aya

„Unless one is favored by a pure devotee, one cannot attain the platform 
of devotional service. To say nothing of k¥¢£a-bhakti, one cannot even be 
relieved from the bondage of material existence.

In the purport to this verse ¼r¦la Prabhup§da says
„Whatever one may be, one must take shelter at the lotus feet of a devo-

tee mah§tm§ and treat him as the most exalted well-wisher of all human 
society. We should take shelter of such a mah§tm§ and ask for his causeless 
mercy. Only by his benediction can one be relieved from attachment to the 
materialistic way of life. When one is thus relieved, he can engage in the 
Lord’s transcendental loving service through the mercy of the mah§tm§.”

Guru Mah§r§ja through your causeless you have given me this oppor-
tunity to perform devotional service but due to my powerful mind I have 
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taken this opportunity so lightly. Please grant me the shelter at your lotus 
feet. Service to you is my only solace and shelter.

Aspiring to become your servant,
Apr§k¥ta d§sa

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

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat lótuszlábaid porában! Minden 
dicsõséget az Isteni Párnak! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabup§dának! Min-
den 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

Sokszor hallom a bhaktáktól, milyen nehéz felajánlást írniuk. Valóban, 
egy tiszta bhaktát csak egy másik tiszta bhakta tud méltóképpen dicsõíteni. 
Mégis azt hiszem, hogy itt Magyarországon tanítványaid helyzete egyáltalán 
nem nehéz. Végigtekintve az elmúlt 15 évet amit láthattam, inkább a bõség 
zavarával kell megküzdeniük. Annyi csodát tettél, Guru Mah§r§ja!

Az, hogy a magyar y§tr§ úgy él a köztudatban az egész világon, mint 
az „ISKCON zászlóshajója”, kétségkívül fõképp a te érdemed. „A magyar 
yatra jó, mert ¼ivar§ma Mah§r§ja jó” – mondta egy alkalommal ¼r¦la Bhakti 
Caru Mah§r§ja...

Egy pillanatra megtorpantam, mert azon tûnõdöm, mi az, amiért a leghá-
lásabb vagyok neked a sok „csodák” közül?

...Ezernyi kép – mindent elsöprõ k¦rtanák R§dhe-¼y§ma elõtt: „R§dhe-
¼y§ma csodálatos, mikor éneklünk, ezt gondoljátok! Csodálatos a nevük! 
Csodálatos a formájuk! Csodálatos a mosolyuk! Csodálatosak a kedvtelése-
ik! De a legcsodálatosabb a kedvességük! Prema valóságshow!”

Ezt a k¦rtanát a bhakták azóta is úgy adják egymásnak: „a Csodálatos 
K¦rtana”
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Végtelenül erõs szeretet R§dhe-¼y§ma iránt... ¼r¦la Prabhup§da iránt... 
bhaktáid iránt... (Ezt az erõs-erélyes szeretetet kapom tõled immár 15 éve. 
Olykor alig bírom elviselni a súlyát. Köszönöm, ha keményen tartasz, és 
nem hagysz elveszni büszkeségem mocsarában.)

… Leckék százai: a lelki bölcsesség esszenciális megnyilvánulásai. És egy-
szer csak könyveket kezdtél írni! A Bhaktivedanta-magyarázatok mérnök-
filozófusa tökéletes és bevehetetlen erõdöt épít ¼r¦la Prabhup§da G¦t§ja 
védelmében. A ªik¢§-guru, és a ¼ik¢§ az ISKCON-on kívül a guru-tattva 
megértéséhez gyújt fényt. A K¥¢£a V¥nd§vanában köteteiben teljesen ki-
nyitod a szíved és átadod magad odaadó olvasóidnak. Annyi éven át vágy-
tam közelebb kerülni ehhez a csodálatos, kicsit félelmetes, szigorú Apához! 
Úgy tûnik Guru Mah§r§ja, én ezeken a könyveken keresztül nyerhetem 
el igazán a társaságodat. Itt vagy nekem a leginkább, a legtisztábban és a 
legerõsebben jelen.

Be kell vallanom, hogy amióta megjelentek ezek a könyvek, alig-alig olva-
sok más írást. Új erõvel töltenek fel minden alkalommal. Hitem és vágyam 
legerõsebb pillérei lettek. Tiszta reményt adnak, hogy egyszer kegyedbõl én 
is részese lehetek a csodának: Goloka-V¥nd§vana valóságának.

Képtelenség felmérni könyveid áldásának jelentõségét. Mélyen meg 
vagyok gyõzõdve arról, hogy hosszú nemzedékeken át nélkülözhetetlen 
alapmûvei lesznek a tiszta odaadásra törekvõ vai¢£ava társadalomnak. Bár-
csak sose hagynál fel az írással!

Köszönöm, hogy annyi év után tanítványaid sorába léphettem! Kérlek, 
bocsásd meg nekem, hogy ilyen nehezen találom a hozzád vezetõ utat. 
Kérlek, kegyesen emelj fel a valódi odaadás síkjára, és add meg az esélyt, 
hogy egyszer én is szereplõje lehessek a csodálatos Isteni Játéknak, K¥¢£ával 
V¥nd§vanában!

Törekvõ szolgád: 
Arjuna-K¥¢£a d§sa
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Ýryadeva d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! 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

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Õ Isteni Kegyelme ¼r¦la ¼ivar§ma 
Swami Mah§r§jának, aki nagyon kedves az Úr K¥¢£ának, s az Õ lótuszlába-
inál keresett menedéket.

Nagyon szerencsések vagyunk, kedves Guru Mah§r§ja, hogy találkoz-
hattunk veled a kegyedbõl. Mert nap mint nap járjuk könyvosztás közben 
az utcákat és látjuk, hogy az emberek elégedetlenek, dühösek, félnek és 
nem tudják kielégíteni az állandóan késztetõ érzékeiket.

Visszagondolva, én is ott lehetnék. De nem, mert te velünk vagy. Se-
gítettél, hogy egyszer majd mi is segíthessünk másokon. Az emberek nem 
tudják, hogy mit jelent igazából segíteni. Mi sem tudtuk, de ezt jelentette 
kitartó prédikálásod.

Fáradságot nem ismerve megtanítottál minket mindenre. Boldogok va-
gyunk, amikor látjuk, hogy különbözõ emberek a legszegényebbektõl a leg-
gazdagabbig megkapják ¼r¦la Prabhup§da könyveit, mint ahogyan egyszer 
mi is. Most már tudjuk, hogy ez igazán segítség, ezért vagyunk biztosak a 
dolgunkban. Nem lennénk képesek segíteni, de így, hogy megkaptuk te 
és az elhatározott tanítványaid felhatalmazását, minden nagyon könnyûvé 
vált. A társaságod nélkül nem sikerülhet legyõznünk az elégedetlenségüket, 
a dühöt, a félelmet, és a kielégítetlen érzékek késztetését.

k¥¢£eti yasya giri ta° manas§driyeta
d¦k¢§sti cet pra£atibhiª ca bhajantam ¦ªam
ªuªr¡¢ay§ bhajana-vijñam ananyam anya-
nind§di-ª¡nya-h¥dam ¦psita-sa¯ga-labdhy§
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Elménkben kell tisztelnünk azt a bhaktát, aki vibrálja az Úr K¥¢£a szent 
nevét, alázatos hódolatunkat kell ajánlanunk annak a bhaktának, aki lel-
ki avatást (d¦k¢§t) kapott, és a m¡rti imádatában foglalja le magát, társul-
nunk kell az olyan tiszta bhaktával, és hûségesen kell szolgálnunk azt a tiszta 
bhaktát, aki fejlett szinten áll a töretlen odaadó szolgálatban, és akinek szíve 
teljesen mentes mások kritizálásának hajlamától.

Itt ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ elmondja nekünk, hogyan viselkedjünk a 
vai¢£avákkal, és hogyan tiszteljük megfelelõen õket. Ezért olyan fontos a 
mi életünkben ez a nap, mert megjelent a lelki tanítómesterünk, egy tiszta 
vai¢£ava, aki õszinte együttérzéssel gondol ránk, elesett lelkekre. Ez az igazi 
segítség nekünk. Szükségünk van az áldásaidra.

Szolgád: 
Ýryadeva d§sa

A¢±a Sakh¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Ez a kilencedik alkalom, hogy tanítványodként hálámat és köszönetemet 
fejezhetem ki számodra vy§sa-p¡j§d alkalmából. Évrõl évre olyan tanítá-
sokban és kegyekben részesítesz, melyrõl álmodni sem mernék. Persze az 
anartháim  sem álmodnak róla szívesen, de amikor sikerül õket háttérbe 
szorítanom a segítségeddel, elmém utána mindig belátja, hogy érdemes kö-
vetni az utasításaidat.

2004 februárjában Krisna-völgyben töltöttem az Úr Nity§nanda megje-
lenési ünnepét. Az esti darªana alatt Gaura ¼akti prabhu odajött hozzám, 
és megkérdezte, miért nem költözöm Krisna-völgybe, hiszen látja, mennyire 
vonzódom R§dhe-¼y§ma közelségéhez és szolgálatához. Azt válaszoltam, 
hogy bár valóban úgy érzem, itt az otthonom és a családom, de ha a bhakták 
és a lelki tanítómesterem mást kérnek tõlem, azt kell követnem. De Gaura 
¼akti prabhu csak biztatott, hogy ilyenkor lehet imádkozni az Úr Nity§nanda 
kegyéért, ha van valami vágyam. Odafordultam Úr Nity§nandához, és gon-
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dolkodás nélkül csak azt az egyet kívántam, hogy képes legyek meghallani, 
megérteni és követni, amit te kérsz tõlem, Guru Mah§r§ja.  

K¥¢£a rövidesen próbára tette, mennyire gondoltam komolyan ezt az 
imát. Augusztusban megkaptam a BHAKTI vezetésének szolgálatát, amit 
egyáltalán nem kívántam, sõt, megijedetem a feladattól. Ráadásul azt is 
kérted, hogy ne végezzek Krisna-völgyben szolgálatot, mert túl sok ener-
giámat és idõmet elveszi. Mibe kapaszkodhattam volna ezek után? Úgy 
éreztem, elvesztettem R§dhe-¼y§mát, elvesztettem a brijb§s¦kat. De ott volt 
lótuszlábad menedéke és a szent név menedéke, no meg a kívánságom, 
hogy tudjam követni  az utasításodat. Igyekeztem meghódolni, és két év 
alatt elfogadtam, hogy életem végéig ez lesz a szolgálatom, és ezt tudom 
felajánlani R§dhe-¼y§mának is. És amikor évrõl évre megünnepeltük az Úr 
Nity§nanda megjelenési napját, továbbra sem kértem mást tõle, mint elsõ 
alkalommal a farmon: csak képes legyek hallani, megérteni és megvalósíta-
ni az utasításaidat, Guru Mah§r§ja. Éreztem a kegyedet, a támogatásodat, a 
szeretetedet, és ez volt a legfontosabb számomra, és soha nem bántam meg, 
hogy ebbe próbálok kapaszkodni.

Aztán tavaly januárban jelezted, hogy beszélni szeretnél velem. Nagyon 
meglepõdtem, hiszen a legváratlanabb dolgod kínáltad: legyek R§dhe-
¼y§ma fõp¡j§r¦ja! Mit mondhattam volna? Amikor nyáron az Országos 
Tanács is áldását adta az új szolgálatomra, hitetlenkedve odaálltam R§dhe-
¼y§ma elé, és feltettem magamnak a kérdést, ugyan mit tudok felajánla-
ni Számukra? Ostoba vagyok és feltételekhez kötött, sértéseket követek 
el, és sok kedvezõtlen dologhoz ragaszkodom, ami akadályt jelent a lelki 
életben. Rájöttem, hogy csak egyetlen egy dolgot tudok felajánlani R§dhe-
¼y§mának: azt, hogy te vagy a lelki tanítómesterem, Guru Mah§r§ja. 

Rájöttem, hogy nem érdemes semmi mást tenni, mint kapaszkodni ebbe 
a végtelen csodába, hogy te vagy a lelki tanítómesterem:

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 hódoltomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, az elesett 
lelkek megmentõjének, akinek kegyébõl a néma szónok lehet, és a béna 
hegyeket szelhet át!

Idén a Nity§nanda-trayodaª¦t ismét Krisna-völgyben töltöttem, immár 
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krisna-völgyi lakosként azzal a megbizatással, melyet Indiába való utazásod 
elõtt adtál: hogy vigyázzak a m¡rtikra. Este álltam az Úr Nity§nanda elõtt, 
csodáltam ragyogó szépségét, és újra meg újra csak azért a kegyért könyö-
rögtem, hogy képes legyek meghallani, megérteni és követni, amit kérsz 
tõlem, Guru Mah§r§ja. 

Hálás vagyok neked a tanításért, hogy megtapasztaltattad velem az ima 
erejét, a kegy erejét, a lelki tanítómester erejét és végtelen szeretetét, mely-
lyel elesett tanítványodat próbálod felemelni valami emberhez méltó szint-
re. Szeretném ezt a hálámat kifejezni továbbra is abban, hogy meghallom 
amit kérsz, hogy megértem, amit kérsz, és hogy megvalósítom, amit kérsz, 
Guru Mah§r§ja. Köszönöm, Guru Mah§r§ja, hogy te vagy a lelki tanítómes-
terem!

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

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! Minden dicsõséget neked!

Kérlek, engedd meg, hogy e világban való megjelenésed legkedvezõbb 
napján néhány gondolatot intézzek hozzád!

Eltelt egy újabb év. Egy lelkileg egészséges tanítvány napról napra, percrõl 
percre egyre értékesebb ajándékokat képes felajánlani a lelki tanítómester-
ének – odaadásának illatozó, szirmait bontogató virágait. Sajnos, én még 
ma sem tudok egy ilyen gyönyörû virágcsokorral kedveskedni neked. Az 
én virágaim még azzal küzdenek, hogy a földbõl a felszínre törjenek a sok 
gyom indáitól fuldokolva. Ám a s§dhuk társasága erõt adó napsugárfürdõ, 
szomjukat oltó nektárzápor. Bár körülöttem mindenki csodálatos bokrétá-
val álldogál, az én kezemben még mindig nincs semmi. Csupán a szívemben 
tudom megmutatni ezeket a magokat, és mint egy éretlen kisgyerek a játé-
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kaival, próbálok meg neked örömöt szerezni velük e napon. Kérlek, fogadd 
el próbálkozásaimat!

Valójában az Úr Caitanyát követve minden lelki tanítómester egy transz-
cendentális kertész – õk ültetik el az odaadás magjait, segítik növekedését, 
vizsgálgatják, hogy egészségesek-e, lenyesegetik az elvadult, káros hajtáso-
kat, s minden percben közelebb viszik õket R§dhe-¼y§ma lótuszlábaihoz. 
Persze, napi szinten a tanítvány dolga, hogy megfelelõen öntözze, hogy 
gyomláljon körülötte, hogy táplálja, de a guru képes minden helyzetben se-
gítséget nyújtani, megerõsíteni, megóvni a kiszáradástól. Azok a bhakti-lat§k, 
amelyek erõs gyökeret eresztettek, szétszórják magvaikat az egész világon. 
Úgy tûnik, kifogyhatatlan mennyiségû b¦ját kell elvetni, és az, aki ügyesen 
osztja ezeket a magvakat, újabbakat és újabbakat kap az Úr Caitanyától és 
az Úr Nity§nandától.

Kedves Mah§r§ja, kertészeted legkülönlegesebb, legpazarabb ültetvénye 
Krisna-völgy. Bár a világ sok táján tarkállanak vonzó virágágyásaid, mind 
közül Új Vraja-dh§ma a legbriliánsabb. Illata és színkavalkádja minden 
percben rengeteg bhakta és még nem bhakta elméjét vonzza. Természetesen, 
hiszen ez az egész „paradicsom” ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara lótuszlábait 
díszíti, Nekik próbál örömöt okozni, s mindezek a virágok Nekik felajánlva 
válnak igazán gyönyörûvé. Persze, R§dhe-¼y§mának megszámlálhatatlan 
virága van. Miért találja hát pont az itt növekvõket olyan édesnek? Azért, 
mert egy olyan bhaktája ajánlja azokat, akinek szeretete teljesen tiszta, mo-
tiválatlan, õszinte és hihetetlenül mély.

Az a csodálatos, hogy itt nincs két egyforma virág – mindegyik más-más 
színû, illatú, és te, Mah§r§ja, teljesen ismered annak a mûvészetét, hogy 
melyik mire jó, hogyan használható fel R§dhe-¼y§ma szolgálatában, s hogy 
ez a kavalkád hogyan rendezhetõ ízlésesen össze.

Kedves Mah§r§ja, nagyon szépen köszönöm, hogy valahogyan engem is 
megpróbálsz beilleszteni ebbe a varázslatos virággyûjteménybe. Imádkozom, 
hogy ne csúfítsam el a felajánlást, és, hogy valamelyik vy§sa-p¡j§ ünnepsé-
geden az én kezem is tele legyen az odaadás szebbnél szebb virágaival!

Jelentéktelen szolgád: 
A¢±a Sakh¦-l¦l§ dev¦ d§s¦
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Atula K¥¢£a d§sa
Kedves ¼r¦la Gurudevám!

Hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat, felfoghatatlanul dicsõséges 
vy§sa-p¡j§d alkalmából! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Nemsokára a 20. alkalommal ülök asztalhoz, és ragadok tollat, hogy kö-
szöntselek vy§sa-p¡j§don, de most is pontosan úgy érzem magam, mint ami-
kor elõször tettem erre kísérletet: amikor valakinek elmagyarázták az úszás 
teljes tudományát, s most elsõ ízben van a víz  partján azzal a szándékkal, 
hogy alkalmazza a tudományt. Ez az érzés annyira, de annyira magasztos, és 
talányos  számomra a személyed... Olyan érthetetlen, miként történhetett 
meg, hogy nekem közöm lehet  hozzád. (Erre azonnal tudok válaszolni ér-
telemmel: te annyira odaadó vagy az Úr felé, és puha a szíved, hogy nem 
tudsz elmenni egy szánalomra méltó lélek mellett… Értelmemmel adom e 
választ, de szívem elszorul és örök némaságba esik a meghatottságtól: ily 
hatalmas és nagylelkû az én drága lelki tanítómesterem… eljött értem… 
és meggyógyít, és… hazavisz engem. Szívem csak sírdogál közben szipogva, 
mialatt a Hare K¥¢£át próbálja újra és újra ismételgetni. Ahogy ekképp tel-
nek az évek, ez a szív egyre elkötelezettebbé válik isteni lótuszlábaidhoz, s 
egyre inkább körvonalazódnak és nyilvánvalóvá fejlõdnek számára a lelki 
világból hozott erényeid.

Raseªvar¦ néhány napja és boldogan számolt be arról, hogy milyen csodá-
latos hatással van rá az, hogy felajánlást írt neked, kedves ¼r¦la Gurudeva! 
Fennkölt és tiszta lett a tudata!

Gondoltam: „Igen, ¼r¦la Gurudevánk különleges isteni személy, én  ma-
gam is tapasztaltam ugyanezt, valahányszor  vy§sa-p¡j§ felajánlást írtam 
neki, amikor írok neki, gondolkodom rajta, megtisztulok!” Van egy alka-
lom, amikor egyetértünk a feleségemmel! Még ez is bizonyítja kiválóságo-
dat: Raseªvar¦ és én még mindig együtt vagyunk – te vagy a közös nevezõnk!  
Olykor, ha megállok azon gondolkozni milyen személy is Tulas¦, és látom a 
különlegességét, minden alkalommal hozzád vezetem vissza: téged próbál-
tunk  követni, azért ilyen szép bhakta.

Nemrégiben kimentem sa¯k¦rtanozni egy napra. Borzalmas eredmény-
nyel jártam. Ehhez hozzájött bizonyos elkeseredettség és bizalmatlanság 
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az Úr felé. Ilyen hangulatban hazafelé tartva elkészítettem az aznapom 
siddh§ntáját: ha a K¥¢£a-tudatban eltöltött idõm ilyen szintû tudatot fejlesz-
tett ki Isten felé, akkor gratulálhatok magamnak. Ezen a ponton egy szere-
tettel átitatott hang megkérdezett a szívemben: „Ha nem adok eredményt, 
akkor elhagysz?”

Kedves ¼r¦la Gurudevám! Kifejezhetetlenül kedves és szeretõ volt az a 
hang! Elsírtam magam: sokezredszer újra szembesültem önzõ feltételekhez 
kötöttségemmel. Gondoltam, ezt már nem tudom tolerálni, gyorsan lefek-
szem. Aztán arra gondoltam, hogy holnap reggel újra megtalál a gyötrelmes 
szembesülés: annyira végtelenül messze vagyok a tiszta odaadó szolgálat-
tól!

Féltem a reggeltõl. S tudod mi történt, kedves ¼r¦la Gurudeva? Újra el-
jött hozzám a kedves hang, mellette ott volt a szembesülés is az elesett-
ségemmel, de a kedves hang számûzte reménytelenségemet, mely mélyen 
meggyõzõ volt a köztem és a tiszta odaadó szolgálat közötti ûr hatalmáról. 
A kedves hang megtöltötte a szívemet egy gyönyörûséges mantrával, ami 
felruházott a bátorság, biztonságérzet, menedékérzet és ezekbõl adódó lel-
kesedés kincseivel. E mantra így hangzott: 

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

A kedves hang még azt is hozzátette: „Én szeretlek. Ne törõdj semmivel, 
csak bízz ebben a mantrában.” Így történt.

Az általam eddig leírtak után mi mást mondhatnék, mint amit az Úr ¼r¦ 
K¥¢£a mond az Õ Arjunájának: 

atha v§ bahunaitena      ki° jñ§tena tav§rjuna
vi¢±abhy§ham ida° k¥tsnam      ek§°ªena sthito jagat

Átfordítva magamnak: „De mire való ez a részletes írás, Atula?

yasya pras§d§d bhagavat-pras§do
 yasy§pras§d§n na gati¤ kuto ’pi
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Drága ¼r¦la Gurudevám! Drága Atyám! Megmentõm, Fenntartóm, Mes-
terem, Barátom és Bizalmasom. Életem Ura!

r§kho r§¯g§-cara£era p§ªa

Jelentéktelen szolgád (szeretnék egyszer lenni): 
Atula K¥¢£a d§sa

Baladeva d§sa
¼r¦ ¼r¦ Gaura-Nit§i ki-jaya!
Dear Guru Mah§r§ja, ¼r¦la ¼ivar§ma Swami,

All glories to ¼r¦la Prabhup§da. All glories to Guru Mah§r§ja! Accept 
my humble obeisancies. My name is Baladeva d§sa. I live in Astana, Kaza-
khstan. That one who crashed.

Congratulations on your vy§sa-p¡j§ day. Vy§sa-p¡j§ is day of your birth-
day. This day is when you gave yourself to us. I was glad that I had possibil-
ity to get initiaton from Your Divine Grace, as to get intiation from you is 
very difficult. Moreover I don’t live in Hungary, where you can be watching 
me, but I live in Kazakhstan. You were very merciful when you agreed to 
give me initiation. I remembered this initiation. I will try to be a worthy 
disciple and to follow your instructions and those things I promised to do. 

Mah§r§ja, I haven’t seen you for 2 years but all your instructions you 
gave in darªanas I try to apply in my life. When I see your photo on the 
altar I got your darªana and your power. Everything I do in my devotional 
service, this is your strenth. I thank you very much for what you give me but 
I don’t know how can I repay you for my debt. You have so many disciples 
like me, but I feel your help and support, I sincerely thank you. I thank you 
for when you scolded me about worshipping Deities. Owing to this case 
wonderful Gaura-Nit§i came to me. They help me to become a devotee. I 
thank You for that copy of your vy§sa-p¡j§ 2002, that came to me mystical-
ly, I don’t know how it came. Owing to this copy I could see you. Mah§r§ja, 
when I hear your lectures I don’t understand everything, but I hope that 
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one day my consciousness will grow in order to preach, to distribute ¼r¦la 
Prabhup§da’s books, to engage in devotional service forever.

Of course, I am not a good disciple, but I want always to be with you and 
to be useful for you. I want to do what you say. Thank you Mah§r§ja for 
who you are. You give me meaning of life.

Your servant, 
Baladeva d§sa

Balar§ma d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

A somogyi levéltár öreg pergamenjei között találtam ezt a verset, de már 
csak az utolsó versszak volt olvasható:

8. vers
¼r¦la Prabhup§da könyvei nem lennének török, román és magyar nyelv-

re lefordítva, újra és újra kinyomtatva, és tömegesen osztva Európa szinte 
összes országában :-); K¥¢£a szent neve sem terjedne el e kis ország minden 
falujában és városában, hogy lemossa a hunok és leszármazottaik gyaláza-
tos bûneit; Jagann§tha, Baladeva és Subhadr§ Dev¦, ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i 
Vijaya-Gaur§¯ga, ¼r¦ Sr¦ R§dh§-¼y§masundara, ¼r¦ Gaura-na±ar§ja, ¼r¦ 
Govardhana-L§l, ¼r¦ ¼r¦ Lak¢m¦-N¥simhadeva, ¼r¦ Sudarªanadeva, ¼r¦ 
Sth§£u N¥simhadeva, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-D§modara nem költöznének ide, hogy 
tündöklõ látványukkal enyhülést hozzanak a tízezrével eléjük járuló zarán-
dokok amúgy kárhozatra ítélt szívének; nem lenne világelsõként állami-
lag támogatott fõiskola Budapesten, hogy bebizonyítsa ¼r¦la Prabhup§da 
könyveinek megkérdõjelezhetetlen igazságát; Új Vraja-dh§ma nem nyílna 
ki illatos lótusz módjára, és nem tudná virágzásával szerte a világon bizo-
nyítani, hogy az emberi élet végsõ célja a legfelsõbb Isteni Pár szolgálata 
¼r¦la Prabhup§da követésével könnyedén elérhetõ; a K¥¢£a V¥nd§vanában 
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sorozat soha nem születhetne meg, hogy a vakok is láthassák azt, ami még a 
négy Véda számára is kifürkészhetetlen; nem jöhetne létre egy varn§ªramát 
bemutató bhakta közösség, hogy örök lelki áldásban részesítse azokat a nyo-
morultakat, kik itt töltik örök számûzetésüket, távol az eredeti otthonuk-
tól; és biztosra vehetitek testvéreim, hogy az a tudatlanság fekete tömlö-
cébe zárt, a bûnös visszahatások láncával megkötött, sértéseinek perzselõ 
hevétõl szenvedõ lélek, aki e sorokat írta, soha de soha nem nyerhetné 
el örök mestere lótuszlábának szolgálatát, ha Õszentsége ¼r¦la ¼ivar§ma 
Swami Mah§r§ja nem születne meg a Kárpát-medencében, hogy indokolat-
lan kegyének hûsítõ holdfényét sugározza.

Várjuk hát azt a szent napot, Gaur§bda 463. évében, Vi¢£u M§s§ hó-
napjában, ami az elsõ Ek§daª¦ és R§ma-navam¦, az Úr R§macandra áldásos 
megjelenése közé esik.

Olvashatatlan aláírás

Szolgád: 
Balar§ma d§sa

Bhakta Balázs László
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Ez az elsõ felajánlás, amit a megjelenési napod alkalmával vetek papírra. 
Így hát sajnos ebben még gyakorlatlan vagyok, de abban bízom, hogy te 
mégis kegyesen elfogadod, én pedig az évek hosszú során majd belejövök. 

Elõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy tavaly kegyesen 
elfogadtál próbaidõs tanítvánnyá. Ez egy lelkesítõ változást hozott az éle-
tembe. Sokszor próbálom megérteni a kapcsolatomat veled, és arra jutot-
tam, hogy már akkor hatással voltál az alakuló lelki életemre, amikor még 
azt sem tudtam, hogy egyszer a tanítványod szeretnék lenni, és ezt köszö-



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

57

nöm. Amikor elõször hallottam egy vasárnapi leckédet 1994-ben, neked az 
olyan volt, mint bármely másik nap, amelyen átadod lelki tanítómestered 
tanításait, de nekem az életemet változtatta meg az a lecke, és ezt köszö-
nöm neked. A templom építésekor úgy éreztem, hogy alkalmatlan vagyok 
mindenre, de te akkor mondtál nekem pár kedves szívet melengetõ szót, 
és ezt köszönöm neked. Amikor két évvel ezelõtt lejöttél a méhészetbe, és 
hangot adtál a nemtetszésednek, akkor elõször nagyon megijedtem. Szigo-
rúan mondtad, hogy „Ez a hely messzirõl úgy néz ki, mint egy cigánytanya.”, 
majd elkezdted sorolni a trehányságaimat, hogy rakjam össze a fát, meg 
rakjam el az üres kaptárokat. Majd amikor elmentél, én teljes zavarodott-
ságomban utánad mentem, és akkor te a fürdõktõl visszanéztél a méhészet 
felé, és immáron megnyugtatóan azt mondtad, hogy igazából nem is olyan 
rendezetlen a méhészet, mint amilyennek elõször tûnt. Akkor még mond-
tál pár kedvesen felemelõ, lelkileg bátorító szót, és ezt nagyon szépen kö-
szönöm. Tavaly az áldásodat kértük gyermek-vállalásunkra és te kedvesen 
elmondtad, mire számíthatunk. Az õszinteséged, hogy leendõ gyermekünk 
nem járhat a gurukulába, segített az illúzióinkat szétrombolni, így tudjuk, 
mire számíthatunk, és ezt nagyon szépen köszönöm. A te odaadó életednek 
köszönhetõen kerülhettünk kapcsolatba K¥¢£ával, és ezt köszönöm. Ami-
kor születésnapi jókívánságot hallok, gyakran eszembe jut, amit egyszer a 
pápának mondtak. A pápa már 80 éves is elmúlt, amikor a születésnapján 
hangzott el a következõ jókívánság: „Az Isten még 5 évig tartson meg!”, 
mire a pápa egybõl rávágta, hogy „Na, na! Csak ne szabjunk korlátot az 
Isteni gondviselésnek!”

Kedves Guru Mah§r§ja, köszönöm K¥¢£ának, hogy találkozhattam ve-
led, és köszönöm neked, hogy elfogadod a szolgálatomat. Az isteni gondvi-
selésnek nem szabok határt. 

Örök szolgád:  
Bhakta Balázs László 
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Bhakta Bankos Zsolt
Mélyen tisztelt ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

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

Ez az elsõ vy§sa-p¡j§ felajánlásom, ami jó lehetõség arra ,hogy közvet-
lenül nyilvánítsam köszönetem és nagyrabecsülésem feléd. Remélem érzé-
seimet tettekben is meg tudom nyilvánítani a jövõben, hisz az adna súlyt 
szavaimnak.Te kiváló példa, vagy hisz ugyanezt teszed: a saját lelki taní-
tómesterednek, a parampar§nak és az Úr K¥¢£ának nyilvánítod ki háládat,  
nagyrabecsülésedet és mélységes tiszteletedet minden tetteddel, gondola-
toddal és lélegzetvételeddel. Tiszteletreméltó és csodálatos amit teszel. Egy 
alkalommal a templomban álltál, s én figyeltelek. A lényed sugárzott, tele 
voltál pezsgéssel, eleganciával, méltósággal és könnyedséggel. Örültem,  
hogy velünk élsz itt Krisna-völgyben,és mi veled élhetünk. Néha amikor 
meghallom egy tréfás megjegyzésed, azt  gondolom: „igen, ez humor, ez az 
igazi humor!”

Könyveiden, leckéiden keresztül mély és megvalósított tudást adsz át 
nekünk, amit nem tudok felmérni, de értem, hogy felbecsülhetetlen kincs 
és nagyon hálás vagyok érte. Kérlek, segíts nekem, hogy tiszteletemet és 
ragaszkodásomat elmélyíthessem feléd. Ha valami miatt elsodorna a víz 
mellõled – nem szeretném, de ha mégis – nagyon köszönök mindent, amit 
kaptam tõled és köszönöm az Úrnak, hogy találkozhattam veled. Köszönöm 
neked, hogy engedted, hogy láthassalak, nagyon nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy egy ilyen lelki tanítómester közelében lehetek, mint te. De a 
jelenben maradva nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és növelhetem azt az 
idõt, amit társaságodban tölthetek.

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat 
Köszönöm!          
                                    
Szolgád: 
Bhakta Bankos Zsolt



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

59

Bhaktin Bányai Hilda
Dear ¼ivar§ma Mah§r§ja,

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

The day has arrived again when your disciples express the gratefulness 
and appreciation to their Spiritual Master and we – devotees and other 
members of the Hungarian y§tr§ – also glorify you.

Although we never asked you – or sometimes we have even protested 
against it – you have saved us, fallen, insignificant souls from this material 
world by your causeless mercy.

You save us and show us the way just as you saw and learned it from your 
Spiritual Master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhu-
p§da, fallowing his way without any deviation, firmly, being a very dear 
devotee of K¥¢£a.

Without your devotion it could not happen that so many merciful per-
sonalities like ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara, ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya-
Gaur§¯ga, Pañca-tattva have accepted Hungary as their residence to re-
ciprocate with the service of the devotees.

In Debrecen, the town I live, Pañca-tattva is showering their mercy by 
engaging the devotees in Their service. As one of the most insignificant 
ones I am also gifted with their mercy so that I can also be part of the 
preaching here.

I feel that this mercy is my greatest treasure since without that I would 
be only one of those millions who do not know and in many cases do not 
want to know about the existance of God and I would not even have a 
chance to change.

But now it is only up to me since the greatest treasure has found me, I 
have found the greatest treasure in this material world.

Although we do not realize that this is our only chance – you show us 
the way Home, back to Godhead, to our sweetest friend, K¥¢£a. If there is 
not another way you use tricks to engage us in service so that we can get 
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the most valuable treasure of the whole world and millions of universes, the 
mercy by which  we can attain our constitutional position.

Thank you.

Your insignificant servant, 
Baktin Bányai Hilda

Bhaktin Bányász Alexandra
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Szeretnélek ebben az évben is köszönteni megjelenésed napja alakalmá-
ból. Sajnos idén kevés lehetõség nyílt, hogy személyesen társulhassak veled. 
Ettõl eltekintve azonban a kapcsolat, ami hozzád fûz, nem változik. A lelki 
tanítómester és a tanítvány kapcsolatának alapja a személyes kötõdés és a 
bizalom. Ez pedig, bármi is történjen az életemben, állandó. Hogy is változ-
hatna, hiszen az én lelki tanítómesterem az, aki minden jó és igazán értékes 
dolog forrása az életemben. Te vagy az, aki segít nekem kapcsolódni a lelki 
láncolathoz, mely K¥¢£a családjához vezet, általad vagyok képes ajánlani a 
szolgálatomat. Te vagy az, aki példát mutatva segítesz, hogy haladjak a lelki 
fejlõdés útján. Sajnos én is csak az anyagi világ csillogó játékaiban elmerülõ 
kisgyerek vagyok, de te óvó apaként próbálsz kizökkenteni az illúzióból, és 
megmutatni a valóságot. Segítesz rávilágítani, hogy csak a K¥¢£ával való 
örök kapcsolatunk felelevenítése okoz igazi boldogságot. És ez a kegy, mely-
ben jelentéktelen személyemet részesítetted, örökre lekötelez.

Ebben az országban minden ember, aki egy lépéssel is közelebb került 
K¥¢£ához, a te mérhetetlen kegyednek köszönheti szerencséjét. Így szeretett 
nagymamám is. Túl volt már a nyolcvanon, amikor unokája kedvében jár-
va lemondott a húsevésrõl. Szerencsehozó talizmánként hordta nyakában 
a kunti-m§l§t, a pras§damot kimondottan szerette. Volt egy kedvenc képe, 
melyen Yaªod§ anya K¥¢£át öleli, ezt a szekrényén õrizgette, néha még meg 
is puszilta, de a legjobban azt szerette, ha a Hare K¥¢£át énekeltem neki. 
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Életének utolsó szakaszában már csak ezzel tudtam mosolyt csalni az arcára. 
Eltávozásának napján, halála beállta után néhány perccel érkeztem a kór-
házba. A kórteremben azonnal a szájába helyeztem a táskámban õrizgetett, 
K¥¢£a lótuszlábáról származó tulas¦ levelet, és amíg csak ott maradhattunk 
mellette anyával, énekeltük a mah§-mantrát mama kedvenc dallamán. 
K¥¢£a és R§dh§r§£¦ pedig mindvégig ott mosolygott rá az asztalán. 

Köszönöm Mah§r§ja! Köszönöm, hogy lehetõvé tetted számára a lelki 
fejlõdést! Köszönöm, hogy kiutat mutatsz nekünk ebbõl a nyomorult világ-
ból! Minden dicsõséget neked!

Elesett szolgád:
Bhaktin Szandra
Eger   
          

Bhaktin Bárdi Nóri
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Néhány napja tértünk vissza Gaura K¥¢£a prabhuval Indiából, ahol 
megint lehetôségünk volt egy kis idôre feltölteni „lelki akkumlátorainkat”, 
és személyesen is meggyôzôdni arról, hogy lótuszlábaidba kapaszkodva a 
lehetô legjobb helyen vagyunk. 

A szent helyeken zarándokolva sokféle furcsa bhaktával találkoztunk, 
köztük olyan személlyel is, akinek lelki tanítómestere elhagyta ¼r¦la 
Prabhup§da mozgalmát és módosított tanításain, ami a tanítvány filozófiai 
hozzáállásán is meglátszott. Gaura K¥¢£a prabhu szerint filozófiai beszélge-
téseknél mindig hasznos megkérdezni, hogy ki az illetô lelki tanítómestere, 
mert az sok mindent elárul. Én ilyenkor mindig nagyon büszkén húzom 
ki a mellkasomat, hogy te vagy a lelki tanítómesterem, és soha nem kell 
azon gondolkodnom, hogy a tanításaid hitelesek-e. Nagyon köszönöm, 
hogy olyan tisztán, szigorúan és nagy odaadással adod át mindenkinek ¼r¦la 
Prabhup§da tanításait!
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Hazatérve Magyarországra, egy kis idôre lehangolt a materializmus, a 
bizonytalanság, a kényelem és az „ideadó szolgálat” látványa; de aztán em-
lékeztettem magam, hogy te annyira kegyes vagy, hogy mindenki számára 
lehetôvé teszed, hogy átszelje a tudatlanság óceánját és kiszabaduljon a szü-
letés és halál körforgásából.

Imádkozom azért, hogy tudjak élni ezzel a lehetôséggel még ebben az 
életemben; és elégedetté tudjalak tenni téged. 

A hódolatomat ajánlom neked újra és újra, kedves lelki tanítómesterem.

Örök szolgád: 
Bhaktin Nóri

Bhaktin Bartakovics Tímea
Kedves Mah§r§ja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának!

Szeretném megköszönni, hogy ¼r¦la Prabhup§da, mindannyiunk meg-
mentõje útmutatását követve lehetõséget adtál a magyar lelkeknek, hogy 
kikerüljenek az anyagi világ nyomorúságos körülményei közül.

Nagyon az elején járok az Abszolút Igazság, ¼r¦ K¥¢£a megismerésének 
útján, amin nélküled el sem indulhattam volna, hiszen a te kegyedbõl pil-
lanthatott rám elõször ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya-Gaur§¯ga a budapesti 
templom oltáráról 2006 tavaszán.

Vágyadból nyilvánulhatott meg Új Vraja-dh§ma, ahol mindenkinek 
lehetõsége van személyes találkozásra az Istenség Legfelsõbb Személyiségé-
vel, ¼r¦ K¥¢£ával, és örök társával, ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦val.

Leckéid, és tanítványaid társasága nagyon sok segítséget ad, hogy meg-
próbálhassam megérteni, és elfogadni eredeti helyzetem K¥¢£a örök szolgá-
jaként.

Kérlek, bocsásd meg tudatlanságomból elkövetett sértéseimet!

Szolgád: 
Bhaktin Bartakovics Tímea
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Bhaktin Bencz Veronika
Kedves Mah§r§ja!

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

Csak az elmúlt egy hónapban kezdtem megérteni igazán a fontosságát 
annak, hogy olvasni kell ¼r¦la Prabhup§da könyveit, és nem elég csak úgy 
olvasni, mint egy regényt, hanem meg is kell tanulni az ott említetteket. 
Csak most ébredt fel bennem a vágy erre. Te ösztönöztél erre, te értetted 
meg velem a fontosságát ennek. Miattad kezdem megérteni, hogy nem az 
anyagi világot kell az életemben elõtérbe helyezni, hanem a lelki élet az, 
ami sokallta fontosabb.

K¥¢£a kegyébõl ismerhettelek meg téged, és a te kegyedbõl ismerhetem 
meg K¥¢£át. Mikor leckét tartasz, k¦rtanázol, énekled az Úr szent nevét, ér-
zem, milyen mélyen szereted ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarát. Rögtön tudom, 
hogy ezt akarom én is; szeretni, szolgálni Õket és téged. Bárcsak a kitartá-
sodban is tudnálak követni, amellyel a lelki gyakorlatokat végzed, és amely-
lyel létre hoztad itt, Magyarországon ezt a közösséget! Miattad járhatok 
reggelente templomba, miattad ismerhetem meg a bhaktákat, és a te vágyad 
miatt láthatom nap mint nap Gaura-Nit§it, és imádkozhatom hozzájuk.

Mah§r§ja, végtelenül kegyes vagy hozzám!
Kérlek, fogadd el a felajánlásom a legáldottabb napon, megjelenésed 

napján!

Örök szolgád: 
Bhaktin Bencz Veronika

Bhakta Berki Balázs                                                 
Hare K¥¢£a!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának!
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Az 1996-os Mana¤-ªik¢§ leckesorozatodban ezt mondtad: „Ez itt a cél, 
amit Ragun§tha d§sa Gosv§m¦ próbál elmagyarázni: meg kell tanulni sze-
retni K¥¢£át.”

Ezt a célt szeretném én is elérni. A K¥¢£a V¥nd§vanában könyvsorozatod 
olvasása közben a lapokról átáramlik a szeretet és az odaadás, mely ben-
ned él az örök ifjú pár iránt. Betekintést nyerhetek a lelki világ csodálatos 
kedvteléseibe, s emlékezve ezekre a történetekre, egyszer remélem majd 
az én szívem is puhává válik, s felébred benne a szeretet. Tudom, minden 
tanítvány számára a saját lelki tanítómestere a legjobb és legtökéletesebb, 
én sem tudok hát rád másként tekinteni. Csak ámulva nézlek, ahogy ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§-¼y§masundarának énekelsz, s próbálom magamba szívni e nektár-
cseppeket. Mert szeretni K¥¢£át csak úgy lehet, ha nagy vágyunk ébred rá. 
S a vágyat egy olyan személytõl kapjuk, akinek már ott van a szívében. Te 
vagy Guru Mah§r§ja ez a személy, s remélem, egyszer majd megértem, hogy 
mekkora kinccsel adományoztál meg minket. 

Szolgád: 
Berki Balázs                                                 

Bhagavat-priya d§sa  
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked megjelenésed e kedvezõ napja 
alkalmából!

Elõször is ki szeretném fejezni köszönetemet és nagyrabecsülésemet a 
K¥¢£a V¥nd§vanában sorozat bevezetõ kötetének a megírásáért. E könyvben, 
a kevert és a tiszta odaadó szolgálat mûködésének elemzésén keresztül, azt 
a tudást nyilvánítottad meg és magyaráztad el, mindenki által érthetõ mó-
don, eloszlatva ezzel számtalan félreértést és kételyt, ami a legfontosabb egy 
bhakta életében: a szív megtisztulásának a tudományos folyamatát és annak 
buktatóit. Mivel ez a tudás ¼r¦la Prabhup§da könyveinek a tanulmányozá-
sából született, a könyv olvasása során megdöbbentett milyen mélyen érted 
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a lelki tanítómestered szavait, inspirációt nyújtva ezzel még az istentestvé-
reidnek is. Hiszen e könyvet nyugodtan tekinthetjük a M§dhurya-kadambini 
természetes magyarázatának. Így ezzel a mûvel és a K¥¢£a V¥nd§vanában 
sorozat többi kötetének a megírásával (amelyek pedig ¼r¦la Prabhup§da  
K¥¢£a könyvének a kifejtései) nyilvánvalóvá vált számomra, hogy te vagy az 
ISKCON siddh§nta §c§ryája. Az a személy, aki rendszerezi, kifejti, és meg-
magyarázza az egész világ számára ¼r¦la Prabhup§da könyveinek üzenetét. 
K¥¢£a kedvteléseinek ilyen mértékû leíráshoz végtelen felhatalmazásra van 
szükség, a felhatalmazás pedig teljes meghódolást kíván, az hogy ezt a szol-
gálatot te kaptad, tehát azt mutatja, hogy az egyik legfejlettebb vai¢£ava 
vagy a három világban. Azt is megértettem, hogy a könyveiden keresztül 
tárod fel nekünk a szívedet, amin keresztül megérthetjük, hogy mennyire 
fontos számodra „a te szeretett ISKCON-od”, és mennyire szíveden vise-
led a bhaktái fejlõdését, valamint azt, hogy a szíved csordultig telve van az 
elesett és feltételekhez kötött lelkek iránti együttérzéssel. Mekkora isteni 
indokolatlan szerencse, hogy a tanítványod lehetek, bár ezt nem érdemlem 
meg, és sajnos még nem is valósítottam meg teljesen, de köszönöm szépen 
ezt a lehetõséget neked. Köszönöm Guru Mah§r§ja, köszönöm, hogy itt 
lehetek. Bár bûnös vagyok és ostoba, de kérlek, légy elnézõ velem szemben, 
bocsásd meg a sértéseimet, és kérlek, vedd figyelembe feltételekhez kötött-
ségeimet.

Örök szolgád:
Bhagavat-priya d§sa  

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

Kedves Guru Mah§r§ja, kedves Gaura-priya-jana, kedves R§dhe-¼y§ma-
priya-jana, engedd meg, hogy ez a tudatlan és haszontalan tanítványod ír-
jon néhány sort a dicsõségedrõl.

Idáig minden évben azt hittem, hogy amit írok a felajánlásaimban, 
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egyértelmû számomra. De sajnos most úgy látom, hogy egyáltalán nem 
vagyok képes megérteni a guru természetét. Csak az a tanítványod érthet 
meg téged, aki teljes mértékben rendelkezik guru-bhaktival. De ha valaki 
nem érti a gurut, akkor hogyan képes megírni egy felajánlást? Ezért, ked-
ves Guru Mah§r§ja, tekints a legszerencsétlenebb tanítványodnak, aki-
nek nincs se tudása, se lelki ereje, és kegyesen fogadd el ezt a felajánlást.  
Az utóbbi idõben sok külföldi bhaktával találkoztam és beszélgettem a 
magyar y§tráról. Azt mondják, hogy ilyen K¥¢£a-tudatot nem láttak egy 
országban sem. Nem láttak ilyen gyönyörû szép templomokat, ilyen cso-
dálatos és kedves bhaktákat. Mikor a bhakták eljönnek ide és meglátják 
mindezt, azt mondják, egyszerûen nem hisznek a saját szemüknek, hogy 
ilyen létezhet. A külföldi bhakták csodálkoznak, a magyar bhakták pedig 
állandóan csodálkoznak. Minden nap, amikor felkelnek, csodálkoznak, 
hogy ilyen tökéletes körülmények között tudják gyakorolni a lelki életet.  
A külföldi bhakták minden szinten látják a sikert. A gazdaság, a prédi-
kálás terén, a bhakták érettségében, a tökéletes szervezésben, a kedvezõ 
országos fogadtatásban. Minden irányban a siker ragyogását látják.  
Miért van ilyen nagy siker? Ez valaminek a jellemzõje, amely segítséget nyújt 
nekünk, hogy megértsük a lelki tanítómesterünk határtalan dicsõségét.  
E sikerek alapján megérthetjük, hogy te, kedves Guru Mah§r§ja, tökélete-
sen követed szeretett lelki tanítómesteredet, ¼r¦la Prabhup§dát. Ugyanak-
kor ez azt is jelenti, hogy nem vagy közönséges, feltételekhez kötött lélek, 
hanem tudatod teljes mértékben ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ szolgálatba merült. 
Emellett képes vagy létrehozni ilyen csodálatos és sikeres y§trát. 

¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ képes volt megmagyarázni az odaadó szolgálat tu-
dományát, és összeállítani egy egyszerû lelki gyakorlatot, mert megértet-
te az Úr Caitanya elméjét és szívét. Ugyanígy ¼r¦la Prabhup§da is képes 
volt elterjeszteni a K¥¢£a-tudatot az egész világon. ¼r¦la Prabhup§da lelki 
tanítómestere megértette ¼r¦ Caitanya szívét. És mivel ¼r¦la Prabhup§da 
megértette Bhaktisiddh§nta Mah§r§ja szívét, ez azt jelenti, hogy ¼r¦la 
Prabhup§da megértette az Úr Gaur§¯ga szívét. Ezért ¼r¦la Prabhup§da 
képes volt odaadni mindenkinek a lehetõséget, hogy megízlelje az odaadó 
szolgálat édes ízét. ¼r¦la Prabhup§da képes volt megmutatni az emberiség-
nek az Istenség Legfelsõbb Személyiségét, az Õ eredeti, csodálatosan szép, 
és édes természetét. Kedves Guru Mah§r§ja, mivel te is tökéletesen meg-
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értetted ¼r¦la Prabhup§dát, képes vagy megolvasztani a Kali-yugában az 
emberek kõszívét R§dhe-¼y§ma iránti szereteteddel. És mivel megértet-
ted ¼r¦la Prabhup§da szívét, tökéletesen érted az Úr Caitanya  szívét is. 
Az Úr Gaur§¯ga örök társa vagy, ezért a tudatod mindig lelki ízekbe merül. 
És mivel meg tudod ízlelni a szent név és az odaadó szolgálat édességét, 
képes vagy prédikálni az egész világon, mindenkinek átadván ezt az ízt. Ez 
az én megvalósításom. 

Én egy eredménytelen és haszontalan prédikátor vagyok. Mivel nem érzem 
a szívemben R§dhe-¼y§ma édességét, a prédikálásom eredménytelen. De a te 
helyzeted azt bizonyítja, hogy az Úr Caitanya bensõséges társai közé tartozol.  
Egyszer ¼r¦la Prabhup§dát megkérdezték, igaz-e az, hogy õ mindig a lel-
ki világban van és segít a gop¦knak kuñját díszíteni. ¼r¦la Prabhup§da azt 
válaszolta, hogy ez igaz, „de nem ott vagyok, hanem itt, és benneteket is 
odaviszlek”. Ugyanúgy te is odaviszel minket saját példáddal, saját hangula-
toddal. Ezt akkor lehet tökéletesen érteni, ha felmegyek az oltárra, amikor 
öltözteted R§dhe-¼y§mét. Ekkor látszik, hogyan viszel minket innen oda.  
Kedves Guru Mah§r§ja, a fent leírtak alapján a végkövetkeztetés az, hogy 
te nagyon kedves vagy az Úr Gaur§¯gának – gaura-priya-jana. 

Prabhod§nanda Sarasvat¦ azt írja a Caitanya-candr§m¥tában:

§carya dharma° paricarya vi¢£u° 
vicarya t¦rth§ni vic§rya ved§n 

vin§ na gaura-priya-p§da-sev§°
ved§di-du¢pr§pa-pada° vidanti 

Akik követik a varn§ªrama-dharma szabályait, imádják az Úr Vi¢£ut, el-
látogatnak a szent helyekre, tanulmányozzák a Védákat tanulmányozzák, 
ám nem imádják az Úr Gaura szeretett bhaktáinak  lótuszlábát, nem érthetik 
meg V¥nd§vana transzcendentális lakhelyét, ami kifürkészhetetlen még a 
négy Véda számára is.

Kedves Guru Mah§r§ja, megragadva az alkalmat, imádkozom hozzád, 
hogy én is az Úr Caitanya bensõséges társai közé tartozzak. Mert ha a szent 
név megnyilvánul a szívemben, és megkapom a R§dhe-¼y§ma iránti tisz-
ta szeretetet, képes lennék terjeszteni a prema-dhanát az egész világban.  
Kedves Guru Mah§r§ja, te már számtalan nagy csodát tettél, sok bhaktát 
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visszavittél K¥¢£ához, ezért imádkozom hozzád, hogy tegyél velem is csodát, 
hadd ízleljem meg én is a R§dhe-¼y§ma iránti édes prema-dhana ízét. Azért 
mondom, hogy tégy csodát velem, mert én annyira szerencsétlen vagyok, 
nincs nekem se lelki erõm, se tudásom, se igazi vágyam. Ilyenkor csak egy 
csoda segíthet. Kérlek, ments meg engem is az anyagi lét tüzébõl!

Jelentéktelen és haszontalan szolgád: 
Bhaktip§da d§sa

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának!

Egy olyan különleges személynek, mint neked, számos tettét és tulajdon-
ságát lehet dicsõíteni, sõt valójában minden tette és minden tulajdonsága 
dicsõséges, mert mindet a Legfelsõbb Úr szolgálatába állítja. Ebben a kor-
ban bizony nagyon kevés ilyen személy akad, aki valóban tudni akarja az 
abszolút igazságot, s egy hiteles lelki tanítómestert követve, minden vágyát 
az Úr vágyához igazítja. 

Mi, itt Magyarországon, végtelenül szerencsések vagyunk, hogy kapcso-
latba kerülhettünk veled, hogy a közeledben lehetünk, láthatunk, hallha-
tunk, kérdezhetünk téged, s hogy utasításaidat követve, téged és missziódat 
odaadással szolgálva, esélyt kapunk, hogy elérjük az emberi lét tökéletessé-
gét, hogy felébresszük a szívünk mélyén szunnyadó tiszta Istenszeretetet, s 
visszatérhessünk eredeti otthonunkba.

S te nem csak nekünk adod meg a K¥¢£ához való visszatérés lehetõségét, 
akik már kapcsolatban vagyunk veled, hanem fáradhatatlanul, magadat 
nem kímélve, néha szinte emberfeletti erõfeszítéssel állandóan azon mun-
kálkodsz, hogy esélyt adj minden élõlénynek, beleértve a még nem bhaktákat, 
sõt a jövõ generációkat is. Prédikálásoddal és csodálatos könyveiddel nem 
csak nekünk, de a jövõ generációinak is lehetõséget biztosítasz, hogy fokoza-
tosan egyre inkább elmélyüljenek az Úr kedvteléseinek nektáróceánjában. 
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Ahogy ¼r¦la Prabhup§da itt van velünk könyvein és utasításain keresztül, 
úgy te is mindig velünk leszel majd, sõt azokkal is, akik nem találkozhatnak 
veled személyesen.

Kedves Guru Mah§r§ja, nagyon köszönök mindent, amit teszel értem, 
értünk. Szeretném kérni áldásaidat, hogy hamis egómat félretéve jobban 
megközelíthesselek, megismerhesselek téged, képes legyek látni valódi 
nagyságodat, s élni azzal a páratlan lehetõséggel, hogy itt vagy közöttünk, s 
hogy kegyesen elfogadtál engem tanítványodként. 

Elesett szolgád:
Bhanumati dev¦ d§s¦

Bhaktin Bíró Kata
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának!

Minden nap egy új lehetõség, hogy dicsõíthessük lelki tanítómesterün-
ket, mélyítsük kapcsolatunkat vele, hálásak legyünk neki minden napért, 
amelyet bhakták között tölthetünk, és köszönetet mondjunk neki, hogy el-
fogadja mindazokat a jelentéktelen próbálkozásokat, amiket szolgálatként 
próbálunk felajánlani neki.

Megjelenési napodon hódolatomat ajánlom odaadásod és önzetlenséged 
elõtt, amellyel ¼r¦la Prabhup§da vágyát eggyé tudtad tenni saját szíved vá-
gyával, és amellyel teljesen önzetlenül helyezted életed lelki tanítómestered 
lótuszlábai elé. 

Mindig azon dolgozol, hogyan lehetne minél több embert közelebb hozni 
K¥¢£ához, hogyan lehetne minél sikeresebben, dinamikusabban terjeszteni 
a K¥¢£a-tudatot, lépést tartva a mai korral, sõt, néha meg is elõzve azt.

Minden tekintetben tökéletes példát mutatsz, mint ¼r¦la Prabhup§da. 
Mindig abban merülsz el, hogyan fejlõdhetne a mozgalom. Félelmetes tem-
pót diktálsz, a bhakták pedig „loholva” próbálnak lépést tartani veled.  Em-
berfeletti az erõ, ami belõled árad.
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Óriási lendülettel indult a 2008-as év, melyet a kongregáció évének ki-
áltottál ki. Bhakti-v¥k¢a gyûlések, tagsági rendszer, bhakta-sa¯ga — nincs 
esélye egy léleknek sem, hogy anélkül hagyja el a templomot, hogy ne lépett 
volna be valamelyik tagsági kategóriába. Mindezek több év kemény mun-
kájának és precíz tervezésének gyümölcsei. 

Mindig a tökéletességre és a maximumra törekszel, ezzel mutatva jó pél-
dát nekünk, hogy mi se elégedjünk meg azzal, ami éppen van, amit éppen 
elértünk, így emlékeztetve minket arra, hogy ne a minimumra törekedjünk 
a lelki életünkben, hanem minden nap többet és többet akarjunk adni, hi-
szen K¥¢£a a legnagyobb maximalista. Õ mindent akar.

Hálásan köszönöm a jó példádat, társaságodat, tanításaidat és menedé-
ked, ami mindig emlékeztet arra, hogy hol is van az igazi otthonom.

Szolgád: 
Bhaktin Bíró Kata

Bhaktin Bocsor Ildikó   
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja! 

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

Amikor megpillantottam a kiírást  faliújságon, hogy felajánlást lehet írni 
vy§sa-p¡j§ alkalmából, szent megjelenésed napjára, arra gondoltam, hogy 
mindenképp írni szeretnék neked. Hiszen kegyedbõl jött létre itt minden 
Magyarországon, s neked lehetünk hálásak mindenért, ami most történik 
velünk a mozgalomban. Pár éve még azt sem tudtam, hogy mi az, hogy 
K¥¢£a-tudat, most pedig már nem szeretném K¥¢£a nélkül élni az életemet.  
Minden egyes napon téged kell dicsõítenünk, s imádkozni, hogy nagyon 
sokáig velünk legyél még! Hihetetlen sok lemondást végzel a bhaktáidért. 
Olyan szépen tanítasz minket, gondoskodsz rólunk, segítesz nekünk, vigyá-
zol ránk.  Te vagy mindannyiunk tökéletes apukája. Nincs nálad tökélete-
sebb személy, akivel valaha is találkoztam.  Köszönettel tartozunk neked! 

A karácsonyi maraton alkalmával az egyik sms-edben az állt, hogy „fel-
adod kényelmes angliai helyzetedet és vállalsz egy kis kockázatot”. Nagyon 
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remélem, úgy érzed, hogy megérte kockáztatnod! Húsz éve itt nem volt 
még szinte semmi. Csodálatos, amit Magyarországgal tettél. Megjelentél, s 
ebben a kesze-kusza országban egy tökéletes dolgot, a K¥¢£a-tudatot elhoz-
tad. Általad lett jobb minden, és a lelkek azóta folyamatosan csak K¥¢£ához 
vágynak vissza. A te ajándékod, amit elhoztál, az a  legtökéletesebb, amit 
csak kapni lehetett. 

Engedj meg, csak egy rövid történetet. Ez annyira erõsen él bennem. 
Kb. 5-6  évvel ezelõtt az Örs vezér téren felültem a metróra, és amikor 
balra pillantottam, megláttam három furcsa ruhába öltözött személyt, akik 
a kezükön egy zsákkal valami fura dolgot csináltak. Nagyon meglepõdtem 
rajtuk, és senki nem segített kiderítenem, hogy mit csinálnak. Aztán két 
évvel ezelõtt egy ugyanolyan zsákkal a kezemben találtam magamat.  Azóta 
is meg van  kis zsákocska, és most már tudom, hogy a Hare K¥¢£a mah§-
mantra a legfontosabb. A kulcsa annak, hogy visszatérjünk K¥¢£ához! Én 
mindenhez és mindenkihez képest  csak egy jelentéktelen porszem vagyok, 
de köszönöm neked, hogy eljöttél Magyarországra. 

A legtökéletesebb példa te vagy! Ahogy ¼r¦la Prabhup§da is minden 
fenntartás nélkül követte Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kurát, a tanítója 
utasításait, még ha nem is volt mindig egyszerû, úgy te tökéletesen követed  
¼r¦la Prabhup§dát. Biztosan nagyon büszke rád és segít neked, ha nehézsé-
gek vannak. 

Személyed bámulatos és csodálatos! Kérlek, hogy maradj velünk és vi-
gyázz ránk továbbra is! 

¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja ki-jaya! 

Jelentéktelen és elesett szolgád: 
Bhaktin Bocsor Ildikó   

Bhaktin Bolyki Viktória
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

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

Ismét elérkezett ez a különleges alkalom, a megjelenési napod, amikor 
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igazán szavakba önthetjük hálánkat és dicsõíthetünk téged. Valójában 
minden nap meg kell emlékeznünk rólad és erõfeszítéseidrõl, amit éretünk, 
feltételekhez kötött lelkekért tettél, ¼r¦la Prabhup§da szogálatában. Magát 
az odaadó szolgálat folyamatát hoztad el nekünk Magyarországra, amely az 
egyetlen út, hogy elégedetté tegyük ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarát, és segít-
ségével megszabadulhatunk az anyagai létezés bilincseitõl. 

Az egyik nap a templomkertben ültem és az jutott eszembe, hogy min-
den, amit magam körül látok, a templom, és az a sok különleges személy 
aki, körülvesz, és akiket szolgálhatok, mind rendkívül lágy szívednek és ren-
díthetetlen eltökéltségednek az eredménye. 

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 elfogad-
hassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik át akar-
nak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulajdonságát 
elpusztítja. (SB 1.1.22)

Te vagy a kapitány, a magyar y§tra hajójának fedélzetén. Boldog vagyok, 
hogy egy ilyen hajó legénységéhez tartozhatok és a kegyedbõl, részt vehetek 
ebben a különleges sa¯k¦rtana misszióban, ami valójában egy hadjárat Kali 
ellen. 

Sosem felejtem el, amit értünk, katonáidért tettél a 2007-es ¼r¦la Prabhu-
p§da maratonon. Lelkesítõ szavaid voltak a forrásai minden erõmnek a 
miskolci csatatéren, minden nap ezekre támaszkodtam. Köszönöm szépen 
mindezt!

Kedves Mah§r§ja, kérlek, adj erõt és kitartást, hogy szebben végezhes-
sem a szolgálatomat, és mindig alá tudjam rendelni a saját önzõ vágyaimat 
és gondolataimat a te akaratodnak!

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Bolyki Viktória (Eger)



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

73

Bhaktin Boros Eliza
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Kérlek, engedd meg, hogy megjelenésed kedvezõ napján köszönthesse-
lek. Nagyon szép példát mutatsz nekünk azzal, ahogyan ¼r¦la Prabhup§dát 
követed, megmutatod hogyan kell hûen és szeretettel szolgálni a lelki taní-
tómestert, hogyan viselkedik egy igazi tanítvány, mindig elégedetté téve lel-
ki tanítómesterét. Mivel én magam nem találtam megfelelõ, szép szavakat 
amivel méltóképpen dicsõíthetlek, a következõ imákat hívtam segítségül, 
hogy kifejezzem magam:

he guro jñ§na-da d¦na-bandho
sv§nanda-d§ta¤ karu£aika-sindho

v¥nd§van§s¦na hit§vat§ra
pras¦da r§dh§-pra£aya-prac§ra

Ó lelki tanítómester, isteni bölcsesség adója, bûnösök jótevõje! Egyedül 
te vagy a kegy óceánja, mert másokkal is megosztod saját boldogságodat. 
Noha V¥nd§vanában laksz, alászálltál a hozzám hasonló bûnös lelkek ér-
dekében, hogy R§dh§ K¥¢£a iránti magasztos szeretetérõl prédikálj nekik. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!

r§dh§-sammukha-sa°sakti° 
sakh¦-sa¯ga-niv§sin¦m

tv§m aha° satata° vande 
m§dhav§ªraya-vigrah§m

Ó, lelki tanítómester, újra meg újra leborulok elõtted, aki mindig ¼r¦mat¦ 
R§dh§r§£¦ közelében vagy, s bizalmas barátnõi, a gop¦k társaságában oda-
adóan szolgálod Õt. Egész lényedet áthatja a K¥¢£a iránti szeretet.
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Köszönöm, hogy folytatva ¼r¦la Prabhup§da misszióját, magyarországi 
prédikálásoddal lehetõséget adsz az itt élõ elesett lelkeknek, hogy megtalál-
ják a valóságot, R§dhe-¼y§mát, ahogy decemberi k¦rtana-leckédben mond-
tad. Szeretném megköszönni lelkesítõ leckesorozataidat és könyveidet. 
Köszönöm neked a bhaktákat, Új Vraja-dh§mát, azt, hogy itt szolgálhat-
juk irányításod alatt a három világ leggyönyörûbb m¡rtijait, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundarát, köszönöm gondoskodásodat és a szent nevet.

Köszönöm ¼r¦la Prabhup§dának, hogy elküldött téged hozzánk. Õ bizto-
san nagyon büszke rád, mert odaadó tanítványként mindig elmerülsz K¥¢£a 
és a K¥¢£a-tudatos mozgalom szolgálatában.

Minden dicsõséget neked, kedves Mah§r§ja!

Szolgád:
Bhaktin Boros Eliza 

Braja Sevaki dev¦ d§s¦  
na j¦v§mi tvay§ vin§

There is nothing I wouldn’t say were you to ask me to speak, yet what 
can be said when a sparkling universe of poetic skill is your very own play-
ground where you revel in the pastimes of your beloved R§dh§-¼y§ma, 
gracefully executing the transfer of loving sentiment into jewel-like words 
that leave others breathless with wonder and gratitude;

there is nothing I wouldn’t surrender to you were you to ask it of me, yet 
I possess nothing that could increase your wealth of ability, strength, words, 
artistic grace, or any one of the thousands of possessions which, combined, 
are your personality, character, heart, and pure senses, all directed artfully 
into your spotless service to ¼r¦la Prabhup§da and R§dh§-¼y§ma; 

there is nothing I wouldn’t do for you, yet I have no qualification to offer 
you that you have not given me yourself out of the kindness of your heart 
and which you can remove at your whim, which is directed by the pure, 
unselfish desire to shape, nurture, and bring to full, spectacular bloom the 
succulent fruits of bhakti from the tiny seedling that you are tending to in 
my heart;
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there is nothing I wouldn’t give you were you to ask it of me, yet I possess 
no qualities to offer to one whose every thought, word, and deed is glori-
ously ornamented with a breathtaking array of vai¢£ava qualities; 

But I have one possession that is not ‘nothing,’ but which is ‘everything.’ 
Unfathomable, priceless, undying, splendorous, the source of unlimited 
gratitude, and deeply embedded in my heart, it is my only wealth: 

„tavasmi”
Braja Sevaki dev¦ d§s¦  

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaidnál! Minden 
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked ezen a kedvezõ 
napon!

Tizenhat éve, hogy találkoztam a K¥¢£a-tudatos mozgalommal. Az éle-
tem felét már itt töltöttem a bhakták társaságában. Nagyon sok esemény 
történt ez alatt a tizenhat év alatt velem és körülöttem.

Amikor az ember túl van a fiatalság kalandvágyó és lázongó évein, egyre 
inkább próbál az életében stabil pontokat találni mind az §ªramáját, mind a 
var£áját illetõen. 

A valódi, végsõ stabilitást azonban a K¥¢£ával való örök kapcsolatunk 
jelenti és azoknak a szent bhaktáknak a társasága, akik ezen az úton próbál-
nak vezetni illetve tartani bennünket.

Ha visszatekintek a múltba, eszembe jutnak támogató, néha megfeddõ 
szavaid, tanító, lelkesítõ, vagy éppen kijózanító leveleid, és látom, hogy 
minden, amit tõled kaptam, a lelki felemelkedésemet szolgálja. Ezek az ese-
mények építik fel apránként a lelki tanítómesterbe vetett hitem piramisát. 
Ez a hit tesz képessé arra, hogy mindig más-más oldaláról csillanjon meg 
elõttem ragyogó személyiséged. 

Mostanában gyakran eszembe jutnak a karácsonyi k¦rtana hangjai:
„Komolyan veszünk sok dolgot, de az egyetlen valóság k¦rtana R§dhe-

¼y§ma neveivel, minden más csak illúzió!”
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„Ajánljátok fel a szíveteket R§dhe-¼y§mának!”
„Soha nem fogjuk feladni a próbálkozást, mert tudjuk, hogy az Õ kegyük 

nélkül nem fogjuk Õket úgy látni, ahogy vannak, a társaikkal együtt.” 
„Mi nem vagyunk vai¢£avák, de a brijb§s¦k szolgái szeretnénk lenni, ez a 

vágyunk.”
 „Azért merünk erre vágyni, mert egy brijb§s¦ azt ígérte, hogy csak 

japázzunk tizenhat kört, tartsuk a négy szabályt, és akkor mi is visszamehe-
tünk az eredeti otthonunkba. Ez a mi egyetlen jogunk.”

Kedves Guru Mah§r§ja! Ahogyan ¼r¦la Prabhup§da sem tud mást, mint 
az igazat mondani, úgy te sem tudsz mást, mint õt képviselni. Köszönöm 
neked ezt az igaz társulást, ennél nincs értékesebb dolog a világon. Azért 
imádkozom, hogy mindig meg tudjam õrizni a szívemben.

Jelentéktelen szolgád: 
Brijb§s¦ dev¦ d§s¦    

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

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
Never has there been a time where you have shared so much with so 

many—through you writings and podcasts on top of your travelling, more 
and more devotees are having the chance to witness first-hand someone 
who is dedicated to the service of his spiritual master. Not a second wasted, 
an opportunity missed, nothing left to chance.  It is so enlivening, a living 
example of our aspirations.

Through your writings you are sharing your realisations alongside the 
fruits of your study. The clarity and depth of your presentation is profound, 
every sentence a meditation. By these writings you are increasing access to 
the ocean of nectar, loving service to ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara. Your 
overwhelming urge to serve ¼r¦la Prabhup§da by explaining devotional 
service spurs me on sentence by sentence, it is such a gift, thank you.

Through the medium of your podcasts you are reaching out to your fol-
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lowers all around the world. Now there is no excuse! Thus sivaramaswami.
com has become a place of pilgrimage, to hear your voice the purpose of 
that pilgrimage and the greatest source of happiness.

Putting time aside each day to answer questions and enlighten us on 
various topics in both English and Hungarian, I feel truly blessed that I can 
relish your darªhan in both languages. It is a fantastic way to keep in con-
stant contact wherever you are. This is truly one benefit of this dark age. 
Although you spend much time here in New Vraja-dh§ma, there is limited 
chance to hear you speak or meet personally on a regular basis. But hear-
ing your voice everyday online gives the focal point to this soul’s existence. 
Thank you so much.

There have been so many times that you have proven to me your love 
and care despite my non reciprocation. But know for sure that you are the 
love and guiding light of this fallen souls life.  You have installed hope, 
great hope, that if I continue to move on the direction you have shown 
in service to ¼r¦la Prabhup§da and Lord Caitanya then a very bright and 
happy future is ready to dawn. Let it dawn, please make it dawn, without 
your continued mercy and prayer there is no hope.

Oh spiritual master of this bewildered spirit soul, I beg you continue 
guiding me out of my infatuation with my false ego and kindly enlighten 
me as to who I really am, how I can eternally serve you in the beautiful 
bowers of Vraja, hold my hand and take me there, train me and engage 
me, I am yours. Just as a mother never abandons a son despite his naughty 
behaviour, please ignore my struggles and squirms and teach me the ways 
of surrender. Please find a way that your strength of mission be reflected in 
my words, actions and thoughts, then I can take advantage of this human 
form of life and achieve perfection, eternal loving service to ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§ma at your lotus feet.  

Thank you so much for everything,

your aspiring servant,
Caitanya Candra d§sa 
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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 ¼r¦la Prabhup§da.  All glories to your wonderful 
service following in the footsteps of ¼r¦la Prabhup§da.

As I sit in front of the computer ready to compose this offering to your 
holy self, in my mind I am back at Bhaktivedanta Manor on the 2nd of Jan-
uary 1994 receiving my chanting beads and taking vows in front of Their 
Lordships and many devotees in the temple room.  My request is that you 
again accept from me the renewal of those vows.  I am very aware that I 
owe you a great debt for accepting me as your disciple and I am eternally 
grateful for your kindness.  I can never thank you enough.

You are giving your whole life to ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ and K¥¢£a and your pure 
and glorious spiritual master, ¼r¦la Prabhup§da.  Yet you still find time to 
write books and give classes and instructions on K¥¢£a  consciousness to 
your disciples and the population at large.  I take your spoken and written 
words to heart knowing that you are repeating faithfully the writings of all 
the previous §c§ryas.

Every day I pray to ¼r¦ K¥¢£a to protect you and give you a long and 
happy life in the sure and certain knowledge that when that life on this 
planet ends He will welcome you with love when you return to Him in the 
spiritual world.

Your humble and most grateful servant,
Caitanya-priya dev¦ d§s¦
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Caitanya Nit§i d§sa 
Dear Guru Mah§r§ja, 

Please accept my most humble obeisances at your lotus feet.  Firstly, I 
wish to apologise to you that I have not made any effort to send the vy§sa-
p¡j§ offering to you since becoming your disciple on 27 April 1997 and that 
this is my first vy§sa-p¡j§ offering to you.

I wish to thank you for everything you have done for me and my family 
since I became your disciple and all the blessings you have given us to make 
progress on my spiritual path.  You are so kind Guru Mah§r§ja that when-
ever you were coming to Leicester you always visited me and instructed me 
in spiritual life in order for me to make progress.  I still can remember Guru 
Mah§r§ja, that when you visited me once you instructed me on cleanliness.  
I was so fortunate to have your association.  You took time out and named 
my three boys when they were born and you performed first grain ceremony 
for my first child on the day of my second initiation (29 November 1998).  
How fortunate I have been to have so much blessings from you, although I 
did not deserve the same.

This year Guru Mah§r§ja it will be eleven years since you initiated me 
into the family of K¥¢£a consciousness through ¼r¦la Prabhup§da and thank 
you for accepting me as your disciple.  I have not been an ideal disciple of 
yours and I have not done anything Guru Mah§r§ja to repay even a fraction 
for all you have done for me.

Guru Mah§r§ja you have given so many nice instructions through your 
podcast that every day is bliss hearing your pod cast and having your as-
sociation through sound vibration.  You have given so much instructions 
on chanting the holy name that I am trying to improve my chanting.  Once 
again thank you for taking time out and doing the pod cast for our benefit 
in order we make progress in spiritual life.

This vy§sa-p¡j§ day is a most blessed  event when we especially worship 
and honour the representative of ¼r¦la Vy§sadeva, who is the representa-
tive of K¥¢£a, so please accept my respectful obeisances unto you.  All glo-
ries to ¼r¦la Prabhup§da.

Your humble servant, Caitanya Nit§i d§sa 
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Caitya-guru d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to your vy§sa-p¡j§ 
Celebration.

Last year I haven’t seen you, Guru Mah§r§ja, many times. I was engaged 
by my own tiny, but fallen life. But I can see the waves you stir, the enthusi-
asm you invoke in the devotees and  I can listen to your merciful podcasts. 
I can understand that ¼r¦la Prabhup§da engages you in great services. You 
always think and make big things.

I am 39 years old, but sometimes I feel more, being tired of this city, 
material world, etc. I wonder how can you act constantly with such a great 
power and conviction. It is because your heart has great things hidden 
deeply. But only great souls can understand great souls.

You saved me, so I have become indebted to you.

Your fallen servant,
Caitya-guru d§sa

Candana d§sa, Sv§h§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérünk, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának!

Kedves lelki tanítómesterünk! Minden évben nagy öröm, hogy meg-
jelenési napodat együtt ünnepelhetjük veled. Indokolatlan kegyednek 
köszönhetõen általad tudunk kapcsolódni a lelki láncolathoz. 

¼r¦la Prabhup§da könyveiben sokszor olvashatjuk, hogy a lelki taní-
tómestert úgy kell tisztelnünk, mint a Legfelsõbb Urat, mert õ az, aki a 
transzcendentális tudást átadva világosságot gyújt bennünk. Ezt a tudást 
megkapva az a kötelességünk, hogy életünket az önmegvalósításnak szen-
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teljük. Egyedül nem megy, ezért a vai¢£avák társaságát kell keresnünk és 
alázatosan szolgálnunk õket. Személyesen ritkán van alkalmunk szolgálni 
téged, ezért utasításaidon, tanácsaidon keresztül végezzük szolgálatod. Ta-
nításaidban hangsúlyozod, hogy meg kell tanulnunk szeretni K¥¢£át. Ennek 
a szeretetnek önzetlennek kell lennie, amit útmutatásod alapján tudunk 
elsajátítani. Ezért egy drága kincs vagy nekünk, amit a szívünkbe zárva 
õrzünk. Kérünk, részesíts abban az áldásban, hogy mindig tudjunk szolgálni 
téged és a vai¢£avákat.

 
Jelentéktelen szolgáid: 
Candana d§sa, Sv§h§ dev¦ d§s¦
  

Candra-doya d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget lótuszlá-
baid porában!

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§£¦-prac§ri£e 
nirviªe¢a-ª¡nyav§di-p§ªc§tya-deªa-t§ri£e

Kedves Guru Mah§r§ja! 
Amikor ¼r¦la Prabhup§da szeretné nekünk, elesett lelkeknek bemutatni 

K¥¢£át, akkor azt mindig a legtökéletesebb anyagi hasonlattal teszi, ami 
nagyon nem hasonlítható K¥¢£ához, de számunkra a legjobb és legtökéle-
tesebb.

Most én is azon vagyok, kedves Guru Mah§r§ja, hogy rólad, vagyis a 
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kegyedrõl írjak hasonló módon. A fõ kérdés az, vajon fel lehet-e becsülni? 
Meg lehet-e  mérni valahogy? Van-e ekkora mérleg? 

Hasonlítsam egy orvoshoz, aki életeket ment a szaktudásával, a 
mûtétjeivel? Vagy hasonlítsam egy szerencsés helyzethez, mint például ami-
kor valaki nyer a lottón? Vagy nagy áldást kap, és félisteni születést ér el? 
Hogyan is lennék képes ilyen bagatell dolgokhoz hasonlítani? Szerintem le-
hetetlen megmérni. De, ha lehetetlen megmérni, akkor az azt jelenti, hogy 
örökre leköteleztél, örökre az adósod maradok. 

Örök szolgád: 
Candra-doya d§sa

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának és neked, megjelenésed e csodálatos napján.

Köszönöm, hogy menedéket adsz lótuszlábaidnál tanítványodként. Bár a 
hozzád vezetõ utam nem volt egyenes, de ahogyan Te is írtad leveledben: 
elindulunk egy úton, de lehet, hogy K¥¢£a aztán másfelé terel bennünket.

A ¼r¦mad-Bh§gavatamban ez áll:

rajas tamaª ca sattvena      sattva° copaªamena ca
etat sarva° gurau bhakty§      puru¢o hy añjas§ jayet

A jóság kötõerejének kifejlesztésével gyõzze le a szenvedély és tudat-
lanság kötõerõit, s aztán váljon meg a jóság kötõerejétõl is azáltal, hogy a 
ªuddha-sattva szintre emelkedik. Mindez automatikusan történik, ha hittel 
és odaadással szolgálja a lelki tanítómesterét. Így gyõzheti le az ember a ter-
mészet kötõerõinek befolyását. (SB 7.15.25)

Én magam nem vagyok egy példás bhakta, saját erõfeszítéseim nagyon 
csekélyek, hogy magasabb kötõerõkbe kerüljek. Évek óta küzdök azzal, 
hogy legyen sadhanám, olvassak rendszeresen, de mindig kudarcot vallok. 
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Ha vannak is sikereim e téren, azok csak ideiglenesek. Az, hogy mindezek 
ellenére itt lehetek, szolgálhatok, és van ízem még ezek után is a lelki életre, 
tudom, hogy a te kegyednek köszönhetõ.

Ahogyan ez e vers is megvilágítja: ha az ember hittel és odaadással 
szolgálja a lelki tanítómesterét, automatikusan legyõzheti az alacsonyabb 
kötõerõk befolyását.

Nem elõször találkoztam azzal a jelenséggel, hogy a szavaid, utasításaid 
mindenki abszolút javát jelentik. Lehet, hogy elsõ pillanatra egy kívülálló 
azt gondolná, hogy szigorúak, de aztán kiderül, hogy az egyén K¥¢£a-tudata 
szempontjából szavaid képviselik az Abszolút Igazságot. Te s§k¢§d-hari vagy, 
aki teljes mértékben K¥¢£át képviseli minden szinten.

A Bh§gavatam következõ verse erre is rámutat:

yasya s§k¢§d bhagavati      jñ§na-d¦pa-prade gurau
marty§sad-dh¦¤ ªruta° tasya      sarva° kuñjara-ªaucavat

A lelki tanítómestert közvetlenül a Legfelsõbb Úrnak kell tekintenünk, 
mert õ az, aki a transzcendentális tudást átadva világosságot gyújt bennünk. 
Éppen ezért annak számára, aki kitart a mellett az anyagi felfogás mellett, 
hogy a lelki tanítómester közönséges emberi lény, minden kudarccal fog 
végzõdni. Az, hogy megvilágosodást ér el, hogy tanulmányozza és ismeri a 
Védákat, olyan csupán, mint amikor az elefánt fürdõt vesz. (SB 7.15.26)

A ¼uddha-bhakti cint§ma£it olvasva mindig megdöbbent, amilyen pre-
cízséggel és pontossággal leírod számunkra a lelki élet fejlõdésének egyes 
állomásait, buktatóit, gyengéit, jellemzõit. Bár én a lelki élet igen kezdeti 
szintjeit élem még, de a felismerések, az azonosságok a saját és a környeze-
temben lévõk életével mindig növelik a hitemet a folyamatban, K¥¢£ában 
és benned.

Kérlek, add az áldásaidat, hogy tovább fejlõdhessek a lelki életemben, és 
hogy a családomnak is segítsége lehessek ebben.

Köszönöm a figyelmességedet és a személyes törõdésedet, amit velem 
szemben tanúsítasz.

Szolgád: 
Candra dev¦ d§s¦
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Candra-k§nt§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget neked!

Szeretnélek köszönteni téged e csodás napon,
melynek lelki kedvezõsége határtalan nagyon.
Megjelenésed e bûnös világban
páratlan lehetõség sokak számára.

Szívedben Prabhup§dától kapott üzeneteddel
a lelki világ elvarázsolt kapuit tártad fel.
Alkalmassá tettél minket mindenre,
mit tõlünk R§dh§ ¼y§masundara szeretne.

Somogy dombjai közt a lelki világ megnyilvánult,
ahogy szíved rejtett kincsesládikája kitárult.
Bhakták százait vonzotta e helyre
Odaadásod csodálatos drágaköve.

Vraja-dh§ma dimbes-dombos, zöld füves legelõi
tarka surabhi tehenek sokaságát eteti.
Vidám tehenész bhakták õrködnek felettük,
kegyükbõl semmitõl sem kell félniük.

Ide hiába jönnek mindenféle ellenõrök,
R§dhe-¼y§mát megvédik a talpraesett könyvelõk.
Adminisztrátorok és jó vezetõk,
a varn§ªrama rendszert biztosan építik õk.

A templom és környezete ragyog a tisztaságtól, 
a kommanderi osztályban sose elég a bhaktákból.
Gu£¨ic§-m§rjana a farm ünnepe,
e szép szokást az Úr Caitanya vezette be.
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A p¡j§r¦-bhakták rendületlenek, s nap mint nap
nekik köszönhetõen az Úr szép imádatot kap.
Odaadásuk fénylõ, kristálytiszta
ami áldást kapnak, szórják mindenki másra.

A konyhában alázatos bhakták szorgos serege
vödrök hosszú sorát zöldségekkel pucolja tele.
A nagy wokokat ügyesen keverik,
a legjobb lakomát Vraja-dh§mában eszik.

Újdonság, hogy a Gauranga téren megnyílt a KRISCO, 
a sa¯k¦rtana-bhakták szerint ez a legjobb parkoló
Nincs biztonsági õr, ki elküldene, 
mindenki lelkes, hogy a könyveket elvigye.

Tavasszal virágoznak a fák, zöldell a zsenge fû, 
nem sok osztály van itt, melynek csapata ily sokrétû.
Favágás, fûnyírás, virágültetés, 
a szolgálat a parkosoknál sose kevés.

Nyáron az étteremben tömérdek finomság készül,
sok vendég lelki élete a pras§damtól épül.
Ízletes torták és mandulás csodák,
az éttermet sûrûn látogatják a bhakták.

Búcsú idején hömpölyög a vendégek folyama,
A hõs vendégvezetõk delfinként ugornak oda.
Bátor prédikálásukkal elûzik
a materialista gondolkodás vérengzõ cápáit.

Kik nem gyerekek, hanem tanulni vágyó felnõttek, 
a bhakta-program segítség nekik, hogy fejlõdjenek.
Példamutató és türelmes bhakták
az utat R§dhe-¼y§ma felé megmutatják.
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A gyümölcsösben vidáman dalol a kertész csapat,
mindegy, hogy épp sûrûn esik az esõ vagy tûz a nap.
Hare K¥¢£a száll a játékos szélben
S az Úr megjelenik mindenki szívében.

Vraja-dh§ma odaadó szereteted gyümölcse, 
a bhakták titkos vágya, hogy maradj velünk örökre.
Szívünk mindig utánad vágyakozik,
mikor messze földön prédikálsz, s nem vagy itt.

Jelentéktelen szolgád: 
Candra-k§nt§ dev¦ d§s¦

Bhakta Chris
Dear ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja,

Please accept my obeisances. All glories to Your Divine Grace.
Firstly, I would like to express that I feel blessed in writing my first vy§sa-

p¡j§ offering to you. To glorify such an exalted and pure devotee of Lord 
K¥¢£a gives me great satisfaction. Please forgive me for any offenses I make 
in this humble offering. 

Despite my limited association with Your Divine Grace, I have realised 
how lost I really am without K¥¢£a and His devotees. The diligent and logi-
cal delivery of your podcasts and divine devotional books are for my mind, 
in the true spirit of your guru, His Divine Grace A. C. Bhaktivedenta Swa-
mi Prabhup§da. Each time I read the words you write or hear your voice 
preaching about K¥¢£a, I am immediately conscious of K¥¢£a and placed 
back on the devotional path. Via the transcendental medium of a bona fide 
disciplic succession you allow me, without a doubt, to associate with His 
Divine Grace A. C. Bhaktivedenta Swami Prabhup§da and furthermore, 
allow me to witness the selfless love and devotion you have for guru. 

I am eternally indebted to Your Divine Grace for all the mercy that you 
have given to me in such a short period of time. To meet you personally 
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in V¥nd§vana in March 2007 was a highlight of my life. Since that tran-
scendental experience I now realise that when I associate with Your Divine 
Grace via the podcasts and your books, I am also associating with His Di-
vine Grace, ¼r¦la Prabhup§da, other exalted vai¢£avas and ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ 
K¥¢£a. All glories to Your Divine Grace. 

Despite my ignorance, I am one day hopeful that with your blessings, I 
will be able to fix my mind on serving you and the other devotees with a 
much better quality of K¥¢£a conciousness. You have inspired me to serve 
the devotees, to in turn, serve His Divine Grace ¼r¦la Prabhup§da’s ISK-
CON, to finally fulfill ¼r¦ Caitanya’s mission of spreading K¥¢£a conscious-
ness around the world. 

Yours in service,
Bhakta Chris 
(residing in Cologne, Germany) 

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

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

Gondolkoztam, mitévõ legyek, 
Hogyan fejezzem ki a szeretetemet.
Mert a hétköznap nem elég,
Kell egy különleges esemény,
Hogy eláruljam az érzelmemet.
Millió és millió élet tovaszállt,
Voltam gazdag király, patkány, elefánt,
S éltem szörnyû életet.
Átmentem sok jó és rossz dolgon,
Melyek hagytak sok gyomot s nyomot,
S most robotolom az adósságom.
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Majd megtörtént a nagy áttörés,
Mikor újra emberként megszülettem én,
S elkezdõdött egy új fejezet.
Eleinte minden úgy tûnt,
Hogy megismétlõdik a múlt:
Éljük az anyagi életet.

De aztán egy szép napon
K¥¢£a bemosolygott az ablakon.
Vakító sugárzásától megzavarodva
A testvérem és én álltunk habozva:
Vajon hová vezet e napocska?
Hagyjunk itt csapot-papot,
S hívjuk ki a haragot?
Bhakták tanácsára döntöttünk,
S új életet kezdtünk.
De úgy látszott, ez még nem minden,
K¥¢£a tartogat még egy kincset:
A lelki tanítómesterünket.
Guru Mah§r§ja befogadott minket,
Kedves szava kárpótolt mindent;
Apánk helyett apánk lett,
S nagy szeretettel tanított minket.
Megtanított emberként élni,
R§dhe-¼y§mát szolgálni és szeretni.
Az én szívem anartháktól lobog,
De az övé premától csorog.
R§dhe-¼y§ma az élete, 
A bhakták a legnagyobb kincse,
És ¼r¦la Prabhup§da a mindene.

Most befejezem e versikét, 
Mely nem egy nagy költemény,
De szívembõl kifejez mindent.
Jövõ évben újra írok, 
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Addig is takarítok,
S kívánok sok boldog
Születésnapot!

Szolgád: 
Cint§ma£¦ dev¦ d§s¦

Citta H§r¦ d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Kedves Guru Mah§r§ja! Ezen a legkedvezõbb napon szeretném kifejezni 
hálámat azért a csodálatos életért, tanításért és célokért, amit tõled kap-
tam. Egy szép hasonlat jut eszembe, amit nemrég olvastam: 

„A hála és a kegy kéz a kézben járnak, elválaszthatatlanul, mint két pár. 
Vonzzák egymást. A kegy hálát ébreszt, és a hálatelt szív pedig vonzza a ke-
gyet. Végül megértjük, hogy nincs különbség köztük abban a tekintetben, 
hogy mindig együtt vannak.”

Úgy gondolom, a  hála az egyetlen olyan edény amely képes felfogni, be-
fogadni a kegy mérhetetlen ambróziáját. Az indokolatlan kegy, az ajándék, 
amit tõled kapunk, Kali sötét háttere elõtt, a lelki élet ragyogó drágakövé-
nek értékét napról napra növeli.

¼r¦la Prabhup§da elmagyarázza, hogy az élõlény nitya b§dha – örökké fel-
tételekhez kötött. Ez a reménytelen helyzetünk csak egy tiszta bhakta  in-
dokolatlan kegyedbõl változhat meg. Kedves Guru Mah§r§ja, eljöttél, hogy 
megment minket és megmutasd az utat a szabad, igaz élet felé. Ami körül-
vesz az életemben, és az életem tapasztalatai mind hálát ébresztenek, min-
den ami értékes számomra, azt neked köszönhetem. A nehézségek, amiket 
az út során tapasztalok, R§dhe-¼y§ma és a te szeretetedet tükrözik, ahogy 
meg akartok szabadítani a ragaszkodásaimtól, hogy ne állhasson semmi 
közénk. Az a tapasztalatom, hogy a nehéz helyzetekben mindig mellettem 
vagytok és megmentetek. Ez nagyon megnyugtató. Ezért örökké le vagyok 
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kötelezve, és örök szolgátok szeretnék lenni. Ezen a legkedvezõbb napon 
azért imádkozom R§dhe-¼y§mához, hogy erre minden pillanatban, minden 
körülmények között emlékeztessenek. 

De hogyan tudnék eléggé hálás lenni, ha a kegy óceánjának kell kö-
szönetet mondanom? Lehetetlen felmérni, szavakba önteni, és meghálálni 
azt, amiben kegyedbõl részesülök, ezért csak egyet tehetek, hogy soha nem 
adom fel jelentéktelen törekvésemet, hogy szolgáljalak és örömet okozzak 
neked. A lelki életet adtad nekem, ami határtalan és felbecsülhetetlen, 
ezért cserébe nem tudok mást felajánlani, csak jelentéktelen anyagi élete-
met.  Prahl§da Mah§r§ja  kiemelkedõ szavai jutnak eszembe: 

eva° jana° nipatita° prabhav§hi-k¡pe 
      k§m§bhik§mam anu ya¤ prapatan prasa¯g§t 

k¥tv§tmas§t surar¢i£§ bhagavan g¥h¦ta¤ 
      so ’ha° katha° nu vis¥je tava bh¥tya-sev§m

„Kedves Uram, óh, Istenség Legfelsõbb Személyisége! Mivel egymás után 
kerültem kapcsolatba az anyagi vágyakkal, lassan egy kígyókkal teli, kiszá-
radt kútba estem, ahogy az emberek többsége teszi. Szolgád, N§rada Muni 
azonban kegyesen elfogadott tanítványának, s megtanított arra, hogyan le-
het elérni ezt a transzcendentális szintet. Legfõbb kötelességem tehát az, 
hogy szolgáljam õt. Hogyan is hagyhatnám el a szolgálatát?”

Az a vágyam, hogy csodálatos példádat követve megértsem ¼r¦ Caitanya 
Mah§prabhu szavait, hogy legyek az Úr szolgájának a szolgájának az aláza-
tos szolgája: gop¦-bhartu¤ pada-kamalayor d§sa-d§s§nud§sa¤.

Bárcsak megáldana R§dhe-¼y§ma, hogy minden körülmények között 
menedéket tudjak venni nálad, örök jóakarómnál, és hálatelt szívvel, ren-
dületlenül végezhessem áldásos szolgálatodat. 

Örök szolgád: 
Citta H§r¦ d§sa
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D§modara-rati dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Eltelt egy év. A K¥¢£a-tudatban az évek múlása nem foszt meg bennün-
ket valami értékesnek vélt kincstõl, mint ahogy a világban általában törté-
nik: szépségtõl, egészségtõl, tudástól, emlékezettõl, vagyontól, szerettektõl, 
hanem számtalan csoda megnyilvánulását segíti és idézi elõ, melyeknek te 
vagy a forrása. Minden bhakta életében személyesen közremûködsz a szívük 
tisztításában és a lelki életükben való fejlõdésükben. De számtalan, min-
denki számára isteni áldást záporozó cselekedeteid hadd köszönjem meg 
most sorra. (A teljességre nem törekedve, hiszen az úgyis hiábavaló próbál-
kozás lenne.)

A hallás a tisztulás útja, a tudás forrása, az emlékezés oka. A szentek 
hallgatásával oly sok bhakta élete vált már tökéletessé a történelemben. 
Kegyedbõl, hogy ily módon is odaadod magad nekünk, minden nap hall-
hatunk tõled, rólad, és ily módon is kapcsolatban lehetünk veled. Ezáltal 
a fizikai távolságok, távollétek sem jelentenek többet akadályt. Még én is 
meghallgathatom Coventryben, hogy mi volt a reggeli ¼r¦mad-Bh§gavatam 
leckén Budapesten vagy Új Vraja-dh§mában. Lassan már két éve, hogy így 
tanítasz mindannyiunkat az interneten keresztül is. Köszönöm.

Másfél-két éve nagy vágy volt a szívemben, hogy az odaadó szolgálatról 
hallhassak, tanulhassak többet, részletesebben. Tavaly megkaptuk tõled a 
¼uddha-bhakti Cint§ma£¦t, mely a legjobb társunk lehet a lelki életünkben. 
Már megjelenésében is komolyságot sugároz. Ha pedig a szerencsés olvasó 
kinyitja, rengeteg elrejtett csodát fedezhet fel benne. Számtalan kérdésére 
megkapja a választ, és állandó reményt és biztatást kap tõled, hogy bátran 
haladjon elõre a tiszta odaadás útján. 

Krisna-völgy egy szent hely, hiszen jelen van benne az Istenség Legfelsõbb 
Személyisége gyönyörû m¡rtiként, és számtalan szent is lakhelyeként tekint 
rá. Nyáron a Vraja-ma£¨ala-parikrama során részleteiben ismerhettük meg, 
milyen különleges is Új Vraja-dh§ma. Azáltal, hogy megmutattad nekünk, 
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hogy mi hol található, és milyen kedvtelések zajlanak azokon a szent he-
lyeken, állandó gondolnivalót adtál. Bármerre néz vagy megy egy brijb§s¦, 
mindenhol K¥¢£át láthatja azáltal, hogy kedvteléseire emlékezik. Bárcsak 
ez a szív már oly tiszta lenne, hogy ebben én is részt vehetnék! Krisna-völgy 
eddig is egy egyedülálló és tízezrek szívét vonzó hely volt, de ezek után kü-
lönlegességének és hírnevének határai a végtelenbe nyúlnak.

Az elõzõ évi maratoni sms-ek minden eddiginél lelkesítõbbek és szívet, 
fület gyönyörködtetõek voltak. Hitet adtak, hogy egy csoda részesei va-
gyunk, még ha nem is vagyunk mindig tudatosak róla, és reménnyel töl-
tötték fel szívünket, hogyha rendületlenekké válunk, még csodálatosabb 
történésekben vehetünk majd részt. A ¼uddha-bhakti Cint§ma£¦ban is ez a 
gyönyörû, hogy megmutatja az utat a kezdõ bhakta elõtt. Hogy mire vigyáz-
zon, és ha szépen figyel, merre fog elhaladni, milyen állomásokon keresztül. 
És ez az út, a végcélt látva, nagyon vonzó és hívogató, és arra buzdítja a 
kezdõt, hogy sose adja fel a harcot.

Bár pár éve ezt a legcsodálatosabb szolgálatot végezhetem, teljesen anal-
fabétának és kétbalkezesnek érzem magam. Könyörgök ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦-
hoz, hogy engedje meg, hogy tovább próbálkozzak, és a magam jelentéktelen 
módján részt vehessek én is az Õ szolgálatában, a mindenkit felszabadí-
tó sa¯k¦rtana mozgalomban! Mert az egy olyan csodálatos érzés, amikor a 
szolga a leglehetetlenebb, legistentelenebb helyen az Úr szent nevére tanít-
ja a boldogtalanokat. Ekkor szinte kézzel fogható az Úr jelenléte, ereje és 
védelme. Ha pedig valaki Õt akarja szolgálni, akkor minden csodával ha-
táros elrendezést megtesz, hogy ez ne legyen akadályozva. Köszönöm, hogy 
kegyedbõl részt vehetek én is ebben a legjobb mókában – látva a helyzet 
komolyságát.            

Új Vraja-dh§ma egy páratlan hely. Azért is az, mert helyet adott egy 
vai¢£av¦nak, hogy hazatérhessen, és örök szolgálatát végezhesse. Én sajnos 
nem voltam jelen átalakulásának csodálatos folyamatánál. De a Hazatérés 
címû könyvvel, R§dh§-ku£¨a m§t§j¦nak köszönhetõen, mindannyian meg-
kaphattuk azokat a legfontosabb tanításokat, amit P§van¦ m§t§j¦ kapott 
tõled.

Szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni azért is, hogy ellátogatsz kis 
sa¯k¦rtana-bázisunkra is, Coventrybe. Ilyenkor mintha kicserélnék a szíve-
met. Csak azt nézi, hogyan szolgálhatna, hogy azt az édes ízt megérezhesse. 
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Megbocsátás, kegyesség, kedvesség, szeretet – ilyen ritka vendégek állomá-
soznak addig a pár napig az én szívem tájékán is. Ezek belõled áradnak.

Köszönöm, Guru Mah§r§ja, hogy személyesen engem is védelmezel és 
irányítasz. 

Ez megint csak egy vékony szelet abból a tortából, mely dicsõ tetteid 
krémjébõl és lapjaiból készült. A díszítés ezen a tortán isteni tulajdonságaid, 
és a marcipánrózsa a közepén R§dhe-¼y§ma iránti szereteted. Köszönjük, 
hogy kegyesen etetsz bennünket ezekkel a nektári ízekkel.

Hare K¥¢£a!

Szolgád: 
D§modara-rati dev¦ d§s¦

Dancs Brigitta
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget neked, ló-
tuszlábad porának!

Immár egy éve fogadtál el tanítványodnak, most a vy§sa-p¡j§ ünnepsé-
ged alkalmából szeretném megköszönni, hogy bizalmat és lehetõséget adtál 
nekem, hogy elindulhassak a lelki élet útján, vissza K¥¢£ához.

Olyan vagy nekem, a tudatlanság sötétségében született élõlénynek, 
mint a hold, amely kegyes sugaraival táplálja az élõlényeket. Arcodból, 
tekintetedbõl, cselekedeteidbõl a tiszta istenszeretet sugarai áradnak, ahogy 
a hold visszatükrözi a napsugarakat az éjszakában, úgy közvetíted felénk az 
Istenrõl szóló tudást.

Balar§mát, az Istenség Legfelsõbb Személyiségét képviseled, aki a lelki 
erõt adja. Sa¯k¦rtanán, amikor nehézségek vannak, mindig lelkesít, hogy 
ott állsz mögöttem Prabhup§dával, Pañca-tattvával, és erõt adtok a szol-
gálatom végzéséhez. A ti segítségetekkel nem jöhet olyan akadály, amit ne 
tudnék leküzdeni.

Köszönöm, hogy Úr Caitanya és ¼r¦la Prabhup§da utasításait hûen kö-
vetve terjeszted a mozgalmat, és kegyedbõl, itt Magyarországon részt ve-
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hetünk Isten egy különleges kedvtelésében,  nap mint nap másokat is arra 
ösztönözni, hogy fogadják el a kegyet, énekeljék a Hare K¥¢£át, és csatla-
kozzanak hozzánk, a vissza Istenhez vezetõ úton.

Szolgád: 
Dancs Brigitta

Da£¨a-k¥t d§sa
Dear Guru Mah§r§ja, 

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

I have been asked to pass on this letter to you from a close acquaintance 
of mine:

Dear Mah§r§ja,
I am sorry, but I have a number of complaints against you, as you have 

been making my work extremely difficult.
I have been grooming Da£¨a for countless lifetimes, very carefully nur-

turing him to always make the right decisions and stay well within the web 
of this material world. I have always been by his side, whispering in his ear 
when he most needs advice. But now he is slowly becoming very hard of 
hearing, I fear in time he will go completely deaf!

Amongst my many grievances with you a number stand out:-
It was the fault of some of your disciples that he ever managed to get 

hold of copies of ¼r¦la Prabhup§da’s books. That was when it all started to 
go wrong! But I was very clever, or so I thought! I had long ago planted the 
seed of pride in him—he considered his intelligence and logic very great, so 
it was impossible for him to hear submissively. He had no faith that anyone 
would be qualified enough to guide him: he always thought he was right. So 
although he liked all the philosophy and felt he should practise it, still he 
didn’t see how fallen he was; he thought he would guide himself. But then 
he started to listen to your classes and read your book ‘The ¼ik¢§-guru.’ He 
developed a deep trust that you would be able to guide him back to God-
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head. My voice was now becoming considerably less audible to him.
Anyway, I’ll never give up without a fight! I thought I’ll have to break 

his relationship with you. So the next seed I decided to cultivate was the 
thought that you don’t actually care for him - you’re so busy, it’s more of 
a formality that you accepted him as your disciple and actually a bit of a 
botheration. You have so many more senior and dear disciples than Da£¨a, 
who is very unimportant for you. So, when he is in your association and 
there is no recognition from you, I shout in his ear, ‘you’re worthless in 
the eyes of your ‘beloved Guru Mah§r§ja,’ no-one actually cares for your 
pathetic life.’ This ploy works so well in material life, but unbelievably it 
had the opposite effect in spiritual life: instead of making him despondent it 
increased his humility, such a scary quality. And then when he wrote to you 
or had darªana you responded with such care and love. Once in a letter you 
even thanked him for being a sincere disciple. Well, these events couple to 
almost choke me! 

Recently you even sent him a piece of maha—that loving thought gave 
me such pain. But still events were looking like they could go in my favour. 
You now come to the UK just once a year, there will be so little time for 
any personal association. Surely this is my chance! But how cruel you are, 
do you have no mercy? Those damned podcasts! Every day you are giving 
your association, your instructions, keeping your disciples enlivened and 
determined. And you state again and again that this is a forum to give your 
association to your dear disciple who can’t regularly gain it. Do you know 
how much this strengthens your disciples?

So my request is please let me do my job in peace. It would be a great help if 
you would stop giving such inspiration to Da£¨a. Why not stop those podcasts? 
Why not stop writing your books, for by reading them his determination to prac-
tise K¥¢£a consciousness increases tenfold. Have you any idea how difficult you 
make my job? Please withdraw your mercy, for without it there is no doubt that I 
will be able to take full control again. Be kind and grant my desire.

Yours sincerely,
Da£¨a’s rightful master
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Please Guru Mah§r§ja, keep giving me your mercy, protecting me from 
the attacks of m§y§ and increasing my attachment for K¥¢£a. You have 
never let me down. I just pray that each year I can show some progress in 
ignoring this false guru by taking shelter at your lotus feet. 

Thank you Guru Mah§r§ja for your unending mercy,
Your unworthy servant
Da£¨a-k¥t d§sa

Day§l Nit§i d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances, all glories to ¼r¦la Prabhup§da.
Many years ago in V¥nd§vana you asked me whether I included prayer 

as part of my daily s§dhana. I answered, “Yes, every night before taking 
rest.” You wanted me to elaborate so I explained that my prayers consisted 
of asking K¥¢£a to kindly assist me in becoming more accomplished in all 
the various roles that I played in life, which included being your disciple, a 
father, a husband, a son, a book distributor and various other miscellaneous 
responsibilities. At this point you paused for thought, considering the valid-
ity of my answer. You then offered me the following advice, “It’s enough 
that you simply pray to K¥¢£a for pure devotional service.” 

Considered in its context, your counsel runs parallel with Bhagavad-g¦t§ 
2.46: “All the purposes served by the small well can at once be served by a 
great reservoir of water.” Your words were a call to get back to the basics. It 
was as if you were giving me a wider, less cluttered canvas to work with. 

As the years pass by, I keep trying to do justice to the time and space you 
have given me. But it’s not easy. When are the first rays of pure devotional 
service going to come into view? They always seem like such a long, long way 
off... so far away in the distance… and yet… I find that I am somehow able to 
remain optimistic, confident and patient. How is this…? It seems to me that 
it is only by the mercy of guru and Gaur§¯ga that the goal of “pure devotional 
service” turns out to be nearer at hand than at first meets the eye…  
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I have often heard you speak about the role of sincerity in devotional 
service. As long as one’s sincerity of purpose is firmly held, the ship of devo-
tional service will not sink. After all K¥¢£a is not looking for results. K¥¢£a 
doesn’t need anything—He’s looking for the sincerity of the individual. At 
the same time K¥¢£a is most pleased and enlivened when a devotee makes 
an offering of significant proportions—Ideally both sincerity and results 
should be there. I harken once again to your words, “It’s enough that you 
simply pray to K¥¢£a for pure devotional service.” 

Guru Mah§r§ja, I must be perfectly honest with you. I still find myself 
asking K¥¢£a to empower me in all my multifarious roles. However, since 
that day in V¥nd§vana, I always add at the end, “In other words my dear 
Lord K¥¢£a, please help me to become a pure devotee.” Thank you Guru 
Mah§r§ja. 

Your servant
Day§l Nit§i d§sa

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

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

Szeretném megköszönni, hogy kegyedbõl hozzám is eljutott K¥¢£a szent 
neve. Nagyon szép emlék az a nap nekem. Késõbb találkoztam könyvosz-
tó bhaktákkal, kaptam tõlük ¼r¦la Prabhup§da könyveibõl és egy bhajana 
hanganyagot is. Kegyesen elém tárták a K¥¢£a-tudatot. Köszönöm neked, 
hogy új élet kezdhettem. A bhakták kegyébõl eljutottam Krisna-völgybe, 
ami olyan jó érzést keltett bennem, hogy még a mai napig is itt vagyok 
köztetek. Már az egri templomba végezhetek könyvosztó szolgálatot 8 hó-
napja. Caitanya prabhu kegyébõl a p§da-y§tr§ alkalmával csatlakozhattam. 
Úgy beszéltük meg, hogy örökre szolgáljuk leszek, amihez nagy kedvem és 
lelkesedésem van. Szeretem énekelni a szent nevet és nagyon jól érzem 
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velük magam. Édesanyám is örül, hogy itt lehetek. Köszönöm neked hogy 
itt lehetek! Nagyon tisztellek és szeretlek ezért, mint lelki tanítót és a ma-
gyarországi K¥¢£a-hívõk vezetõjét. Szeretném elsajátítani a K¥¢£a-tudatot 
teljesen. Kérlek, részesíts kegyedben, hogy szeretõ szolgáddá válhassak. 

Szeretnék egy szép napon a tanítványoddá válni. Kérlek, tedd kegyesen 
elérhetõvé számomra a K¥¢£a-tudatban való fejlõdést. Örülök neki, hogy 
ismerhetlek téged és a vai¢£avákat. Nagyon szép ez a mozgalom. Életem 
célja, hogy menedéket találjak nálad. 

Alázatos hódolattal borulok földre elõtted, és kérem kegyedet, hogy 
örökre menedéket tudjak venni isteni lótuszlábaidnál.

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Déri Péter (Eger)

Dev¦ Deva d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

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

A legsötétebb tudatlanságban születtem, ám lelki tanítómesterem a tu-
dás fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat aján-
lom neki!

Minden évben nagy örömmel fogok a felajánlás megírásához, amelyet 
neked címezhetek. Ugyanakkor egy kicsit nehéz a feladat, mert ott van a 
félelem, hogy megfelelõen végezzem ezt a csodálatos feladatot. Elõször is 
nagy hálát kell kifejeznem, hogy ekkora törõdést mutatsz ki felém, hogy 
lefoglalsz az odaadó szolgálat gyakorlatában. Hálámat azzal tudom kifejezni, 
hogy a tõlem telhetõ legjobb módom próbálom végezni a feladataimat. Így a 
te kegyedbõl, elõreléphetek az odaadás gyakorlatában. 
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A legnagyobb lehetõséget adod nekem az életben, hogy be tudjam fejezni 
ezt a szenvedéssel teli anyagi életet. Kegyedbõl megértettem, hogy nincs 
nagyobb cél ebben a világban, mint a szolgálatot végezni a bhakták társa-
ságában, és átadni a végsõ tudást az elesett lelkeknek. Megtanítani õket a 
szent név éneklésére. Csak a te kegyedbõl tudom ezt a folyamatot gyako-
rolni, és így érhetem el a legtökéletesebb célt. Nagyon köszönöm minden 
erõfeszítésed, amivel elõre lendíted a fejlõdésemet. Valójában nem szabad 
úgy gondolnom, hogy ezt a mérhetetlen dolgot valaha is meg tudom hálálni 
neked. Csak szeretném végezni a szolgálatomat. És csak a te áldásoddal 
tehetem ezt, örökké. Köszönöm neked, hogy a bhaktáid között szolgálatot 
biztosítasz. 

A Negyedik Énekben van egy nagyon szép vers, amely jellemzi a tiszta 
bhakták társaságának fontosságát.

ath§nagh§¯ghres tava k¦rti-t¦rthayor
antar-bahi¤-sn§na-vidh¡ta-p§pman§m

bh¡te¢v anukroªa-susattva-ª¦lin§°
sy§t sa¯gamo ’nugraha e¢a nas tava

„Drága Uram! Lótuszlábad minden áldás oka s a bûn minden szennyé-
nek elpusztítója. Ezért könyörgöm Hozzád, Uram, hogy áldj meg bhaktáid 
társaságával, akik lótuszlábadat imádva teljesen megtisztultak, s akik oly 
kegyesek a feltételekhez kötött lelkekhez! Úgy érzem, az lesz igazi áldásod, 
ha megengeded, hogy az õ társaságukba kerüljek.”

A magyarázatban a Gangeszt dicsõíti ¼r¦la Prabhup§da, mert minden 
bûnös visszahatást képes megsemmisíteni, aki meg fürdik benne, az meg-
szabadul az élet szennyétõl. Ez azért van, mert az Úr lótuszlábától ered. 
Ugyanígy, akik kapcsolatban vannak az Úr lótuszlábával, és elmerülnek a 
szolgálatában, dicsõségének éneklésében, megszabadulnak minden anyagi 
szennyezõdéstõl. Az ilyen tiszta bhakták képesek arra, hogy kegyükben ré-
szesítsék a közönséges feltételekhez kötött lelkeket.

Én is csak imádkozom hozzád áldásodért, hogy bhaktáid társaságában 
tudjam végezni a szolgálatomat, és legyen esélyem megtisztulni!

Legelesettebb szolgád: Dev¦ Deva d§sa 
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Dhani Raya d§sa
Kedves Mah§r§ja!

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

Sajnos én túlságosan materialista vagyok, hogy finom lelki dolgokat lás-
sak, ezért nehéz látnom a nagyságodat, de az, hogy én ilyen vagyok, nem 
gátol meg abban, hogy rólad írjak, mert a lelki erõd még nekem is átsüt.

Köszönöm, hogy itt vagy nekünk, és menedéket nyújtasz, hogy szépen 
fejlõdhessünk a lelki életben. Mindig ott állsz az ajtóban és fogod a kilincse, 
amikor mi rossz dolgokat akarunk beengedni. Annyi minden történik körü-
löttünk, és te vigyázol, hogy ez minket a lehetõ legkevésbé zavarjon meg.

Beszélgettünk rólad néhány bhaktával és azt néztük, hogy mindannyian 
más és más dologban jók vagyunk. Ezután azt beszéltük, hogy van egy olyan 
„ember”, aki bármihez nyúl, az mindig jó. Ha könyvet ír, ha zenél, ha má-
sokkal foglalkozik, ha prédikál, ha eszik, ha tanít…, azt mindig tökéletesen 
teszi. Azután beszéltünk tovább, hogy ez a személy mindig megfelelõen tud 
viszonyulni, ha kell, akkor barát vagy ellenség, dühös vagy békés, szolga 
vagy mester, tökéletes vagy tökéletlen, erõs vagy gyenge…

Te Mah§r§ja, bármilyen képet is mutatsz nekünk magadról, mindig csak 
az motivál, hogy másokkal jót tegyél. Szeretném megköszönni, hogy ismer-
hetlek, és kérlek, bocsásd meg, hogy én sajnos nem tudok megfelelõen vi-
szonyulni hozzád.

Köszönöm szépen a potcast-jaidat, amik mindig tudnak erõt adni a ne-
héz pillanatokban, ha egy kis jó társulásra van szükségünk. Nagyon jó így 
néha egy kicsit belelátni a fejedbe, hogy milyen dolgokra gondolsz, vagy mit 
érzel. Mindig nagyon várom, hogy mi lesz az aznapi nektár.

Tudom, hogy érdemtelen vagyok rá, de kérlek, hogy foglalj nekem egy 
helyet a hajódon, és engedd meg, hogy bhaktáid társaságában ülhessek, és 
valami szolgálatot felajánlhassak nektek.

Szolgád:
Dhani Raya d§sa
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Dharma-setu d§sa 
& K§ra£a K§ra£a dev¦ d§s¦

Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept our humble obeisances. All glories to Your Divine Grace. 
All glories to ¼r¦la Prabhup§da.

This year we want to especially express my appreciation for your endeav-
ours in presenting us the transcendental teachings of K¥¢£a consciousness 
in form of your last published book ¼uddha-bhakti-cint§ma£i. My wife and 
I received this book via a friend who brought a copy back from M§y§pur 
Dh§ma as a gift in March 2007. Receiving the gift we were excited to start 
reading it. 

Reading the book and gaining some insight into the teachings presented 
caused major shifts in our consciousness. We started to experience that this 
book is what it says it is—“the touchstone of pure devotion”. The system-
atic, structured presentation of the philosophy applied to the present day 
context really stimulated our desire to become K¥¢£a conscious. Reading 
¼r¦la Prabhup§da’s teachings presented by you in this way has immense-
ly increased our faith and understanding. This book particularly, we feel,  
carries the flavour of your personality and is especially relishable for that 
reason.

As K§ra£a K§ra£a and I discussed what we were reading, we started 
realising how we needed to upgrade the quality of our faith and practice of 
devotional service. Reading your book stirred our hearts and revealed to us 
how we could refine our application of bhakti. As you know, last year we 
sold our house, gave half the laxmi from the house sale to ISKCON, and 
moved to New Var¢§£§, the home of ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-Giridh§r¦. All of these, 
which for us were quite major events, were external symptoms of improve-
ments in our consciousness invoked by reading ¼uddha-bhakti-cint§ma£i.     

We cannot really thank you enough for all your endeavours in present-
ing us with these wonderful literatures. Please except our heartfelt appre-
ciation for all the sacrifices you make to inspire us in K¥¢£a conscious-
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ness. We pray that we may be able to reciprocate with your endeavours to 
elevate us to the platform of loving devotional service by following your 
divine instructions.

Your eternal servants,
Dharma-setu d§sa & K§ra£a K§ra£a dev¦ d§s¦   

Bhakta Dharmesh Ramparshad
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances on your lotus feet. All glories to 
¼r¦la Prabhup§da.

In this material world the public has a big appreciation and love for he-
roes. Individuals who go out of their way to help others and give them hope 
and sometimes even put their own lives and health at risk while assisting 
others. Their help usually comes in the form of philanthropy, fighting for 
civil rights and even war, which apparently is supposed to liberate countries 
from cruel governments. These individual are glorified through the ages 
for their so-called great achievements and sacrifices they have made for 
humankind. 

Yet despite all their achievements people are still suffering from birth, 
disease, old age and death. They haven’t found a solution to these prob-
lems. So what did they really do for society? Nothing. These individuals 
have just encouraged them to be more attached to the material body, give 
them false idea of happiness, have sense gratification more elaborately, live 
a sinful life and become more distant from K¥¢£a. Hence they are not really 
heroes.

The real hero is the Spiritual Master, who is the most intimate and em-
powered devotee of ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ K¥¢£a who provides the process for the 
conditioned souls to get out of this material world and go back to the spir-
itual kingdom to live a life of true happiness. 

¼r¦la Viªvan§tha Cakravart¦ çh§kura has wonderfully described the role 
of the Spiritual Master in ¼r¦ Gurv§¢±akam:
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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.

Guru Mah§r§ja whenever I listen to your lectures, podcasts, read your 
books or even about your activities from other devotees, immediately to my 
mind the above verse appears with the realisation that I am so fortunate to 
have come in to contact with you. You’re a hero to the people of the world 
in the true sense of the word because you’re giving them K¥¢£a conscious-
ness, which is the only thing that can stop their suffering despite undertak-
ing so many inconveniences.

Guru Mah§r§ja your extraordinary devotion for ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundara is truly heroic and praiseworthy. Because you are setting the 
proper example in how one most become serious and how one can imple-
ment ¼r¦la Prabhup§da’s divine teachings in ones life if one is desperate to 
go back home back to Godhead.

Just like ¼r¦la Baladeva Vidy§bh¡¢a£a was empowered to write Govinda-
bh§¢ya, his commentary on Ved§nta-s¡tra, to uphold the integrity and posi-
tion of the gau¨¦ya-vai¢£ava-parampar§, I feel that you were also empowered 
to write your book Suddha-bhakti-cint§ma£i, that upholds ¼r¦la Prabhup§da’s 
teachings and ISKCON’s position. My own and many other devotees’ spir-
itual life has changed because of this divine book.  Another aspect of your 
heroic deeds.

Every day of the Xmas marathon you make time to send out your tran-
scendental SMS to the sa¯k¦rtana devotees to give them encouragement 
to carry on distributing ¼r¦la Prabhup§da’s, books no matter what obstacle 
comes their way. All the sa¯k¦rtana devotees I have spoken to say to me 
that your SMS’s are truly empowering. You are a hero to these sa¯k¦rtana 
warriors. 
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Guru Mah§r§ja it is my heartfelt aspiration that I may be able to assist 
you in some small way in your exalted service to ¼r¦la Prabhup§da’s mis-
sion. Please allow me to stay close to your lotus feet always.  I can never 
actually articulate to you how much I appreciate you and all that you have 
given me. I can only try to serve you, and sincerely pray that one day I will 
have no desire other than your service.

Aspiring to be your eternal servant.
Bhakta Dharmesh Ramparshad
London

Dharmi¢ta dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Amikor közeleg a vy§sa-p¡j§d napja, vagy írom a felajánlásomat, sokszor 
elárasztanak az emlékek, és az érzelmek, amelyek  talán természetesek, hi-
szen fontos helyet foglalsz el az életemben. 

Amióta Egerben csatlakoztam a K¥¢£a-tudat mozgalmához, és az 
§ªramában  Candra-doya prabhu azt mondta a fényképedre mutatva: „Õ 
lesz a lelki tanítómestered” –, sok idõ telt el. 

Sok év, sok szolgálat, sok nehézség, miközben mindig tudhattam, hogy 
te, a lelki tanítómesterem mellettem állsz.  Akkor 16 évesen, ezt valami jó 
bulinak tartottam, hogy lázadunk a világ ellen, felette állunk az anyagi tár-
sadalmi rendnek, nem fogunk egész életünkben szenvedni, mint a szüleink 
és közben tehéntrágyával kenjük ki az egész albérletet.

Amikor megismertelek téged, leckéidet hallgattam, tisztelet ébredt ben-
nem irántad és láttam, hogy a K¥¢£a-tudat nagyon komoly dolog és ¼r¦la 
Prabhup§da írásai nem pusztán csodálatos elképzelés a régmúlt Indiából, 
hanem megvalósítható, itt és most gyakorolható, és kézzelfogható ered-
ményt biztosít. Bár titokban mindig ezt kerestem (ezért jártam hittanra, 
reikire, transzcendentális meditációra) mégis nehezen vettem rá magam 
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a változtatásokra az életemben, de a filozófia olyan meggyõzõ volt, hogy 
nem tehettem mást. Sajnos sok mindennel így vagyok azóta is, szeretnék 
jobb szolgád lenni, tökéletesen követni minden utasításodat, de az anyagi 
kötõerõk sok akadályt gördítenek elém. 

Ezért értékelem nagyra, hogy a tanítványod lehetek. Tökéletes példát 
állítasz elém mindenben, amit csinálsz:

Tisztelem a hatalmas tudásodat, a logikádat, a személyességedet, a ma-
ximalizmusodat és mindenekfelett az önfegyelmezettségedet és a kitartáso-
dat, ahogyan ¼r¦la Prabhup§dát szolgálod!

Nagyon hálás vagyok mindazért a kedvességedért, amellyel elnézed a hi-
báimat és elfogadod a szolgálatomat. Különösen példaértékû mindeközben 
az alázatod, ahogyan elfogadsz minket, tanítványaidat és tökéletlen szolgá-
latunkat.

Remélem, valaha viszonozni tudom kegyedet, és segítségedre lehetek a 
missziód végrehajtásában. Nemrégiben valaki megkérdezte mi az életem 
célja? 

A standard válasz talán az, visszamenni Istenhez, de úgy gondolom, hogy 
ez csak  különleges kegyedbõl lenne számomra lehetséges. Amennyit én 
tenni tudok vagy remélhetek saját erõfeszítésembõl az az, hogy a lelki taní-
tómesterem úgy gondolja: hûséges voltam hozzá, és tettem érte valamit.

Kérlek, add a kegyed, hogy egyszer valóban követni tudjalak és méltó 
tanítványod legyek!

Szolgád: 
Dharmi¢ta dev¦ d§s¦
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Bhakta Dilraj
Dearest Guru Mah§r§ja, 

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

My lord, my master, my only hope, 
I have little to offer you, 
Please accept this meagre rhyme
And forgive my heart untrue.

Every word I try to write
Is shadowed by my flaws
How can I sing and praise your life
When I’ve not changed my goals to yours.

I want to say you are unmatched
That you inspire me so much
But what have I done to prove those words
Why is my heart untouched?

I want to say you are so rare
So precious in this age
I want to give you all I have
(Except my time and wage).

I want to sing your glories
And list your selfless deeds
But I end up writing about myself
And my failing to succeed.

If the Lord cannot repay your love
What chance does this fool stand
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To catch in words the beauty of
Your service and life so grand. 

Your aspiring servant,
Bhakta Dilraj.
London.

Bhaktin Dósa Dóri
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Ez a második felajánlás, amit neked írok, és nagyon örülök, hogy megte-
hetem.

Elõször is szeretném megköszönni, hogy bhaktáid között lehetek, itt Kris-
na-völgyben. Kegyedbõl számomra egészen új és csodálatos világba csöp-
pentem R§dh§-¼y§masundara otthonában.

Megnyilvánult számomra egy csöppnyi abból a boldog életbõl,amire a 
szívem mélyén mindig is vágytam.

Azelõtt nagyon boldogtalan voltam,nem értettem igazán mit jelent K¥¢£a 
szolgájává válni,ezért másképp képzeltem el a boldogságot. Sajnos most sem 
tudom mit jelent szolgának lenni,de látom mennyire alázatosak a bhakták 
Krisna-völgyben és szépen szolgálják R§dh§-¼y§masundarát. Ez csodálattal 
töltött el amikor ide jöttem.

Szeretnék alázatos szolgává válni és R§dh§-¼y§masundara kezébe tenni 
az életemet. Úgy érzem ez a te kegyed, mert eljöttél és megmentettél min-
ket. Elesett vagyok és tele van a szívem anyagi ragaszkodásokkal,de sze-
retnék megváltozni. Szeretnék alázatos lenni, hogy õszintén szolgálhassam 
a bhaktákat és R§dh§-¼y§masundarát, és remélem egyszer elégedett leszel 
velem.

Látom már,  hogy elesett személy vagyok, és csekély tudással rendelke-
zem, és nagyon hálás vagyok K¥¢£ának azért, hogy találkozhattam veled. 
Köszönöm, hogy végre itt lehetek, úgy érzem, mindig erre vágytam. Most 
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olyan,mintha haza érkeztem volna egy hosszú útról. Ezt indokolatlan ke-
gyednek köszönhetem.

Sosem leszek képes viszonozni, hogy megmentetted az életemet, de re-
mélem egyszer elégedett leszel velem.

Boldog születésnapot kívánok!

Szolgád: 
Bhaktin Dósa Dóri

Dvaip§yana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Amióta létezik Krisna-völgy, számos kiemelkedõ vai¢£ava jött el hoz-
zánk. Legtöbbjük felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyire szeren-
csések vagyunk, amiért egy ilyen csodálatos projekt részesei lehetünk. 
Nemrégiben ¼r¦la Prabhup§da két tanítványa látogatta meg ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundarát néhány másik bhakta kíséretében. Az elsõ, amit megjegyez-
tek, az volt, hogy az egész világ számára példaértékû ez a kezdeményezés. 
Azt válaszoltam nekik, hogy minden, ami itt látható, az ¼r¦la ¼ivar§ma 
Swami Mah§r§ja szívének a megnyilvánulása. Ekkor érkezett el az idõ, hogy 
feltáruljon a titok: mi is valójában ez a szerencse, amiben részünk lehet. Mi 
az, ami ennyi emelkedett vai¢£ava elismerését kiváltotta. Talán az, hogy itt 
milyen szépen gondoskodnak a tehenekrõl a bhakták? Vagy esetleg az, hogy 
gyönyörû a templomszoba, és bármerre fordul az ember, mindenütt K¥¢£át 
látja? Netán az itt élô bhakták odaadása olyan rendkívüli? Bár ezek mind 
létezô értékek, melyeket ápolnunk és fokoznunk kell, a vendégek mégsem 
ezeket emelték ki. Azt mondták: „Világszerte nagyon sok ügyes és ráter-
mett kéz van, amelyek csodákat képesek teremteni. Gyönyörû templomo-
kat építenek, gazdagon díszítik azokat, vagy éppen ládaszám osztják ¼r¦la 
Prabhup§da könyveit. Sok-sok erõs láb is van, melyek hatalmas terheket 
tudnak vinni, és talán még gyomorból is van elegendõ. De itt, Magyaror-
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szágon most van egy csodálatos fej is – mondták –, mely képes a testet a 
megfelelõ irányba vezetni. „Ez hát a mi kiemelkedõ szerencsénk. Sajnos a 
szívem egyelõre mentes az odaadás leghalványabb árnyékától is, azonban 
a társaságodban még az is a legszerencsésebbnek érzi magát, akinek egyéb-
ként a legsivárabb a tudata. Ha valami ritka, akkor az kivételesen értékes; 
olyan, mint, mondjuk, egy drágakõ.

Kedves Guru Mah§r§ja! Te nem csupán az ígéretes projekteket, a 
gyönyörû épületeket vagy a mûvészeti alkotásokat akarod a bhaktáknak, 
a magyar embereknek és mindenki másnak adni. Te a legdrágább kin-
cset szeretnéd átadni: a tiszta odaadó szolgálatot a ªuddha-bhaktit. A tár-
saságodban mindenkit megérint tiszta odaadásod, s ettõl az érintéstõl 
megváltozik az életük és az odaadó szolgálat egyre mélyebb hullámai 
közé vetik magukat. Érintéseddel igazi bhaktává tudsz tenni minket. 
Ez vagy te, egy ªuddha-bhakti-cint§ma£¦.

Kérlek, add az áldásod, hogy örökre a szolgád maradhassak: 
Dvaip§yana d§sa

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

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

Hamarosan újra elérkezik a számomra legkedvesebb ünnep, megjelené-
sed napja. Ezeket a sorokat ¼r¦ Nity§nanda Trayodaª¦n kezdtem el írni, 
abban a reménnyel, hogy egy kis örömöt szerzek vele neked.

Kezemben az énekeskönyv, próbálok elmerülni az Úr Nity§nanda 
dicsõségében, és egyre csak az jut eszembe: ¼r¦ Nity§nanda Prabhu nem 
más, mint az Úr Balar§ma, az eredeti lelki tanítómester. 

Nity§nanda-ni¢±h§: „heno nit§i bine bh§i, r§dh§-k¥¢£a p§ite n§i – ha nem 
keresünk menedéket az Úr Nity§nanda lótuszlábainak árnyékában, nagyon 
nehéz lesz R§dh§-K¥¢£a közelébe kerülnünk.” Elgondolkodok ezeken a so-
rokon – a lelki tanítómester lótuszlábainak menedéke az egyetlen remény 
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arra, hogy fejlõdjünk a lelki életben, és megtanuljuk szeretni R§dhe-¼y§mát. 
„Aki enyhülésre vágyik a létért való küzdelem közepette és valóban ki akar-
ja oltani az anyagi lét lángoló tüzét – írja ¼r¦la Prabhup§da – annak me-
nedéket kell keresnie egy hiteles lelki tanítómesternél, az Úr Nity§nanda 
képviselõjénél.” ¼r¦ Nity§nanda Prabhu olyan kegyes, hogy mindenkinek 
osztja a szent nevet és a szent névbe vetett hitért cserébe a legfelsõbbrendû 
isteni boldogságot adja. Hozzá hasonlóan te is indokolatlanul kegyes vagy 
minden elesett, feltételekhez kötött tanítványodhoz. Átadod nekünk a 
transzcendentális tudást, lefoglalsz minket az Isteni Pár szolgálatában és be-
vezetsz ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara kedvteléseibe. 

Felidézem magamban a múlt év eseményeit: a szent helyek feltárása, 
Nava Vraja-parikrama, K§ty§yan¦-vrata. Milyen csodálatos, hogy mindezek 
megvalósultak! Amikor elõször láttunk téged lemenni a Yamun§-partjára, 
kezedben mappával, messszirõl figyeltük, mit csinálsz: mintha valamit raj-
zoltál, vagy jegyzeteltél volna. Késõbb megtudtuk, feltérképezted Krisna-
völgyet és lélegzetelállító kedvtelésekrõl írtál. 

Egyszer egy rejtélyes SMS-t küldtél: „Haubilau”. Jó néhány napig csak 
errõl beszélt az egész p¡j§r¦. Találgattuk mi lehet az. Kedves Guru Mah§r§ja, 
te igazán értesz ahhoz, hogyan foglald le az elménket napi 24 órában a 
R§dhe-¼y§máról szóló gondolatokban. 

Aztán parikrama út. Felejthetetlen élmény volt látni azokat a helyeket, 
ahol a különféle kedvtelések zajlanak. Látni, hogy ez a valóság, és ahogy ed-
dig láttuk Krisna-völgyet, az csak egy közönséges szemléletmód volt. Azóta 
is bármerre járok, felidézem magamban, milyen történet szól arról a helyrõl, 
milyen kedvtelésekrõl meséltél ott.

Decemberben pedig a K§ty§yan¦-vrata, amely alatt olyan lemondásokat 
végeztél, hogy szóhoz se jutottunk. Ezek mind nagyon dicsõséges cseleke-
detek. Elõször csak találgattuk, hol az a hely, ahol a p¡j§t csinálod. Késõbb 
megtudtuk és utólag felkerestem azt a helyet, ahová hóban, szélben, fagy-
ban minden nap elmentél. Odamentem és hódolatomat ajánlottam annak 
a szent helynek, amely magán viseli lótuszlábaid porát és lemondásaid ered-
ményét. Megköszöntem K§ty§yan¦ istennnõnek, hogy szolgálhatlak és me-
nedéket kaptam nálad. 
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nit§i-cara£a bin§ §r n§hi §ªroy
ªr¦-guru-cara£a bin§ §r n§hi §ªroy

Nincs más menedék, csak a te kegyed. 
Kérlek, tarts meg mindig lótuszlábaid szolgálatában!

Maradok örök szolgád: 
Ekavali dev¦ d§s¦

Bhakta Eugen Malita
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da!
Thank you for caring for us and for accepting us as your children, you 

are very merciful, thank you for being here with us and for all the instruc-
tions you give us. Thank you for the efforts you make to give us K¥¢£a 
consciousness and for all the compassion you manifest for us while serving 
¼r¦la Prabhup§da’s mission. We are blind, we cannot see K¥¢£a and yet 
you make tireless efforts to open our eyes and see Him, serve Him and ul-
timately love Him.

Recently Caitanya Prabhu came from Eger in Oradea and he kept a 
very nice lesson. He spoke from the G¦t§, chapter 10 „The Opulence of 
the Absolute”. He spoke about why we cannot see K¥¢£a now and about 
the practice to achieve Him. There was a very nice example with how 
alcoholics practice giving up alcohol. He said that they will always remain 
alcoholics, when they see the alcohol, in their mouth they already feel the 
taste of alcohol. They present themselves as „I am John, I am an alcoholic 
and for 728 days I did not drink alcohol”. Later on I heard more about how 
these people who are struggling with the mode of ignorance, practice a 
type of s§dhana that enables them to stay at least one hour without tasting 
alcohol and in this way gradually they progress to the state of not drinking 
anymore. For me it was incredible, how is it that someone cannot refrain 
himself from alcohol for one hour? I could not understand, but now I see 
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I’m having the same disease. I’m a materialist and I try to practice K¥¢£a 
consciousness for 1286 days. I cannot calculate how many hours I have 
kept my consciousness directed towards K¥¢£a but it is sure that the taste of 
material existence is still there and my consciousness is more often covered 
by materialism. I cannot see K¥¢£a and I do not feel ecstasy when mak-
ing my spiritual practices, but I’m confident it’s possible to get out of this 
diseased drunken condition of materialism by practicing my s§dhana and, 
what is most important, by your mercy and your help. Thank you for help-
ing me, thank you for giving me hope and strength to continue. I’m ashame 
of my condition but I know that some day I will be cured of this disease. 
Thank you for bringing K¥¢£a in my life and giving me a chance to serve 
him by serving you, although nor you nor K¥¢£a does not need the service 
of a drunken soul. 

I hope I will be able to associate with you also in the Spiritual World in 
a more awaken condition and until then please forgive me for this state of 
diseased condition. I know it must be very difficult to live in a society of 
sick people but this is again the love and compassion you manifest. 

Thank you for everything.
Please accept my humble obeisances. 
All glories to you Guru Mah§r§ja.

Your servant,
bh. Iugu (Eugen Malita), 
Nagyvarad – Romania

Bhakta Fehér György
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Az 1997-es vy§sa-p¡j§ leckéden említetted, hogy ¼r¦la Prabhup§da job-
ban szerette azokat a bhaktákat, akik bár nem tudták követni a szabályzó 
elveket, de szeretettel viszonyultak hozzá, mint azokat, akik bár minden 
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szabályt betartottak, de nem tudtak szeretettel lenni felé. A ¼ik¢§-guru 
könyvedben viszont a guru iránti szeretetrõl úgy írsz, mint ami másodlagos 
az utasítások követéséhez képest. Amikor most egy hónapja kegyesen elfo-
gadtál tanítványodnak, indoklásként a GBC kötelességed hangsúlyoztad. 

Amikor k¦rtanán hátrafordulsz, s meglátod Candra-doya prabhut, rögtön 
mosolyra derülsz, s hívod, hogy énekeljen a mikrofonba. Nekem mindig el 
kellet bújnom a többiek háta mögé, mert ahogy ügyetlenül csörömpölök a 
karatalával mindig kivívom rosszalló pillantásaidat.

Tavaly az oltár festésekor R§dhe-¼y§ma ¼r¦la Prabhup§da mellé köl-
tözött. Végezve szolgálatommal, a maradék körök japázásába fogtam a 
N¥si°hadeva-templomban. Háttal a folyosónak ültem, nehogy illetlen pil-
lantásommal zavarjam az éppen költözõ Urakat, mikor is a következõket 
szavakat hallottam, ahogy a p¡j§r¦knak mondtad: – Ez tûnjön el innen! 

Megértettem, hogy ez rám vonatkozik, s hódolatomat ajánlva elsomfor-
dáltam.

Mégis könyörületes vagy velem szemben, mert engeded, hogy itt ma-
radhassak a szent dh§mában, szolgálatot végezhessek. Könnyû dolga volt 
V¥tr§surának. Õ kívül démon volt, de szívében bhakta. Én pont a fordítottja 
vagyok, mégis adsz esélyt, hogy változhassak.

Öt éven keresztül szolgáltam Yogam§y§ Dev¦t – próbáltam a legjobbat 
adni – aztán egyik napról a másikra vége lett. Nem kellett, amit tudtam 
ajánlani. Nem hiszem, hogy szerettem volna – annál jobban feltételekhez 
vagyok kötve – mégis igyekeztem aszerint cselekedni. Balabhadra prabhu 
említette leckéjén, hogy egy wc-pucoló nem lehet büszke semmire. Illetve 
mégis, ha tényleg tisztán tartja. De egy krumpli pucoló aztán már tényleg 
nem tud mire büszkélkedni. Hát ennyit legalább elértem tizenhét év alatt. 
Ez az, amivel hozzá tudok járulni missziódhoz. 

Talán még ez sem. Mert ha betartom a szabályzó elveket, az nekem jó. 
Ha összpontosítom a figyelmemet, miközben japázok, megint én részesülök 
belõle. A lelki programok szintén az én számlámon kamatoznak. Ha mások-
nak segítek részesedést kapok a sikerükbõl. 

Hálás vagyok neked, mert mégoly hasznavehetetlen is vagyok, elviselsz!

durgame pathi me ’ndhasya      skhalat-p§da-gater muhu¤
sva-k¥p§-ya¢±i-d§nena      santa¤ santv avalambanam
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Utam nagyon nehéz. Vak vagyok, lábam újra és újra megcsúszik. Bárcsak 
megsegítenének a szentek, és kegyük botját nyújtanák nekem támaszul! 
(Cc. A-l.1.2.)

Sajnálom, hogy nem tudok szeretettel viselkedni veled szemben, hogy 
értéktelen, amit tenni tudok a szolgálatodban. Viselj el mégis valahogy – 
kérlek –, engedd, hogy jobbá legyek, veled maradhassak!

   
Szolgád: 
Bhakta Fehér György

Bhakta Fortron József
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked!
Ezúton szeretnék neked köszönetet mondani, hogy az ilyen semmirekellõ 

embereknek, mint én is vagyok, segítesz rátalálni a K¥¢£ához vezetõ útra. 
Nagyon sokat gondolok rád és a missziódra, mennyi erõfeszítést és nehézsé-
get kell vállalnod, hogy közelebb kerülj a célodhoz. Ez látható is az eredmé-
nyeidben, és a K¥¢£a iránti szeretetedben. Kicsit zavarosnak tûnhet, amit 
írtam, mert ritkán részesülök abban a kegyben, hogy neked írhatok köszöntõ 
levelet. Ezért nem is tudom, mit is írhatnék mást neked. Talán az õszinte 
szívbõl jövõ jókívánságomat küldöm és sok-sok sikert a missziódhoz.

Szolgád:
Fortron József

Bhakta Fritz Zoltán
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja !

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának!
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Nagy kegy az, ha egy lelki tanítómestert követhet valaki, hiszen meg-
kaphatja a térképet, ami kivezetheti m§y§ útvesztõjébõl. A anyagi élet 
nehézségekkel van kikövezve, de ha a cél lebeg az ember szeme elõtt, és 
megingathatatlanul hisz a fejlettebb vai¢£avákban, és a megvalósításaikat, 
irányításaikat elfogadja, minden könnyebbé válhat. A sötét erdõbõl csak 
az találhat ki, akinek van lámpája, és térképe, máskülönben csak céltalan 
bolyongás az életünk. A lelki tanítómester birtokában van mindannak a 
tudásnak, amivel fáklyaként tud világítani a tudatlanság sötét erdejében, és 
ahová lép megnyilvánul a lelkivilág, hiszen K¥¢£a hiteles képviselõje. 

Ha követjük szorosan lába nyomát feltétlen ragaszkodással, és nem 
maradunk le, nem lépünk le az ösvényrõl, megszabadulhatunk anyagi 
kötelékeinktõl, és a sötét erdõtõl. Az út az erdõbõl veszõdséges, tele van 
sok tüskés bokorral, ágakkal, amik beleakadnak a ruhába, felsértik a lábat, 
sokszor nem is látni merre vezet az út, mert benövik az ágak, éppen ezért 
szükséges, hogy egy olyan vezetõt kövessünk, aki ismeri a kivezetõ utat. 

Egy kényelmes, kitaposott, tüskék ágaktól mentes ösvényen sokkal köny-
nyebb haladni, mint egy nehézségekkel övezett úton. A lelki tanítómester 
indokolatlan kegyébõl megkaphatjuk a térképet, és segít széthajtani a bok-
rokat, vezet minket az úton azáltal, hogy követhetjük. Egy pillanatra sem 
veszíthetjük szem elõl, mert akkor elveszünk a sötét erdõben, és csak a saját 
kiáltásainkat hallhatjuk, amit visszhangoznak a fák. Akkor érthetjük meg 
igazából az indokolatlan kegyét, amikor belegondolunk abba, hogy milyen 
sokan is haladunk az ösvényen, sokszor nehezítve az õ elõrehaladását is 
elménk csapongásaival. Fel kell tehát ismerünk azt, hogy olyan helyzetben 
vagyunk, hogy kezünkben a térkép, és iránytû, elõttünk az ösvény, és a fák-
lya, de segítenünk kell azoknak, akiknek még nincs iránytûjük, térképük, és 
kiáltoznak a sötét erdõben. A lelki tanítómesterünknek segíthetünk azáltal, 
ha a folyamatosan követve megfogjuk mások kezét, és visszük az ösvényen. 
Ily módon csatlakozhatunk a egy hiteles tanítványi láncolathoz, egy sorhoz, 
aminek a végén maga K¥¢£a áll.

A bhakti-v¥k¢a csoportok ezek a kis csoportok a sötét erdõben, akik han-
gosan lármáznak, vezetõjük kezében iránytû, térkép. Nagy felelõsség ez, 
azonban a sor eggyel elõrébb álló tagjának még nagyobb felelõsség. Csak 
akkor érthetjük meg ennek a súlyát, ha ebbe belegondolunk.

¼r¦la Prabhup§da mennyire kegyes volt, hogy eljött értünk, és mennyire 
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szerencsések vagyunk, hogy közelében állhatunk egy olyan személynek, aki 
foghatja Prabhup§da kezét, és beállhatunk ragyogásának fényébe egy olyan 
személynek, aki eljött értünk a sötét erdõbe, hogy kivezessen minket. 

Kérlek, engedd meg, hogy hódolatomat ajánljam, és követhessem szoro-
san lótuszlábaid nyomát. 

Szolgád: 
Fritz Zoltán

Gadabh¥t d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja !

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

Amikor gondolkodtam, mit is írjak, sok gondolat átvillant az elmém-
ben. Rengeteg dicsõséges tettet hajtasz végre mindennapi életedben Guru 
Mah§r§ja. Prédikálásodnak sok aspektusa van, ha írnék mindegyikrõl, 
jelentõsen növelné a vy§sa-p¡j§ könyv terjedelmét. Talán egy pontot emel-
nék ki, a bhaktákkal való törõdésedet.

Az Úr K¥¢£a mondja a Bhagavad-g¦t§ban:

ya ida° parama° guhya°      mad-bhakte¢v abhidh§syati
bhakti° mayi par§° k¥tv§      m§m evai¢yaty asa°ªaya¤

Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, az kétségtelenül 
eljut a tiszta odaadó szolgálatig, s végül visszatér Hozzám.

Rengeteg feladatod van a mozgalomban, nagy felelõséget vállaltál an-
nak érdekében, hogy ¼r¦la Prabhup§da elégedett legyen szolgálatoddal, és 
hogy szerte a világon terjedjen a mozgalom. Emellett mégis nagy figyelmet 
fordítasz a bhaktákra, hogy segítsd õket szolgálatukban, helyes útra tereled 
õket, amikor rossz irányba haladnak, és akik már jobban eltávolodtak, azo-
kat is bátorítod, hogy csak folytassák az odaadó szolgálatot. A podcastjaid 
nagyon nagy erõt adnak, még ha csak 3-4 percesek is. A ª§stra végkövet-
keztetéseit ezekben a beszámolókban, nagyon érthetõen, világosan adod 
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át. Valóban sokat segítenek sok száz bhaktának a földkerekségen. Könyveid 
szintén kiemelkedõen sokat segítenek a bhaktáknak, különösen a Suddha-
bhakti cint§mani. Segítségével minden odaadó szolgálat során elkövetett 
hibákat ki lehet javítani, meg lehet elõzni, ha figyelmesen követjük eme 
könyv gondos útmutatását. Ha pedig ezt tesszük, nem állhat a bhakta útjába 
semmi, ami megakadályozza a tiszta odaadó szolgálat végzésétõl, a szív teljes 
megtisztulásától. Így bárki elérheti az élet tökéletességét, aki õszintén és 
alázatosan követi e könyv utasításait. 

Minden dicsõséget neked, Guru Mah§r§ja !

Jelentéktelen szolgád: 
Gadabh¥t d§sa 

Gad§graja d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hodolatomat! Minden dicsõseget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked, Guru Mah§r§ja!

Tíz éves kapcsolatunk során néhányszor alkalmam volt lelki masszázst 
kapni tõled. A masszázs lényege, hogy az izmokból a görcsöket, méreganya-
gokat eltávolítsa, a lelki masszázs pedig az ego és az elme téveszméit gyûri. 
A lényeg ugyan az. Problémás, fájdalmas pontokat nyomogatni, majd simo-
gatással nyugtatgatni, hogy a fájdalom enyhüljön.

Milyen szerencsés vagyok, és milyen szerencsések azok a lelkek, akik már 
részt vettek nálad ilyenen!

Tükröt tartasz elém, a valóság tükrét, és benne meglátom azt a fiúcskát, 
aki vagyok. Mint egy torzszülött, aki elõl dugdosták a tükröt, de végül meg-
pillantja, ki is õ valójában. Az összes terve szertefoszlik. Büszkesége elszáll. 
A szépségverseny szoba se jöhet már, maximum a paraolimpia.

Ilyen vagyok. Futok a valóság elõl. Az elmém görcsösen ragaszkodik a 
koncepcióihoz, de te kimasszírozod ezeket a görcsöket.

Néha belül felszisszenek: „Ne nyomd, ez fáj!”, de jön egy másik hang: „Jó, 
jó enyhül már!”

Ahogy a tizenegyedik ének írja:
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„A nap közelébe se kerülhet bárki anélkül, hogy tüzzé ne válna.
Ugyanígy a legtisztábbat, az Úr K¥¢£át se közelítheti meg senki anélkül, 

hogy át ne menjen a szigorú tisztító folyamaton, ami fájdalmas ugyan, de 
valójában gyógyszer, melyet az Úr saját kezûleg ad be.”

Köszönöm!

Szolgád: Gad§graja d§sa

Gandharva 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¤

Frissen él az emlékezetemben az a kép, amikor a tavalyi év utolsó elõtti 
napjaiban, épp amikor a „szeretet ünnepén” guru-p¡j§t és hosszú k¦rtanát 
tartottál.

Figyelmed középpontjában a szent név és R§dhe-¼y§ma állt.  A mah§-
mantra éneklése minden kételyt, aggodalmat eloszlatott, felvidította a szí-
veket, és táncra késztette a bhaktákat. Felemelõ volt, eksztatikus és magával 
ragadó.

E jeles napokon, karácsonykor, költõk, írók, keresztény teológusok pró-
bálnak meg a szeretetrõl értekezni, de sajnos nem sok sikerrel. A hiányos el-
méleteknél és a szép szavaknál nem tudnak többet ajánlani. A szereteterõl 
szóló tanítások esszenciáját megtaláljuk a k¦rtanáidban, mert igazi boldogsá-
got és különleges kegyet jelent egyszerre. 

Szívem rossz tulajdonságokkal és szennyezõdésekkel teli, de talán van 
egy esélyem: megkaptam tõled a szent nevet!

Hálát, eltökéltséget és inspirációt ébresztesz bennem. Így világossá teszed 
a célt és a hozzá vezetõ utat. Ez mind a te kegyed! Köszönöm.

Guru Mah§r§ja ki jaya!

Jelentéktelen szolgád: Gandharva d§sa
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G§ndharvik§ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to you on this most aus-
picious day of your appearance. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.

Every year I find it difficult to find the words to glorify you simply be-
cause it’s such a lofty undertaking and there simply aren’t enough words. I 
can only speak from my heart however unrefined it might be.

Guru Mah§r§ja, you are the most amazing devotee I have ever met or 
am ever likely to meet.  Your strength and sense of purpose in your spir-
itual life not only sustains you but others around you too. Because of your 
dedication and devotion to your Guru Mah§r§ja and Their Lordships you 
attract others to you. You are like a magnet, pulling others to you.  I have 
never witnessed such tenacity and strength of character in a person so fixed 
on one purpose.    

Guru Mah§r§ja, I am so grateful for that tenacity in your nature because 
it has helped me so much because even when I’m in my darkest place, you 
are my north star. You seem to find a way through to me. You have never 
let go of me or given up on me. You even break into my dreams frequently 
and help me to believe that it’s ok to keep trying to go on especially when 
times are so difficult and my heart is not in it. You have taught me that the 
ever youthful heart can keep on striving, even though its casing is worn.

Thank you for always being there for me and Nad¦ya Ma£i. There just 
aren’t enough words to express my gratitude to you.  I can only say...  thank 
you with all my heart.

Your servant,
G§ndharvik§ dev¦ d§s¦
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Hari d§sa, Bhaktin Katy, 
Draupad¦ dev¦ d§s¦, Ra¯ga dev¦ d§s¦, 

and L¦l§ dev¦ d§s¦
Hare K¥¢£a Guru Mah§r§ja, 

Please accept my humble obeisances.
Although I’m many miles away in New Zealand, I have had a chance 

to rekindle my spiritual life with the help of your podcasts; it is so nice to 
be able to download and listen to your lectures and k¦rtana. I have three 
beautiful K¥¢£a conscious children who are also a big inspiration to me; my 
eldest daughter reminds me of who I am quite often as sometimes I get car-
ried away. One incident I remember recently was when I was dancing and 
singing to a devotional tune and on comes Gaura Hari and I said,  „They 
are singing about me!,”  to which she said, „But Daddy you’re ‘D§sa,” I 
thought this was so cute.

We had an altar built recently and are installing Gaura Nit§i deities on 
Gaura P¡r£¦m§, which the whole family is looking forward to. I am fortu-
nate to be blessed with such beautiful devotee children, and their preach-
ing is so strong that even their Mum has taken to chanting and supports me 
on my six hour journey to Christchurch so we can visit the temple there as 
it’s the nearest.

Dear Guru Mah§r§ja, we all hope you have a wonderful vy§sa-p¡j§.

From the New Zealand (Dunedin) y§tr§.
Your servants, Gaura Hari d§sa, Bhaktin Katy, Draupad¦ dev¦ d§s¦, Ra¯ga 

dev¦ d§s¦, and L¦l§ dev¦ d§s¦.
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Gaura-bh§vana dev¦ d§s¦ 
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da. All glories 
to you.

I don’t know how to glorify you, how to put into words your greatness 
that is obvious for all those who are not blinded completely by the illusion 
of material existence.

Fortunately I am one who gained your association and guidance by which 
only I can hope for liberation, understanding my real self, my eternal con-
stitutional position as a servant of Lord ¼r¦ K¥¢£a.

Your firmness, resoluteness and persistence in following ¼r¦la Prabhup§da’s 
footsteps are exemplary. You are always ready to fire others with enthusi-
asm for joining ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu’s mission. For those who are will-
ing to hear you pour the sweetest nectar in their ears. you are never tired to 
answer those who are inquiring about the Absolute Truth. you are forgiv-
ing, patient, appreciating the most insignificant humble service offered to 
your Lord by any aspiring devotee.

Dear Guru Mah§r§ja, since I am not qualified to speak, let me quote a 
verse from ¼r¦mad-Bh§gavatam in which Vidura expresses his gratefulness 
towards Maitreya Muni for being his master in spiritual life.

’But, my dear sir, I am obliged to you because now I can understand that this 
material manifestation is without substance, although it appears real. I am con-
fident that by serving your feet it will be possible for me to give up the false idea.’ 

I hope that step by step I will achieve that level of understanding when I 
will be able to appreciate properly your precious guidance and care.

Thank you.

Your servant
Gaura-bh§vana dev¦ d§s¦ 
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Gaura K¥¢£a d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! 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

Nemrég tértem vissza Indiából, ahol sikerült eltöltenem egy kis idôt a 
Govardhana hegy lábainál lévô Bhaktivedanta Ashramunkban. Hosszú-
hosszú évek óta elôször nem volt más feladatom, mint csak japázni, olvasni 
¼r¦la Prabhup§da könyveit és elzarándokolni azokra a szent helyekre, ahol 
¼r¦ K¥¢£a megnyilvánította kedvteléseit. 

Próbáltam meditálni azokon a tanításokon, kedvteléseken, amelyeket 
csodálatos könyveidben az elmúlt években megosztottál velünk. Minden 
meditációs törekvésembe belekúszott azonban egy gondolat, amely min-
dennél erôsebb volt, hogy soha eddig a pillanatig nem találkoztam olyan 
K¥¢£a-tudatos irodalommal, amely tökéletesebben, s számunkra, feltéte-
lekhez kötött lelkek számára érthetôbben adta volna át ezt a transzcen-
dentális kincset, amely kifejleszti bennünk a vágyat, hogy szeretettel szol-
gáljuk az isteni R§dh§-ku£¨át és Govardhana hegyet, R§dhik§t és ¼y§mát 
V¥nd§vanában (r§dh§-ku£¨am giri-varam aho r§dhik§-m§dhav§sam).

Egyik alkalommal a BHAKTI Fôiskolán tartottál elôadást a szent 
dh§máról, s megmagyaráztad Mayapur és V¥nd§vana dicsôségét, s jelen tô-
ségét, s azt, hogy K¥¢£a a bhaktái odaadó szolgálatának megfelelôen bárhol 
az anyagi világban meg tudja nyilvánítani örök lakhelyét.  Megvalósításaid 
áradata magával ragadott, s bár ez kemény szívemet általában nem jellemzi, 
elkezdtem vágyni ¼r¦ V¥nd§vana dh§ma társaságara.

¼r¦la Prabhod§nanda Sarasvat¦ így ír: „Meditálj mindig V¥nd§vana 
örömteli hajlékán, ahol a papagájok örökké R§dh§ és K¥¢£a nektári tulaj-
donságairól énekelnek, és ahol a fák, indák, virágok, gyümölcsök és ágak 
mind a hely szépségét növelik. Mindig boldogok, mert teljesen R§dh§ Ura 
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szolgálatában vannak lefoglalva. Bárcsak mindig meditálhatnék az eksztázis 
ezen elbûvölõ hajlékán.” (¼r¦ V¥nd§vana Mahim§m¥t§ 17. ªataka, 97. vers)

Két nap múlva egy sms-ben megemlítettem ezt neked, amire a válaszod 
ennyi volt: „Come NVD” – Gyere Új Vraja-dh§mába!. Két hét múlva egy 
maratoni OT-nk éppen Új Vraja-dh§mában volt.

Egyre gyakrabban hangsúlyozod, hogy Új Vraja-dh§ma nem különbö-
zik ¼r¦ V¥nd§vana-dh§mától, s próbálsz bennünket képesítetté tenni ennek 
megtapasztalására. P§van¦ m§t§j¦nak szóló tanításaid, amelyeket az eltávo-
zása elôtti idôszakban adtál a gyakorlatban is bizonyította mindezt.  Úgy 
érzem, hogy akkor ¼r¦ ¼r¦ R§dhe ¼y§mával és Új Vraja-dh§mával való kap-
csolatomnak egy új, mélyebb aspektusa nyilvánult meg számomra.

Guru Mah§r§ja! Köszönöm, hogy lehetôséget adsz a szolgálatodra, bár 
teljesen képesítetlen vagyok rá.

Érdemtelen szolgád:
Gaura K¥¢£a d§sa

Gaurama£i d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! 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 sivarama svamin iti n§mine

Elesett helyzetem miatt nem tudlak megfelelõen dicsõíteni, mégis na-
gyon örülök és köszönöm, hogy meditálhatok rajtad, és ebben a felajánlás-
ban újra emlékezhetek rád vy§sa-p¡j§ ünnepséged alkalmából.

Az elmúlt évben is számos rendkívüli élményben volt részem veled, me-
lyek mindegyikén egy tiszta bhakta kiváló tulajdonságát nyilvánítottad meg. 
Ahogy felidézem néhányukat, az egyik kedves emlék szól a leghangosab-
ban bennem. Elhívtam el egy vendéget a prédikáló programodra, amit a 
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budapesti templomban szoktál tartani. Természetesen elõre tudtam, hogy 
pusztán a templom látványa nagy sikert fog aratni a vendégemnél és persze 
az elõadásod, a bhakták kedvessége, a bhajana és az ízletes pras§dam szintén 
lenyûgözi majd, és felejthetetlenné teszi számára azt az estét. Arra viszont, 
hogy olyan szerencsében lesz része, ahogy történt, nem számítottam.

A program kezdete elõtt több mint fél órát beszéltetek személyesen. Ko-
rábban már sok különbözõ helyzetben láthattam, vagy hallhattam, ahogy 
prédikálsz. Részt vettem a leckéiden, figyeltelek, ahogy a bhaktákkal bánsz, 
olvastam a leveleidet, ámultam az elõadásaidon, a nyilvános esteken vagy 
gyakran hallgattam, ahogy épp a podcastodon beszélsz. Ezek mindegyikén 
más és más hangulatban, az adott helyzetnek megfelelõen, ugyanolyan tö-
kéletesen prédikálsz. Azon az estén hárman ültünk ott, te, a hölgy és én, 
ez alkalommal így tettél csodát. Ahogy ¼r¦la Prabhup§da is mondta, hogy 
õ úgy tett csodát, hogy a végtelen alacsony helyzetbõl érkezõ személyeket 
is a legmagasabb lelki helyzetbe emelte. Ezen az estén is egy ilyen esemény 
kezdetének lehettem részese. Ahogy a különbözõ témákat vitattátok meg, 
én csendben figyeltem, hogy kanyarodsz határozottan, mégis finoman min-
den alkalommal a Bhagavad-g¦t§ egy-egy igazságára. Mivel korábbról már 
ismertem a hölgyet, tudtam, hogy egy kultúrált, mégis – mint mindenki 
ebben a világban – elég zavart személyrõl van szó. Amilyen szépen kezelted 
és tisztelettel bántál vele, most teljesen nyugodtnak tûnt. Fantasztikus volt 
tapasztalni a mély meggyõzõdésed ¼r¦la Prabhup§da tanításaiban, K¥¢£a 
szavaiban és a mindent elsöprõ erõdet, amivel igyekeztél azt az üzenetet 
egy szerencsés léleknek átadni. Látszott, hogy a hölgy tudata percrõl percre 
emelkedik a veled való társulás hatására. Tisztelettel figyelt téged, és értett 
egyet az általad képviselt elvekkel. Számomra ez a fél óra teljesen lenyûgözõ 
és nagyon inspiráló élmény volt. Köszönöm, Guru Mah§r§ja.

A program után néhány nappal találkoztam a vendégünkkel, akinek – 
miután kifejezte, hogy mennyire jól érezte magát –, elsõ kérdése az volt, 
hogy van Mah§r§ja. A kérdésnek nagyon megörültem, teljesen szíven ta-
lált, és megértettem, hogy ennek a léleknek sikeressé vált az élete. Azóta 
igyekszem a lelki élet különbözõ gyakorlati részein is elõsegíteni. 

A Caitanya-carit§m¥ta így ír ezzel kapcsolatban:

s§dhu-sa¯ga’, ’s§dhu-sa¯ga’ — sarva-ª§stre kaya 
lava-m§tra s§dhu-sa¯ge sarva-siddhi haya
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„Minden kinyilatkoztatott szentírás véleménye az, hogy ha csak egy pil-
lanatra is élvezhetjük egy tiszta bhakta társaságát, teljes sikert érhetünk el.” 
(Cc. Ml. 22.54)

Kedves Guru Mah§r§ja! Köszönöm a tökéletes példád a prédikálásban, 
és a lelki élet minden területén. Kérlek, áldj meg, hogy mindig lótuszlá-
baidra emlékezzek, hûen tudjam követni és hatékonyan terjeszteni ¼r¦la 
Prabhup§da tanításait. 

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 you, the authentic and full-fledged representative of ¼r¦la 
Prabhup§da and the gau¨¦ya-vai¢£ava-parampar§.

Another year has come by in our relationship. It is almost 18 years since 
I first heard your bhajans on a tape, seen your picture shown to me by the 
devotees, and met you personally in the first Budapest temple. Such a long 
time looks for maturity in our relationship. However I feel that it is still 
budding, at least from my side. I try to stay true to our bond, and pray for 
the ability to open my heart to the love for R§dhe-¼y§ma that you radiate. 
It is a peculiar triangle, with R§dhe-¼y§ma, you, Their confidential servant, 
and me, the aspiring novice in the angles, and prema in the middle. 

As a neophyte devotee, I am not at all qualified to judge the depth of 
your attachment to R§dhe-¼y§ma, but I feel that my faith and shallow re-
alization as well as the years of me being around you give me a solid basis 
to believe that you are a perfectly self-realized devotee. Of course it is not 
convenient for you to hear such praise and maybe even it is not completely 
proper for me to express this, but still I am convinced that the flower of 
bh§va is in full blossom in your heart, while simultaneously you distribute 
the sweet fruits of prema to everyone close to you. So the two angles of the 
triangle are radiant with golden light. The love of the pure devotee has 
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brought R§dhe-¼y§ma to the earth, to Hungary, and has manifested the 
ever-resplendent holy dh§ma in our vicinity. You shower us with the reali-
zations of siddh§nta and rasa-tattva in your books. Maybe it is also improper 
to say, but in my opinion your books are the most significant contribution 
to the gau¨¦ya vai¢£ava literature after ¼r¦la Prabhup§da’s. 

People in this world desire security, peace and happiness. Little they 
know that the material world is simply not designed for this. Just the oppo-
site, it is designed for constant suffering, insecurity, strife and tragedy. Even 
as devotees sometimes we are carried away by situations that seem to give 
us mental peace, and a solution for our everyday problems of life. It would 
seem natural that in spiritual life we got a shelter beyond the dualities of 
life, a vantage point that is immovable and unhsakeable. This is the shelter 
of guru, and the association of the devotees. But accidents happen even on 
the royal road, so sometimes the devotee finds himself without the shelter 
of the guru, as the strength of Kali-yuga may influence even the great souls. 
Then the tender faith of the devotee is shaked and it is even more difficult 
for him to find shelter at K¥¢£a’s lotus feet. I am proud to be confident that 
I have the completely, perfectly secure shelter of you, and I am sure that 
I will never be without it as long as I myself stay true to it. you are in the 
personal company of R§dhe-¼y§ma, even while in this world. People desire 
the best, the first-class things in life. I am proud to say that I have the best, 
the first-class guru, you could not wish for better. People may desire wealth, 
fame, material happiness, and so many things. But I know that I have the 
real treasure, because I have you. It is hard to imagine how this great for-
tune fell upon me, but after all, it is a reality, the ultimate reality, to which 
you are awakening me. I am happy to live by the promise that the gates to 
R§dhe-¼y§ma’s pastimes are wide open by you, and I pray for the strength 
to go all the way, especially because you desire it so much. I would like to 
be unmotivated like Prahl§da Mah§r§ja:

„O my Lord, I am your unmotivated servant, and you are my eternal 
master. There is no need of our being anything other than master and serv-
ant. you are naturally my master, and I am naturally your servant. We have 
no other relationship.” (SB 7.10.6.)

your insignificant servant,
Gaur§¯ga d§sa       
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Gaura Nit§i d§sa                                                
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

vande ’ha° ªr¦-guro¤ ªr¦-yuta-pada-kamala° ªr¦-gur¡n vai¢£av§°ª ca
ªr¦-r¡pa° s§graj§ta° saha-ga£a-raghun§th§nvita° ta° sa-j¦vam
s§dvaita° s§vadh¡ta° parijana-sahita° k¥¢£a-caitanya-deva°
ªr¦-r§dh§-k¥¢£a-p§d§n saha-ga£a-lalit§-ªr¦-viª§kh§nvit§°ª ca

Elõször is nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy szívem tisztátalanságai ellené-
re milyen rendkívüli módon ragaszkodom hozzád. Igen szerencsésnek tar-
tom magamat, hogy találkozhattam veled, hogy elfogadtál tanítványodnak, 
és remélem, ki tudom mutatni a hálámat mindazokért, amit teszel értem.

Gurudeva, 
krip§ bindu díy§  koro ei d§se 

trn§pekh§ ati hína.

Mint tanítványodnak kötelességem megpróbálni, hogy megfelelõ mó-
don dicsõítselek vy§sa-p¡j§ napod alkalmából. Bárcsak minden nap meg-
jelenési napod lenne, akkor legalább kényszerítve érezném magamat veled 
kapcsolatban a helyes viselkedésre, a helyes magatartásra. Különben sajnos 
elõfordul, hogy napokig alig gondolok rád, hisz „annyi dolgom van”. M§y§ 
nagyon erõs még.

Amikor ezeket a sorokat írom, a szent Mayapur-dh§mában tartózkodsz. 
Azt hiszem, nagyon szeretsz ott lenni, elnézni a tájat a Gangesz partján, és 
meditálni az Úr Caitanya kedvtelésein. Bizonyára lejársz a folyóhoz is, hogy 
megfürödj, bár Magyarországon igen könnyen megfáztál az utóbbi idõben. 
De ott, a szent dh§mában azért más a helyzet, és remélhetõleg jóval mele-
gebb is van, mint nálunk. No, mindegy, te igazán tudod, hogy mit tegyél, és 
mit ne tegyél. 

Egyszer tanítottad, hogy fürdéskor kis p¡j§t kell tartanunk Gangesz anyá-
nak, a tenyerünkkel merjünk egy kis vizet és szeretettel, tisztelettel ajánljuk 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

128

vissza a folyónak. Hiszen mi mást is tehetnénk, mi mást ajánlhatnánk fel, 
mint amit tõle kapunk. Ugyanígy mi mást ajánlhatnék fel tiszteletem és 
szeretetem jeléül, mint egy parányi cseppjét annak a mérhetetlen kegynek, 
amit tetteid hömpölygõ folyójából jelentéktelen személyem ki tud merni, és 
át tud nyújtani, mint a szívemben õrzött emlékeimet rólad.

Tat tvam asi – te vagy az, aki nekem mindent jelentesz
Engedd meg, hogy felidézzem a K¥¢£a-tudat magyarországi elsõ lépéseit, 

mert ebben az idõszakban ismerhettelek meg a legközelebbrõl, mint embert, 
mint egy különleges képességgel (felelõsség vállalás másokért) megáldott 
személyt. Szerényen és egyszerûen jöttél, s bár igyekeztél minden feltünést 
elkerülni, nem tudtad eltakarni lelki ragyogásodat. Lehet, hogy sütött a 
nap a Vörösmarty téren, amikor elõször feltûnt magas alakod, de lágy barna 
pullóveredben és ISKCON papucsodban (ami azért meglehetõsen szokatlan 
látvány volt akkoriban az utcán közlekedõ emberek között) te voltál a fény-
hozó, rád tekintett mindeki hunyorogva. Ahogy ott álltál, csak mosolyogtál, 
és néhány percnyi bizalmas beszélgetés után el is tûntél, mint amikor a nap 
elbújik játékosan a felhõk mögé. Eltûntél, de csak azért, hogy igazi fényed 
teljében megjelenj, legközelebb már sanny§s¦ként  egy kis szoba homályos 
hátsó felében. Az egyszem állólámpa fénye nem tudott vetekedni azzal a 
lelki sugárzással, ami belõled áradt, hát még, amikor elkezdtél énekelni, el-
kezdtél mesélni. Emlékszem, hogy a Bhagavad-g¦t§ elsõ verseit mondtad el, 
majd egybõl a Mah§bh§ratára fordítottad a szót, és meglepõ részletességgel 
mutattad be az eseményeket, miközben Laba¯ga prabhu fordította le sza-
vaidat. Egy pillanat alatt beloptad magadat a szívünkbe, s remélem, onnan 
soha nem fogsz kilépni.

Elhoztad nekünk ¼r¦la Prabhup§dát is, AZ EMBERT ebben a pokoli 
korban, aki képes volt világosságot teremteni vak életünkben. Nélküled 
vajon ki figyelt volna fel rá, hiszen homlokegyenest az ellenkezõjét tanította 
mindannak, amit az iskolában és az „életben” tanultunk addig.

És végül természetesen magaddal hoztad az Urakat is.

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

Én még azelõtt soha nem láttam olyan gyönyörû Isteneket, mint amilye-
nekkel te megjelentél. Vonzó, gyönyörû formájuk, és titokzatos mosolyuk 
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mindig visszahúzta az elmélet feléjük, hiába tombolt bennem az anyagi világ 
iránti kiváncsiság.

Idõvel egyre többet megtudtam rólad, s ezen belül fõleg arról, ahogy ¼r¦la 
Prabhup§da iránt elkötelezted magadat. Mindig emlegetted Prabup§da sza-
vait, vágyait, mindig rá hivatkoztál, bármit is mondtál vagy javasoltál. Igazi 
Prabhup§da követõként egybõl a könyvosztást kezdted hangsúlyozni, amit 
azóta sem hagytál abba. Védted, óvtad az újszülött magyar yatrát, és nem 
engedtél a közelünkbe senkit, nehogy megfertõzõdjünk valami félreértéssel. 
Így viszont mindent magadra kellett vállalni, s nem csak a lelki tudományt, 
hanem az anyagiakat is te tanítottad nekünk. Szegény ember vízzel fõz – 
mondja a köznép, de ebben az esetben csak a látszat mutatta, hogy szegény 
vagy. Minden kincs birtokában voltál, K¥¢£a – Day§l-Nit§i Gaura-Hari for-
májában – személyes társadként kísért el missziódra. De ugyanúgy, ahogy 
Prabhup§da is tette, türelmesen vártál és bíztál bennük, hogy mikor mit 
nyilvánítanak ki a prédikálás során. Az egyszerû körülmények minket véd-
tek meg a túlzó elképzelésektõl, a hamis büszkeségtõl, a lustaságtól. Mert 
ha akartunk valamit, akkor keményen meg kellett dolgoznunk érte. És 
akartunk, Baladeva prabhu vezetésével akartunk egy szép saját központot 
(a Máriaremetei úton végül sikerült is), hiába élveztük S¦t§ m§t§j¦ék ven-
dégszeretetét oly nagyon a Páfránykert utcában. Emlékszem az elsõ nagy 
k¦rtanára az új házban. Mennyi energia, mennyi vágy és akarat sûrûsödött 
bele abba az õrült körforgásba, ahogy bejártuk a ház minden szegletét. Az-
tán a hétköznapok során mindegyikünkkel oly bensõséges, és közvetlen 
voltál. De hát ki más tehette volna meg mindezt? Persze akkor még volt rá 
energiád, és bizony szükség is volt rá, hiszen mi másért küzdöttünk volna 
meg a nehézségekkel, mint az irántad érzett hála és szeretet ösztönzésére?!

Manapság kezd kibontakozni Magyarországon a Prabup§da által elkezdett 
forradalom második hulláma, és mindez bizonyítja, hogy ¼r¦la Prabhup§da 
teljes kegyét megkaptad, tökéletesen felhatalmazott képviselõje vagy. Már 
nincs idõd minden tanítványoddal közvetlenül együtt lenni, de talán nincs 
is erre szükség. Felnõtt egy új generáció, és mindenki tudja a dolgát. Az 
idõs bhakták egymást segítik, ha szükség van erre, a fiatalok pedig bízhat-
nak bennük, mert átörökítetted a tudásodat, és fõleg az elkötelezettségedet 
¼r¦la Prabhup§da, és az Urak iránt. Rendkívüli eredményeket mutatsz fel a 
Krisna-völgy és Budapest irányításával, és igen hatékonyan tartod a lelket a 
kis központok vezetõiben is. Ugyanakkor addig nem nyugodtál, míg ki nem 
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találtál egy olyan módszert, ami a tanítványok személyes kapcsolatát is meg-
valósítja, és ez a „podcast”-od. ¼r¦la Prabhup§da reggeli sétáira emlékeztet, 
ahogy váltogatva a témákat belemész a gyakorlati kérdések sûrûjébe, néha 
kérdésekre válaszolsz, máskor cáfolod az eltéréseket vagy tanítasz minket 
hatékonyan prédikálni. Ugyanakkor ahogy Prabhup§da szavait is oly sokan 
inspiráló forrásként fogadták el, podcastod a napi lelkesedés, az ismételt 
újrakezdés forrása a számunkra. Úgy élsz távol, hogy mindig velünk vagy, 
nem csak az utasításaid, hanem a hangod révén is. 

Végül, de nem utoljára szeretném dicsõíteni könyveidet. Ismét Prabhu-
p§da példája merül fel bennem, aki oly sok egyéb szolgálata mellett min-
dig nagy energiát fektetett a könyvei megírásába. És ha visszatekintünk 
egy évtizedre, bizony fantasztikus lista kezd kibontakozni a filozófia és a 
bensõséges irodalom terén is. 

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

ªr¦-caitanya-mano ‘bh¦¢±am      sth§pita° yena bh¡-tale 
svaya° r¡pa¤ kad§ mahya°      dad§ti sva-pad§ntikam

R¡pa Gosv§m¦ volt az elsõ az Úr Caitanya megjelenése után, aki a drá-
mairodalom terén rendkívül fontos és ugyanakkor igen vonzó írásokat alko-
tott meg. A K¥¢£a V¥nd§vanában sorozatoddal ezt ismételted meg pár éven 
belül. Könyveid nem csak a jelenkor, de több generációra elõremenõleg 
is alapvetõ helyet fognak betölteni a bhakták életébe. A kezdõk számára 
útmutatást, rendszerezett tanulási lehetõséget biztosítanak, a haladóknak 
pedig bizonyítékul szolgálnak a bensõséges odaadó szolgálat végzésének he-
lyes módjára és eredményére. 

Kedves Guru Mah§r§ja! Kérlek, ne haragudj rám, hogy oly sok nehéz-
séget okoztam neked viselkedésemmel, „ötleteimmel”, gyengeségemmel. 
Remélem, hogy kegyes apaként megbocsátasz nekem, hiszen biztosan látod 
a jószándékot bennem. Igazán nem gondoltam az elején, hogy ilyen nehéz 
lesz legyõzni önmagamat, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, 
hogy ne kelljen szégyenkezned miattam.

Kérlek, továbbra is vigyázz rám, légy kemény, ha kell, és tégy, amit jónak 
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látsz. Mindenben rád bízom magamat, te vagy az uram, te vagy a mesterem 
életrõl-életre.

Tudom, úgy gondolod, „ez a Gaura Nit§i igencsak érzelmes húrokat pen-
get már megint”. Igen, nem tudok más lenni. Így élsz bennem most, és így 
fogsz bennem élni, amikor folytatod majd utadat, s követed legszeretettebb 
gurudat, ¼r¦la Prabhup§dát mindenhová. Remélem egyszer én is veled lehe-
tek.

Elesett szolgád: 
Gaura Nit§i d§sa                                                

Bhakta Gergelics Balázs
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Holnap lesz ¼r¦ ¼r¦ Day§l Nit§i Vijaya Gaur§¯ga 15. születésnapja. Már 
nagyon várom. Biztosan nagy k¦rtana lesz, szép leckét fogsz tartani, sok szép 
vai¢£ava gyûlik majd össze, és finom pras§dam is lesz. Ugyanúgy, mint 15 
éve.

Emlékszem milyen sokan voltunk akkor abban a kis templomban! Min-
denhol bhakták voltak. Valahogy sikerült bejutnom a templomszobába, és 
leülni az egyik sarokba. Szerencsére jól láttam mindent. Emlékszem nagy 
abhi¢eka ceremónia volt. Soha nem láttunk még ilyent azelõtt. Nem sokat 
értettem az egészbõl, mert nagyon fiatal bhakta voltam, de éreztem, hogy ez 
egy ünnepélyes és jelentõs esemény. Sok Prabhup§da-tanítvány is volt ott, 
és angol bhakták, Abhimanyu prabhu és Caitanya Candra prabhu, akikre 
félistenekként tekintettünk.

Most már egy kicsit jobban meg tudom érteni ennek az eseménynek 
a jelentõségét. Az, hogy Gaura-Nit§i eljöttek hozzánk Magyarországra, 
egy új korszak kezdetét jelentette. 15 év elteltével már látszanak ennek a 
dicsõséges korszaknak a ragyogó elõjelei. Szinte hihetetlen, hogy abból a kis 
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máriaremetei családi házból, annak a maroknyi bhaktának az erõfeszítéseibõl 
nõtt ki mindez. 

Hatalmas templom Budapesten, biofarm, sikeres könyvosztás, prédikáló 
programok, és még sorolhatnánk.

Igazából a Te kegyedbõl és erõfeszítésedbõl történt meg e csodás fejlõdés. 
Szeretett lelki tanítómestered fáradhatatlan szolgájaként rendíthetetlenül 
küzdesz, hogy kövesd utasításait. Hány harcot kellett megvívnod, mennyi 
fejfájást és álmatlan éjszakát kellett elviselned azért, hogy elégedetté tedd 
Õt! Sohasem fogjuk megtudni, mennyi áldozatot vállalsz érte. Ez azért van, 
mert szereted Õt.

Fényesen ragyogó utat mutatsz ezzel a lelki életben. Nekünk is folyama-
tos offenzívában kell lennünk, fejfájást és elmebeli gyötrelmeket elviselve 
azért, hogy kövessük utasításaidat és fejlõdjünk a lelki életben.

Ahogy egy régi leckében mondtad: „a legfontosabb utasítás az, hogy min-
dig emlékezzetek K¥¢£ára, és sose felejtsétek el Õt!” Ó milyen egyszerûnek 
tûnik! Igazából tényleg egyszerû, de nekünk minden nehéz és bonyolult. 

Valahogy itt lehetek én is ¼r¦la Prabhup§da mozgalmában, a te lelki csa-
ládodban. Tudom, hogy semmit sem tettem ezért. Szeretném kihasználni a 
lehetõséget, szeretném befejezni ezt az alacsonyszintû anyagi létezést. Sze-
retnék egy jó tanítványod lenni. Kérlek, kegyesen engedd meg ezt nekem!

Szolgád: 
Bhakta Gergelics Balázs

Bhaktin Gesztesi Orsi
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának és lótuszlábadnak!

Szeretnélek köszönteni megjelenésed napja alkalmából, kifejezni hálámat 
és köszönetemet, hogy egy olyan senkit, mint én, kegyedben részesítesz.

Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy vagy, hogy segíted utunkat 
K¥¢£a elérésében, bátorítasz, támogatsz, és legfõképpen lelkesítesz minket 
az odaadó szolgálatra könyveiden, leckéiden, bajanáidon keresztül.
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Egy folyóhoz tudnálak hasonlítani téged. Egy folyóhoz, ami sebesen ha-
lad célja felé, s mégis bármerre jár útja során, lelki gazdagságot, felvirágzást, 
boldogságot és hatalmas energiát hagy maga után, ami nem kétséges, hogy 
honnan ered. Elmosva minden (emberi) mocskot, csak szépséget hagy maga 
után. Magam is részese voltam e folyamnak (többször is). Leírhatatlan ér-
zés, a szívem is összeszorul, ha rágondolok.

Szeretnélek mégegyszer köszönteni ezen a szép napon, és mégegyszer 
megköszönni neked azt a rengeteg fáradozást, amit K¥¢£áért teszel, és azt 
a rengeteg kegyet, amit tõled kapunk, azt a példamutatást, amit én csak 
ámulva nézek, és csak reménykedni tudok abban, hogy valaha is az árnyé-
kába érek.

Maradok örökké hû szolgád: 
Bhaktin Gesztesi Orsi

Ghanaªy§ma d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Kedves Guru Mah§r§ja! Ami számodra biztosan nem volt titok, nekem 
is az évek során kezd nyilvánvalóbbá válni. Az elesettségemrõl beszélek, 
arról, milyen alacsonyrendû vagyok. Ezt kezdem felismerni, és a felismerés 
hatása alatt, kérlek szépen, add áldásodat, hogy biztosan kitaláljak az anyagi 
lét égetõ, mardosó sûrû erdejébõl, és megízlelhessem R§dhe-¼y§ma hûsítõ 
lótuszlábainak tiszta szolgálatát.

Egy hónappal ezelõtt itt járt Coventrybõl Harid§sa prabhu. Azt beszélik, 
hogy azt mondtad róla, Guru Mah§r§ja: „a bhaktáknak meg kell tanulniuk 
úgy szeretni K¥¢£át, ahogy õ teszi.” Néhány napot töltött itt, és minden 
mozdulatát figyeltem, ahogy már régóta. A ¼r¦mad-Bh§gavatam leckét így 
kezdte: „Nem tudok sokat, csak egy keveset, de ebben a kevésben teljes hi-
tem van” – ez a mondat jut most eszembe, és így borulok a lótuszlábaidhoz, 
kedves Guru Mah§r§ja! Nem sok mindent tudok, de egyet igen. Ha teljes 
szeretettel meghódolok és megszilárdulok a szolgálatodban, biztosan kiju-
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tok az anyagi világból és valódi tiszta szeretõ szolgálatot végezhetek ¼r¦ ¼r¦ 
R§dhe-¼y§mának, a bhaktákon keresztül. Ezt az egy dolgot tudom, és ebben 
teljes hitem van.

Kedves Guru Mah§r§ja! Minden dicsõséget neked! Biztosan tudom, hogy 
elfogadsz, és kérlek, add áldásaidat, hogy én is ezt tegyem. Elfogadjalak sze-
retettel, mint örök jóakarómat és megmentõmet. Ez a leghõbb vágyam. 

Szolgád: 
Ghanaªy§ma d§sa

G§ndharvik§ prema d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked megjelenésed áldott napján!

Évente egyszer magasztalni a tulajdonságaidat: milyen csekély viszonzása 
annak, amit tõled kapunk! Na p§raye ’ham: valójában nem tudjuk visszafi-
zetni.

Amikor a felajánlásodra gondolok, mindig az jut eszembe, végre itt a 
lehetõség, hogy mindent megköszönhessek neked, amit kapok tõled, de az-
tán eszembe jut, hogy nem erre való a vy§sa-p¡j§ felajánlás. Miért nem te-
szem meg ezt évközben, bármikor? Nem tudom, de most végre kihasználom 
a lehetõséget!

Köszönöm, hogy pár éve elmehettem veled Indiába. Önmagában is kü-
lönleges élmény India, de melletted  – örökre az elmémbe véste magát ez 
az út. Remélem, nem zavartam meg a meditációdat, a munkádat a jelenlé-
temmel.

Hihetetlen volt veled lenni, a védõszárnyaid alatt. Veled jó volt lekésni 
a repülõgépet, jó volt elakadni a Gangeszen, melletted még lázas beteg-
nek is jó volt lenni. Köszönöm, hogy meglátogattál a betegágyamnál, és 
adtál nekem a gyógyszeredbõl. Jó volt pras§damot osztani és fõzni neked, bár 
ilyenkor az embernek görcsbe rándul a gyomra, vajon nem rontja-e el még 
az elronthatatlan ennivalót is. Köszönöm, hogy moshattam rád, és hogy 
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minden nap fûzhettem virágfüzért R§dh§-D§modarádnak! (Bár ha tudtam 
volna, hogy mire a nyakukba kerül, megbarnul az egész, másfajtát csináltam 
volna.) 

Köszönöm, hogy bhajanázhattam veled a párszemélyes bhajana csapatod-
ban és hallhattam, ahogy tanulod az új dallamokat!

Köszönöm, hogy engem is megvizsgálhatott az akupunktúrás orvos és 
jógaoktató, nélküled nem tanulhattam volna meg, hogyan változtathatok a 
fizikai állapotomon. Remélem, egyszer elég erõs leszek ahhoz, hogy megint 
minden reggel jógázzak, mert amikor nem csinálom a feladatokat, úgy ér-
zem, feleslegesen dobtad ki a pénzt, amit rám költöttél.

Micsoda idõk voltak! Egész nap lelki világ!
Köszönöm, hogy még a régi templomban pár hétig enyém volt a lehetõség, 

hogy tisztítgassam a szemüvegedet! Látod, még ezt sem köszöntem meg! 
Akkor még azt se tudtam, hogyan kell rendesen szemüveget pucolni, hiába 
voltam évtizedek óta szemüveges. De most már megtanultam, úgyhogy ha 
bármikor szakszerû szemüvegtisztításra lenne szükséged, remélem, a közel-
ben leszek…

Köszönöm, hogy a régi templomban egymás melletti szobában dolgoz-
hattunk, és majdnem minden ebéd után elrendelhettem magamnak egy pár 
perc mah§ tálca-mosogató és törölgetõ akciót. Jó volt tûzközelben lenni, és 
vadászni a kegyet, ami karnyújtásnyira volt tõlem. Ebbe az új templomba 
átköltözni ezért számomra személyes veszteségekkel járt.

Köszönöm, hogy azért itt is akadt szolgálat és néha felmehettem az üveg-
rezidenciádba takarítani. Már maga a légkör is olyan más odafent, mintha 
tényleg az univerzum felsõbb szféráiba lépne az ember, nemhogy takarítani 
ott!

Köszönöm, hogy két marathonon át fordíthattam a bhaktáknak küldött 
sms-eidet. Nem mondom, hogy nem volt kihívás, hiszen az én gyatra kis 
angoltudásommal, ráadásul annál is csekélyebb lelki megvalósításaimmal 
az üzeneteid olyanok voltak számomra, mint egy Mars-lakónak. De igye-
keztem legjobb tudásom szerint továbbadni õket, hogy elégedetté tegyem a 
sa¯k¦rtanos bhaktákat és téged. Úgy sajnáltam, hogy tavaly elvesztettem ezt 
a szolgálatot...

Köszönöm, hogy elfogadsz ilyen idétlennek és infantilisnek, amilyen va-
gyok, és évek óta lefoglalsz a y§tr§d szolgálatában. Nagy szó ez, hiszen ez a 
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y§tr§ a ¼r¦la Prabhup§dának végzett szolgálatod gyümölcse, aminek zama-
tosra érlelésében én is szerepet kaptam tõled. Próbálok ezért lelkiismerete-
sen, becsületesen helytállni a szolgálatomban.

Köszönöm, hogy adsz a férjemnek személyes szolgálatot. Nekem ez egy 
kapocs hozzád. És tudom, hogy amíg õ melletted lehet, addig õ is, és én is 
biztonságban vagyunk.

Mindent köszönök neked, azt is, amit nem említettem meg ebben a le-
vélben. Az az egy remény él bennem, hogy ha majd Ve£u felnõ kicsit, õ is 
lehet olyan szerencsés, hogy szolgálhat téged, mert ez számomra olyan lesz, 
mintha megint én szolgálnálak.

Kedves Mah§r§ja, ez egy elég közvetlen módja a dicsõséged leírásának. 
Mert ha nem értékelnélek nagyra téged, mint bhaktát és mint embert, nem 
látnám fontosnak ezeket, a pillanatokat az életemben. Ezek az apróságok 
felvillanyoznak, és színfoltokat visznek a lelki életembe. Bárcsak mindig 
emlékezhetnék rájuk!

Szolgád:
G§ndharvik§ prema d§s¦

Git§ñjal¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Az elmúlt év Krisna-völgyi Búcsújának vasárnapján a védikus esküvõnkön 
kegyesen megtiszteltél bennünket kedves jelenléteddel, és arról beszéltél, 
hogy ez a két személy nem csak itt él, hanem el is határozták, hogy K¥¢£a-
tudatosan szeretnék az életüket leélni. Így, ha esetleg maradt volna valami 
illúzió a rokonaimban ezzel kapcsolatban, azt sikerült eltörölnöd. 

Néhány nappal késõbb levelet írtál nekünk, amelyben instrukciókkal lát-
tál el bennünket a g¥hasta-§ªramába lépésünk alkalmából. Megadtad azokat 
az elveket, amelyek biztosítják a lelki fejlõdésünket, és amiket próbálunk 
életünk fõ céljává tenni. Bár leveled a jelzett dátumhoz képest jókora késés-
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sel érkezett, mégis a legjobbkor okozott nagy örömet és nyújtott sorsdöntõ 
segítséget egy dilemmában, amikor már-már távolodni kezdtünk. De leve-
lednek hála, megerõsödtünk elhatározásunkban, hogy R§dhe-¼y§ma köze-
lében szeretnénk a K¥¢£a-tudatot gyakorolni, gyermekeinket felnevelni és 
az életünket leélni.

Válaszlevelünkben írtunk terveinkrõl, amelyeket szinte „postafordul-
tával” értékeltél. De még levelünk kézhezvételét és elolvasását követõen 
meglepetésként fel is hívtál. Apai aggodalommal érdeklõdtél áldott állapo-
tom váratlan megszakadásáról és éreztem a hangodban, hogy rosszul esett, 
amiért nem értesítettünk unokád érkezésérõl. Szavaiddal bíztattál, vigasz-
taltál.

Most ismét útnak indult egy j¦va a méhemben, s ezúttal bízunk benne, 
hogy egészségesen megszületve megtapasztalhatjuk azt a boldogságot, amit 
más bhakta szülõk már átéltek korábban, amikor mosolyogva felemeled új-
szülött gyermeküket az oltárra, R§dhe-¼y§ma lótuszlábához érinted töré-
keny testüket, és imáidban a három világ legcsodálatosabb m¡rtijainak aján-
lod fel õket, hogy jó szolgákká tudjanak válni. Egy lelki nagyapa nem tudna 
nagyobb ajándékot adni szeretett unokájának, mint egy ilyen áldást. 

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is ilyen sok kegyben részesítettél ben-
nünket. Ezt csak úgy hálálhatjuk meg, ha instrukcióidat szívünk közepébe 
helyezve, képességeinkhez mérten pontosan végrehajtjuk azokat, és rendü-
letlenül haladunk az ösvényen, amelyet kijelöltél számunkra R§dhe-¼y§ma 
felé vezetõ úton. Tudom, hogy soha nem engeded el a kezünket, amíg ki-
tartóan haladunk az ISKCON céljai felé.

Megjelenési napod alkalmából sok odaadó, hûséges tanítványt, a prédi-
kálásodhoz sok erõt és jó egészséget kívánok.

Lelki leányod és törekvõ szolgád: 
Git§ñjal¦ dev¦ d§s¦
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Gop§la dev¦ d§s¦ 
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Minden évben, amikor elkezdünk felajánlást írni, néhány bhakta arról 
panaszkodik, hogy milyen nehéz leülni és összegyûjteni a gondolatait. Eb-
ben az évben én úgy érzem, hogy sosem volt könnyebb dolgom. Ha csak 
belegondolok, hogy mi volt az a leglényegesebb, legfontosabb tanítás, amit 
kaptam tõled, máris könnyen jönnek a gondolatok. 

Az elsõ gondolat, hogy K¥¢£a Isten. És nem is akármilyen, hanem egy 
személy. Õ mondja a Bhagavad-g¦t§ban: gondolj mindig Rám, légy a hívem, 
imádj Engem, hódolj egyedül Énelõttem, és Én megvédelek, ne félj. Azt kéri, 
hogy a szívünkben helyezzük minden és mindenki fölé, egyedül Õt imádjuk, 
nem például a személytelen Brahmant vagy a szívben lakó Param§tm§t… 
És milyen bíztatóan hangzik a „megvédelek, ne félj”. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért jó az nekünk, hogy Isten személyes 
formában jelenik meg. Hát azért, mert akkor személyesen lehet szolgálni, és 
személyesen viszonoz a bhaktákkal. Természetesen nem pont Õ jön el, bár 
mint tudjuk, a jámborak megjutalmazása és a gonoszok elpusztítása céljából 
korszakról korszakra megjelenik, hanem képviselõjén, a lelki tanítómeste-
ren keresztül jelenik meg, akinek a személyes szolgálatunkat felajánlhatjuk, 
és aki ezért személyesen gondunkat viseli és vezet minket a lelki élet rögös 
útján.

Az is milyen csodálatos, hogy K¥¢£a úgy rendezte el, hogy ezt a személyes 
filozófiáról szóló tanítást megérthessük rögtön, ahogy találkozunk a K¥¢£a-
tudattal. A K¥¢£ával való elsõ találkozás egy bhaktán keresztül történik. El-
küldi a d§sa-d§s§nud§sát, szolgája szolgájának a szolgáját, egy személyt, aki-
vel az elsõ kapcsolatfelvétel megtörténik. K¥¢£a egybõl személyes formán 
keresztül jelenik meg, és a személyek inspirációja az, ami elindít minket az 
odaadó szolgálat útján, hogy elérhessük az Eredeti Személyt.

 A K¥¢£a-tudat ezért emelkedik ki minden más vallás közül, mert a sze-
mélyt szólítja meg, és azért is vonz annyi embert, mert a személyt és a szemé-
lyes filozófiát helyezi a középpontba. A személy egy személyhez kapcsolódik, 
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aki a tanítványi láncolaton keresztül az Istenség Legfelsõbb Személyéhez 
kapcsolja, és ezáltal mint rész, része lehet a teljes egésznek. Mint egy ezer-
szirmú lótusz, ahogy ¼r¦la Prabhup§da szokta mondani, a középpontban 
K¥¢£a, a bhakták pedig a lótusz szirmai. A Vele való kapcsolat – sambandha, 
az út, ami Hozzá vezet – abhidheya, és a cél, maga a Legfelsõbb Személy – 
prayojana. A személy és az õ Legfelsõbb Személyhez vezetõ útja a filozófiánk 
központi eleme.

K¥¢£át is elsõdlegesen egy személy imádja, R§dh§, az Õ szeretete a példa 
minden s§dhaka számára, valamint a gop¦k, akik szintén nem egy arctalan, 
személytelen intézmény vagy szervezet, hanem egyszerûen csak jó barátnõk, 
saját névvel, egyéniséggel, temperamentummal. Más-más hangulatban 
imádják K¥¢£át, mint ahogy a lelki tanítómestert is más-más hangulatban 
szolgálja például az a bhakta, akinek a m¥danga játéka olyan, mint a szív-
dobbanás, aki olyan elégedetté teszi a sa¯k¦rtana eredményével, a virággal, 
amit R§dhe-¼y§ma kertjében termeszt, a csodálatos ruhákkal, amit a m¡rtik 
örömére tervez, vagy az, aki a ruháját mossa és vasalja oly nagy odaadás-
sal. Az ezerszirmú lótusz… mind-mind más arccal, tehetséggel, és személyi-
séggel.

K¥¢£a sem csak úgy általában, vagy egy csoportként szereti a gop¦kat, 
hanem személyenként. Mindegyikükhöz egyedi kapcsolat fûzi, más-más 
rasa, hangulat, amely boldogsággal tölti el. Erre a legjobb példa a rasa-tánc, 
ahol bár a kör közepén eredeti formájában táncol a számára legkedvesebb 
gop¦val, annyi K¥¢£aként jelenik meg, hogy mindegyik gopi mellé jut egy 
táncos. Mindegyikük úgy érzi, hogy az eredeti K¥¢£ával táncol, aki csak az 
övé. 

 A lelki tanítómester is annyi példányban létezik, ahány tanítványa van. 
Nem csak úgy általában, vagy egy intézményként viszonoz a tanítványaival, 
hanem konkrétan, aszerint, ahogy a tanítványok odaadása, szeretete, lelki 
fejlettsége lehetõvé teszi, hiszen mind olyan egyediek, és pótolhatatlan ér-
téket képviselnek. Természetük szerint lefoglalja õket K¥¢£a szolgálatában, 
és mivel õ s§k¢§d-hari, nem különbözik Tõle, és priya, nagyon kedves az 
Úrnak, valamint yasya pras§d§d bhagavat-pras§do, az õ kegye nélkül nem 
fejlõdhet a tanítvány. A tanítványok azon meditálnak, hogy tehetnék elé-
gedetté, híveivé válnak, egyedül elõtte hódolnak, és imádják õt. Örömet 
okoznak neki szolgálatukkal, büszkeséggel töltik el, amikor rájuk gondol, és 
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szívükben örökre fogva tartják. Szeretetteljes kapcsolatukat a szeretettel-
jes viszonzások egyre mélyítik, és ez a lelki gazdagság nem hasonlítható az 
imperszonalisták személytelen, ürességet hirdetõ filozófiájához.

Kedves Guru Mah§r§ja, köszönöm neked ezt a tanítást a személyes filozó-
fiáról, és K¥¢£áról, aki egy személy. Köszönöm, hogy megtanulhattam, hogy 
ezt a személyt szeretni, különösen a gop¦k hangulatában, magasabb rendû, 
mint egy megfoghatatlan, alaktalan, imperszonalista dolgot. Köszönöm, 
hogy rajtad keresztül én is kapcsolódhatok ehhez a csodálatos Legfelsõbb 
Személyhez, és megérthetem örök lelki formám, hogy én is egy személy va-
gyok a lelki világban. Köszönöm, hogy a tanítványod lehetek.

Szolgád: 
Gop§la dev¦ d§s¦ 

Gop§la Guru d§sa
Kedves Guru Mah§r§jám!

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

Bár a legkevésbé sem érzem magam képesítettnek, hogy dicsõítselek, sze-
rény próbálkozást teszek.

Valahányszor végiggondolom, mit teszel ¼r¦la Prabhup§dáért, K¥¢£áért, 
a magyar  és értem, világosan látom, hogy milyen kiváló, különleges 
személy vagy. Oly sok nehézségen át vitt utad idáig, és te rendületlenül, 
lelkesen, sokszor betegen és fájdalmakkal, de töretlenül folytattad a szolgá-
latod.

Olyan vagy, mint egy transzcendentális cint§ma£¦.  Míg az érintõkõ ara-
nyat csinál, TE az aranynál sokkal értékesebbé, transzcendentálissá vál-
toztatod, amit megérintesz. Akik egy kicsit is vonzódnak az odaadás iránt, 
azokból az Úr bhaktái válnak pusztán a társaságod és a vágyad miatt. 

A Bh§gavatamban Rah¡ga£a király azt mondja: „Az, hogy egy pillanatig a 
társaságodban lehettem, megszabadított minden érveléstõl, álbüszkeségtõl 
és attól, hogy nem vagyok képes különbséget tenni a dolgok között. Ezek 
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az anyagi világbeli fogság gyökerei, s én végleg megszabadultam e problé-
máktól.” ¼r¦la Prabhup§da a vershez fûzött magyarázatában ezt írja: „Azok 
az érvek, amiket a tiszta bhakták hoznak fel tanítványaik elõtt, olyannyira 
meggyõzõek, hogy még egy ostoba tanítvány is azonnal megvilágosodik, és 
lelki tudásra tesz szert.” 

Számomra ez a tiszta bhakta te vagy. Elhoztad a világosságot sötét éle-
tembe. Oly mértékben megváltoztattad az életemet, hogy nem is tudom 
felfogni teljesen. Bhakti dev¦ két gyermeke, a tudás és a lemondás, auto-
matikusan megnyilvánul, ahogyan fejlesztjük az odaadásunkat. De mindez 
tõled származik. Ahogyan oly lelkesítõ olvasni, hogy ez a mozgalom lelki 
forradalmat hoz az istentelen társadalmakba, még lelkesítõbb tapasztalni 
mindezt a „saját bõrünkön”, aminek a forrása a lelkesedésed, kitartó tö-
rekvésed és odaadásod, az elesett lelkek iránti együttérzésed, türelmed és 
szereteted. 

Az Úr K¥¢£a azt mondja  a G¦t§ban: aha° b¦ja-prada¤ pit§ – Én vagyok a 
magot adó atya.

Ugyanígy te eljöttél Magyarországra s a bhakti-lat§ magjait szórtad el, s 
lettél lelki apukánk. Csak bámulom, hogyan vagy minderre képes.

Mindamellett, hogy paramaha°saként tevékenykedsz az anyagi világban, 
úgy tûnik, nem érint meg téged, akár hogyan is kavarog a vize. Amerre 
jársz, lépteid nyomát mindenfelé sarjadó-virágzó bhakta-közösségek és pré-
dikálás jelzi. 

Újra elolvastam néhány leveledet, s az egyik vy§sa-p¡j§ ünnepséged 
után írtál egy körlevelet a résztvevõknek, melyben ezt írod: „Igazából én 
fájdalmasan tudatában vagyok jelentéktelen helyzetemnek...” s a levelet 
tovább olvasva olyan alázat sugárzik belõle, amitõl a legkeményebb szív is 
megolvad és szolgálatkészség nyilvánul meg benne. Te magad oktattál arról 
minket, hogy az elsõrendû uttama-adhik§r¦ milyen alázatos és hogy tanítani, 
prédikálni tudjon, visszalép a madhyama szintre. Mégis mikor ezeket a meg-
nyilvánulásaidat olvasom, számomra teljesen egyértelmû, hogy elsõrangú 
bhakta vagy. 

Mindig is hálás voltam,vagyok és leszek neked, mert megajándékoztál a 
legnagyobb kinccsel, ami létezik, az odaadó szolgálattal. Nagyon sajnálom, 
hogy nem tudtam megfelelõen kimutatni a hálámat neked. Kérlek, adj erõt, 
áldj meg a képességgel, hogy a jövõben sokkal inkább képes legyek rá! 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

142

Kezdem sejteni, hogy örök és utolérhetetlen példakép vagy számomra.
2000. január 27-én írtál egy levelet nekem, amelyben azt írod, mindig, 

mindenben a rendelkezésemre állsz, forduljak hozzád bizalommal. Vala-
mint nagyon szeretnéd, ha az elkövetkezendõ években újra együtt dolgoz-
hatnánk, hogy ¼r¦la Prabhup§da vágyai megvalósuljanak Magyarországon, 
és hogy segítsek továbbra is. 

Sokáig a szégyen és az érzékkielégítés hamis délibábja folyton eltántorí-
tott attól, hogy bizalommal forduljak hozzád, de most végre lazulni látszik 
M§y§ Dev¦ szoros hurka a nyakamon, s elsõ lélegzetemmel hozzád könyör-
göm, kérlek, adj erõt és lelkesedést, hogy segíthessek, és méltóképpen viszo-
nozhassam, amit értem tettél. 

Te vagy az egyetlen reményem, hogy végre ismét szolgává válhassak, 
mert te változtattál meg, és te vagy, aki ismét meg tudja tenni. Kérlek, légy 
kegyes hozzám, segíts rajtam s add lótuszlábaid árnyékát. 

Szolgáid ismerõse: 
Gop§la Guru d§sa

Gopicandra d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! 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

Kedves Guru Mah§r§ja, amikor rád gondolok, akkor a missziódra is gon-
dolok, amit képviselsz. Bár szívem a kétségek és a zavarodottság óceánja, 
a magyarországi ISKCON mozgalom figyelõjeként a szívem reménységgel 
telik meg, és életem állandó inspirációt és értelmet nyer, ahogy a kegyedbõl 
megnyilvánulni látom K¥¢£a felfoghatatlan hatalmát, tulajdonságait.

Nemrég kezembe akadt egy újságcikk, amely a Magyar Hírlapban jelent 
meg Nagy Géza tollából 1990-ben:
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„Kétszintes, márványpadlós, eredetileg magánlakásnak készült ház Budán, a 
Páfránykert utcában. Itt mûködik a magyarországi Krsna felekezet. A szentély 
csak átmeneti, a végleges 1990 augusztusában készül el. A mostani templomban 
húszan laknak. Látogatásomkor éppen alig voltak, mer a hazai felekezet két fel-
szentelt papja közül az egyik – aki egyébként nõ –társait hittérítõ körútra vitte az 
országba.

A magyarországi felekezet ugyan még nem tekinthet vissza európai, vagy ame-
rikai társaihoz hasonló múltra, de terveik alapján az elkövetkezõ években már 
hazánk legnagyobb keleti vallásközössége is lehet majd. Az augusztusi templom-
avatás után szeretnének egy saját farmot létrehozni és 1995-re egy önálló iskolát. 
Kérdésemre megtudtam, hogy indulásukat a Krsna-tudat Nemzetközi Szervezete 
és annak könyvkiadója a The Bhaktivedanta Book Trust támogatta. Ezek a szer-
vezetek magyar nyelvû kiadványokkal segítették a vallás hazai megismertetését. A 
könyvek terjesztésébõl befolyt adományokból fedezik lakás- és életkörülményeiket, 
illetve újabb könyvek elõállítását. (Ezek a munkák igen reprezentatív kivitelûek, 
a fordításhoz és nyomtatáshoz szükséges lemezek és filmek készítését is a hívõk 
végzik.) Ha tehát valakit érdekel az indiai vallás, a jóga, különleges könyvek vagy 
csak egy egzotikus vallás szertartásai, ajánlhatom, hogy estefelé menjen el a Páf-
ránykert utcába.”

Azóta minden megvalósult. Az egyházunk a legnagyobb keleti valláskö-
zösséggé vált, Krisna-völgy folyamatosan fejlõdik, a budapesti templom még 
szebb lett, elkészült a gurukula és a fõiskola is sikeresen mûködik.

Megkérdeztem Vrajeªvar¦ m§t§j¦t, hogy mikor indult a gurukula és õ 
1995 augusztusát mondta nekem. Úgy történt tehát, ahogy még az elején 
terveztétek, de még sokkal több minden megvalósult és meg is fog valósul-
ni, amiket az újságírónak akkor nem akartatok elárulni…

Ezekrõl írsz, a 2003-as n§ma-ha±±a tábor utáni leveledben:

„mikor több mint tizenöt évvel ezelõtt Magyarországra jöttem, nem láttam 
világosan, hogy mi fog itt történni. Úgy gondoltam, hogy kötelességem prédikálni, 
tehát csinálom, és meglátjuk, mi történik. Azóta a magyar y§tr§ fejlõdése felül-
múlta várakozásaimat. Több ezer bhaktánk van, Prabhup§da könyvei lefordítva, 
Új Vraja-dh§ma virágzik, templomok vannak, a m¡rtikat fényûzõen imádják, 
és nagyszabású fesztiválokat tartunk. És vannak terveink, sok-sok tervünk, hogy 
beteljesítsük ¼r¦la Prabhup§da minden vágyát. És ez mind a ti érdemetek.
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…
Dolgozzunk együtt a K¥¢£a-tudatos Magyarország javáért! A vai¢£avák máso-

kért élnek, és így meglelik az igazi békét. Ha Magyarországot Európa elsõ K¥¢£a-
tudatos országává tudjuk tenni, az csodálatos felajánlás lesz ¼r¦la Prabhup§dának 
és R§dhe-¼y§mának.”

Amikor most újra olvastam ezeket a sorokat, az intelligenciám azt mond-
ta: Guru Mah§r§ja kinyilvánította a vágyát, s nézd majd meg: így is lesz!

Azt is írod a fenti leveledben, hogy mindez a bhakták érdeme. Ez is nagy 
örömmel töltött el. Ahogy kegyedbõl K¥¢£a nagyon komoly eredményeket 
nyilvánított meg Magyarországon, úgy a kegyedbõl K¥¢£a megnyilvánította 
a bhakták csodálatos tulajdonságait is.

Ezeket látván szívemet remény és bizonyosság tölti el, tudva, hogy ilyen 
csodálatos személyek között még én is megtisztulhatok, ha megkapom a 
kegyüket.

Kedves Guru Mah§r§ja, nagyon köszönöm a menedéked.

Szolgád: 
Gopicandra d§sa

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

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

Nehéz leírnom az érzéseimet, gondolataimat, mert szerintem nem tudlak 
megfelelõen dicsõíteni téged. Kérlek, fogadd el e szegényes gondolatokat! 
Olyan csodálatos személy vagy, hogy egyszer s mindenkorra megváltoztat-
tad az egész életemet. Azzal, hogy ¼r¦la Prabhup§da vágyát hirdetve elhoz-
tad kis országunkba is az Úr dicsõségét, nekem is lehetõséget nyújtva, hogy 
sok-sok élet óta tartó tévelygésem után végre rátérjek a hazafelé vezetõ 
útra. Nagyon kegyes vagy hozzám, Guru Mah§r§ja, hogy ezen az úton tar-
tod a lámpát, hogy lássam hová kell lépnem, s hogy szólsz, hogy milyen 
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akadályokra kell odafigyelnem, hogy tudjak haladni utánad. Örök hálával 
tartozom ezért neked, köszönöm szépen!

Annak ellenére, mennyire elfoglalt vagy, apai törõdésedet is volt 
lehetõségem érezni nemrég, amikor felhívtál. Akkor éreztem, hogy tényleg az 
apukám vagy, és hogy törõdsz velem. Tudod,ez nagyon sokat jelentett nekem. 
Te tényleg az örök jóakaróm vagy, s nemcsak az enyém, hanem az egész világé! 
Ebbõl még egy olyan ostoba is láthatja, hogy milyen csodálatos személyiség vagy. 
Most itt vagyok Új Vraja-dh§mában. Itt mindenki a te dicsõségedet zengi. 
Lenyûgözõ dolgokat mesélnek rólad a bhakták. Fel sem tudom fogni, ki is 
vagy te, mert sajnos nagyon önzõ lény vagyok, de a te szíved határtalan. 
Mindenkit, aki a zászlóaljad alatt szeretne szolgálni, ezen a ¼r¦la Prabhup§d 
vezette hajón, örömmel látod, s elfogadod. Köszönöm szépen, hogy elfogad-
tál engem is!

Azért imádkozom hozzád ma, Guru Mah§r§ja, hogy kérlek, adj erõt, s 
intelligenciát, hogy a szívemben lévõ hatalmas szemétdombot valahogy a 
kegyedbõl sikerüljön eltakarítani az útból, s egyszer majd  odaülhessen bele 
R§dhe-¼y§ma!

Semmirekellõ szolgád:
Gopik§ dev¦ d§s¦ 

Gop¦n§tha d§sa
Dear Guru Mah§r§ja, 

Please accept my humble obeisances at the dust at your lotus feet. 
Every time I listen to your podcasts I receive a potent reminder of your 

formidable determination to serve ¼r¦la Prabhup§da’s mission. Through 
your activities and words you inject a sense of responsibility into me, which 
is a great gift.

Your association is there for us to take, if we wish, through the podcasts, 
your books, your instructions, your disciples. Then on top of that, you come 
to visit us each year.

You have laid out the path that our relationship should take, we just 
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have to follow it. You even sent me to receive much needed medical treat-
ment, success in life is simple - follow you.

Thank you for sacrificing so much for us. I hope I can begin to repay 
some of this debt, and please you.

Your servant
Gop¦n§tha d§sa
 

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

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

Minden évben átvizsgálom magamban, mennyire meditálok rajtad. Néha 
csak egyszerûen elgondolkodom és felidézem személyiséged apró részleteit, 
melyek a K¥¢£a és ¼r¦la Prabhup§da iránti mély és õszinte odaadást tükrözik. 
Valóban képes vagyok-e emlékezni ezekre? Vagy a nagy szenvedélyes „szol-
gálat” alatt elfelejtem, milyen nagy tudású, kifinomult, kedves, de szigorú a 
lelki tanítómesterem. És eszembe jutnak-e tanító mondataid, melyek töké-
letes rendszerbe szedve adják át ¼r¦la Prabhup§da és más vai¢£ava §c§ryák 
tanításait. Logikusan, lényegre törõen, elvhûen. Sajnos, ha magamba nézek, 
csak ilyen alkalomkor mélyedek el ezekben a gondolatokban igazán. Pedig a 
nagyságod oly sokszor megnyilvánul az orrunk elõtt, hogy már szinte termé-
szetesnek vesszük. „Itt van Guru Mah§r§ja, ma õ tart leckét, vagy bhajanát, 
vagy prédikáló programot, ma õ öltöztette a m¡rtikat” … és így tovább. De 
elgondolkodtató számomra, hogy milyen különleges lehetõséget adott ne-
künk ¼r¦la Prabhup§da, hogy megkaphassuk ezt a transzcendentális tudást 
és a tiszta odaadó szolgálatot. Ez a különleges lehetõség te vagy, kedves 
Guru Mah§r§ja! Értékelem-e ezt igazán? 

Minden napom egy újabb felajánlás kellene, hogy legyen lótuszlábaid-
hoz, és ha komolyan veszem, amiket tanítasz, megkapom a képességet, hogy 
mindig és minden pillanatban emlékezhessem rád. Nem csak egyszer egy 
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évben. Így mindig veled lehetek, mint ahogy ¼r¦la Prabhup§da is mondta: 
„a lelki tanítómesterem mindig velem van”…

Kérlek, áldj meg ezen a szent napon, megjelenésed napján, hogy mindig 
emlékezni tudjak rád és tanításaidra!

Jelentéktelen szolgád: 
Gaura K¦rtana d§sa

Govardhana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatom megjelenési napja alkalmából! 
Minden dicsõséget önnek!

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

A R§dh§-¼y§masundarának végzett tiszta odaadó szolgálat ritka kincs 
ebben a világban. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu vágya, hogy az egész világon 
elterjedjen a K¥¢£a-tudat, ami folyamatosan bontakozik ki az elõzõ §c§ryák, 
¼r¦la Prabhup§da és az ISKCON lelki tanítómesterei fáradhatatlan tevé-
kenysége révén. Guru Mah§r§ja nagyon sok figyelmet fordít ránk, és gondos-
kodik rólunk, magyar bhaktákról. A R§dh§-¼y§masundarának végzett tiszta 
odaadó szolgálat kincse elérhetõ mindannyiunknak, ha mi is élni szeret-
nénk vele. Köszönöm, Guru Mah§r§ja, a lehetõséget, hogy szolgálatommal 
csekély mértékben hozzájárulhatok az ön szolgálatához ¼r¦la Prabhup§da 
felé! Igazi kincs, igazi kincs.

A Caitanya-carit§m¥ta Madhya-l¦l§ részében van Caitanya Mah§prabhu 
és R§m§nanda R§ya beszélgetése. A beszélgetés utolsó részeként rövid kér-
dés-felelet található különbözõ tökéletességekrõl. Ilyenek: 

Mi a legnagyobb dicsõség? Ami az Úr K¥¢£a bhaktáját övezi. 
Melyik a legfontosabb mûveltség? Ami az odaadó szolgálatról szól. 
Ki a leggazdagabb? Akinek a legtöbb szeretete van R§dhe-¼y§ma felé.
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Melyik dal az igazi vallás? Ami R§dh§ és K¥¢£a dicsõségét írja le. 
Melyik a legüdvösebb tett? K¥¢£a bhaktáinak társaságát keresni. 
Mire kell szüntelenül emlékezni? Az Úr szent nevére, tulajdonságaira, 

kedvteléseire. Melyik meditációra van minden élõlénynek szüksége? R§dh§ 
és K¥¢£a lótuszlábain való meditáció a kötelessége mindenkinek. 

A párbeszédben említett tökéletes jellemzõk csak azokban nyilvánulhat-
nak meg, akik elnyerték az Úr és bhaktái kegyét. Ilyen kincs birtokosa Guru 
Mah§r§ja – a leggazdagabb.

Így látja dicsõségét a koldus: 
Govardhana d§sa

Govinda Hari 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¤

Köszönöm a lehetõséget, hogy vy§sa-p¡j§ napod alkamából írhatok egy 
pár dicsõítõ sort.

A ¼r¦mad-Bh§gavatam Negyedik Énekét olvasva egy nagyon szép részhez 
értem, ahol P¥thu Mah§r§jának megjelenik az Úr Vi¢£u az áldozati aréná-
ban. Amikor megjelent az Úr Vi¢£u, P¥thu Mah§r§ja eksztázisba esett, és 
szép imákkal dicsõítette az Urat. Az egyik ima így szól (SB 4.20.25):

sa uttamaªloka mahan-mukha-cyuto
bhavat-pad§mbhoja-sudh§ ka£§nila¤

sm¥ti° punar vism¥ta-tattva-vartman§°
kuyogin§° no vitaraty ala° varai¤

„Drága Uram! Jeles személyiségek dicsõítenek Téged a legcsodálatosabb 
versekkel, s lótuszlábad magasztalása olyan, akár a sáfránypor. Amikor a 
nagy bhakták ajkairól áradó transzcendentális vibráció tovaröppenti ló-
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tuszlábad sáfrányporának illatát, a feledékeny élõlény lassanként emlékez-
ni kezd az örök kapcsolatra, amely Hozzád fûzi õt. Híveid így fokozatosan 
helyes végkövetkeztetésre jutnak az élet értékérõl. Drága Uram! Nincs 
szükségem hát más áldásra, csupán arra a lehetõségre vágyom, hogy tiszta 
hívedet hallhassam.”

¼r¦la Prabhup§da ezt írja a magyarázatban: „A tiszta bhakta ajkairól szár-
mazó transzcendentális hangvibráció hatása oly erõs, hogy képes az élõlény 
emlékezetébe idézni örök kapcsolatát az Istenség Legfelsõbb Személyisé-
gével. Az anyagi lét során az illuzórikus m§y§ befolyása alatt csaknem el-
felejtettük örök kapcsolatunkat az Úrral, hasonlóan ahhoz, ahogyan ak-
kor felejtkezünk meg kötelességeinkrõl, amikor mélyen alszunk. A Védák 
szerint m§y§ hatására valamennyien alszunk. Fel kell ébrednünk ebbõl a 
szendergésbõl, s a helyes szolgálatot kell végeznünk, mert így használhatjuk 
ki megfelelõen az emberi létforma nyújtotta lehetõséget. Ez a hang, ami 
felébreszt, a tiszta bhakta ajkaitól származik.

      Egy tiszta bhakta szüntelenül az Urat szolgálja, menedéket keresve ló-
tuszlábánál, és emiatt közvetlenül kapcsolatban van a sáfrány kegy-porsze-
mekkel, amelyek az Úr lótuszlábát borítják. Amikor egy tiszta bhakta beszél, 
lehet, hogy hangja emlékeztet az anyagi éter hangjára, ennek a hangnak 
azonban rendkívüli lelki ereje van, mert megérinti az Úr lótuszlábain lévõ 
sáfránypor szemcséit. Amikor az alvó élõlény meghallja egy tiszta bhakta 
erõteljes hangját, azonnal emlékezni kezd az Úrral való örök kapcsolatára, 
noha addig a pillanatig mindenrõl megfeledkezett.”

   Ez az idézet és magyarázat ¼r¦la Prabhup§dától nagyon illik rád. Ami-
kor az elsõ programon találkoztam veled, ez történt. Transzcendentális 
hangodat hallva felébredtem a szendergésbõl, és az odaadó szolgálat magját 
elültetted a szívemben. Ilyen hatása van a te prédikálásodnak, biztosan más 
istentestvéreimnek is van hasonló tapasztalatuk ezzel kapcsolatban.

      
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 univerzumban. 
Néhányan a felsõbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig az 
alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élõlény közül az, amelyik na-
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gyon 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 19.151)

Nagyon szerencsés vagyok ,hogy találkozhattam veled, s hallhattam han-
godat, mely keverve van K¥¢£a lótuszlábain lévõ porral, aminek hatalmas 
lelki ereje van.

Remélem ébren tudok maradni a kegyedbõl, és nem megyek vissza m§y§ 
boszorkányának ölébe aludni. Kérlek, hagy szolgálhassalak tovább és min-
dig tudjam hallani transzcendentális hangodat és szívembe tudjam zárni 
azokat.

Örök szolgád: 
Govinda Hari d§sa

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked, 
megjelenésed e legkedvezõbb napján.

Balabhadra prabhuval, az ISKCON tehénvédelmi miniszterével szok-
tam levelezni. Egyszer küldött egy levelet, amiben ¼r¦la Prabhup§da evilági 
kedvteléseinek befejezése elõtt nem sokkal arról beszélt, hogy van egy bána-
ta, mert nem tudott befejezni valamit. A bhakták megkérdezték, hogy azért 
bánkódik-e, mert nem fejezte be a ¼r¦mad-Bh§gavatamot? ¼r¦la Prabhup§da 
azt felelte, hogy nem. Azért bánkódik, mert nem sikerült a varn§ªramát 
megalapítania. Azt mondta, hogy elmegy G¦ta N§gariba, leül, és megta-
nítja, hogyan kell gyakorolni a varn§ªramát, de ezt sajnos már nem tudta 
véghezvinni..

Én 1997-ben nyáron jöttem elõször a farmra. A N§ma-ha±±a táborba hí-
vott meg egy bhakta. Itt maradtam még a tábor után 2-3 hétig, és a goª§l§ban 
segítettem, majd visszamentem Budapestre. Megtetszett a tehenekkel való 
foglalkozás, így nem sokkal utána elhatároztam, hogy leköltözök a farmra, 
és segítek a tehenek védelmében. Antardhi prabhu is hívott, hogy men-
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jek vissza, így 1997 végén már az akolban laktam a tehenekkel. Fejõként 
kezdtem el a szolgálataimat. Ebben az idõben még szalmabálákon aludtunk 
a tehenek mögött. Esténként tejet ittunk, és az esti §rati után még 9-ig a 
K¥¢£a könyvbõl olvastunk fel R§dhe-¼y§mának. Ezeken éltünk, meg a sok 
szolgálaton, amivel reggeltõl estig le voltunk foglalva. A körülmények le-
mondottak voltak és mi boldogok voltunk. Egy idõ után Antardhi prabhu 
megbízott az ökrök ellátásával, és elkezdett tanítani az ökrökkel való mun-
kára. Nyáron a mezõkön dolgoztunk, szénát-szalmát gyûjtöttünk, és hord-
tuk haza ökrökkel. Segítettünk a kertészeknek a zöldségek termelésében és 
fuvarozásában, kukoricát morzsoltunk, abrakot daráltunk. Arattuk a búzát 
és a magtárakba lapátoltuk. Õsszel és tavasszal vetettünk az ökrökkel, bo-
ronáltunk, télen, pedig trágyát és fát hordtunk.

Nagyon örülök, és nagyon szerencsésnek érzem, amiért itt lehettem ezek-
ben a kezdeti idõkben is. Életem legszebb idõszaka volt.

Azt a sok szolgálatot, amit végeztünk, fõképpen neked köszönhetjük, 
amiért biztosítottad a lehetõséget erre azzal, hogy létrehoztad ezt a farmkö-
zösséget.

Minden dicsõséget neked, amiért ¼r¦la Prabhup§da vágyát a varn§ªramra 
és a farmközösségekre kiteljesíted.

Azt, hogy lehetõségünk van a természetünk szerint szolgálni R§dhe-
¼y§mát, neked köszönhetjük.

Köszönjük neked kedves Guru Mah§r§ja, hogy ¼r¦la Prabhup§da nagy 
vágyát valóra váltod itt Magyarországon.

Kérlek, add a kegyed, hogy egy hasznos tagja legyek  ¼r¦la Prabhup§da és 
Caitanya Mah§prabhu missziójának a vezetésed alatt.

Szolgád: 
Govindanandana d§sa
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Bhakta Gulab
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Ismét eljött a legnehezebb nap az évben. Úgy érzem, nem vagyok méltó 
rá, hogy téged dicsõítselek ezen a napon, ugyanakkor nem tehetem meg azt 
sem, hogy nem teszem. A cicomás szóvirágok képmutatásnak tûnhetnek 
egy ilyen személy szájából, a túl egyszerû, túlzottan szerény és önpocskondi-
ázó gondolatok pedig azt a látszatot kelthetik, mintha nagyon „megvalósí-
tott” léleknek gondolná magát az illetõ, aki alázatosabb a fûszálnál is. 

 Úgy érzem nagyon vékony és áttetszõ a határvonal az alázatosság és az ál-
szerénység, a magamutogatás között. Persze lehet, hogy rosszul látom, mint 
oly sok mindent és már most sem téged éltetlek, kedves Guru Mah§r§ja, 
hanem saját magamat. Remélem nem. 

 Mielõtt még nagyon belebonyolódnék ennek a nehéz feladatnak a telje-
sítésébe, próbálok egyszerû szavakkal köszönetet mondani neked, melyek, 
remélem, õszintének tûnnek.

 Köszönöm szépen, hogy kegyedbõl megismerhettem a K¥¢£a-tudatot, és 
köszönöm szépen, hogy sok rossz tulajdonságom ellenére te is és a bhakták 
szeretetteljesen bántok velem.

Sajnos nincs sok megértésem, hiszen akkor már sokkal elõbbre járhatnék 
a lelki életben. Csak azt tudom, hogy nagyon szeretem a bhaktákat és téged, 
kedves Guru Mah§r§ja.  Az életem teljesen megváltozott, amióta próbálok 
K¥¢£a-tudatosan élni, és bár nehéz a lelki élet, csak azt tudom mondani, ha 
a tudósok bebizonyítanák, hogy nincs Isten, akkor is krisnás lennék, mert 
ezekkel az emberekkel érzem jól magam. Nagy ajándékot kaptam tõled, 
amiért nagyon hálás vagyok és bár tudom, hogy soha nem tudom megfi-
zetni az adósságomat, próbálom a magam egyszerû módján segíteni a te és 
tanítványaid prédikálását, hogy minél több ember kaphassa meg Páratlan 
Ajándékodat. Még egyszer (és még számtalanszor) köszönöm szépen!

Jelentéktelen és tökéletlen szolgád: 
bh. Gulab
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Guna-gr§h¦ d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Távollétedben írom e sorokat. Krisna-völgybe ma váratlanul belopó-
zott a tavasz. Szelíden bújt át a sorompó alatt, majd félénken megkerülte 
Kuvalay§p¦¨át, megpihent Balar§ma-vatánál, végül a Gurukulánál hirtelen 
kelet felé fordult, s eltûnt Nandagr§ma irányába. Kisvártatva újra felbuk-
kant és izgatottan bekukucskált az oltár fölötti kis tetõablakon, hosszasan 
bámészkodott, majd vakmerõen az Isteni Pár fülébe súgta, hogy tõled ho-
zott üzenetet: „Drága R§dhe-¼y§ma! Nagyon vágyom rá, hogy újra lássalak 
benneteket, de még nem térhetek haza, mert csak a szolgátok vagyok, és 
nem hagyhatom el a szolgálatomat!”

Így szólt a hírnök, majd játékosan megpördült, aztán csak a távolodó ka-
cagását hozta a szél, ahogy dél felé haladva, lassan elhagyta Braja-ma£¨ala 
lótuszát. A csalódott délutáni nap a rossz hírtõl bánatosan hirtelen hanyat-
lott alá a nyugati horizonton, s még egy utolsó darªanát vett az Úr N¥simhától 
és hitvesétõl, vörösre festve a templom fõhajóját és a szemközti kis oltárt.

Az elején azt írtam, hogy a „távollétedben” történt ez és ez, de ez így nem 
helytálló: valójában te soha nem vagy távol: néha talán messzire visz a köte-
lesség itthonról, de szívedben mégis sokkal tisztábban látod R§dhe-¼y§mát 
és Vraja-dh§mát mint mi, akik fizikailag is itt lehetünk, vagy akár az a sok 
ezer zarándok, aki idelátogat.

Amikor egy szerencsés napon, oly sok szolgálat után, végre újra haza-
térsz, megint teljes lesz a családunk. Társaságod az isteni szeretet kincsei-
vel tölti meg sivár, nyomorúságos szívünket, melyek egy távolból hazatérõ, 
szeretõ apa ajándékai.

Ahogy mindig ott állunk majd az oltár elõtt, s miközben a k¦rtana tom-
bol, s te szeretettel énekelsz, R§dhe-¼y§ma ragyogni fog a boldogságtól. 
Kegyedbõl valamennyien látjuk majd a csodát. Mindez így él emlékeinkben 
és álmainkban. Te vagy a szív, mellyel a p¡j§t végezzük.

Minden dicsõséget isteni személyednek!

Szeretettel, fiad: Guna-gr§h¦ d§sa
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Bhakta Gyarmati Miki
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának, ¼r¦ ¼r¦ Day§l Nit§i-Vijaya Gaur§¯gának és ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundarának! Minden dicsõséget neked megjelenési napod alkalmá-
ból!

Szeretnék szavaimmal méltó lenni e naphoz, ám szeretett tanítványaidat 
hallgatva gazembernek érzem magam, aki rabolja értékes idõdet. Gondola-
taimat inkább az érzelmeimbõl merítem, mint picike tudásomból. Az életem 
elsõ 28 évét sajnos nem a bhakták társaságában töltöttem. Ezidõ alatt profi 
képzést kaptam, hogyan kell mások kárán kedvezõ eredményekre szert ten-
ni. Szépen kifejlõdött minden tulajdonságom, ami menetjegy a pokolba. 

Egy napon furcsa dolog történt velem. Megláttam az autóút mellett 
haladó narancssárga ruhába öltözött kopasz fiúk csapatát. Zászlókkal, do-
bokkal énekelve, nevetve és eltökélten mentek valahová. Ledöbbentem a 
látványtól, mert ezt a képet nem tudtam társítani semmivel, ami számomra 
elfogadható volt addig. Az autó lámpájával villantottam, dudáltam, õk in-
tegettek, és robogtam is tovább elképzelt világom megszokott nyomorába. 
Csodálatos volt ennek a pillanatnak az ereje, ami magával ragadta a szí-
vemet. Órákkal késõbb, mikor becsuktam a szemem, csak ezt láttam. Ott 
meneteltek felébresztve bennem a vágyat, hogy megismerjem õket. Csodás 
személyednek köszönhettem ezt a magasztos pillanatot, amit bhaktáidtól kap-
tam. Az utasításodra mentek prédikálni ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu misszió-
ját. E találkozást követõen, persze érthetetlen elrendezések sorozatára, két 
hét múlva részt vettem az elsõ sejtprogramon. Lelkesedésük, elszántságuk, 
hogy elégedetté tudjanak tenni Téged, szeretett lelki tanítómestered, ¼r¦la 
Prabhup§da szolgálatában, a mai napig példát állít elém. Felfoghatatlan 
erõfeszítéseid, hogy minket, tébolyult, feltételekhez kötött parányi lelkeket 
lefoglalj az odaadó szolgálat gyakorlásában, hálára kötelez. Megkaptuk a 
lehetõséget tõled az emberi szint elérésére, és a menekülésre az anyagi világ 
csapdájából. „K¥¢£a kegyébõl megkapjuk a gurut, a guru kegyébõl megkap-
juk K¥¢£át.” Te hoztad el nekünk a K¥¢£a-tudatot Magyarországra, ami 
nélkül csak tévedés lenne az életünk. Bár nem vagyok rá méltó, köszönöm 
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neked, hogy megkaphattam õszinte tanítványaid társaságát, nekik pedig a 
türelmet és kitartást, amivel képeznek engem minden nap. Szeretném a 
bhaktákat dicsõíteni a Madhya-l¦l§ 25. 276. versével:

„A bhakták, akik ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu lótuszlábánál kerestek me-
nedéket, vállalják a felelõsséget, hogy az egész világot elárasszák a nektári 
odaadó szolgálattal. Olyanok õk, mint a felhõk, melyek esõvel öntözik a 
földet, amely az Isten iránti szeretet gyümölcsét táplálja ebben a világban. A 
bhakták szívük teljes megelégedéséig eszik e gyümölcsöt. Amit meghagynak, 
azt az egyszerû emberek fogyasztják el, s így boldogságban élnek.”

Én is ezen a maradékon szeretnék élni. Így elérni az emberi élet tökéle-
tességét. Mikor kegyesen elfogadtál tanítványodnak, az adósságom meg-
számlálhatatlanul megnõtt. Gondolkodtam azon, hogy egy szolga miként 
fizessen urának? Azt hiszem, az életével és komoly felelõsségvállalással min-
denben, amit rábíznak. Ehhez szeretnék felnõni indokolatlan kegyedbõl. 
Szeretnék transzcendentális puha szíved megannyi tervének megvalósulá-
sában segíteni azzal, hogy szolgálom Õ Isteni Kegyelme ¼r¦la Prabhup§da 
bhaktáit.

Bocsánat, amiért nem tudtam kiváló személyedet kellõképpen dicsõíteni. 
Kérlek, tarts meg engem lótuszlábaidnál. Csak így remélhetek fejlõdést 
K¥¢£a-tudatom hajnalán.

Törekvõ szolgád: 
Bhakta Gyarmati Miki

Bhaktin Gyöngyössi Angéla
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu -
p§dának!

Nem vagyok a szavak nagy mestere, de gondoltam, mégis leírom, amit 
már régóta szeretnék elmondani. Bár túl sok látszatja nincs, csöndben, ész-
revétlenül igyekszem mindig arra törekedni és úgy cselekedni, hogy az elé-
gedettségedet szolgálja. ( Be kell látnom nem sok sikerrel.)
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Néha nagyon elkeseredem, amikor a hétköznapok forgataga magával 
ragad, és én hagyom magam sodródni tehetetlenül. Trükkös ez az anyagi 
világ. Félek és féltem a gyerekeket is. Szeretnék menedéket venni, de azt 
sem tudom, hogyan kell.

Ilyenkor mindig eszembe jut milyen kegyes is az én K¥¢£ám, hogy úgy 
rendezte, hogy egy olyan lelki tanítómester tanítványa lehetek, aki percrõl-
percre, napról-napra elégedetté tudja tenni ¼r¦la Prabhup§dát és az Úr 
K¥¢£át. Köszönöm neked, hogy elfogadtál tanítványodnak, és ezáltal én is 
részesülhetek ebben a kegyben anélkül, hogy tennék érte bármit is.

Titkon remélem, egyszer még méltó lehetek rá. Kérlek, Gurudeva, ne 
hagyj minket elveszni. 

Szolgád: Bhaktin Gyöngyössi Angéla

Haladhara d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
As I realize more and more the greatest fortune that has been bestowed 

upon me—to be able to take up the practice of K¥¢£a consciousness—I feel 
more and more grateful. Yet I also feel that my nature is so fallen

and my consciousness so miserly that I am unable to fully take hold of 
this great gift, what to speak of giving it to others. However, you are always 
there in my life to show what to aspire for, showing the ideal. 

Thank you so much for making yourself available to all your disciples, 
especially those who lack your direct association, by means of your website 
and podcasts.

Listening to ¼r¦la Prabhup§da’s lectures and your podcasts really gives 
me the strength to keep going in this far-flung corner of the Western world, 
so distant from other temples and the majority of devotees in this country. 
Yet I am here to act out ¼r¦ Caitanya’s order to carry the Holy Name to 
every town and village, as well as to develop a project based on the ideals of 
¼r¦la Prabhup§da’s vision for self-sufficient rural communities, centred on 
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the goal of ’simple living, high thinking.’ And no matter how difficult that 
may be to achieve, I will not give up. 

Thank you for pioneering New Vraja-dh§ma and making such a com-
munity a reality. Thank you for speaking so strongly about the farms and 
being such a great visionary.

And thank you for inspiring in us the urge to attain the eternally-blissful 
rural community of Goloka V¥nd§vana, within this lifetime. Please bless 
me with a drop of your mercy that I may have the strength to go on fighting 
for K¥¢£a.

your servant,
Haladhara d§sa

Bhakta Halmai Zoltán
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Születésnapod alkalmából szeretném megköszönni fáradtságot nem 
ismerõ áldásos tevékenységed, melyet K¥¢£a örömére, a feltételekhez kötött 
lelkek megmentésére teszel.

Feltételekhez kötött létállapotban állandóan ki vagyunk téve a 
kedvezõtlen befolyásnak, nem tudjuk megvédeni magunkat. Ebben a ki-
szolgáltatott helyzetben rád számíthatunk. Te vagy, aki megvéded törékeny 
eredményeinket, te vagy, aki lelkesítesz minket kudarcaink és értéktelen, 
dacos tulajdonságaink terhelõ súlya alatt. 

Valójában én gyakran nem bírok elviselni semmit sem, néha még az is 
idegesít, aminek lelkesítenie kellene. Nem látom a nehézségek végét, de 
amikor kicsit könnyebb, akkor nem tudom, hogyan viselkedjek. Szüksé-
gem van a segítségedre, az iránymutatásodra olyan dolgokban is amelyek 
egyszerûnek és könnyûnek tûnnek, de számomra áthatolhatatlan nehéz-
ségek. 

Szeretném hinni, hogy a sok nehézség végén elérhetem a célt, de ez saját 
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erõfeszítésbõl nem lehetséges. Szükségem van rád, ahogy szüksége van az 
egész közösségnek. Hálás vagyok, hogy törõdsz velem és a többiekkel, akik-
nek hitét mindig megerõsíted, tudását fenntartod, és minden nehézségünk 
ellenére nem hagysz magunkra minket.

Kívánom, hogy odaadásod az Úr szolgálatában mindig sikerben és 
dicsõségben gazdag legyen. Feltételekhez kötött tevékenységeink kegyedbõl 
így teremhetnek lelki gyümölcsöt.

Kegyelmedben bízva: 
Bhakta Halmai Zoltán

Hare K¥¢£a d§s¦
P¡jy§ and Priya ¼r¦la Gurudeva,

Please accept my humble obeisances our Paduckanatha! This very first 
day of this glorious month of March which along with the burst of springs 
flowers, and excited bird song heralds the combined utsava of your ap-
pearance day, and that of you giving Pu£¨ar¦ka Prabhu and me our sec-
ond births. Happy Appearance Day Gurudeva! All glories to your Divine 
Grace! All Glories to ¼r¦la Prabhup§da who keeps you.

It is Saturday but I am sitting at Peacock Surgery tackling the paperwork 
that underpins so much of our patient care. Pu£¨ar¦ka Prabhu has just sent 
a SMS message from ¼r¦dh§ma M§y§pur where his bhakti-ª§stri programme 
is completed with Honours, and where he is thanking me for bearing the 
austerities of managing our practices here in his absence, austerities which 
he writes are not natural for a woman to bear. Yes, recently there have been 
2 suicides in young patients bringing so close to me the sheer suffering, and 
even greater ignorance levels which lead such promising young humans to 
take such rash and blind actions. Even two doctors I recently had the privi-
lege to appraise as indeed they were great caring physicians, burst into tears 
due to the extreme stress they find themselves working under the increas-
ingly materialistic exploitative leadership of a profession that perhaps had 
more protection in the past. 
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Gurudeva you saved us from all this by the very first words you gave. 
’You are doctors of the body, now become doctors of the soul’ are your 
earliest instructions I well remember. You told us we had to study to un-
derstand this. You inspired us to take dik¢§ by clearly explaining that there 
was no other way. You inspired us by your personal example-I witnessed 
your stresses and their effects on your health in those days, and despite 
them I saw with my own eyes how you would rise early in your caravan and 
be chanting Hare K¥¢£a Hare K¥¢£a K¥¢£a K¥¢£a Hare Hare / Hare R§ma 
Hare R§ma R§ma R§ma Hare Hare. Through your achara, and prac§ra we 
learnt. Through our devotional practices, under your steady guidance, and 
your love I learnt, and knowing your insistence on scriptural knowledge, I 
took the step to develop a sabbatical leave programme to study the bhakti-
ª§stra that ¼r¦la Prabhup§da wanted all his followers to study. Well, armed 
with this knowledge, and experience, despite being in a woman’s body, I 
was able to serve the devastated parents-they eagerly took pras§da from me, 
not having eaten nor drunk since the ghastly news of their son’s demise, 
and after talking to them for nearly 2 hours, and quoting from Bhagavad-
g¦t§, when I offered them my copy to refer to & be comforted, they were 
reluctant to accept saying,’ this is such a special book, we do not feel ap-
propriate that you should be without your copy!’ I was struck how in their 
sheer desperation they had appreciated ¼r¦ K¥¢£a’s teachings on the im-
mortality of the soul so quickly! In that moment, I felt a great indebtedness 
to you and to for being so merciful & clever to make the soul so completely 
indestructible. The doctors I appraised also appreciated the science of the 
Soul Teachings very much, and some are showing inclination to persue this 
further. Pu£¨ar¦ka Prabhu is back, and my work load once more shared. 
We are both deeply appreciative that you came to this ‘bhutale..’ and that 
you rescued us, and continue to train us in K¥¢£a consciousness, and in-
spire us to preach to our N§ma Ha±±a at Nottingham.

Gratefully, your servant 
Hare K¥¢£a d§s¦ 
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Hari d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának!

Kedves Guru Mah§r§ja, köszöntelek születésnapodon, és nagyon boldog 
éveket kívánok neked a bhakták társaságában, jó egészségben. Sokszor gon-
dolok rád, olyankor azt érzem, hogy én is lehetek jó bhakta, remélem így 
lesz.

Nagy öröm nekem, hogy ismerhetlek, amikor elõször megláttalak és hall-
gattalak, meggyõztél, hogy ez a jó út. 

Szolgád: 
Hari d§sa

Harideva d§sa
Dear Guru Mah§r§ja!

Please accept my humble obeisances at the dust of your lotu feet. All 
glories to ¼r¦la Prabhup§da! All glories both to you, Guru Mah§r§ja, and to 
the auspicious day of your appearance!

J¦va-souls always have some kind of intelligence: „As there is no separate 
existence of the earth and its aroma or of water and its taste, there cannot 
be any separate existence of intelligence and consciousness.” (SB 3.27.18)

But among many kinds of intelligence there is only one kind acquiring of 
which constitutes the attainment of the supreme goal of life.

In his s§dhya-nir£aya conversation with Lord Caitanya, R§m§nanda 
R§ya says, r§ya kahe, prema-bhakti—sarva-s§dhya-s§ra: „Ecstatic love for 
the Supreme Personality of Godhead is the essence of all perfection.”

To confirm the point R§m§nanda R§ya quotes two verses, illustrating 
two kinds of prema-bhakti: vaidh¦ and r§g§nuga. Samarpayitum unnatojjvala-
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ras§° sva-bhakti-ªriyam: According to this line Lord Caitanya has come to 
give the latter. Describing it, R§m§nanda R§ya quotes the verse:

k¥¢£a-bhakti-rasa-bh§vit§ mati¤
kr¦yat§° yadi kuto ’pi labhyate

tatra laulyam api m¡lyam ekala°
janma-ko±i-suk¥tair na labhyate

Accorging to this verse, spontaneous loving service to the Lord is de-
scribed as sprecial type of mindset: k¥¢£a-bhakti-rasa-bh§vit§ mati¤, the in-
telligence absorbed in the k¥¢£a-bhakti-rasa. This kind of intelligence is ex-
tremly rare. It could not be obtained by pious activities of millions of births 
(janma-ko±i-suk¥tair na labhyate). If somehow or other it becomes available 
it should be immediately bought and the only price is intence greed for it.

Although it is said that one must buy it immediately, there are media 
which it is distributed through. Nit§iyer koru£§ habe, braje r§dh§-k¥¢£a p§be. 
„If you actually want to approach the association of R§dh§-K¥¢£a, you must 
first achieve the mercy of Lord Nity§nanda. When He is merciful towards 
you, then you will be able to approach R§dh§-K¥¢£a”.

It is distributed through the media of vai¢£avas, representing Lord 
Nity§nanda in bona fide guru-parampar§. 

Heno nit§i bine bh§i, r§dh§-k¥¢£a p§ite n§i. „Unless one takes shelter un-
der the shade of the lotus feet of Lord Nity§nanda, it will be very difficult 
for him to approach R§dh§-K¥¢£a.”

Once you asked me: „Do you avoid me?” I simply said: „No.” This reply 
was of course insufficient. As the owner of a dull head and dry heart I could 
say only this.

A real vai¢£ava doesn’t behave so that one’s guru would have to ask such 
a question. And being asked a real disciple in my place would exclaim with 
tears in one’s eyes: „You are the holy representative of ¼r¦la Prabhup§da 
and Lord Nity§nanda! How could I avoid you?” But being a retarded fool, 
who is bereft of any good sense in personal dealings due to previous sins, I 
was not able to do this. That is my misfortune.

Although I’m greatly disqualified to attain the supreme goal of life, I 
shall continue my service with hope that one day by your mercy and by the 
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strength of the process given by ¼r¦la Prabhup§da, my intelligence will be 
purified enough to be called „sad-dhi.” Only then I will be able to feel that 
five most powerful angas of bhakti will give their full effect on my conscious-
ness:

dur¡h§dbhuta-v¦rye ‘smin   ªraddh§ d¡re ‘stu pañcake
yatra sv-alpo ‘pi sambandha¤    sad-dhiy§° bh§va-janmane

“The power of these five principles is very wonderful and difficult to 
understand. Even without faith in them, a person [who has good intel-
ligence (sad-dhi), i.e.] who is offenseless can awaken his dormant love of 
K¥¢£a simply by being a little connected with them” (Bhakti-ras§m¥ta-sindhu 
1.2.238).

Ýc§ryas in their commentaries say that to have good inteligence means 
to become devoid of namaparadhas in one’s consciousness (sad-dhiy§° 
nirapar§dha-citt§n§m). And this is possible only by mercy of spiritual  
master:

gurudeva!
sakale samm§na korite ªakati,

deho’ n§tha! jath§jatha
tabe to’ g§ibo, hari-n§ma-sukhe,

apar§dha ha’be hata

„O lord and master! Please give me the power to properly honor all liv-
ing beings. Only then will I sing the holy name in great ecstasy and all my 
offenses cease”.

Your spiritually retarded disciple,
Harideva d§sa
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Harim§l§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának!

Sokszor gondolok arra, a legjobb dolog, ami az életemben csak történhe-
tett, hogy Guru Mah§r§ja tanítványa lehetek. Folyamatosan óvó apaként 
segíti minden lépésemet, és talán jobban aggódik azért, hogy siker koronázza 
ügyetlen próbálkozásaimat a lelki életem során, mint én magam. Köszönöm 
indokolatlan kegyét, hogy közvetlen szolgálatot végezhetek önnek. Most 
kezdem megérteni, hogy a guru-tanítvány kapcsolat hogyan válik egyre éde-
sebbé, és hogyan nõ egyre a ragaszkodás a lelki tanítómester lótuszlábainak 
végzett szolgálat iránt. Guru Mah§r§ját közvetlenül szolgálni olyan, mint 
egy lelki mámorítószer, az ember egyre mohóbban vágyik arra, hogy még 
kaphasson ebbõl a nektárból. Nagyon köszönöm a lehetõséget, hogy még 
mindig segíthetek utazásainak szervezésében, noha tudom, hogy nem va-
gyok rá túl alkalmas. Ezek az évek, amiket Guru Mah§r§ja közelében eltölt-
hetek, egész életemben bátorítani fognak, erõt adva a nehezebb idõkben, 
mint ahogy most is tapasztalom. Soha nem éreztem még ilyen szeretetteljes 
gondoskodást, mint amit öntõl kapok. Folyamatosan tanít, hogy évrõl-évre 
egyre érettebben, figyelmesebben és szeretetteljesebben szolgálhassam ¼r¦ 
K¥¢£át. Nagyon elesett vagyok, de reményteli a helyzetem, mert menedéket 
kaptam Guru Mah§r§ja lótuszlábainál. Ez a siker titka. Mint ahogy Guru 
Mah§r§ja is idézte ¼r¦la Prabhup§dától a ¼uddha-bhakti-cint§ma£i címû 
könyvében: „A spontán szeretõ szolgálat utáni mohó vágyra akkor tehe-
tünk szert, ha tiszta bhakták társaságát keressük. Velük érintkezve sikerrel 
járhatunk. Felébredhet bennünk a K¥¢£a iránti szeretet, ami az egyetlen 
módja annak, hogy elérjük Õt.” 

Ezt a végtelen szeretetet soha sem fogom tudni visszafizetni… Nagyon 
hálás vagyok önnek Guru Mah§r§ja! Minden dicsõséget lótuszlábainak 
ezen a csodálatos napon! 

Szolgája:
Harim§l§ dev¦ d§s¦
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Harisev§ dev¦ d§s¦
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya-Gaur§¯gának 
és ¼r¦-¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának és az Õ híveiknek!

Bármit mondhatsz, csak szólj hozzám
Ha szerinted butaság, amit gondolok – 
Nekem azt jelenti, talán figyelsz rám.

A félelmeim falakat emelnek körém
Kétségek gyötörnek – amit teszek kevés
De hiszek benned – ez a menedék.

Ha a félelmem várfalán te lennél a bástya,
Azok a falak földig omolnának
És a kövek helyén virágok nyílnának.

A virágokból rózsafûzért fûznék
Ha elfogadnád, boldog lehetnék
Az úton, amelyen haladsz veled mehetnék.

A hangod elvág mindent, ami leköt
Amiben hittem szavaid által értem
Egy lépésembõl sok lesz – újra létezem.

Ahogyan a folyó szereti a vízesést
mindig felé rohan, és õrültként zúdul alá,
hogy újra ugyanúgy folyjék tovább,
míg eléri a tengert –,
úgy szeretem hallgatni a dalod,
mert eredeti otthonomba hív.
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Amikor a Nap hajnalban bíborszínû eget fest,
a nappali ragyogás nem tünteti el azt,
mert újra visszatér nyugaton –, 
úgy kelek fel minden reggel
és napközben sem felejtelek el,
bármit, bárhol teszek is.

Láthatatlan kóbor szellem voltam.
Fény, érzés és szeretet nélkül járó árnyék.
Színes varázslatként állt össze egy kép – 
kis részletek – egy mosolyod, egy szavad, egy dalod
és felolvadt a szívem fagyos sötétje
mélyében parázsló tûz ég még.

Vakon járó létem nyíló virágot lát,
szálló hópelyhek mosolyától nevet,
harmatos fûszálak ritmusára táncolva jár.
Amit látok nem hiszem el!
Amit érzek az égig emel!
Ahová viszel a végsõ állomás.

Sok szeretettel: 
Harisev§ dev¦ d§s¦

Bhaktin Hegedûs Ildikó
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Szerencsésnek érzem magam, hogy találkozhattam veled.
Köszönöm, hogy ¼r¦la Prabhup§da utasításait követve terjeszted a K¥¢£a-

tudatot, és hogy Magyarországra is elhoztad ezt a bölcsességet. Indokolatlan 
kegyedbõl most tagja lehetek e mozgalomnak, ahol minket, feltételekhez 
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kötött lelkeket rendíthetetlen hiteddel, határtalan odaadásoddal és feltétel 
nélküli szereteteddel arra tanítasz, hogyan adjuk fel anyagi ragaszkodásain-
kat és forduljunk újra K¥¢£a felé. Nekünk csak az a dolgunk, hogy kövessünk 
téged, és meghódoljunk K¥¢£a elõtt. Minden lehetõséget és segítséget meg-
teremtettél, hogy ebben az anyagias világban könnyedén tudjunk K¥¢£ára 
emlékezni és odaadással szolgálni Õt. Tiszta vágyadból gyönyörû templo-
munk épült Budapesten, ahol megnyilvánította magát a két legkegyesebb 
inkarnáció, Day§l-Nit§i és Vijaya Gaur§¯ga. Sok-sok bhakta vehet mene-
déket lótuszlábuknál. Ez nagy kegy. Somogyvámoson megnyilvánítottad a 
lelki világot, Új Vraja-dh§mát, ahol K¥¢£a és örök társa, R§dh§r§£¦ várják 
az elesett lelkeket. Elmerülhetünk a kedvteléseik helyszíneiben és szolgál-
hatjuk õket. Mindenünk megvan ahhoz, hogy életünk végén hazamehes-
sünk Goloka V¥nd§vanába. Mindent tõled kaptunk, kedves Mah§r§ja.

Köszönöm, hogy az életedet arra adtad, hogy az ostoba bûnös lelkünket 
felszabadítsd.

Szolgád: 
Bhaktin Hegedûs Ildikó

Bhaktin Hegedûs Ida
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja !
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 

Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked és transzcendentális megjelené-
si napodnak! 

Imádkozom a bhakták, ¼r¦la Prabhup§da, az Úr Nity§nanda és az Úr 
K¥¢£a kegyéért, hogy gondolataim méltóak legyenek ehhez a nagyszerû ün-
nephez, és szavaim kifejezzék érzéseimet irántad.

 Hogy megteremtsem a megfelelõ atmoszférát, már egy hete az egyetlen 
meglévõ vy§sa-p¡j§ könyvedet olvasom. 1996-os. Az idei évtõl gyûjteni fo-
gom õket.  Olyan voltam, mint a gyerekek. Utánozni akartam az okos, nagy 
felnõtteket, a tanítványaidat, hátha elleshetek tõlük valamit. Gondoltam, 
néhány jól hangzó mondat majd segít rajtam, de egyre inkább kezdtek el-
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önteni az érzések irántad és tudtam, hogy most sem úszom meg szárazon. 
Nem kerülhetem el az alámerülést önmagamban, nem spórolhatom meg a 
gondolataim rendezését, nem bújhatok el a lelkiismeretem elõl. Mire idáig 
jutottam, a szívem teljesen megtelt az irántad érzett hálával és szeretettel. 

Az anyagi óceán hullámai néha távol sodornak tõled, ezért is örülök en-
nek a csodálatosan édes, mégis nehéz feladatnak, hogy dicsõíthetlek té-
ged. 

Legutóbb a budapesti templomban megtudtam, hogy mekkora figyelmet 
szentelsz a bhakták felajánlásainak. Ezért elhatároztam, hogy az idén ennek 
tudatában én is leadom az enyémet idõben, hogy benne lehessen a számod-
ra készülõ könyvben. 

Vállalva a nyilvánosságot, megpróbálok felnõni ehhez a nagyszerû fel-
adathoz. Látod, az utánzás nem is olyan rossz dolog, a gyerekek is így ké-
szülnek fel az életre. Én is úgy teszek, mintha bhakta lennék, és egyszer talán 
az leszek.

Hogy ne csak szentimentalizmus legyen az egész levelem, elõvettem újra 
a ¼ik¢§-guru címû könyvedet. Mindent amit tudok, neked köszönhetek, és 
szeretett lelki tanítómesterednek, ¼r¦la Prabhup§dának, akinek a missziója 
az életed és a lelked. 

Tudom, hogy K¥¢£a az eredeti guru, és az Úr Nity§nandaként megmenti 
az elesett lelkeket. Az §di-guruktól alászálló tanítványi láncolatokat az Úr 
Caitanya tanításai egyesítik és hirdetik Isten üzenetét, hogy miként tér-
hetünk vissza Hozzá. Ezért kell kapcsolódnunk a guru-paramparához egy 
hiteles tagján keresztül, és ez a személy te vagy számomra, kedves Mah§r§ja.  
Biztosak lehetünk abban, hogy ha követünk téged, akkor ¼r¦la Prabhup§dát 
követjük, aki elvezet minket egészen az Úr K¥¢£a lótuszlábaihoz. 

¼r¦la Prabhup§da ki jaya ! 
Írod, hogy Prabhup§da jelzõfényként mutatja a helyes utat számunkra. 

Hogy ez a fény most is világít, ezt neked köszönhetjük, kedves Mah§r§ja. 
Õrzöd, hogy még az utánunk jövõk is láthassák. Minden dicsõséget neked! 
Minden dicsõséget isteni megjelenésed napjának ! S mivel te már láttad az 
igazságot, nap mint nap megajándékozol minket a transzcendentális tudás-
sal.  Ugyanúgy imádandó vagy, mint K¥¢£a és az utasításaid az Õ utasításai. 
Tiszta bhaktaként képes vagy mindenkit bhaktává tenni, mert az Õ üzenetét 
prédikálod. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester 
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lótuszlábainak! Te mented meg a tanítványaidat az illúzióból és támasztod 
fel eredeti tudatukat. Szerencsés vagyok, hogy megkaphattam a társaságo-
dat. Szerencsés vagyok, amiért személyesen látsz el utasításaiddal, kedves, 
megszívlelendõ szavak formájában.

Szerencsés vagyok, amiért feltártad elõttem ezt a lelki kultúrát és boldog 
vagyok, hogy megtudhattam az emberi élet célját. 

Mégis aggódom egy dolog miatt. Idézed Prabhup§da egy magyarázatát, 
hogy ha valaki önkényesen cselekszik és nem követi a lelki tanítómester 
utasításait, akkor nincs számára menedék. Mi lenne velem e menedék nél-
kül? K¥¢£a azt mondja: „Sok ezer ember közül talán egy törekszik a töké-
letességre, s a tökéletességet elértek közül alig ismer engem egy is.” Azt 
is mondja, hogy az ilyen nagy lélek bizony ritka. Te ilyen nagy lélek vagy 
Mah§r§ja, a mi szerencsénk pedig az, hogy találkozhattunk veled, bármeny-
nyire ritka is ez. Miért olyan ritka? Valakinél olvastam rólad, hogy te nem 
gondolsz sohasem magadra, minden fontosabb számodra mint saját magad. 

Akkor értettem meg a lényeget, pedig mint filozófiát sokszor hallottam 
és tudtam már, de most vált világossá számomra. Hasonló lehet ez ahhoz az 
állapothoz, amikor valakibõl anya lesz, és megszûnik számára az én. Csak-
hogy neked örök helyzeted, hogy K¥¢£a érdekén kívül nincs más érdeked. 

Köszönöm, hogy meghallgattad méltatlan szavaimat. 
Nakulával és Sahadevával mindhárman kívánunk jó egészséget, sok ké-

pesített tanítványt, hogy közösen levegyük vállaidról a terheket és nyugodt 
lehess a K¥¢£a-tudatos jövõ felõl.

 
Meghódolásra vágyó, de független szellemû lányod: 
Bhaktin Ida 

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaidnál! Minden 
dicsõéget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget e kedvezõ napnak!
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Ez év elején – a Lál Kiadóval kapcsolatos változások miatt – megkér-
dezték tõlem az itteni vezetõk, hogy én is szeretnék-e Budapestre költözni.  
Tudtam a választ: NEM. Ebben az idõben sokat sírtam R§dhe-¼y§mához: 
„Mentsetek meg! Engedjétek, hogy továbbra is Vrajában éljek!” Kis idõ 
múlva éreztem R§dhe-¼y§ma személyes gondoskodását, törõdését, indoko-
latlan kegyüket, amellyel megengedték, hogy sok millió szenvedéssel teli 
élet után a lelki világban éljek.

Ezen a világon nincsen más menedék, mint R§dhe-¼y§ma, és a hely, ahol 
Õk élnek. Itt minden más: édesebb a szeretet, szebb a szolgálat, van értelme 
az életnek. Mindezt te kínálod nekünk, Guru Mah§r§ja, azonban ahhoz is 
a te áldásodat kérem, hogy elfogadhassam! Szeretnék megtanulni sírni, és 
bízni R§dhe-¼y§mában. Ez az Õ otthonuk, a tiéd is, és arra vágyom, hogy az 
enyém is ez legyen. Piszkos a szívem, tele van anyagi vágyakkal, ragaszko-
dással, de te azt mondtad P§van¦nak, hogy így is lehet vágyni R§dhe ¼y§ma 
szolgálatára.

Egyszer egy reggeli k¦rtana alatt ¼y§masundarát néztem. Nagyon szé-
pen volt öltözve aznap, ki volt festve a lába is, ami még jobban kiemelte 
gyönyörû formáját. Azon gondolkodtam, milyen jó lenne egyszer hallani a 
bokacsengõje hangját.

Aznap éjszaka álmomban egyedül voltam a templomszobában, R§dhe 
¼y§mához imádkoztam, majd elindultam kifelé. Ekkor a hátam mögött 
elbûvölõ csilingelést hallottam. Döbbenten fordultam hátra. Az oltáron 
¼y§masundara táncolt, kecsesen, de nagyon fürgén, ugrándozott, mint a 
fiatal fiúk. Nevetett, amikor meglátta döbben arckifejezésemet, és rám mo-
solygott: „A bokacsengõmet akartad hallani, nem?” Még egy kicsit táncolt, 
aztán visszaállt a helyére, és számomra újból mozdulatlan lett.

Azt mondtad, R§dhe ¼y§ma nagyon kegyes és kedves, ha valaki egy ke-
vés szolgálatot végez, akkor csak azt nézi. Emiatt az ígéret miatt szeretnék 
itt lenni, és szolgálni, bízni R§dhe ¼y§ma könyörületében. Mi mást tehet-
nék? Az Õ édes természetük az én piszkos szívemet is megérintette, ezért 
most leborulok lótuszlábaidhoz, hogy hozzád könyörögjek: hadd éljek itt, 
ahol a Govardhana hegy hûvös barlangokat rejt, a Yamun§ partján ragyogó 
kuñják várják az Isteni Párt, és az õszi holdfény megvilágítja a tisztást, ahol 
R§dhe ¼y§ma a r§sa-táncot élvezi.

Kérlek, Guru Mah§r§ja, adj nekem egy morzsányit határtalan szerete-
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tedbõl. Áldj meg azzal, hogy odaadhassam a szívem, és csak R§dhe ¼y§mában 
bízzak. Új Vraja-dh§mát te teremtetted, ez itt a szíved szeretetének meg-
nyilvánulása – hozzád imádkozom hát ezekért az áldásokért. Én csak egy 
ostoba vagyok, nincs semmim, ám hiszek szavaidban. 

Reménykedõ szolgád:
Hem§¯g¦ dev¦ d§s¦

Bhaktin Horváth Ágnes
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

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

Ez az elsõ felajánlásom, amit neked írok.
Nehéz leírni mit jelentesz nekünk, de elolvastam néhány történetet a 

Prabhup§da nektárból, és megfogalmazódott.  Ahogyan ¼r¦la Prabhup§da 
elhozta a K¥¢£a-tudatot nyugatra, úgy hoztad el te is Magyarországra. A 
szívedbõl megnyilvánult ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya-Gaur§¯ga és ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§-¼y§masundara. Tõled kaptunk mindent, ami fontos ebben az életben.  
Viszonozhatatlan a bhakták iránti végtelen szereteted és erõfeszítésed.

Az eddigi legszebb emlékem a tavalyi Janm§¢tam¦ ünnepség, amikor 
Nirañjana Mah§r§jával ketten tartottátok az esti p¡j§t. Ahogyan minden 
részletre figyelve felügyelted az ünnepséget. Ott értettem meg mit jelent 
¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§ma szolgálata, hiszen minden mozdulatod Értük, Nekik 
szólt.

Egyetlen vágyam, hogy téged szolgálhassalak célod elérésében.
 
Szolgád: 
Bhaktin Horváth Ágnes
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Ind¦vara d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget isteni ke-
gyelmednek!

Sajnos nem vagyok alkalmas személy arra, hogy méltóképpen dicsõítsem 
kiváló személyedet. Ennek ellenére, kérlek, nézd el hibáimat és fogadd el 
szerény felajánlásom.

Ha csak azokra a k¦rtanákra és leckékre gondolok, amit az elmúlt év-
ben tartottál, nyomban nagyon mély hálát érzek irántad.  Hálát,  mert tu-
dom, hogy ezek éltetik és táplálják minden tanítványod szívében az odaadó 
szogálat növényének magját. 

„Guru-k¥¢£a-pras§de p§ya bhakti-lat§-bija – A guru-pras§da szó arra 
utal, hogy a lelki tanítómester nagyon kegyesen az odaadó szolgálat áldá-
sában részesíti a tanítványt. Ez a lehetõ legnagyszerûbb ajándék, amit a 
lelki tanítómesternek adnia kell.” Ahogy ¼r¦la Prabhup§da mondja, ez a 
legnagyszerûbb ajándék. Ezt a legnagyszerûbb ajándékot  kaptam meg én 
is néhány évvel ezelõtt tõled. Ha valakitõl ajándékot kapunk, akkor az il-
lem úgy kívánja, hogy viszonozzuk azt. Hogyan tudná egy tanítvány mél-
tóképpen viszonozni ezt a legdrágább kincset, amit a lelki tanítómestertõl 
kapott? ¼r¦la Prabhup§da egyik magyarázatában segít megválaszolni ezt a 
kérdést: „A tanítványnak cselédként kell a lelki tanítómestert szolgálnia, 
és mindenét oda kell adnia neki. Pr§£air arthair dhiy§ v§c§ – mindenkinek 
van élete, vagyona, értelme és vannak szavai – mindezt fel kell ajánlania az 
Istenség Legfelsõbb Személyiségének a lelki tanítómesteren keresztül. Kö-
telességünk, hogy mindent felajánljunk a lelki tanítómesternek, ám ezt a 
felajánlást szívvel és lélekkel kell tennünk, nem pedig csak a látszat kedvé-
ért, hogy anyagi tekintélyre tegyünk szert. Ezt a felajánlást arpanának ne-
vezik.” Az elmúlt harmincöt évben megmutattad hogyan kell meghódolni 
szívvel és lélekkel a lelki tanítómesternek. A leckéid, k¦rtanáid és személyes 
utasításaid jelentik az egyetlen reményt, hogy egyszer én is méltó tanítvány 
lehessek. Hálásan köszönöm a legnagyszerûbb ajándékodat. 

Jelentéktelen szolgád: 
Ind¦vara d§sa
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¾ª§na d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

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

mahat-sev§° dv§ram §hur vimuktes
tamo-dv§ra° yo¢it§° sa¯gi-sa¯gam 
mah§ntas te sama-citt§¤ praª§nt§ 
vimanyava¤ suh¥da¤ s§dhavo ye       

Az anyag börtönébõl kivezetõ útra egyedül a fejlett lelki szinten álló sze-
mélyiségeknek végzett szolgálattal juthatunk el. Akár az Úr létébe akar ol-
vadni valaki, akár az Istenség Személyisége társaságára vágyik, a mah§tm§kat 
kell szolgálnia. Akik nem törõdnek ezekkel a tettekkel, és olyan emberekkel 
tartanak kapcsolatot, akik a nõk és a nemi élet rabjai, azok számára nyitva 
áll az út a pokol felé. A mah§tm§k mindenkit egyformának tekintenek, s nem 
látnak különbséget egyik és másik élõlény között. Nagyon békések, és telje-
sen átadják magukat az odaadó szolgálatnak. Mentesek a dühtõl, mindenki 
boldogulása érdekében cselekszenek, és sohasem viselkednek elítélendõen. 
Az ilyen embereket mah§tm§knak nevezik.  (¼r¦mad-Bh§gavatam, 5. 5. 2)

Nekem ez a vers magyarázza el a lelki tanítómester fontosságát és 
dicsõségét.

Úr ¹¢abhadeva adta ezt a verset, hogy értsük a lelki tanítómester szol-
gálata nélkül semmit sem ér a lélek próbálkozása a felszabadulásra, vagy, 
hogy elérje a lelki világot.  A belépõ a lelki világba, a lelki tanítómesteren 
át történik. K¥¢£a magát bûnös léleknek nem adja.  A lelki tanítómester 
az, aki a tanítványt gondjaiba veszi, és segít neki abban, hogy elérje az élet 
legfõbb célját, hazatérni a lelki világba.

Számomra te vagy ez a lelki tanítómester. Te vagy az, aki elfogadod je-
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lentéktelen – szolgálatnak nem nevezhetõ – törekvéseimet. Ehhez különle-
gesen kegyesnek kell lenni, mert én nagyon nyomorult vagyok. 

Szerencsémre, a nagy személyiségek mindenkiben találnak valami „jót”, 
amit fel tudnak használni ¼r¦ K¥¢£a szolgálatában.

Idén ezt szeretném megköszönni, hogy láttál bennem valami parányi jót 
– el nem tudom képzelni, mit – és azt az Úrnak a lótuszlábaihoz teszed.

Ez a bizalom nagyon jólesik, s remélem egyszer valódi tanítvány és szolga 
lesz belõlem. 

Kérlek, továbbra is add áldásaid és kegyed, hogy tudjak szolgálatot vé-
gezni, egyre jobban és jobban. 

Egy jelentéktelen semmirekellõ: 
¾ª§na d§sa

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

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

Mindabból, ami Magyarországon megvalósult az elmúlt húsz évben a 
prédikálásod és szervezõmunkád következtében, mindenki számára nyil-
vánvaló és tagadhatatlan, hogy rendkívüli személyiség vagy, különleges 
képességekkel, tántoríthatatlan elszántsággal és lángoló odaadással. Innen 
alulról, a porból nézve, ahonnan én látlak, csak spekulálni lehet arról, hon-
nan táplálkozik az odaadásod, mi az a szilárd alap, amelyre ez az elképesztõ 
teljesítmény épül.

Az egyik nyilvánvaló válasz az lehet, hogy a sikered titka a ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ 
¼y§masundara iránt érzett, nyilvánvaló, mégis titkos belsõ ügyedként kezelt 
szereteted, amely nem hasonlítható semmiféle átmeneti világi kapcsolat-
hoz. A másik, szintén köztudott hajtóerõd az a tisztelet, kötelességérzet és 
azonosulás, amit Õ Isteni Kegyelmével, ¼r¦la Prabhup§dával kapcsolatban 
élsz meg. Tudjuk, hogy ezek a transzcendentális kapcsolatok léteznek és 
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hatnak, de hogy pontosan milyenek, és hogyan mûködnek, azt mi csak sejt-
hetjük, ahogy a Nap perzselõ sugarait érzõ ember is csak tûnõdni tud azon, 
milyen forró is lehet az az égitest valójában. Tudjuk, bár teljesen nem ért-
jük, hogy pusztán a szeretett ¼y§masundarád és lelki tanítómestered iránti 
kötelességtudat, a Tõlük kapott és Értük vállalt missziód tart ebben a vi-
lágban, semmi más nem köt ide. Ez az elszánt szolgálattudat tesz képessé a 
lehetetlenre, arra az elképesztõ mértékû felelõsségvállalásra és munkabírás-
ra, amely messze túl van a közönséges emberi lények teljesítõképességének 
határán.  

Ami számomra, mint világias gondolkodású ember számára megkö ze lít-
hetõbb ennél (bár legalább ennyire elképesztõ), az a sugárzó egyenesség, be-
csületesség, amely minden tettedbõl árad. Mély, nyugodt hangod is a benne 
rejlõ transzcendentális tisztaság miatt vág olyan élesen, mint az orvosi lézer. 
Mindez nyilvánvalóan nem független az Isten iránti szeretetedtõl, hanem 
annak természetes kísérõjelensége. Az én megítélésem szerint ez a tiszta jel-
lem alapvetõen hozzájárul ahhoz, hogy ilyen „rendet tudtál vágni” az anyagi 
energia magyar búzatáblájában. A tisztaságod az oka, hogy minden csele-
kedeted olyan hatékony; hogy mindenki bizalmát elnyered; hogy emberek 
százai hagynak fel hatásodra a bûnös cselekedetekkel, és kezdik el énekel-
ni a mah§-mantrát. Falvak és templomok nõnek ki a földbõl, valamint a 
közemberektõl és még az államtól is termést hozó lak¢m¦ záporozik zöldellõ 
egyházad talajára.

Csak elkeseredéssel tudok arra gondolni, hogy a ragyogó példád ellené-
re mennyire le vagyok ragadva a földhöz, mennyire nem vagyok képes az 
egyenes viselkedésre, és milyen szégyenletes, hogy még csak nem is vágyom 
erre. Ráadásul – a valósággal ellentéteses – azt gondolom, hogy minél több 
idõt töltöttem már a K¥¢£a-tudatban, annál többet megengedhetek ma-
gamnak. Korábbi gátlástalan hazugságaimat újabb hazugságokkal próbálom 
palástolni. Ha érdekeim érvényesítésérõl van szó, akkor mit sem számít szá-
momra a prédikálás érdeke. Másokkal szövetkezem érdekeim érvényesítése 
érdekében. Áskálódom más bhakták háta mögött, majd amikor visszafor-
dulnak, és a szemembe néznek, akkor úgy teszek, mintha csak a körmömet 
tisztogatnám. A bocsánatkéréstõl tartózkodom. A helyezkedést sokkal fon-
tosabbnak tartom az igazság bevallásánál, és elõrébbvalónak a bhaktákkal 
való kapcsolatomnál. Ezerszer fontosabbnak tartom, hogy milyennek lát-
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szom kívülrõl, mint azt, hogy milyen vagyok belül valójában. Arroganciával 
próbálok másokat rávenni akaratom végrehajtására, és nem is próbálko-
zom a bizalmuk megnyerésével, vagy azzal, hogy szeretettel ösztönözzem 
õket. Kicsinyes céljaim igazolása és palástolása érdekében hamis érveket 
hirdetek. Az eredményeket, amiket a kegyedbõl elérek – tekintsük ezeket 
akár jelentõsnek, akár jelentéktelennek – hamis egóm jegének hizlalására 
használom. Nem örülök mások sikereinek, hanem félelemmel és irigységgel 
töltenek el, mert saját hírnevemet látszanak veszélyeztetni. Igyekszem kicsi-
nyíteni mások érdemeit, befeketítem és hátráltatom õket a szolgálatukban. 
Szívesen kioktatok másokat, és közben gondosan ügyelek arra, hogy õk ne 
juthassanak szóhoz. Ha hibáimra figyelmeztetnek, megsértõdöm, dühössé 
válok, és komoly revansot veszek. Ha másképp nincs lehetõség, akkor azzal 
mutatom ki befolyásosságomat, hogy ártani tudok másoknak. Szívem nem 
más, mint a legszúrósabb gyomnövények arborétuma.

’ni¢iddh§c§ra’, ’ku±¦n§±¦’, ’j¦va-hi°sana’ 
’l§bha’, ’p¡j§’, ’prati¢±h§di’ yata upaª§kh§-ga£a

„A bhakti növényével együtt fejlõdõ káros növények közé tartozik töb-
bek között a tökéletesség elérésére törekvõ ember számára elfogadhatatlan 
viselkedés, a diplomatikus viselkedés, az állatmészárlás, az anyagi nyerész-
kedés, a világi imádat és a világi tekintély növénye. Ezek egytõl egyig nem-
kívánatos gyomok.”

Kedves Guru Mah§r§ja, mikor értem már meg, hogy nem válhatok más-
képpen bhaktává, mint ahogy a Bhagavad-g¦t§ tanítja, és amire te példát 
mutatsz? 

abhaya° sattva-sa°ªuddhir      jñ§na-yoga-vyavasthiti¤ 
d§na° damaª ca yajñaª ca      sv§dhy§yas tapa §rjavam

ahi°s§ satyam akrodhas      ty§ga¤ ª§ntir apaiªunam 
day§ bh¡te¢v aloluptva°      m§rdava° hr¦r ac§palam

teja¤ k¢am§ dh¥ti¤ ªaucam      adroho n§ti-m§nit§ 
bhavanti sampada° daiv¦m      abhij§tasya bh§rata
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Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így szólt: Félelemnélküliség, a lét 
megtisztítása, a lelki tudás mûvelése, adományozás, önfegyelmezés, ál-
dozatok végrehajtása, a Védák tanulmányozása, vezeklés, egyszerûség, 
erõszaknélküliség, igazmondás, mentesség a haragtól, lemondás, békes-
ség, idegenkedés a hibakereséstõl, könyörületesség minden élõlény iránt, 
mentesség a mohóságtól, kedvesség, szerénység, rendíthetetlen elszántság, 
életerõ, megbocsátás, kitartás, tisztaság, valamint mentesség az irigységtõl 
és a becsvágytól – óh, Bharata fia, ezek a transzcendentális tulajdonságok 
az isteni természettel megáldott ember jellemzõi.

Mikor fogadom el, ahogy ¼r¦la Prabhup§da írja, hogy a Védák célja a 
személyiségfejlesztés? Mikor veszem észre, hogy az etikának nem csak négy 
szabálya van a K¥¢£a-tudatban? Bárcsak az erkölcstelen viselkedés mindig 
érzékelhetõen több hátránnyal járna, mint elõnnyel, és így az ember örökre 
leszokna róla! 

Kedves Guru Mah§r§ja! Azt mondják, hogy a Kali-yugában nagyon ne-
héz tiszta jellemet találni, és nagyon nehéz ezt kifejleszteni is. De azt je-
lentené ez, hogy fel kell adnom a törekvést a jobbulásra? Hát nem azért 
van a jó példa, hogy az ember minden tõle telhetõt megtegyen a követése 
érdekében? Te vagy a mi béketûrõ Prahl§da Mah§r§jánk, a mindentudó 
¼ukadeva Gosv§m¦nk és a bölcsen uralkodó Dhruva Mah§r§jánk. Ha vala-
ki valamilyen pozitív dologra szeretne példát említeni, mindig feléd mutat: 
„Nézzétek meg õt! Nézzétek meg õt! Nézzétek meg õt!”.

Neked köszönhetjük, Guru Mah§r§ja, hogy az anyagi energia sûrûjében, 
az érdekek és vágyak dzsungelében, az emberi, intézményi és állami 
lehetõségek bonyolult szövevényében mindig tiszta utat vágsz, és megmu-
tatod számunkra, hogy merre van az elõre.

Azt kívánom neked, és még inkább azt kívánom magunknak, hogy min-
dig a te eszményi személyiséged tündököljön a magyar yatra fölött, ahogy 
a legfényesebb sarkcsillag az az igazodási pont, amely körül minden más 
bolygó kering. Kérlek, segíts, hogy parányi erõfeszítésem révén, magam is 
tisztább legyek, és így hatékonyabban segíthesselek.

¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja ki jaya!

Köszönettel, elesett szolgád:
¾ªvara K¥¢£a d§sa
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Bhakta Jakoda József
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogad tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked! 
Minden dicsõséget az Úr Caitanya sa¯k¦rtana mozgalmának.

„A teljes kozmikus megnyilvánulás nekem van alárendelve. Akaratom 
által újra meg újra megnyilvánul, s végül akaratom által semmisül meg.” 
(Bg. 9.8)

Az Úr személyisége potenciális energiákkal teli, akarata pedig magában 
megnyilvánult tény.

„Ahogyan a játszó ember a játékszereit rakja össze és rombolja le saját 
akaratából, úgy tereli össze, majd választja szét az embereket az Úr legfelsõbb 
akarata.” (SB 1.13.43)

Az Úr minden szempontból tökéletes, tetteiben és annak következménye-
iben nincsen hiba. Õ a legfõbb jótevõje, jóakarója, barátja mindenkinek.

„Ha valaki szeretettel és odaadással áldoz nekem egy levelet, egy virágot, 
egy gyümölcsöt vagy egy kevés vizet, Én elfogadom azt.” (Bg. 9.26)

Õ teljes önmagában, mégis szeretetteljes kapcsolatokra vágyik.
„Drága K¥¢£ám! Yaªod§ meg akart kötözni, amikor rossz fát tettél a tûzre. 

Izgatott szemeidet könnyek árasztották el, lemosva róla a festéket, s féltél, 
habár maga a megtestesült félelem retteg Tõled. Ez a kép valóban zavarba 
ejt.” (SB 1.8.31)

Az Úr megmutatja, hogyan gyõzi le bhaktája odaadása. Az Õ lótuszlába-
inak éke, a tulas¦ levél, bhaktája odaadó szolgálata, meghódolása. Fejének 
éke pedig bhaktája lótuszlábának pora, mert meghódol bhaktája szeretete 
elõtt. Nincs ennél a szeretetnél értékesebb dolog.

Bhaktája ékessége pedig a niryoga-p§ªa, K¥¢£a szeretetének kötele, és min-
denki más is részesül ebbõl a díszbõl, aki a bhakta lótuszlábának szolgája. 

Ez a te becses kincsed, és ezt kaphatjuk meg tõled. K¥¢£a szolgája szolgá-
jának a szolgája lehetünk. Ezt jelenti nekünk társaságod. Köszönöm.

Ha a papagáj csõre megérinti a gyümölcsöt, attól az még ízletesebb lesz, 
ha te beszélsz nekünk K¥¢£a kedvteléseirõl, még édesebbek lesznek. Kérlek, 
segíts, hogy ezeket megízlelhessük.
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Kérlek, kötöz meg minket is a szeretet kötelékeivel, hogy minden más 
ostobaságot feladva ragaszkodjunk a szent névhez, a vai¢£avák társaságá-
hoz, és lótuszlábad szolgálatához.

Szolgád: 
Bhakta Jakoda József     

Bhaktin Jakus Zsuzsanna
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódoltamat lótuszlábaid porában!
Szeretettel köszöntelek az e világba való megjelenésed ünnepén. Köszö-

nöm neked azt, amit a magyar és más országban élõ bhaktákért teszel, jelen-
léteddel erõsíted a bhaktákat. 

 Nagyon sajnálom az elvesztegetett idõt, amikor K¥¢£a-tudat nélkül él-
tem, de szerencsére a fiam idõben találkozott a lelkes bhaktákkal, és velem 
is megismertette a filozófiát. Már látom és érzem a jelentõségét, és a súlyát 
annak, amikor teljes tudatlanságban éltem.

Bár próbálkozásaim erõtlenek, mivel még nagyon kezdõ vagyok a lelki 
életben, megígérem, hogy mindent megteszek, hogy jó bhakta legyek.

Ígérem, hogy lehetõségeimhez mérten mindent megteszek, hogy vágyaid 
és törekvéseid beteljesítésében részt vegyek.

Szolgád:
Jakus Zsuzsanna (Eger)
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Jaya Gop§l D§sa 
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to your 
divine grace. All glories to ¼r¦la Prabhup§da!

Just recently in a ¼r¦mad-Bh§gavatam class you gave during the M§y§pur 
Gaura Purnima festival, you were emphasising the importance of having 
complete faith in the instructions and words of both guru and ª§stra. You 
explained that if we have this faith then the inconceivable becomes con-
ceivable, the impractical becomes practical and the impossible, possible. 
You spoke with such realized conviction and a refusal to compromise on 
the philosophy and principles enunciated by both the scriptures and our 
beloved Founder-§c§rya ¼r¦la Prabhup§da. Whilst this may be consider-
ably difficult for us to follow in our daily lives, still, at very least, we are 
reminded of the topmost desired standards necessary if we are to overcome 
our ingrained default tendency towards complacency and the path of least 
resistance.

In that same class you also deliberated on the importance of taking ad-
vice and instruction from a physically present guru. You explained that sole 
dependence and reliance upon our own ability to interpret Param§tm§’s 
speaking within is a „risky business,” particularly if we lack purity of heart.

Guru Mah§r§ja, I have to admit to having an impure heart, but will 
endeavour harder to listen to your instructions and advice, and help to fur-
ther ¼r¦la Prabhup§da’s glorious mission. Hopefully by doing so the incon-
ceivable will become conceiveable, the impractical will become practical 
and the impossible, possible.

Please continue to make allowances for my many shortcomings and bless 
and empower me to make steady progress along this transcendental path.

Your wishful servant,
Jaya Gop§l D§sa 
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Jaya d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja! 

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

Guru Mah§r§ja szeretném megköszönni neked azokat a felbecsülhetet-
len értékû lelki kincseket, melyeket tõled kaptam határtalan é s indokolat-
lan kegyedbõl. Nemrégiben járt nálunk Harid§sa prabhu Coventrybõl, és az 
egyik leckéjén téged dicsõített, amiatt, hogy megnyilvánítottad Új Vraja-
dh§mát, e szent zarándokhelyet az idelátogató feltételekhez kötött lelkeknek 
és szenteknek, egy otthont ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának, a brijb§s¦knak 
és a teheneknek. Természetesen te az önmagukban teljes és tökéletes dol-
gokat is még teljesebbé, még tökéletesebbé teszed. Vraja-dh§mát, többek 
között azzal teszed még tökéletesebbé, hogy újabb szent helyeket nyilvání-
tasz meg. ¼r¦la Viªvan§tha Cakravart¦ çh§kura a ¼r¦ V¥nd§van§¢±aka címû 
versében a következõképpen ír Vrajáról és V¥nd§vana lakóinak különleges 
helyzetérõl:   

yatr§dhipatya° v¥¢abh§nu-putry§
yenodayet prema-sukha° jan§n§m
yasmin mam§ª§ balavatyato ´smin

mam§stu v¥nd§vana eva v§sa¤

,,Bárcsak mindig V¥nd§vanában élhetnék, ahol V¥¢abh§nu Mah§r§ja 
leánya a királynõ! Ez az a hely, ami örök idõk óta reményt ad, és kegyébõl 
nyilvánul meg a bhagavad-prema minden bhakta szívében!”

Guru Mah§r§ja, köszönöm, hogy elhoztál a dh§mába. Kérlek, tégy engem 
is brijb§s¦vá! Kérlek, tégy a szolgáddá!

Ahogyan a szent helyekrõl pontos térképet készítettél, úgy a lelki életben 
fejlõdni kívánó bhaktáknak is adtál egy térképet, egy útmutatót. Az elmúlt 
évben fejezted be és adtad ki a ¼uddha-bhakti-cint§ma£i címû könyvedet, 
mely a figyelmes olvasót a ªraddh§tól a premáig vezeti. ¼r¦la Indradyumna 
Mah§r§ja az egyik leckéjén a védikus irodalom klasszikusai közé sorolja írá-
sodat. 
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Guru Mah§r§ja, az ISKCON egyik legkiválóbb §c§ryája vagy, aki a pél-
dájával tanít.

K¦rtanáid, m¡rti imádatod, leckéid, könyveid mind premával átitatott nek-
tár özön, melynek egy-egy csepje képes kioltani az anyagi létezés lángoló tü-
zét. Az elõzõ §c§ryák lábnyomait követve a yukta-vair§gya elvét alkalmazva 
minden energiádat az Úr Caitanya missziójának terjesztésére használod.

mahaprabho¤ k¦rtana-nitya-g¦ta
v§ditra- m§dyan-manaso rasena

A lelki tanítómester szüntelenûl nagy örömet merít a sa¯k¦rtana mozga-
lomból!

Szívedben irigységnek nyoma sincs, ezért átadod tanítványaidnak, a ma-
gyar y§trának, az egész ISKCON-nak azt, amid van. Ahogy ¼r¦la Prabhu-
p§dának, úgy neked is a könyvosztás a legfontosabb szolgálat, s erre külö-
nösen nagy figyelmet fordítasz. S hogy miért fontos neked ¼r¦la Prabhup§da 
könyveinek osztása, Törökországtól egészen Angliáig, sõt az egész világon? 
Mert szívügyednek tekinted minden elesett és feltételekhez kötött lélek 
sorsát.

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

Azt mondják, hogy a nagy személyiségek amiatt, hogy az emberek szen-
vednek, szinte mindig önként vállalják a szenvedést. Úgy tartják, ez a min-
denki szívében jelen lévõ Istenség Legfelsõbb Személyisége imádatának leg-
magasabb rendû formája.

Guru Mah§r§ja, te vagy a legnagylelkûbb, a legjótékonyabb, mert a 
K¥¢£a-tudat síkjára emeled az embereket. R§dh§-¼y§masundara a tiéd, 
ezért nekem is oda tudod adni Õket. Nyomorult vagyok, csak futok utánad, 
a lótuszlábaid porába vetem magam, és azt kiáltom: „K¥¢£a! K¥¢£a!”

Örök szolgád: 
Jaya d§sa
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Jayadeva d§sa
Dear ¼r¦p§da ¼ivar§ma Swami Guru Mah§r§ja,

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

I would like to wish you a very happy birthday, surrounded by all the 
devotees that give you the utmost pleasure, immersed in loving thoughts 
of ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§ma as Their Holy Names reverberate around the ten 
directions, driving you and yours mad with sweet, sweet k¥¢£a-prema.

That’s the kind of birthday you deserve.  One where you take all the sin-
cere devotees qualified and unqualified to that place where care’s existence 
can have no effect, where pain’s influence is redundant, where lust has no 
sway, where the selflessness you have taught us by example is rewarded by 
one immaculate thrill after another, like waves rolling up onto the shore-
line, washing up prema’s treasures in the priceless form of R§dhe-¼y§ma’s 
service. Thus you will have no more headaches and anxieties over us as we 
are finally made safe and free from M§y§’s charm/pain offensive.

This is the life you live. These are the gifts you give to us all. And your 
birthday celebration is actually a time when you lavish us with the op-
portunity to join you more nearly. Follow you more dearly. See you more 
clearly.

Whilst we are thinking “I hope Guru Mah§r§ja has a wonderful day,” 
I speculate (as is my wont) that you are meditating on how this occasion 
(masquerading as your appearance) can be utilised to make your disciples 
advance. That’s who you are. What you are. How you are. And for this and 
countless other reasons I thank you from the bottom of my heart. Although 
my actions may belie it, you are my only treasure in this world.

What to speak of the next.
Please forgive me for my uselessness. I am trying to do better.

My love always to you.
Jayadeva d§sa
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Jayanta d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Könyveiddel, R§dhe-¼y§ma indokolatlan kedvességének dicsõítésével, 
szent helyek megnyilvánításával, csodálatos leckékkel és k¦rtanákkal segíted 
a bhaktákat, hogy nagyon óvatosan és minél gyorsabban haladjanak a ren-
díthetetlenség és tökéletesség eléréséhez vezetõ úton.

Krisna-völgy fejlesztésével számtalan odalátogató elesett lélekben ve-
ted el a tiszta odaadás magját, még kõszívû kétkedõket is hívõkké, bûnös 
sértegetõket is erényes lelkekké változtatsz.

Kérlek, add meg nekem az erõt, hogy megfelelõen tisztelhessek minden 
élõlényt, hogy megszûnjön minden sértésem, és szeretettel ejthessem ki a 
szent nevet. Ha magamba nézek, semmi értékeset nem találok, ezért nem 
tudom nékülözni a kegyedet. M§y§v§d¦ vagyok és apar§dh¦, kérlek, tégy en-
gem bhaktává.

Ostoba szolgád: 
Jayanta d§sa

Bhakta Jayantilal Patel
Dear Guru Mah§r§ja,

Thank you for initially offering Siksa programme which encourage me to 
increase my chanting gradually and eventually reaching 16 rounds, the tar-
get for initiation, and also by accepting me as your disciple. You have done 
a great favour to an ordinary person like me. Many thanks for that.  

Finally, on this auspicious day of your appearance I only wish that may 
the merciful Lord K¥¢£a allow you a long duration of life so that you can 
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encourage a lot of person like me and show them the path of K¥¢£a-bhakti 
and ultimately attain the Lord’s kingdom.

Lastly, if there is any sev§ for me, please do let me know.
Thanking you once again and I beg to remain your obedient servant,

Bhakta Jayantilal Patel
(Leicester)

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!

Újra eltelt egy év, és azon gondolkodom, vajon jól kihasználtam-e ezt az 
idõt K¥¢£a szolgálatában, és mennyire követtem hûségesen az utasításai-
dat. Sajnos még mindig azt a következtetést kell levonnom, hogy sokat kell 
fejlõdnöm ahhoz, hogy olyan szolgálatot tudjak végezni, amellyel valóban 
elégedetté tudlak tenni. Tetteimmel, szavaimmal, az elmém gondolataival 
mindig elmerülni a K¥¢£a-tudatban, és így szolgálatodat végezni. Tudom, 
ha ezt egyszer megvalósítom, azzal tudlak majd igazán dicsõíteni, mert egy 
jó tanítvány a szavaival és minden cselekedetével képviseli a lelki tanító-
mesterét, és ily módon szolgálja a vágyát. Szerencsétlenségemre én most 
távol kerültem attól a jó lehetõségtõl (a bhaktáktól, K¥¢£ától), ahol mindezt 
könnyen meg lehet valósítani. Kali birodalmában minden sokkal nehezebb. 
Az egyetlen jószerencsém az, hogy olyan lelki tanítómesterem van, mint 
amilyen te vagy. Számomra olyan vagy, mint egy kiapadhatatlan lelki ener-
giaforrás, melybõl újra és újra képes vagyok erõt meríteni. Hangüzeneteiden 
keresztül minden nap hallhatok tõled, megtudhatom hol vagy és mit csi-
nálsz. Tanácsokkal és tanításokkal látsz el, inspirálsz az egyre minõségibb és 
tisztább lelki életre. Bámulattal tölt el, hogy mekkora áldozatot vállalsz nap 
mint nap ¼r¦la Prabhup§da missziójáért. Bárcsak ennek az eltökéltségnek és 
lelkesedésnek csak egyetlen cseppjével rendelkeznék, ez számomra a lelki 
tökéletességet jelentené. Életben tartasz a könyveiden keresztül, és elárulod 
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a lelki élet titkait, melyeket megvalósítva egyszer talán még én is meglátha-
tom a transzcendentálisan sugárzó fényét. A ¼uddha-bhakti- cint§ma£iban 
bemutatod a tiszta odaadó szolgálat útját, és a spontán odaadás bizalmas 
tudományát. Mindez azt mutatja, hogy kegyes vagy, mint egy szeretõ apa, 
aki megkülönböztetés nélkül bánik gyermekeivel, legyenek jók vagy rosz-
szak. Akár megérdemeljük gondoskodásodat, akár nem, megkapjuk, mert 
nagyon könyörületes vagy az elesett lelkekhez, pedig sokszor csalódást és 
fájdalmat okozunk neked. 

Kedves Guru Mah§r§ja! Szeretnék jó tanítványod lenni, és kerüljek 
bármilyen élethelyzetbe, bármilyen körülmények közé, kitartani utasítása-
id mellett. Talán egyszer majd én is csodálatos tanítványaid nyomdokaiba 
léphetek, és akkor mondhatom azt, hogy ennek az életnek volt értelme. 

 
Jelentéktelen szolgád: 
Jayaªr¦ dev¦ d§s¦

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

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

Szeretnék neked köszönetet mondani azért, hogy elhoztad a K¥¢£a-
tudatot Magyarországra, így olyan szerencsében részesülhettem, hogy ta-
lálkoztam a bhaktákkal. Ez a fordulat megváltoztatta a gondolkodásomat, 
értelmet adott az életemnek.  

Szeretném tovább folytatni, és fokozatosan fejlõdni a bhakták társaságá-
ban. 

Szolgád: 
Bhaktin Juhász Judit
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Bhakta Juhász Attila
Kedves Guru Mah§r§ja !

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

Szeretnélek dicsõíteni vy§sa-p¡j§d alkalmából, de csökkent értelmembõl 
adódóan biztosan nem tudom méltóan kifejezni hálámat, és ezért elõre is 
elnézést kérek tõled, Guru Mah§r§ja. Elõször is szeretném megköszönni azt, 
hogy az anyagi lét óceánjából, a te kegyed és a tanítványaid kegye húzott 
ki.  Már majdnem megfulladtam, de aztán jöttél és kihúztál engem. ¼r¦la 
Prabhup§da és a te könyveidbõl, valamint inspirációidból, leckéidbõl és 
tanítványaid kegyébõl megkaptam a legnagyobb kincset, a K¥¢£a-tudatot. 
Szeretném megköszönni és végtelen hálámat kifejezni neked, hogy elfogad-
tál tanítványodnak, adtál lehetõséget és bizalmat. Kegyed nélkül senki nem 
lennék, és sehol nem tartanék. Köszönöm, hogy itt lehetek ebben a felbe-
csülhetetlen értékû közösségben, amit nagyszerû bhakták alkotnak, és amit 
te hoztál létre fáradságos munkával.

Az Úr Caitanya arcának sugárzása felülmúlja millió és millió hold fényét, 
és ragyogja be egész Magyarországét, valamint az egész világét. Kérlek, ked-
ves Guru Mah§r§ja, add a kegyed, hogy szolgálhassalak életem végéig téged 
és a bhaktákat, rajtad keresztül pedig ¼r¦la Prabhup§dát és az Úr Caitanyát, 
az Úr Nity§nandát.

Kérlek, még egyszer bocsáss meg nekem azért, hogy nem tudom végtelen 
hálámat kifejezni  úgy, ahogy megérdemled ! 

Szolgáid hasznevehetetlen szolgája: 
Bhakta Juhász Attila
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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 appearance day which brings great happiness and joy to your 
disciples and the vai¢£avas.

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

„I was born in the darkest of ignorance, and my spiritual master opened 
my eyes with the torchlight of knowledge.  I offer my respectful obeisances 
unto him”.

The time has come around again that we are all here together at least in 
written form if not in the physical form.  How quickly that time moves and 
the older we are the more noticeable the effects become.  So you say often 
„Don’t waste time.”

We can see the example of this in the way that you have achieved so 
much in the short amount of time that you have been in ISKCON.  And 
you still carry on pushing ¼r¦la Prabhup§da’s movement forward to greater 
and great achievements forever moving the boundaries.  In fact you are like 
the universe is described that K¥¢£a is ever-expanding.

We recently bought a ¼r¦la Prabhup§da DVD set and it was truly won-
derful to watch him, study his face and actions—I wish I could have met 
him, and actually I could have if I had been in the right place at the right 
time as the saying goes.  Bury Place was not so far from where I worked.  But 
I was in an office totally oblivious of him and what he was offering.

However I did not really lose out because many years later I met you and 
as a disciple of ¼r¦la Prabhup§da’s you are an example of him, so I can appre-
ciate how hard he worked making the many mind boggling decisions he must 
have had to take on a daily basis with the global problems that came about.

After he left this world time moves on again and ISKCON went through 
some difficult stages where spiritual steadiness needed to be strong to over-
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come it.  You were one of if not the only one who held the UK Yatra 
together during those times, and I have been told that without your influ-
ence, guidance and strength then it would possibly have folded.  Intense 
times for many, I missed all that though and came into the movement just 
after all these things happened.  Which I am glad about really I probably 
would have been too conditioned to deal with it all.

So time again passes and many changes occur mainly with you leaving 
the UK in GBC responsibilities and making Hungary your focus for great 
ideas and plans in fruition in the timeless spreading of ¼r¦la Prabhup§da’s 
movement. All under your guidance and example of steadiness and of be-
ing forthright.

This is all we ever see—no compromise—don’t waste your time on the 
path towards K¥¢£a you say so we keep listening to you, keep trying to move 
towards the goal as you tell us too, which is easier with you to talk to , and 
to discuss obstacles and you give assurance, optimism and encouragement.  
All this we need from you, without which would be difficult to imagine deal-
ing with it all if you were not here anymore physically as ¼r¦la Prabhup§da.  
Just watching those recordings of him fills our hearts with love and wonder 
at what a great pure devotee, paramahamsa and great §c§rya representative 
of K¥¢£a he was.

Time still goes on and we are getting more aware of how our body is 
deteriorating which makes ¼r¦la Prabhup§da even more amazing for what 
he achieved in those few years at his age of 70+.  I simply cannot compre-
hend.

Nothing stops still here except when during your classes, k¦rtana and 
darªana time is suspended for a while as we experience the shadows of spir-
itual realisations.  None of us know how long we are to be here practising 
K¥¢£a Consciousness, although I for one never think I may leave my body 
at any moment—I am still in illusion.

I am making plans though to push forward in spiritual development, to 
make advancement to feel that I have not wasted too much time when the 
time comes to go.

You are my only example of how to make that move. Without your guid-
ance I would be floundering and bewildered, immersed in this age of Kali 
Yuga still, not knowing the truth of my position.  You move on in time with 
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¼r¦la Prabhup§da’s presence always with you knowing what he wants to be 
done for K¥¢£a.

We have you and that is all we ever want all of the time, the time that 
is precious which you always tell us not to waste.  Thank you for that con-
stant reminder and for your love and for caring for us all. Without our 
grandfather ¼r¦la Prabhup§da we would not have been saved and with you 
his disciple we would not have the instruction and guidance for making the 
time we have left productive.  

Productive enough for me to meet ¼r¦la Prabhup§da and K¥¢£a someday 
sometime together, at all your lotus feet.  

With love
Your ever aspiring servant,
Kal§vat¦ dev¦ d§s¦

Ka°s§ri d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteles hódolatomat! Minden dicsõséget neked!

ªr¦-guro param§nanda  prem§nanda phala-prada
vraj§nanda-prad§nanda sev§y§° m§ niyojaya

Kedves lelki tanítómesterem, aki a legnagyobb boldogság gyümölcsét, az 
istenszeretet nektárját adod, kérlek, foglalj le ¼r¦ K¥¢£a gyönyörteli szolgá-
latában, aki boldogsággal árasztja el Vraját.

Sokat gondolkodtam ennek a versnek a jelentésén, de leginkább azon, 
hogyan adod az istenszeretet nektárját. Milyen formában? Mire kell oda-
figyelni a legjobban a sok és hasznos utasításod közül? Mindegyik nagyon 
fontos és tökéletes, de úgy gondolom, hogy talán van néhány alapvetõ, ami 
az alapját képezi egy törekvõ s§daka lelki életének.

Nemrég volt egy álmom, amiben megnyilvánítottad az egyiket. A buda-
pesti templomban voltunk fent a szobádban. Te, Meghamañjar¦ és én. Ép-
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pen a p¡j§t csináltad R§dh§-D§modarának, amikor egyszer csak azt mond-
tad félig viccesen, de komolyan: „Oda kellene adnotok nekem minden 
olyan pénzeteket, ami megmarad, mert úgyis csak ostobaságokra költitek!”

Gondoltam, hogy természetesen odaadom, mivel mindenünk a tiéd, de 
nekünk nem marad szinte semmi, mert mi templomi bhakták vagyunk és 
nem keresünk olyan sokat. Erre azt válaszoltam: „Guru Mah§r§ja, nekünk 
nincs pénzünk! Mi szegények vagyunk!” De erre te megint csak azt mond-
tad: „Nem! Amitek van, azt adjátok nekem, mert csak ostobaságokra költi-
tek!” Huh! Tényleg oda kellene adni! De nincs mit! Most mi legyen?

„De Guru Mah§r§ja! – válaszoltam – Mi tényleg szegények vagyunk!”
Ekkor hátra fordultál és azt mondtad: „Azt mondod, hogy szegények 

vagytok? Miért? Nektek nincsen meg a ¼r¦mad-Bh§gavatam?”
Elmosolyodtál és folytattad a p¡j§t.
Miután felkeltem, nagyon élesen emlékeztem mindenre, és ekkor meg-

értettem, hogy mi az a lefontosabb dolog, amit kaptam tõled. A ¼r¦mad-
Bh§gavatam! Itt minden le van írva ahhoz, hogy egy törekvõ bhakta hitet, 
erõt és lelkesedést kapjon a néha nagyon hosszúnak és fáradtságosnak tûnõ 
úton. Ha valaki renszeresen tanulmányozza ¼r¦la Prabhup§da könyveit, ak-
kor garantált a siker. Fáradtságot nem kímélve, mindent megteszel, hogy 
menjen a könyvosztás és a prédikálás.

Ezentúl ott van személyes életed is, ami páratlan és minden tekintetben 
példa értékû. Az, ahogyan szolgálod ¼r¦la Prabhup§dát, vigyázol a bhaktákra 
és az ISKCON-ra, illetve az, hogy próbálsz minden olyan körülményt elren-
dezni a bhaktáknak, ami az odaadó szolgálat végzéséhez szükséges. Ezek azok 
a dolgok, amik minden õszinte bhaktának a szívében szeretetet és hálát, 
illetve vágyat ébresztenek fel a szívükben arra, hogy valami kis szolgálatot 
végezhessenek neked viszonzás képpen. Én is erre vágyom…

Szolgád: 
Ka°s§ri d§sa
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K§ñcana-v§li dev¦ d§s¦ 

Dear Guru Mah§r§ja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da. All 
glories to your wonderful services, especially your writing of outstanding 
transcendental literature.

When I come to write a vy§sa-p¡j§ offering to you, my dear spiritual 
master, I always seem to feel something like a rabbit in the headlights. I am 
struck dumb with my inability to properly express myself or even with what 
to say. I have found no „formula” for writing an offering, so I am praying for 
the intelligence and inspiration to say something appropriate. 

The devotees remind us that vy§sa-p¡j§ is mirrored in many cultures 
where time is set aside for honoring our elders and betters. We have so 
much to be thankful to them for – especially the loving care shown in 
teaching us. Since it can be easy to take things that have become second 
nature for granted these special days remind us of our commitment to al-
ways honor our superiors. Because the spiritual master is the embodiment 
of the perfect mother and father (taking us from material ignorance and 
giving us new life) he is the one who deserves the most appreciation and 
respect. Thus, vy§sa-p¡j§ is a time to express praise and gratitude for the 
pure vai¢£ava spiritual master. 

Thank you, Guru Mah§r§ja!
Unfortunately, such praise must face insufficiency because of the disci-

ple’s inability to adequately describe the glories of the immeasurable ocean 
of transcendental kindness embodied by the spiritual master.

But are words alone sufficient as praise and appreciation? Since it is said 
that „love” is a verb not a noun, then there should be activity behind the 
words. The best way to serve the spiritual master is to serve his mission to 
„tell everyone we see or meet about K¥¢£a.” 

Out of your unlimited compassion, you are tolerating all our shortcom-
ings and urging us all to invest more time and energy in Lord Caitanya’s 
movement. Please never reject us from the shade of your lotus feet. With-
out your mercy we are nothing and surely would again die. Without K¥¢£a 
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consciousness I am weak and devoid of both intelligence and hope—only 
death awaits. But my path of misfortune was altered by your mercy. 

Thank you, Guru Mah§r§ja!
It is such a rare opportunity to be able to practice devotional service. In 

the course of our daily activities we see so many people teetering on the 
brink of disaster that we wonder why we are so fortunate as to be chosen to 
practice devotional service. How fortunate we, your disciples and followers, 
are to have received the association and mercy of such a pure and steadfast 
devotee of K¥¢£a as your good self. For although most of us never saw ¼r¦la 
Prabhup§da, we get a glimpse of his greatness by seeing you. 

 I feel your presence in my life, even at a distance, as one of protection. 
Sometimes it’s not easy to feel that, but I am always grateful to you for 
it. Without your kindness and concern I tremble to think what my fate 
would be. 

Thank you, Guru Mah§r§ja!
Unfortunately, because my mind is always disturbed by various desires, 

it is hard to fix it on the process of devotional service. And because my vi-
sion is clouded I lack even a fraction of your compassion, vision, and mag-
nanimous plan to engage others in Lord Caitanya’s mission. I feel mortified 
by my dull condition. Thinking of my personal faults and shortcomings, I 
simply hide my face in shame.

My dear spiritual master, please help me to become selfless in spread-
ing the good news of K¥¢£a consciousness. I know you have given me your 
grace, but due to my fallen condition I have been unable to take full advan-
tage of it. In the days to come I will try to make every sincere attempt to be 
deserving of your mercy.

Your aspiring servant,
K§ñcana-v§li dev¦ d§s¦ 
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K§nupriya dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom lótuszlábaid áldásos porában! 
Minden dicsõséget megjelenési napodnak!

A mai nap és minden egyes nap kötelességünk, hogy helyesen cseleked-
jünk, lelki tanítómesterünk és K¥¢£a örömére. Így kifejlõdhet az igazi vágy, 
hogy hazatérhessünk örök lakhelyünkre, Vrajába. Vraja-dh§ma az a hely, 
ahova minden szerencsés tartozik. Én is azon igyekszem, hogy Vraja lakója 
lehessek. Ez csak a te kegyed által történhet meg. Ó, én nem bánnám, ha 
fûszálként vagy porszemként szolgálhatnék, de valahogy mégis mestereim 
kedvére tehetnék. Guru Mah§r§ja, szeretném megköszönni, hogy fejlett ta-
nítványaiddal társulhatok, hogy ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§ma közelében lehetek, és 
hogy szolgálatot ajánlhatok mindannyiótoknak. Reménykedem, hogy amit 
teszek, segítségül lesz. 

Jelentéktelen szolgád: 
K§nupriya dev¦ d§s¦

Kar£ik§ra dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Nem is tudom, hol kezdjem, olyan nehéz kifejeznem tiszteletemet feléd. 
Évek óta csodálattal nézem, mit teszel a magyar prédikálás és a bhakták 

érdekében. Húsz évi magyar prédikálásod eredménye: sok száz bhakta, 
gyönyörû m¡rtik, templomok, farm, könyvosztás – egy növekvõ K¥¢£a-
tudatos mozgalom. Mindezt csak neked köszönhetjük.

Te vagy a legjobb példa arra, hogyan kell a lelki tanítómester utasítá-
sát eggyé tenni a szívünkkel. Te ezt 100%-osan megvalósítottad. Töretlen 
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hited ¼r¦la Prabhup§dában és R§dhe-¼y§mában lehetõvé tette, hogy Új 
Vraja-dh§mában megnyilvánítsd nekünk is a lelki világot. Nagyon szeren-
csés lehetek, hogy a farmon élhetek, mert bárhová nézek, a szíved megnyil-
vánulását látom. 

Nyár óta egyre jobban elkezdtem ragaszkodni hozzád, amikor sok segít-
séget kaptam tõled, hogy feldolgozzam a Balabhadra prabhuval történteket. 
Akkor tapasztaltam, hogy te mindenkivel egyénileg foglalkozol, és minden 
lélek nagyon fontos neked.

Nagyon hálás vagyok, hogy a tanítványod lehetek, és kérlek, foglalj le 
mindig R§dhe-¼y§ma és a saját szolgálatodban.

Ne haragudj, hogy nem tudlak szép szavakkal dicsõíteni, és nem tudok 
semmi lelki megvalósítást felmutatni. Csak egy õszinte szót tudok felajánla-
ni: köszönök mindent.

Jelentéktelen szolgád: 
Kar£ik§ra dev¦ d§s¦ 

Bhaktin Károly Viktória
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked! 
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ Day§l-
Nit§i Vijaya-Gaur§¯gának! Minden dicsõséget ¼r¦ Govardhana L§lnak! 
Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának!

Egy bhakta 26 jó tulajdonsága közül az egyik, hogy „költõi”. Sajnos azon-
ban egy magamfajta ostoba és elesett személy nem rendelkezik ezzel a jó 
tulajdonsággal, pedig végtelenül boldoggá tenne, ha ékes szavakba tudnám 
önteni dicsõségedet! Remélem egyszer, ha végre megtisztult a szívem min-
den szennyezõdéstõl, kegyesen megáldasz majd ezzel a jó tulajdonsággal, 
hogy a legszebb szavakkal tudjam dicsõíteni  kiválóságodat!  Addig is, kér-
lek, bocsáss meg, kegyesen fogadd el , és kérlek, légy elégedett szerény pró-
bálkozásommal! 

Számtalan kiváló vai¢£ava válogatott költeményeiben énekli meg a lelki 
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tanítómester dicsõségét. Mindent, amit tudok, csak tõled és tõlük tanul-
tam, mindent, amim van, tõletek kaptam. Mi többet vagy szebbet tudnék 
hát mondani? Olyan tökéletesen megfogalmazták az igazságot:

he guro jñ§nada d¦na-bandho
sv§nanda-d§ta¤ karu£aika-sindho

v¥nd§van§s¦na hit§vat§ra
pras¦da r§dh§-pra£aya-prac§ra

„Óh leki tanítómester, isteni bölcsesség adója, elesettek jótevõje! Egye-
dül te vagy a kegy óceánja, mert másokkal is megosztod saját  boldogságo-
dat. Noha V¥nd§vanában laksz, alászálltál a hozzám hasonló bûnös lelkek 
éredekében, hogy R§dh§ K¥¢£a iránti magasztos szeretetérõl prédikálj ne-
kik. Kérlek, légy kegyes hozzám!”

Kedves Guru Mah§r§ja, én nem tudom milyen isteni szerencse folytán 
találkozhattam veled, hisz az olyan emelkedett vai¢£ava, mint te, nagyon 
ritka, de az biztos, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, ami valaha történt 
velem. Ez minden bizonnyal az Úr K¥¢£a kegye, ami a vai¢£avák kegyén 
keresztül ért el engem is. Valójában azonban a te kegyed, mert te jöttél 
el Magyarországra prédikálni, és te inspirálod a bhaktákat folyamatosan a 
prédikálásra, hogy megmentsd az ebben a degradált országban élõket at-
tól, hogy a vesztükbe rohanjanak. Végtelen csodálattal és ámulattal tölt 
el, hogy milyen nagyszerû eredményeket értél el  a magyarországi prédi-
kálásban, hogy a K¥¢£a-tudat egy elfogadott és általában kedvelt egyház, 
hogy van egy akkreditált fõiskolánk, csodálatos templomaink és a legcso-
dálatosabb m¡rtijaink; hogy milyen sok rendkívül odaadó és elkötelezett 
követõd van, milyen sok mûvelt és emelkedett tanítványod, ami mind azt 
bizonyítja, hogy minden jó tulajdonság tárháza vagy, és tökéletes  példát 
állítasz elénk. Tökéletesen hûséges vagy ¼r¦la Prabhup§dához, tökéletesen 
követed az irányt, amit megadott, nagyon jól ismered a szentírásokat, és 
teljes mértékben gyakorlod is amit tanítanak. Noha mindig V¥nd§vanában 
laksz, és nagy örömet okoz neked, ha szeretett Uraid személyes szolgálatát 
végezheted, mégis  eljössz, hogy megpróbáld megmenteni az anyagi világ-
ban kóborló szerencsétlen, nyomorult lelkeket, hogy ezzel elégedetté tedd 
¼r¦la Prabhup§dát. Egy leckén egyszer azt mondtad, hogy az anyagi világban 
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minden egy fejfájás, még a K¥¢£a-tudat terjesztése is, te mégis fáradhatatla-
nul ezen munkálkodsz. A legmagasabbrendû boldogság birtokában vagy, és 
mindig arra vágysz, hogy másokat is megajándékozz ezzel. De ehhez elõször 
alkalmassá kell válnunk, fel kell ébrednünk (nekem legalábbis), el kell en-
gednünk az anyagi világ illuzórikus fáját, amit olyan nagy reményekkel szo-
rítunk már sok millió élet óta, hogy el tudjuk fogadni a valódi kincset.

  Kedves Uram és mesterem, mikor fogok végre alázatos szolgáddá vál-
ni, akinek nincs más vágya, mint téged elégedetté tenni? Mikor jön el az 
a a nap, amikor nem fog többé megtéveszteni az anyagi világ csillogása és 
legyõzöm végre az ostobaságomat? Kérlek, légy kegyes hozzám, és tarts 
mindig a vai¢£avák társaságában és a lótuszlábaid nektári árnyékában! Bár-
csak egy pillanatra se felejteném el, milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen 
nagyszerû mesterem van! Köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm, hogy én is 
itt lehetek! Kérlek, fogadd alázatos és tiszteletteljes hódolatomat százszor és 
milliószor! Minden dicsõséget isteni lótuszlábaid porának!

Érdemtelen, elesett szolgád:
Bhaktin Károly Viktória (Budapest)

K§ru£ik§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget a lótusz-
lábaid porának!

Érdekes, hogy mennyire változik a K¥¢£a-tudatban minden. Amikor 
kezdtem a mozgalomban, azt hittem mindig minden úgy marad. Kicsi n§ma-
ha±±a, kevés pénz, könyv vagy pras§dam osztás, elmebeli- és bhaktákkal való 
küzdelmek, bizonyos kép a helyzetemrõl és hogy hogyan tehetném elége-
detté K¥¢£át. És persze az eltökéltség, a hit, hogy egy év múlva tiszta bhakta 
leszek.

Nem kellett hozzá 15 év, hogy rájöjjek milyen hihetetlenül mobilis az 
egész. A személyek, akiktõl annyi mindent kaptam, eltûntek. Szerencsé-
re sokan visszatértek, természetesen megváltozott helyzetben. Emlékszem, 
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amikor abba szerettem volna hagyni a sa¯k¦rtanát, mert már nem bírtam az 
elmémmel, minden egyes emberért harcolni, akkor tõled kértem engedélyt.  
Azt mondtad, hogy „jó, abbahagyhatod, csak tanár és p¡j§r¦ ne legyél”. En-
nek megfelelõen évekig próbáltam kikerülni a M¡rti osztályról, de valahogy 
mindig meggyõztek a bhakták, hogy maradjak.

Hogy tehetlek így elégedetté?
Aztán az eltökéltségem, a sadanám is idõvel szétzilálódott. Teret enged-

tem az életemben sok olyan dolognak, amit azelõtt el sem tudtam volna 
képzelni. Most a japámért, az olvasásért küzdök. Sokat változott az elképze-
lés is, hogy hogyan érhetjük el K¥¢£át. Azelõtt úgy volt, hogy csak ni¢kiñcana 
bhakták járhatnak sikerrel. Most az elkötelezettség sok-sok szintjét bátorít-
juk.

Drága Guru Mah§r§ja, miattad van, hogy még mindig itt vagyok, hogy 
számtalan változás, csalódás, bhakta elvesztése, a dolgok újra és újra értéke-
lése után még mindig fel tudok állni, és valamit csinálni, hogy haladhassak 
elõre.

Végtelenül köszönöm, hogy vagy, és hogy olyan sokat teszel azért, hogy 
bátoríts és összetarts engem és mindenki mást.

Hadd emlékezzem mindig dicsõségedre, és hogy mi tesz téged boldoggá!

Jelentéktelen szolgád:
K§ru£ik§ dev¦ d§s¦

Bhaktin Kasza Andi
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja! 

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

A köszönöm egy elcsépelt szó, ahhoz képest, mennyire hálás vagyok  ne-
ked. Õszinte hálát érzek irántad, mert élvezhetem a bhakták társaságát itt 
Kecskeméten. Nagy áldás számunkra , hogy energiát és idõt nem sajnál-
va prédikálsz, s ilyen végtelenül türelmes és megértõ „követeket” küldtél 
hozzánk. Szerencsés vagyok, hogy megismerhettelek téged és a bhaktáidat. 
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Minden erõmmel azon leszek, hogy a lányomnak is átadhassam a K¥¢£a-
tudatot minden szépségével együtt.

A felajánlásom egyben fogadalom is – ígérem, hogy türelmes és odaadó 
anya leszek és a bhakták felé is ilyen viselkedést tanúsítok. Nagyon köszö-
nöm, hogy általad kapcsolatba kerültem a K¥¢£a-tudattal, és láthatom 
K¥¢£a csodálatos formáit, hogy hallhatok és olvashatok Róla. 

Szolgád: 
Kasza Andi (Kecskemét)

Kath§m¥ta dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Nagyon gyorsan eltelt ez az egy év. Sok dolog történt ez idõ alatt, de a 
legnagyobb esemény számomra, hogy elfogadtál tanítványodnak. Sajnálom, 
hogy nem vagyok író vagy költõ, aki szépen és pontosan tudja használni 
a megfelelõ szavakat, így kifejezve az érzéseit és gondolatait. Nekem csak 
marad az egyszerû szó, nagyon köszönöm!

Ritkán van lehetõségünk személyesen is találkozni, de én sokat gondo-
lok rád. Amikor kezdek egy szolgálatot, mindig hozzád fordulok, és vágyom 
rá, hogy bárcsak elégedetté tudnálak tenni. Sokat segít nekem az a hang-
anyag, ami az interneten van minden nap. Nem csak a tanítás a szavaidon 
keresztül, hanem, csak hallani a hangod is olyan, mint ha itt lennél. Több-
ször álmodom veled. Ezek az álmok megerõsítenek abban, hogy te figyelsz, 
tanítasz és vezetsz engem.

Nagyon szeretem látni, amikor megjelensz egy társaságban, akár a temp-
lomban vagy más emberek között. Csak K¥¢£a jut rólad eszembe. Fény vesz 
körül, sugárzol. A mosolyodról mindenki azt hiszi, hogy csak neki szólt. 
Mindent látsz, észreveszel, pedig látszólag nem is néztél körbe. Tudva, hogy 
mindig jelen vagy az életemben – mint K¥¢£a –,  könnyû K¥¢£a-tudatosan 
élni és tartani magam a neked tett fogadalmamhoz.
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 Már csak egyetlen vágyam van, hogy mindig elégedetté tudjalak ten-
ni! Sajnálom, hogy ügyetlen, szerencsétlen személy vagyok . Nincsenek jó 
képességeim, amivel valami nagyot tudnák neked tenni. Marad csak a vá-
gyam, hogy ami szolgálatot kapok a bhaktákon keresztül, azt a legnagyobb 
igyekezettel és odaadással tudjam végezni R§dh§-¼y§ma és a te elégedett-
ségedre.

Kívánok neked minden szépet és jót! Jó egészséget, hogy mindazt, amit 
terveztél, meg is tudd valósítani!

Örök szolgád vagyok. Kérlek, tégy alkalmassá arra, hogy örömet szerez-
hessek neked!

Fejemen lótuszlábaddal ajánlom hódolatom neked, szeretettel: 
Kath§m¥ta dev¦ d§s¦

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

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

Most elõször írok vy§sa-p¡j§ felajánlást neked, és máris gondban vagyok, 
mert nem tudom mit illik ilyenkor papírra vetni. És ráadásul nem is vagyok 
a szavak embere, úgy hogy sokáig eltart majd, mire megírom. De mivel a 
születésnapod közeleg, én is szeretnék néhány szót szólni. 

Ebben a fogyasztói társadalomban nagyon nehéz rávenni az embere-
ket, hogy értékeljék jobban a lelki életet. El vannak telve a saját gond-
jaikkal, számlák, gyereknevelés, munkahelyi dolgok, mindenféle anyagi 
vágy. És ez mind csak tovább nehezíti az életüket. Nem találják a kiutat a 
mókuskerékbõl, és csak futják, futják a köröket, egyre gyorsabban csapnak 
le minden lehetséges forrásra, ami egy kis örömöt jelenthet az életükben. 
Közben olyan fényes csillagok mellett suhannak el üstökösként, mint ami-
lyen te is vagy. Te világítasz, mutatod az utat egyenesen K¥¢£a, minden 
boldogság forrása felé, de sokan csak akkor veszik észre a tiszta vágyad, hogy 
segíts nekik, ha véletlen neked száguldanak. És ekkor a sok kis csillag közül, 
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ami olyankor a fejek körül kering, te csak ott maradsz nekik, mint a legjobb 
barátjuk. Ekkor még rá sem döbbennek, hogy nagyobb szerencse ez, mint 
a lottó 5-ös, vagy bármilyen más anyagi áldás. Ilyen kivételes helyzet csak 
nagyon ritkán adódik. Lehetõséget adsz a lelkeknek, hogy megízlelhessék a 
lelki dolgok örök, tudatos és boldogsággal teli természetét. Ezt a lehetõséget 
igazán meg sem lehet hálálni neked, fõleg, hogy még nem is értem igazán, 
milyen jelentõsége van ennek a kapcsolatnak. 

És ha még a végén lehet kérni is az ünnepelttõl, csak az áldásodat szeret-
ném, hogy kitarthassak a K¥¢£a-tudatban a kritikus pillanatokban is. Kö-
szönöm ezt a páratlan lehetõséget neked.

Szolgád: 
Bhakta Kele Tamás

Kirtir§ja d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Kedves Guru Mah§r§ja! Szeretném neked megköszönni, hogy elfogadtál 
tanítványodnak. Igazából valamennyire mindig is a tanítványodnak érez-
tem magamat. Emlékszem, az egyik ¼r¦la Prabhup§da maratonon beszéltél 
a bhaktákkal telefonon. Lelkesítettél mindenkit, hogy osszanak több köny-
vet.

Velem is beszéltél, jól megszidtál, erre tisztán emlékszem. Kellemetle-
nül éreztem magamat, de tudtam, hogy ez a szidás késõbb  majd a javamat 
szolgálja. Késõbb elgondolkodtam azon, milyen nagy áldozatot vállalsz a 
magyar y§trában, mint vezetõ lelkész. Ha kell, lelkesíted és megszidod a 
bhaktákat, mint egy igazi apa.

Rólad mindig az jutott az eszembe, hogy milyen példamutatóan kezel-
tél minden bhaktát,  részrehajlás nélkül, mindegy, hogy kinek a tanítványa 
volt. Nagyon megfogott ez a pártatlanság, és az, hogy mindenkit úgy kezelsz, 
mint egy lelket, K¥¢£a örök szolgáját.
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Azt hiszem, hogy az életem nagyon üres lenne nélküled.
„A K¥¢£ához vezetõ úton nem is lehetne jobb társaságom, mint te.”
Köszönöm, hogy vezetsz a lelki életben.
Ahogy a Bhagavad-g¦t§ mondja:
Bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyomdokába 

lépnek, és bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példájával, az 
egész világ követi õt.

Jelentéktelen szolgád: 
Kirtir§ja d§sa

Bhakta Kiss Ferenc
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Engedd meg, hogy megpróbáljak pár szóval dicsõíteni téged. Kegyedbõl 
épül itt Magyarországon ilyen szépen a K¥¢£a-tudatos mozgalom. Ennek 
bizonyítékai a bhakták, akiket te inspirálsz, hogy az életüket az odaadó 
szolgálatnak szentelve terjesszék ¼r¦la Prabhup§da misszióját.  Mindegyik 
prédikáló központba elhoztál egy szeletet a lelki világból, s a kegyednek 
köszönhetõen jelent meg R§dhe-¼y§ma és Gaura-Nit§i is, hogy felszabadul-
hassanak az elesett élõlények. 

Számomra felfoghatatlan dicsõségedet minden bhakta magasztalja, ami 
nagyon lelkesítõ, hiszen életüket példamutatóan rád bízták. Benned van 
mindenki reménye, hiszen te magad vagy a K¥¢£a-tudat.

Szolgád: 
Bhakta Kiss Ferenc
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Bhakta Kiss Gábor
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

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

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de a lelki tanítómesterem a 
tudás fénylõ fáklyalángjával felnyitotta a szememet. Tiszteletteljes hódola-
tomat ajánlom neki.”

Az anyagi világ olyan, mint egy végtelen sötét erdõ. Ebbe az erdõbe 
jöttünk, hogy szerencsét próbáljunk.  Csak bolyongunk a rengetegben, s 
keressük elveszett boldogságunkat. Végtelen szerencsének köszönhetõen 
azonban van egy pár személy, aki fénylõ lámpással és az igazi boldogság 
iránytûjével a kezében járja ezt a helyet. Eljöttetek, hogy megmutassátok 
az utat az illúzió homályában bolyongó lelkeknek. A tudatlanság homályá-
ban gyorsan elfelejtettük eredeti helyzetünket. Ti képviselitek ezt a tudást, 
ami által megérthetjük, hogy van egy eredeti otthonunk, és hogy van egy 
személy, aki mindennél fontosabb számunkra, de mi elfelejtettük Õt. Ez 
a kapcsolat minden boldogság forrása, de mi feladtuk ezt, és eltévedtünk 
a rengetegben. Most tiszta könyörületbõl véget vettek a végeláthatatlan 
szenvedéseinknek.

Valahogyan, hatalmas jó szerencsének köszönhetõen én is kapcsolatba 
kerülhettem egy ilyen nagy lélekkel. Egy lelki tanítómesterrel, akinek vágya, 
hogy mindenkivel jót tegyen. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél Magyaror-
szágra, és ezáltal nekem is lehetõséget adtál. Szeretném megköszönni, hogy 
elfogadtál tanítványodnak és felelõsséget vállalsz értem. Különleges példa-
ként nagy inspirációt nyújt a személyed a lelki életben. Egy személy, aki el-
fogadta a lelki tanítómestere szavát, s így teljes bizalommal követhetõ, s má-
sokat is képes felhatalmazni ezzel a potenciával. Elkötelezettséged szintén 
nagy példaértékkel bír, ami vágyat ébreszt a szívünkben ¼r¦la Prabhup§da 
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szolgálatára. Nincs más dolgom, mint szigorúan követni a tanításaidat, s 
megpróbálom képességeimnek megfelelõen a legtöbb erõfeszítést megten-
ni, hogy szolgálhassam vágyadat. Képesítetlenségem elég elkeserítõ, s még 
nem vagyok képes önzetlenül missziódnak élni, mégis türelemmel és biza-
lommal, hogy egyszer majd el tudom fogadni a kegyed, próbálok megtenni 
mindent.

Kérlek, add az áldásodat, hogy el tudjak viselni minden szenvedést és 
boldogságot. Kérlek, add az áldásaidat, hogy õszintén imádkozhassak ló-
tuszlábadhoz és a bhaktákhoz. Imádkozom hozzád, hadd ébredjen vágy a 
szívemben arra, hogy a szolgák, szolgájának a szolgája lehessek.

Szolgád: 
Bhakta Kiss Gábor

Bhakta Könyves András
Kedves Mah§r§ja!

Fogad tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget az ISKCON-
guruknak! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget 
oltalmat nyújtó lótuszlábaidnak!

Ami könnyen elérhetõ, az a felszínen csillog. Az érték olykor fénytelen, 
és a mélyre kell ásni érte! Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó 
gyönyörûséget kínál. Mindaz, ami a felszínrõl nem látható, olyan bensõséges 
és mély szeretettel átitatott, mely békét és örömöt ad az elesett lelkek szá-
mára, ez a kincs a legértékesebb a világon. 

Köszönöm, hogy elhoztad számomra ezt a kincset. Ez a kincs az életem-
ben a legnagyobb teher! A félelem, hogy elveszítem, eluralkodik rajtam, 
és csak leborulok legkedvesebb gurud elõtt és csak olcsó, de szívbõl jövõ 
imákkal kérem õt: „Még egy napot, ¼r¦la Prabhup§da! Csak még egy napig 
az enyém lehessen ez a kincs!” Félelmemet erõsítik az Úr menedékébõl pil-
lanatra távozó bhakták, akik késõbb újra visszatérnek, erõs meggyõzõdéssel 
folytatva a nem könnyû utat. Ezek a személyek, akik kezdetben annyi erõt és 
tudást nyújtottak át nekem aranytálcán, most hiányoznak, mert nincsenek 
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itt, hogy enyhítsenek anyagi vágyaim okozta nehézségen, de te, Mah§r§ja, 
mindig adsz  lehetõséget, hogy Õ Isteni Kegyelme ¼r¦la Prabhup§da lótusz-
lábánál egy kicsiny kis helyen meghúzódjak az égetõ nap elõl.

Aki elfogadja ezt a kegyet, az szeretetben él, nem büszke, nem akar máso-
kon uralkodni, nem hallani soha, hogy hibáztatna, vagy gúnyolna másokat. 
Nem kutat mások szándékai felõl, nem hiszi azt, hogy õ jobban cselekszik, 
mint mások, és soha nem tartja többre magát embertársainál. Aki igazán 
megkapja az Úr kegyét, az amennyire csak lehet, elkerüli, hogy fájdalmat 
okozzon másoknak.

Mah§r§ja! Végtelen mennyiségben osztod az Úr Caitanya kegyét kö-
nyörületes bhaktáid segítségével. Köszönöm, hogy menedéket nyújtasz, és 
csupán csak azt kérem most tõled, adj megértést is hozzá, hogy el tudjam 
fogadni és megtartani ezt az igen ritka ékszerdobozt.

Bhaktáid szolgája: 
Bhakta Könyves András

Bhaktin Kovács Zoltánné
Dear ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja,

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

Please stay with u sin excellent health for a long long time for the joy and 
happiness of all of us.

With respectful reverence and deep affection.

Your humble servant,
Bhaktin Zsuzsa
Kovács Zoltánné (Eger)
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Bhaktin Rita  
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

„Egy s§dhura az jellemzõ, hogy türelmes, kegyes és barátságos minden 
élõlénnyel szemben. 

Nincsenek ellenségei, békés, engedelmeskedik a szentírásoknak, és min-
den tulajdonsága fenséges.”

Kedves Guru Mah§r§ja, te vagy az a személy, akin keresztül kapcsoló-
dunk a lelki láncolathoz, aki elõtt meghódolunk, akin keresztül ajánljuk a 
szolgálatunkat, te pedig olyan kegyes vagy, hogy elfogadsz minket. Egyedül 
a lelki tudás gyarapításával lehet darabokra vágni a szívben lévõ csomókat, 
és erre te vagy a tökéletes példa minden tettedben.

A látogatásaid, amikor itt töltesz néhány napot Angliában, a sok-sok ta-
nítás, a lehetõség a személyes szolgálatra, amit ilyenkor neked végezhetünk, 
a személyességed és gondoskodásod ad erõt, hogy minden nap képes legyek 
harcolni a csatamezõn K¥¢£a oldalán.

A tõled kapott hiteles lelki tanítás elvágja az anyagi azonosítás csomóját. 
Hiszen maga a test a forrása a gyötrelemmel teli életnek, e test aztán végül 
pusztulásra ítéltetett, ez az anyagi természet velejárója. Megszületünk, majd 
levetjük elnyûtt, hasznavehetetlen ruháinkat és újakat veszünk fel helyet-
tük. Látom, hogy mennyire nehéz az emberek élete, nekik még nincs meg 
ez az erõs kapaszkodó, a lelki élet, ami segítené õket, és megoldást adna a 
problémáikra, emiatt üres és tartalmatlan az életük. Nem ismernek téged 
Guru Mah§r§ja, még nem.

Kérlek, add a kegyed, hogy én is megérthessem és megvalósíthassam ezt a 
legnagyszerûbb kincset, a lelki tudást, amely megment bennünket az anyagi 
természet karmai közül.

Szeretnék eszköz lenni a kezedben, bárcsak elégedetté tudnálak tenni a 
szolgálatommal, hogy ez által az én szívem is megteljen reménnyel, hittel és 
R§dhe-¼y§ma iránti szeretettel.

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Rita (Coventry)
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Kriy§ªakti dev¦ d§s¦
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának!

Szeretném megköszönni, hogy megírtad a ¼uddha Bhakti Cint§ma£i címû 
könyvet, amely nagyon lelkesítõ volt a számomra.

Nagyon köszönöm a csodálatos k¦rtanákat R§dhe-¼y§ma elõtt, és köszö-
nöm, hogy itt élhetünk a farmon.

Nagyon köszönöm a vai¢£avák társaságát, és a lelki életünket.

Szolgád: 
Kriy§ªakti dev¦ d§s¦

K¥¢£a-mayi dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Azon gondolkodtam, mit érezhetsz a vy§sa-p¡j§ napodon, amikor sok-
sok tanítványod eljön, hogy csakis lelki tanítómestere imádatával töltse 
napját.

Ilyenkor sok sok bhakta figyel téged, és csodál, ahogyan ülsz alázatosan 
a vy§s§sanán, és fogadod a tanítványaid imádatát. Mindenkinek személyes 
kapcsolata van veled, legyen az közeli vagy kicsit távolabbi. Tudom, hogy 
mindenkiért személyesen imádkozol és beajánlod lelki tanítómestereden 
keresztül R§dh§nak és K¥¢£ának. Kéred,  hogy fogadják el a legkisebb sze-
retett cseppeket is tõlünk, hogy mindig a fejlõdés útján maradjunk.

Téged imádunk, de te csak önzetlenül imádkozol értünk.  Mi pedig isz-
szuk az általad kapott lelki eredményt. Az én megvalósításom az, hogy min-
dent, amit tudok, a te kegyedbõl tudom, és ezt fõképp a zenélésre értem.  
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Sok bhakta gondolja, hogy „a K¥¢£amayi zenész, van hangja, sok hangszeren 
tud játszani, nem egy nagy ügy.” Pedig ha tudnák, hogy mennyit imádko-
zom minden szolgálat elõtt, hogy ne zavarjam a bhajanádat, k¦rtanádat azzal, 
hogy nem tudok valamit, vagy elrontom  a játékot.

Láttam, hogy elégedett voltál a kazah harmóniumos prabhu játékával, 
és azzal, ahogy követett téged, és lépkedett feljebb egy hanggal majd lej-
jebb. Azt gondoltam, hogy ez a csúcs, nekünk is így kell játszani. Elkezdtem 
gyakorolni, hogy ne kelljen alul hangnemet váltanom, és megszakítani a 
zenét. Nagyon nem ment, gondoltam, én ezt soha nem tanulom meg, de 
nem lehet, hogy Guru Mah§r§jának nincsenek jó zenészei, és nem tud-
ja megvalósítani az zenei álmait. Aztán gyakoroltam, imádkoztam, néha 
k¦rtana alatt próbálkoztam… sikerült. Nem lett profi a játékom, de már 
nem kell bíbelõdni a hangvátásokkal. Természetesen ez mind a te kegyed, 
Guru Mah§r§ja. 

Ha más országban pihensz, az átírt dalokat éneklem és rád gondolok. 
Néha könnyezek is, mert nem volt egyszerû karmi dalból neked megfelelõ 
hangulatra megcsinálni. Nekem nem pottyanak az agyamból csak úgy a 
dallamok. Én nem zenéltem zenekarban és nincs nagy zenei múltam. Amit 
tudok, azt te adtad, Guru Mah§r§ja, és eddig még elég volt arra, hogy segít-
selek egy kicsit R§dhe-¼y§ma imádatában.

Igazából, ha nagy zenész lennék, már írtam volna neked egy Guru Szim-
fóniát, Prabhup§dáról egy musicalt és a mai vy§sa-p¡j§ napon elõadnánk 
a bhaktákkal. A bhakták gop¦knak és gopáknak öltözve, táncos felvonulás-
sal mennének érted, és amikor beérnél a templomszobába, egy hatalmas 
szimfónikus zenekar fogadna, ahol minden hangszer téged dicsõítene. Aztán 
este ajándékként megszólalna a trombita és a zongora, amit annyira szeretsz, 
és hogy te is kicsit lazíthass az egész napos imádat áradatában, megtekint-
hetnél egy színdarabot, ahol csak nevetni lehet. Este tovább bhajanáznánk, 
és amikor hazakísérünk, fuvolaszó búcsúztatna.

Én így meditáltam most a vy§sa-p¡j§ napodon. Tudom, hogy szereted az 
izgalmas dolgokat, és  szereted meglepni a bhaktákat új Hare K¥¢£a dalla-
mok átírásával. Te is szeretsz meglepetéseket kapni. 

Remélem, sok jó meglepetést tudok majd neked adni, Guru Mah§r§ja. 
Kérem, hogy hadd maradjak mindig a menedékedben, és a bhakták szolgá-
latában. Az õ barátságuk nélkül nincs remény az igazi életre. Te neveltél 
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fel minket, Guru Mah§r§ja, és te tanítasz mindenre. Én csak azért akarok 
jó lenni bármiben is, hogy büszke lehess rám. Mert ha mi jók vagyunk, az 
mind téged dicsõít.

Köszönöm az együtt töltött éveket. 

Szolgád: 
K¥¢£a-mayi dev¦ d§s¦
 

K¥¢£a-n§ma d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat ezen a jelentõs napon! Minden 
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ Day§l Nit§i-
Vijaya Gaur§¯gának! 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

    
Ismét eljött a nap, amikor egy nagyon könnyû feladat illetve köteles-

ség elvégzése elõtt állnak a bhakták. Felajánlásaikat kell leadniuk, amiket 
évrõl-évre nagy figyelemmel olvasol végig. Könnyûnek mondom, mert iste-
ni személyed számos fenséggel teljes. Kedvességed és türelmed határtalan. 
Odaadó személyeddel való társulás apró töredéke is olyan felemelõ, mint a 
sivatagban szomjazónak az oázis hûs forrásának egyetlen cseppje. Így aztán 
számtalan oldalon keresztül lehetne sorolni dicsõségedet.

Azonban a feladat teljesítéséhez még kell egy-két dolog, mint például az 
engedélyed, hogy téged dicsõítsünk és a képesítettség, hogy ezt megtegyük. 
Az engedéllyel nincs gond, mert válogatás nélkül olyan kegyesen bánsz az 
élõlényekkel, mint ahogyan a nap sem vonja meg senkitõl melengetõ suga-
rait. Nekem a képesítettséggel van gondom. Mégpedig azért, mert sajnos 
nekem nincsen. Isteni Kegyelmed tulajdonságairól és mélységérõl szennye-
zett szívem miatt nem vagyok képes megfelelõen nyilatkozni. 

Mielõtt hozzáláttam, hogy mégis megpróbáljak neked valamit felajánla-
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ni, eszembe jutott Õszentsége Nirañjana Mah§r§ja egyik budapesti leckéje, 
amin elmesélte, hogy egyik alkalommal, mikor felajánlást akart írni ¼r¦la 
Prabhup§dának, hosszasan töprengett, mit is írjon. Egyszer csak csöngettek 
a templom ajtaján, egy ismeretlen férfi volt, aki azért ment oda, hogy el-
mondhassa valakinek, mennyire nagyra becsüli ¼r¦la Prabhup§da személyét 
és tevékenységét. Errõl nagyon hosszasan beszélt, amit Nirañjana Mah§r§ja 
ámulattal hallgatott végig, majd észrevette, hogy tulajdonképpen össze is 
állt a felajánlása.

Na, én is vártam, hátha velem is történik valami ilyesmi, de hamar rá 
kellett jönnöm, hogy ez az én esetemben nem valószínû. Amit végül írtam, 
az is csak a te kegyedbõl jött létre.

Kedves Guru Mah§r§ja, kérlek, bocsásd meg, hogy nem tartozom a leg-
elszántabb tanítványaid közé. Egyetlen dolgot érzek csupán, hogy itt van 
a vágy a szívemben arra, hogy egyszer csak megfeleljek neked és kivívjam 
elégedettségedet.

Kérlek, adj erõt és áldj meg, hogy ez a vágy itt maradjon a szívemben! 
Köszönöm szépen!

Jelentéktetlen szolgád: 
K¥¢£a-n§ma d§sa

K¥¢£§nanda d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my most humble obeisances to the dust of your lotus feet. 
All glories to Your Divine Grace!

On this most auspicious day of your merciful appearance in our mortal 
world my thoughts go again and again to the guru-g§yatr¦ mantra, which 
I feel being especially connected with by my spiritual name, you kindly 
awarded me.

H. H. Bhakti Vijñ§na Gosvami has recently explained that „aim” is 
b¦ja-mantra for knowledge; „gurudev§ya vidmahe” means sambandha-jñ§na; 
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„k¥¢£§nand§ya dh¦mah¦” means abhidheya; „tan no guru¤ pracoday§t” means 
prayojana.

So for me this mantra is perfect glorification of Your Divine Grace.
It was knowledge that created a desire to become your disciple in my 

heart. When I first listened to your Bh§gavatam class in Moscow temple I 
noticed that although things you told about I had already heard previously, 
your words were leaving a deep impression on my mind.

When I learnt about Your Divine Grace more I started to realize what 
great devotee were you. So – „gurudev§ya vidmahe” – I understood I should 
serve Your Divine Grace. My most evident service to you is my participa-
tion in making your wonderful books in Russian. But I’m trying to see any 
service I perform as my service to Your Divine Grace. Now I’m participat-
ing in publishing a new magazine for book distributors „para° vijayate ªr¦-
k¥¢£a-sa¯k¦rtanam” and ISKCON Moscow newspaper „¼r¦la Prabhup§da’s 
House”. My input to both I see as my offering to your lotus feet.

„K¥¢n§nand§ya dh¦mah¦” – H. H. Bhakti Vijñ§na Gosvami told this was 
what guru was teaching us: to please K¥¢£a. For me this is the most promi-
nent feature of your personality – you live to please K¥¢£a. Hope I shall 
learn this science someday.

Finally, prayojana – guru gives inspiration to strive for the goal (k¥¢£a-
prema). Reading your great treatise ¼uddha-bhakti-cint§ma£¦ I feel the goal 
is far-far beyond my reach. But your example is making this lazy fellow to 
somehow or other crawl in the right direction.

So at least thrice a day I thank you for knowledge you keep giving me, 
I remind myself my real position in relationships with you as well as what 
should I learn from you, and I draw inspiration meditating on your exam-
ple.

Thank you, dear Guru Mah§r§ja!

Your hopeless servant from Moscow
K¥¢£§nanda d§sa
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K¢¦rcora d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Valódi kapcsolat az Úrral csak a lelki tanítómesterünkön keresztül jön. 
Õ az összekötõ láncszem. Általa jön létre az összekapcsolódás (yoga) az Úr-
ral, és általa végezhetünk komoly odaadó szolgálatot. Ennek következtében 
lehetõség nyílik olyan dolgokra, ami anyagi szempontból lehetetlenségnek 
vagy felfoghatatlannak számítanak. Lelki tanítómesterem kegyébõl új életet 
kaptam, amit képtelen vagyok valaha is visszafizetni. Örök adósod vagyok, 
kedves Guru Mah§r§ja. Nagyon köszönöm kedvességed, indokolatlan ke-
gyed, hogy ¼r¦la Prabhup§da családjába fogadtál, és lefoglalsz az Úr örök 
szolgálatában. Szolgálat nélkül mi értelme egy parányi lelki szikra, egy szol-
ga életének. Menedéket veszek lótuszlábaidnál. 

Nagyon csodálatos a magyarországi y§tr§ fejlõdése, ami közvetlenül jelzi 
kiválóságodat. Olyan vagy, mint egy érintõkõ, ami arannyá változtatja még 
a legértéktelenebb vasat is. Minden helyet, ahol jársz zarándokhellyé vál-
toztatsz, és mindent, aminek a szervezését, iranyítását a kezedbe veszed lel-
kivé alakítod. Ilyenek a mah§bh§gavaták, akik mindig a szívükben hordják 
az Istenség Legfelsõbb Személyiségét. Kegyedbõl halad elõre a y§tr§ nagyon 
szépen, és vesz fel egyre szilárdabb helyzetet az Úr Caitanya sa¯k¦rtana moz-
galmában. Tiszta vágyadból nyilvánulnak meg, és válnak elérhetõvé Vraja 
különbözõ helyei Új Vraja-dh§mában. Tökéletes útmutatásodnak hatására 
fejlõdnek központjaink, és élnek boldogan a bhakták. Írásaid ablakot tárnak 
elénk a lelki világba, és útmutatást nyújtanak egész életünkre. Könyveid 
még sok generáció elõtt fognak fáklyalánként ragyogni.

Kedves Guru Mah§r§ja, légy kegyes hozzám, és vezess továbbra is uta-
mon. Kérlek, bocsásd meg sértéseimet, amit elkövettem lótuszlábaid ellen. 
Kérlek, légy könyörületes hozzám, és részesíts kegyed áldásában. Menedé-
ket veszek lótuszlábaidnál.

Jelentéktelen szolgád,
K¢¦rcora d§sa
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Bhakta Kugler Zoltán  
Kedves Guru Mah§r§ja! 

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

Gyakran gondolkodom azon, hogy milyen szerencsések vagyunk mi, 
akik gyakoroljuk a K¥¢£a-tudatot, itt a Kali-yuga sûrûjében. Annak ellené-
re, hogy rendkívül kedvezõtlen helyzetben születtünk, mégis a legnagyobb 
jutalmat ígérõ folyamatot végezhetjük, s elérhetjük a jóga tökéletességét. 
Kinek köszönhetjük mindezt? ¼r¦la Prabhup§da és az õt megelõzõ §c§ryák 
szerepe és dicsõsége nyilvánvaló minden bhakta számára. Nélkülük most mi 
is ott tartanánk, ahol a világ általában tart. Ugyanakkor még nagyobb sze-
repe van életünkben azoknak az önfeláldozó bhaktáknak, akik Prabhup§da 
eltávozása után felelõsséget vállaltak a K¥¢£a-tudat elterjesztésére az egész 
világon. Te is egy ilyen kiemelkedõ bhakta vagy, aki minden nehézséget és 
megpróbáltatást vállalva vezeted a magyar y§tr§t. Mindemellett könyveket 
írsz nekünk magasztos lelki témákról, folyamatos hangüzenetekben  lelke-
sítesz minket, és minden téren a prédikálás élvonalában harcolsz. Nehéz 
lenne felsorolni is azt a sok mindent, amit neked köszönhetünk! 

Imádkozom azért, hogy egyszer majd – a jelenleginél sokkal hálásabban 
és õszintébben – tudjak köszönetet mondani neked a lehetõségért, hogy 
szolgálatot végezhetek K¥¢£ának. 

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Kugler Zoltán  

Bhaktin Kum§r¦
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának!
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Sajnos nem vagyok képesített megfelelõen dicsõíteni, de megpróbálok 
õszinte lenni.

Emlékszem, mikor legelõször próbáltam veled beszélni, egy szót sem tud-
tam mondani. Láttad, hogy nagyon zavarban vagyok, így hát azt mondtad, 
írjak neked levelet. Mikor megírtam és elküldtük, mindig arra tudtam gon-
dolni, mikor és mit fogsz válaszolni. Három hét múlva megkaptam a választ. 
Akkor elhatároztam, megpróbálok jó bhakta lenni. Nagyon lelkesített, és 
utána 16 kört japáztam.

Mikor az iskola padjaiban ülök, próbálok K¥¢£ára és rád gondolni. Ha 
rád gondolok, akkor eszembe jutnak a kérdéseid és az utasításaid. Néha 
már csak ezek tudnak lelkesíteni és hitet adni. Csak megköszönni tudom a 
kegyet, amit tõled kaptam.

Köszönöm!

Szolgád: 
Bhaktin Kum§r¦

Bhakta Kun András
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

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

Alázatos tisztelettel és szeretettel köszöntelek, és kérlek, hogy fogadd el 
egy elesett személy jókívánságait a 2008-as vy§sa-p¡j§d napján! Egyúttal 
engedd meg, hogy hálatelt szívvel köszönjem meg indokolatlan kegyedet, 
amely tanításaid és tanítványaid révén záporozik rám!

A K¥¢£a-tudattal való megismerkedésem elsõ percétõl érzem gondosko-
dó kegyedet, hiszen a Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskolán, s a budapesti 
templomban egyaránt a tanítványaid irányítják a szolgálataimat, segítenek 
elõre jutni a lelki életben. 

¼r¦la Prabhup§da könyveiben olvasom, hogy a bhaktákkal való társulás 
nélkül el sem lehet kezdeni a lelki életet. Számomra ez a kivételes lehetõség 
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általad, illetve tanítványaid révén nyilvánul meg. Kimondhatatlanul hálás 
vagyok a kegyedért, s nagyon köszönöm neked!

A bhaktákkal való társulást elõször az A¢±a Sakh¦ m§t§¦í által vezetett 
sejtprogramok jelentették számomra. Késõbb megismerkedtem a templomi 
bhaktákkal, s itt találkoztam jelenlegi vezetõmmel, ¾ªvara K¥¢£a prabhuval 
is. Ma már el sem tudom képzelni a napjaimat a bhakták társulása nélkül, 
s nagyon várom a következõ alkalmat, amikor részt vehetek a ma¯gala-
§ratin. Köszönöm neked e rendkívüli tanítványokat, köszönöm e különle-
ges lehetõséget!

A legfõbb erõforrást ma ¼r¦ ¼r¦ Day§l Nit§i-Vijaya Gaur§¯ga jelenlé-
te, K¥¢£a bhaktáinak közössége, a lelki energiával feltöltõ templom jelentik 
számomra. S e közösség, e templom létrehozásában mindenütt ott látom a 
kezed nyomát, ott érzem gondoskodásod erejét és figyelmes törõdésedet. 
Soha nem tudom meghálálni ezt neked!

¼r¦la Prabhup§da felfoghatatlan energiákkal átitatott könyvei mellett a 
te ihletett és az Úrral való bensõséges kapcsolat lélegzetelállító és ellen-
állhatatlanul vonzó mélységeit feltáró könyveid a legfõbb olvasmányaim. 
Most, hogy már kegyedbõl ismerhetem e kívánságteljesítõ irodalmat, a ko-
rábban olvasott „tudományos” mûvek nem tûnnek többnek egy-egy száraz 
falevélnél. Köszönöm neked, hogy olvashatom e könyveket, köszönöm azt 
a biztonságot és vezetést, amit általuk kapok!

Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja! Kérlek, hogy tedd lehetõvé számom-
ra a K¥¢£a-tudatos mozgalom szolgálatát! Mindennél jobban vágyom arra, 
hogy a jövõben elégedetté tehesselek a szolgálatommal!

Elesett szolgád: 
Bhakta Kun András

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának!
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Kicsit zavarban vagyok, hogy olyasmirõl írok, amirõl csak távoli elképze-
léseim vannak. 

Nem tudom felbecsülni mennyire kedves vagy K¥¢£ának, nem értem, 
hogy milyen hatalmas istenszeretet árasztja el a szívedet, csak sejtem, és na-
gyon szerencsés vagyok, hogy a tanítványod lehetek, és próbálok megfelelni 
is, mint tanítvány. 

Szeretném megköszönni, hogy igazi apaként gondoskodsz rólunk, és min-
dig érezzük a törõdésedet. Amikor nem vagy itt velünk Vraja-dh§mában, 
akkor is mindig adsz lehetõséget, hogy halljunk tõled, podcast-on keresztül.

Krisna-völgy csodálatos világa is a szíved egy része, és még az ide látogató 
vendégeket is rabul ejti ez a különleges hangulat, csodálatos R§dhe-¼y§ma 
és a bhakták kedvessége. Ezt én mind a részednek tekintem, és így mindig 
rád gondolok, amikor tapasztalom Új Vraja-dh§ma különlegesen kegyes és 
nektári hangulatát. 

Csak remélni tudom, hogy egyszer megérthetem R§dhe-¼y§ma iránti 
bensõséges szereteted egy cseppjét és szívem elkezd majd vonzódni lótuszlá-
bad és az Isteni Pár szolgálatához. 

¼r¦la Prabhup§da ezt írja: A Legfelsõbb Úr fénye, vagyis a lelki tanító-
mester isteni kegye nélkül nem láthatjuk a dolgokat eredeti valójukban. 
(SB 3.25.9 magyarázat)

Kedves Guru Mah§r§ja, próbálom megkapni a kegyed, hogy ilyen látás-
módra szert téve soha ne veszítsem szem elõl lótuszlábad menedékét, 

Jelentéktelen szolgád: 
Kundalat§ dev¦ d§s¦

Kundav§l¦ dev¦ d§s¦
Kedves Mah§r§ja!

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

Köszönjük neked a lehetõséget, hogy megünnepelhetjük ezt a különleges 
napot, gondviselõnk megjelenési napját.
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Felbecsülhetetlenül szerencsésekké váltunk kegyed által. Apánk helyett 
apánk lettél, aki jobban ismer minket, és jobban tudja mi a kedvezõ szá-
munkra, mint saját magunk, de vár türelmesen, amíg mi is meg nem értjük. 
Szüleink vágyait, tanácsait és nevelési szándékait legtöbbször csak egy idõ 
elteltével, sõt leginkább csak érett korunkban tudjuk realizálni. Amíg nem 
növünk fel, a szülõ folyvást nevel és ez irántunk való szeretetének, félté-
sének és gondoskodásának a bizonyítéka. Mi olyan szerencsések vagyunk, 
hogy ezt a támogatást mindig érezhetjük. Ez biztonságot nyújt a számunk-
ra, mert amíg tanítás alatt állunk tudhatjuk, hogy terelve vagyunk az Úr 
iránti szeretet elérésének útján. Felelõsséget vállaltál a lelki életünkre és 
ez a tökéletes áldozathozatal és elkötelezettség K¥¢£a és ¼r¦la Prabhup§da 
elégedettségéért. 

Köszönjük szépen, kedves Mah§r§ja!

Szolgád:
Kundav§l¦ dev¦ d§s¦

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

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

Ahogy elkezdem írni a vy§sa-p¡j§ felajánlásom, azon meditálok, és azért 
imádkozom, hogy egy szívbõl jövõ, szeretetteljes felajánlást írjak Guru 
Mah§r§jának.

Nem könnyû a feladatom, mert csodálatos, és mély áldásokkal halmozol 
el bennünket, melyeket megérteni is nehéz, nem hogy viszonozni azt akár 
csak szavakkal is.

Az elmúlt év vége és a maraton idõszaka nagyon eseménydús volt, telis 
tele fájdalommal, figyelmeztetéssel, tanításokkal, könyörülettel és csodák-
kal. Még sohasem tapasztaltam ilyen mértékben vagy komoly sággal, hogy 
milyen hatása van annak, amikor az ember nem megfelelõen gyakorolja a 
K¥¢£a-tudatot, s ezt most más bhaktákkal kapcsolatban, és a saját bõrömön 
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is tapasztaltam. A lelki tanítómester nem kér sokat, csupán azt, hogy kö-
vessük a négy szabályt és japázzunk 16 kört, járjunk reggeli programra. Sok-
szor még ezt se tudjuk követni, annyira elesetek, komolytalanok vagyunk. 
Nagyon – nem is tudom milyen szót használhatnék – talán fárasztó vagy el-
szomorító lehet, amikor annak ellenére, hogy annyiszor hangsúlyoztad ezt, 
de még mindig van, hogy nem követjük. Ennek ellenére még sosem láttam, 
hogy feladtad volna akár csak egy tanítványodért is a küzdelmet, fejfájáso-
dat, imáidat. Guru Mah§r§ja, te nem hagysz minket magunkra a bajban, 
sosem engeded el a kezünket. Ahogy te magad is mondtad, R§dhe-¼y§ma 
adott nekem egy utolsó lehetõséget, és én is tudom, hogy Õk végtelenül 
könyörületesek voltak hozzám. A sok-sok hiba és sértés ellenére még min-
dig a szolgálatukban szeretnének tartani, és olyan áldásokban részesítenek, 
amihez foghatót nem is érdemlek meg.

Arra, hogy miért történnek velem ilyen csodálatos dolgok, csak egyet-
len elfogadható választ találtam: mert egy igaz lelki tanítómester ad nekem 
menedéket, vigyáz rám, és könyörög R§dhe-¼y§mához, hogy fogadjanak el. 
Nincs más oka, hogy még mindig itt lehetek. Mikor arra gondolok, hogy a 
vai¢£aváktól is annyi törõdést, figyelmet, tanítást kapok, ami nagymérték-
ben segít az odaadó szolgálat útján, akkor tudom, hogy õk is tõled kapnak 
mindent. 

Mindannyiunkat tökéletesen vezetsz az odaadó szolgálat útján. Mindent 
megteszel értünk, nincs olyan, amit sajnálnál az életedbõl áldozni a lelki 
gyerekeidért, a sok-sok fájdalom és csalódás ellenére is. Ugyanakkor nincs 
olyan, amit sajnálnál szeretet lelki tanítómesteredért és lágy szíved Uraiért 
megtenni.

Minden tekintetben csodálatos lelki tanítómester vagy, és kiváló tanít-
ványa ¼r¦la Prabhup§dának. Nem lehet semmi többet elérni a lelki életben, 
mint amit te mutatsz a példádon keresztül.

Guru Mah§r§ja, szívbõl köszönöm mindezt neked. Nincs nagyobb kincs, 
mint egy tiszta szívû vai¢£ava menedékében helyet kapni. Te ezt adod 
mindannyiunknak. Köszönöm! Köszönöm, hogy énekelhetem a szent ne-
vet, hogy Vraja-dh§mában élhetek, csodálatos brijb§s¦k társaságában.

Köszönöm, hogy megnyilvánítod a szent helyeket. Köszönöm a csodá-
latos leckéidet, és a könyveket amiket fáradhatatlanul írsz nekünk. Kö-
szönöm a csodálatos k¦rtanáidat, és az eksztatikus bhajanákat. Köszönöm a 
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szereteted. Köszönöm R§dhe-¼y§ma szolgálatát. Köszönöm, hogy ilyen cso-
dálatos vai¢£ava vagy, aki felajánlja arany szívét R§dh§-¼y§masundarának 
és ¼r¦la Prabhup§d§nak, és sohasem veszi vissza, még egy pillanatra töredé-
kére sem. Mindent köszönök szeretet Guru Mah§r§jámnak.

Örök szolgád: 
Kuñjabih§r¦ Mali dev¦ d§s¦ 

Ku¯kum§ng¦ dev¦ d§s¦
Drága Guru Mah§r§ja!

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

Az egész világ hálával tartozik neked. Neked, aki bõkezûen osztod az 
Isten, K¥¢£a iránti szeretetet, aki a legnagylelkûbb és legönzetlenebb vagy 
az élõlények felé.

Büszke vagyok rá, hogy hozzád tartozom, s hogy a lányoddá fogadtál. Büsz-
ke vagyok mindarra, amit tõled kaptam: ¼r¦la Prabhup§dára, K¥¢£ára, az új 
életemre, a nevemre, a férjemre és a családomra: a bhakták társaságára.

Végtelen nagylelkûségedben képes vagy arra, hogy az egész világot el-
halmozd transzcendentális kincseiddel, de a világ túl önzõ, hogy el tudja 
fogadni mindazt, amit kínálsz. Én is önzõ vagyok, te teszel képessé arra, 
hogy a szemem megnyílhasson az igazságra és ne keresse a hamis csillogást, 
bármilyen fényes is az. Cserébe nem kérsz semmi viszonzást, csak annyit, 
hogy tartózkodjunk a bûnös cselekedetektõl, énekeljük a szent nevet és 
adjuk át másoknak is. Minden gyermeknek ilyen apát kívánok, mint te, 
minden léleknek ilyen menedéket, mint te és minden szívnek ilyen támaszt, 
mint te.

Igaz vagy, kedves, kegyes és nagy tudós, egy nagyszerû költõ, akinek tol-
lából szüntelenül folyik a nektár, megörvendeztetve ezzel a bhakták szívét és 
lelkét, szorosabbra fûzve kapcsolatukat K¥¢£ával és veled.

Indokolatlan kegyedbõl Magyarország különleges hellyé vált, R§dhe-
¼y§ma lakhelyévé. Krisna-völgy a kegy hipocentruma, ahonnan a hullámok 
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egész Európát elérik majd és transzcendentális epicenrumok születnek, mint 
Párizsban és Erdélyben.

Drága Apukám, az én képességeim elenyésznek ajándékaid tükrében. 
Szeretném, ha tudnád, hogy örökké hálás vagyok neked. Szeretném, ha 
minden vágyad teljesülne ¼r¦la Prabhup§da szolgálatában, és ebben nekem 
is jutna mindig egy apró kis szerep. Kérlek, tarts meg örökké lótuszlábaid 
szolgálatában!

Jelentéktelen és hasznavehetetlen lányod:
Ku¯kum§ng¦ dev¦ d§s¦

Laba¯ga dev¦ d§s¦  
Dear Guru Mah§r§ja,

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

This offering – if one can call it that – is not up to much, as at the mo-
ment I do not feel I have anything worthy to offer you, Gurudeva.  When 
you asked me at Leicester where I had been, I answered „struggling” and 
managed to pass over to Vyjanti Dev¦ D§s¦ – which I am sure did not go 
unnoticed by you.

The truth is I feel as if I have been in some kind of hell for a while; but 
hoping I am on the way back.  It’s been a sort of battle inside of who/what/
where and why I am, and because of this crazy inner turmoil it has affected 
my s§dhana.  My reading has always been the first to suffer: but my japa has 
been a real struggle with concentration – being next to none – this is the 
mainstay of spiritual life.

The thing that is pulling me back is listening to your bhajanas. I read the 
children’s  K¥¢£a Book and do simple offerings to Gaura Nit§i and sit with 
them sometimes and think of those early days when I first came into K¥¢£a 
consciousness.  The experience I had at Hare K¥¢£a Dev¦ D§s¦’s house 
when you smiled and the whole room lit up – that is the moment I realised 
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you were sent by K¥¢£a to save this fallen soul, if it’s fickle mind and body 
would only let you.

Through all this, Guru Mah§r§ja, I have kept in my heart the faith that 
through your mercy and the mercy of ¼r¦la Prabhup§da, I will fight and pray 
my way back and hopefully be stronger for the struggle.  The only thing at 
the moment I have to offer is my faith and trust in you, Guru Mah§r§ja, and 
my great gratitude that you are still there with your lotus-like feet for me 
to cling onto in desperation.  One day I pray I will be worthy to be called 
your disciple.  Until then, I remain the fallen soul at your feet begging for 
your mercy.

Trying to be your servant,
Laba¯ga dev¦ d§s¦  

Lak¢m¦ Candra d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának! Minden dicsõséget az Úr Caitanya Mahaprabhu sa¯k¦rtana moz-
galmának és a vai¢£aváknak!

A híd mindig összeköt két oldalt. Olyan dolgokat, amelyek távol állnak 
egymástól, nincs közöttük kapcsolat. Kedves Guru Mah§r§ja, nekünk te 
vagy ez a híd, ez a kapcsolat. Ha mi saját magunk erejére támaszkodnánk 
a lelki életbe épp, hogy belecsöppentünk, s úgymond tapogatózunk a sö-
tétben. Vezetõ, illetve „fényforrás” nélkül nem sok esélyünk van a sikerre. 
Az óceánt is át lehet úszni, de erre nem sok esély van. Könnyebb, s ez az 
egyedüli járható út, ha van egy jól megépített hajónk, egy jó kapitányunk. 
Te vagy nekünk ez a kapitány, aki vezetsz minket. Nem csak beszélsz, cse-
lekszel is. Lelki tanítómesterednek, ¼r¦la Prabhup§dának, hûséges és ki-
tartó követõje vagy. Ami a lelki életben jelen pillanatban Magyarországon 
található, mind neked köszönhetjük. Elõtted itt úgymond nem volt semmi. 
Most van egy farmunk, Budapesten templomunk, szekérfesztiválunk és még 
sorolhatnám, mind neked köszönhetjük.
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Megjelenési napod mindannyiunk ünnepe, hiszen egy új világot, új 
életet adtál nekünk, vezetsz bennünket a boldogság útján, óvsz minket a 
veszélyektõl.

Kedves Guru Mah§r§ja! Erõt kérek tõled, hogy szilárd hittel, tudással, 
kitartással tudjalak szolgálni téged, a mozgalmat nem egy, kettõ vagy három 
évig, hanem mindörökké.

A lelki tanítómester kegyébõl a süketnéma dalokat költhet, a béna pedig 
hegyeket mászhat.

Minden dicsõséget neked!

Szolgád:
Lak¢m¦ Candra d§sa

Lak¢m¦pati d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Kérlek, fogadd alázatos hódolatom vy§sa-p¡j§ ünnepséged kedvezõ al-
kalmából! 

Kedves Guru Mah§r§ja! Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy 
lehetõséget kapok arra, hogy dicsõíthesselek és kifejezzem hálámat irántad 
ezen a szép napon, a te vy§sa-p¡j§ ünnepséged alkalmából.

Ahogy egyre több idõ telik el, mióta csatlakoztam a K¥¢£a-tudatos mozga-
lomhoz, egyre jobban érzem, hogy ez milyen felelõsséggel jár. Minél idõsebb 
bhakta valaki, annál több felelõsséget kell vállalnia, akarva-akaratlanul, a 
K¥¢£a-tudat terjesztése érdekében. Ez néha igen sok fejfájással jár. Emlék-
szem, milyen könnyû volt abban az idõben, amikor még csak egy pár éve 
gyakoroltam a K¥¢£a-tudatot. A saját lelki életemért voltam csak felelõs. 
Azok voltak a vidám évek. De egy jó pár év múlva észrevettem, amikor egy-
re több fiatal bhakta csatlakozott a mozgalomhoz, hogy én már nem férek 
bele azoknak a kategóriájába, akik csak saját kis lelki életetükkel törõdnek. 
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Most már nem mondja meg senki, hova kell mennem, mit kell csinálnom, 
most már nem csak engedelmeskednem kell. Most már néha nekem kell 
megmondanom  másoknak, hova kell menniük, mit kell csinálniuk, és 
meg kell kérnem, rá is kell vennem másokat, hogy engedelmeskedjenek. 
Idõvel észrevettem, hogy hozzám jönnek fiatalabb bhakták tanácsot kérni, 
egyre joban belefolyok a központunk mindennapos életének szervezésébe, 
és egyre több területen kell helyt állnom. Ez nekem néha igen sok fejfájást 
okoz. Ezekben a nehéz helyzetekben mindig eszembe jutsz, eszembe jut az 
a példa, amit te állítasz elénk a saját életeddel. Amikor nehézségekbe üt-
közöm, eszembe jut, milyen parányi probléma ez, milyen parányi feladattal 
kell megbirkóznom azokhoz a feladatokhoz képest, amelyeket te oldasz meg 
nap mint nap a magyar yatra életében. Mindig csodálkozom, hogy mennyi 
energiád van, és mennyire segítõkész vagy K¥¢£a-tudatos megoldást találni 
minden ügyes-bajos dologra. Tudom nagyon jól, hogy ez abból jön, hogy te 
mindig száz százalékosan K¥¢£a-tudatos vagy. 

Van egy vers a Bhagavad-g¦t§ban, amibõl megérthetjük, honnan kapod 
minden lelki erõdet mindehhez. 

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 nagyon 
nehéz legyõzni. De akik átadták magukat Nekem, azok könnyen túllépnek 
rajta” (Bhagavad-g¦t§ 7.14).

Olyan jó követendõ példa vagy nekünk erre, Guru Mah§r§ja. Megoldani 
problémákat K¥¢£a-tudatosan, vezetni gyakorló bhaktákat a lelki életben, 
teljesen K¥¢£a-tudatosnak lenni minden pillanatban, és megingathatatlan-
nak maradni saját lelki életünkben. Ez azt jelenti, hogy valaki legyõzi az 
anyagi természet három kötõerejét. Erre csak azok képesek, akik átadják 
magukat lelki tanítómesterüknek és K¥¢£ának. 

Ennek a versnek a agyarázatában ¼r¦la Prabhup§da hoz nekünk egy na-
gyon könnyen érthetõ és szemléletes példát a veled való kapcsolatunkra. 

„A gu£a másik jelentése kötél. Köztudott, hogy az anyagi világba került 
lelket az illúzió kötelei szorosan lekötözik. Az az ember, akinek keze lába 
meg van kötve, nem tudja kiszabadítani magát. Csak olyantól remélhet se-
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gítséget, aki nincs megkötve. Egy lekötözött ember nem segíthet a hoz-
zá hasonlónak, ezért a megmentõ nem lehet más, csak egy szabad ember. 
Az anyagi világ feltételekhez kötött lelkeit csakis az Úr K¥¢£a vagy hiteles 
képviselõje, a lelki tanítómester szabadíthatja fel. Ilyen felsõbb segítség nél-
kül senki sem kerülhet ki az anyagi természet rabságából. Az odaadó szolgá-
lat vagy K¥¢£a-tudat segíthet e felszabadulásban. Mivel K¥¢£a az illuzórikus 
energia Ura, utasíthatja ezt a legyõzhetetlen energiát a megkötözött lelkek 
szabadon bocsátására. Mindezt a meghódolt lélek iránt érzett indokolatlan 
kegyébõl teszi, valamint annak az atyai vonzalomnak köszönhetõen, mely 
az élõlényhez fûzi, aki eredetileg az Õ szeretett fia. A kérlelhetetlen anyagi 
természet kötelékeibõl ezért csakis akkor kerülhet ki az ember, ha meghó-
dol az Úr lótuszlába elõtt.”

Ezért érzem nagyon szerencsésnek magam, hogy találkozhattam veled, és 
elfogadtál tanítványodnak. Te mindig arra tanítasz minket, hogy hódoljunk 
meg K¥¢£a elõtt, mert te tudod, hogy ez az egyetlen megoldás mindenre. 
Remélem, minél hamarabb felnövök, és egyre többet tudok segíteni neked 
a K¥¢£a-tudat terjesztésében. 

Jelentéktelen szolgád:
Lak¢m¦pati d§sa

L§l§ dev¦ d§s¦ 
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet.
All glories to you and your beloved master ¼r¦la Prabhup§da whose 

causeless mercy has givin me the opportunity to meet you, his faithful and 
devoted disciple.

Dear Guru Mah§r§ja after our last discussion we had in summer last 
year, I was very disturbed and confused at the same time. You have spoken 
to me in such a way that I was completely terrified.

How I can live this place which constantly reminds me of you, the dear 
most devotee of R§dhe-¼y§ma? Wherever I look I see your spotless devo-
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tion to Them. Everything here is a manifestation of your intense desire to 
please Them, this is actually what has really inspired and keeped me here, 
otherwise I had gone just after a few years, because the body I have got in 
this life is not at all strong enough for such austere life and the youthfulnes 
has also left it. Nevertheless I have choosed to remain here just to please 
you so that one day I may become fortunate enough to be bathed in the 
service of your lotus feet which are the abode of pure devotion.

This material world is a dreadful place and at every step is danger there, 
so many nasty things are lurking about on the path back home to K¥¢£a. I 
have had this experiance in the last few years. May you forgive me if I have 
caused you discomfort or pain with my misbehaviour. It is my innermost de-
sire to become a humble devoted servant, I don’t know how many lifetimes I 
have considered myself the master and enjoyer, but now through the mercy 
of ¼r¦la Prabhup§da I have learned that I am nothing else then the eternal 
servant of the servant of ¼r¦ K¥¢£a, the beloved of ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ and 
all the vrajav§s¦s. I have accepted this truth, but still so much dirt is there 
in the heart that has to be cleaned. Dear Guru Mah§r§ja I have great fear 
that I will not be able to surpass all the impediments that still lurk about on 
this wonderful path, therefore I pray to you constantly to give me enough 
strength to continue the way back home back to R§dh§-¼y§ma and serve 
Them with loving devotion under your pleasing joyful guidance.

Dear Guru Mah§r§ja, just yerstay I have read again in fourth canto of 
¼r¦mad-Bh§gavatam about the varn§ªrama-dharma, ¼r¦la Prabhup§da writes 
in his purport that a kingdom, state or empire must be governed under the 
introctions of saintly persons and brahmanas like the Kum§ras, because 
in the present days the King or president forgets that he is the servant of 
K¥¢£a and that everything that existis belongs to Him, as it is stated in the 
¼r¦ ¾ªopani¢ad, „¦ª§v§syam ida° sarvam.” They claim themselves to be the 
proprietors, therfor ¼r¦la Prabhup§da wanted to train brahmanas and then 
re-establishing the system of four varnas and asramas for the progress of 
civilisation, because the Vedas says that a Kingdom should be governed for 
the purpose of satisfying the Supreme Lord.

Dear Guru Mah§r§ja how is it possible for me an ignorant sinner and 
offender to try to describe your spotless glories? Because your heart floods 
with love for ¼r¦la Prabhup§da and R§dhe-¼y§ma, compession automati-
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cally manifests, as a pure devotee you always want to cool the burning suf-
fering of living entities. This task of re-establishing the varnasrama system 
in the present time is not at all easy but what is  impossible for one who is 
so determind to please is Guru Mah§r§ja. Such a person is very dear to ¼r¦ 
K¥¢£a and the gives to His dear devotee all the necessities to carry out his 
plan.

All glories to you dear Guru Mah§r§ja, how can one repay such a great 
service?

In the ¼r¦mad-Bh§gavatam is one verse spoken by Mah§r§ja P¥thu to 
the four Kum§ras. „How can such persons, who have rendered unlimited 
service by explaining the path of self-realisation to the Supreme Personal-
ity of Godhead, and whose explanation are given for our enlightment with 
complete conviction and Vedic evidence, be repaid exept by folded palms 
containing water for their satisfaction? Such great personalities can be sat-
isfied only by their own activities, which are distributed amongst human 
society out of their unlimited mercy.”

May you be pleased with your lowly fallen servant.
L§l§ dev¦ d§s¦ 

Lalit§ ¼akti dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to this most blessed day, 
your vy§sa-p¡j§. My exchange and appreciation of Their Lordships ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§ D§modara. 

Thank you dear K¥¢£a for sending me a pure devotee who is so full of 
love and affection for You. He has cared for my welfare from the very be-
ginning of my K¥¢£a consciousness. I am trying my best to love Him and 
cherish His mystic presence in this material world.

I am a rascal for not keeping proper timing for chanting my G§yatri man-
tra, but when I do come to the 3rd paragraph of the G§yatri mantra I simply 
meditate and relish the intensity of His love serving You.
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Oh beloved deities of Svar¡pa D§modara, Who are now cared for by the 
sweetness of His Divine Grace ¼r¦la ¼ivar§ma Swami,turning your glance 
constantly to meet His piercing gaze, You look satisfied by His wonderful 
service to You.

Late last year in Innis Rath I had the privelege of serving You through 
Him, bringing you a big plate of fruit and other paraphernalia, that was the 
most ecstatic experience of my life!

Thank you K¥¢£a for my Gurudeva, He is the most blessed event that 
has happened in my life. Please protect him at all times and keep me hold-
ing on to His lotus feet eternally.

I am totally dependent on His mercy to go to You. I hope He is not mad 
at me for „jumping over.”

Hare K¥¢£a
Your servant
Lalit§ ¼akti dev¦ d§s¦ 

Lalit§ Mohana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótusz lábaidnál! Min-
den dicsõséget e világban való megjelenésed kedvezõ napjának! Minden 
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Olvasva a 2007-es maratoni sms-ek füzetét, lenyûgözõ számomra K¥¢£a-
tudatod és lemondásod. Félretéve saját szükségleteidet az Úr Caitanya 
és ¼r¦la Prabhup§da szolgálata az egyetlen számodra.  Tanítványaid és a 
könyvosztó bhakták iránti érzelmeid és lekötelezettséget, pedig rendkívül 
megérinti a szívet. Érdekükben még extra lemondásra is hajlandó vagy, 
hogy megkönnyítsd az õ szolgálatukat. Nagyságod és különlegességed újabb 
bizonyítéka ez számomra. 

Köszönöm neked, Guru Mah§r§ja, hogy a tanítványod lehetek és, hogy 
a menedékedet adod ennek az elesett léleknek. Megnyugtató, hogy egy 
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ilyen kiváló lelki tanítómesterem van. Köszönöm, hogy ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundara lótusz lábainál tartasz! Nem vagyok érdemes rá, de valahogy 
vágyok arra, hogy személyes parányi szolgálatommal megpróbáljam Õket 
elégedetté tenni. Nem értem honnan jön ez a vágy! Mi lehet ennek az oka? 
Azt gondolom, más nem lehet csak te, Guru Mah§r§ja lelki vágyaimnak 
egyetlen forrása. Megmagyarázhatatlan módon megváltoztattad önzõ szíve-
met. Kérlek, ezután se feledkezz meg rólam, még ha olyan jelentéktelen és 
alacsony fiad is vagyok. Remélem, egyszer vissza tudom fizetni kegyednek 
parányi morzsáját, hogy kifejezhessem hálámat!    

Örök szolgád: 
Lalit§ Mohana d§sa

Bhaktin Lehoczki Melinda
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Az elmúlt évben rendkívüli lemondásodnak lehettünk tanúi. A 
K§ty§yan¦-vratádra gondolok, amit év végén végeztél. Mikor hallottunk a 
fogadalmadról, nagyon elcsodálkoztunk azokon a kemény feltételeken, me-
lyek betartására önmagadat korlátoztad.

„De miért tettél ilyen szigorú fogadalmat?”  – kérdeztük sokan.
Errõl késõbb egy sms-ben számoltál be a bhaktáknak: a vágyad az volt, 

hogy elnyerhesd R§dhe-¼y§ma kegyét. Valamint azt kérted még K§ty§yan¦ 
Dev¦tõl, hogy védelmezze meg a könyvosztó bhaktákat a maratonon, illet-
ve teljesítse a lelki vágyaikat. Ez a lemondás ékes bizonyítéka annak, hogy 
R§dhe-¼y§ma áll az életed középpontjában. Minden vágyad az, hogy Õk 
elégedettek legyenek. Ez egy valódi áldozatvállalás Értük, és valódi áldozat-
vállalás azokért a nagyszerû bhaktákért, akiket a figyelmükbe ajánlasz, és a 
kegyedbe fogadsz, hiszen a védelmükért és a lelki fejlõdésükért imádkozol.

A lelki tanítómester a személyes példájával tanít. Nagyon szépen köszö-
nöm Mah§r§ja, hogy láthattam a szeretetednek ezt a csodálatos bizonyíté-
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kát, illetve annyit, amennyit a szemem, szívem, értelmem látni engedett 
mindebbõl.

Jelentéktelen szolgád: 
Bhaktin Lehoczki Melinda

Bhakta Leskó György
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Sajnos nincs rá képesítésem, hogy megfelelõen tudjalak dicsõíteni, de 
kérlek, fogadd el ezt a próbálkozást! Bár nem ismerlek igazán, a sok-sok 
lelkesítõ leckédet hallgatva, egy picit talán fel tudom mérni, hogy milyen 
különleges személy vagy!

Mint ahogy a lelki tanítómestered, ¼r¦la Prabhup§da elindult Ameriká-
ba, hogy áldását szórja az egész világra, úgy köszönhetjük neked mi, magyar-
országi bhakták, hogy elkezdhettük az utunk, haza az Isteni Párhoz…

Azért említettem meg Prabhup§dát, mert ha ennyi mindent elértél a lel-
ki életedben, akkor bizonyára felfoghatatlan mértékû szereteted van iránta, 
és a legnagyobb boldogságot, az jelenti, ha Õt dicsõítik.

Ki tudná valójában felmérni, hogy milyen kincs vagy, itt a Kali-Yugában 
sodródó embereknek, és milyen örömet okozol a bhaktáknak pusztán azzal, 
hogy élsz és lélegzel.

Azalatt a kis idõ alatt, mióta itt szolgálok az egri templomban, azt látom, 
ahányszor csak megtudjuk hogy jössz, mindig kirobbanó örömmel fogadjuk 
a hírt, és mindenki nagy izgalommal készülõdik. Ha egy ismeretlen ember 
ilyenkor bejönne a templomba és látná ezt a sok izgatott és boldog arcot, 
rögtön felismerné: ezek az emberek egy számukra nagyon kedves személyt 
várnak, akitõl minden bizonnyal nagy ajándékot kapnak. És így igaz! Azok 
a gyönyörû leckék, bhajanák, és egyáltalán csak az, hogy a közelünkben tud-
hatunk, nagy lelki feltöltõdést és felejthetetlen élményt biztosít.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, mikor még p§da-y§tr§ra is jössz, 
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vállalva a sok nehézséget és kényelmetlenséget. Egy különleges szent sze-
mélyt ismertem meg személyedben, és sajnálom, hogy nem tudtam olyan 
felajánlást írni a vy§sa-p¡j§dra, amilyet megérdemelnél.

Mindenesetre remélem, hogy még sokáig velünk maradsz kedves 
Mah§r§ja, és sok szép évet tudunk még a közeledben tölteni.

Szolgád: 
Bhakta Leskó György (Eger)

L¦l§ ¼uka d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! 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 bhaktived§nta-sv§min iti n§mine

Idén a ¼r¦la Prabhup§dához fûzõdõ hûségedrõl szeretnék beszélni. Amikor 
annak idején elfogadtál tanítványodnak  – egy komlói mûvelõdési házban 
voltunk egy prédikáló program után – megkérdezted tõlem, miért akarok a 
tanítványod lenni. Azt válaszoltam, azért mert tökéletesen képviseled ¼r¦la 
Prabhup§dát. Ezután azt kérdezted, ¼r¦la Prabhup§da tanítványai közül, 
akik szépen képviselik õt, miért engem akarsz lelki tanítómesterednek. Azt 
feleltem, hogy amikor a te leckéidet hallgatom, akkor vagyok a leglelkesebb 
gyakorolni a K¥¢£a-tudatot. Ezután elfogadtál engem.

Az elmúlt évek ezt a meggyõzõdésemet egyre jobban elmélyítették. Tel-
jesen biztos vagyok benne Guru Mah§r§ja, hogy tökéletesen és hûségesen 
követed és képviseled ¼r¦la Prabhup§dát . Ez számomra abban tükrözõdik, 
ahogyan irányítod a magyar y§tr§t, ahogyan lelkesíted a tanítványaidat, 
ahogyan a könyveidben elénk tárod a K¥¢£a-tudat tudományát és rasáját, 
és ahogyan prédikálsz a K¥¢£a-tudatról másoknak. Minden tettedet áthatja 
a ¼r¦la Prabhup§dába vetett mély hit. Minden magyar siker a hûséged ered-
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ménye, és erre próbálsz bennünket is tanítani.  De van a hûségedre még egy 
bizonyíték, ami felülmúlja az összes eddigit: ez pedig szavaid nektárja. 

A ¼r¦mad-Bh§gavatamban (4.20.25) P¥hu Mah§r§ja így fogalmaz:

sa uttamaªloka mahan-mukha-cyuto
bhavat-pad§mbhoja-sudh§ ka£§nila¤

sm¥ti° punar vism¥ta-tattva-vartman§°
kuyogin§° no vitaraty ala° varai¤

„Drága Uram! Jeles személyiségek dicsõítenek téged a legcsodálatosabb 
versekkel, s lótuszlábad magasztalása olyan, akár a sáfránypor. Amikor a 
nagy bhakták ajkairól áradó transzcendentális vibráció tovaröppenti lótusz-
lábad sáfrányporának illatát, a feledékeny élõlény lassanként emlékezni 
kezd az örök kapcsolatra, amely Hozzád fûzi õt. Híveid így fokozatosan he-
lyes végkövetkeztetésre jutnak az élet értékérõl. Drága Uram! Nincs szük-
ségem hát más áldásra, csupán arra a lehetõségre vágyom, hogy tiszta híve-
det hallhassam.”

A kegyedbõl lépésrõl lépésre én is felébredhetek, és emlékezni kezdhetek 
az örök kapcsolatomra, amely ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundarához fûz engem. 
Annak idején még csak a leckéidet tudtam hallgatni, de most már a köny-
veid nektárját is folyamatosan tudom ízlelni. És mi ennek az eredménye?

 A Bhagavad-g¦t§ (2.59) azt mondja:

vi¢ay§ vinivartante      nir§h§rasya dehina¤
rasa-varja° raso ’py asya      para° d¥¢±v§ nivartate

„A megtestesült lélek elállhat az érzéki örömöktõl, ám az érzékek tárgyai 
utáni vágy megmarad. Ha azonban egy felsõbbrendû ízt tapasztalva hagy fel 
az érzéki élvezettel, tudata rendíthetetlenné válik.”

Guru Mah§r§ja, a szavaidból és utasításaidból magasabb rendû íz árad, 
amely segít nekünk legyõzni az alacsonyabb rendû ízeket, és így tudatunk 
rendíthetetlenné válik. Ez az íz boldoggá tesz engem. Emlékszem arra, ho-
gyan viselkedek, amikor megkapom egy új könyvedet. Mint egy kisgyerek, 
aki kapott egy nagy tortát. Leül és próbál belõle annyit enni, amennyit csak 
tud. Én is leülök az új könyveddel, és belevetem magam. A K¥¢£a Sa¯gatit 
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három nap alatt olvastam el elõször, a ¼uddha-bhakti-cint§ma£it pedig egy 
hét alatt –  csodálatosak. Minden évben próbálom újra és újra elolvasni a 
könyveidet, újra megízlelni õket, de nem tudok betelni velük.

Ennek a nektárnak ¼r¦la Prabhup§da az eredete, de mivel neked is meg-
van, ez bizonyítja számomra, hogy mennyire hûséges vagy hozzá. Örökölted 
tõle a szavai nektárját, amellyel megmentesz bennünket az anyagi léttõl. 
Tõle örökölted, mégis van egy egyedi aromája, amely lelkesít és örömmel 
tölt el bennünket. 

„Drága Uram! Nincs szükségem hát más áldásra, csupán arra a lehetõségre 
vágyom, hogy tiszta híveidet hallhassam.” Kedves Guru Mah§r§ja! Kérlek, 
add nekünk továbbra is szavaid e csodálatos nektárját és foglalj le ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§ ¼y§masundara szolgálatában!

Jelentéktelen szolgád:
L¦l§ ¼uka d§sa

L¦l§r§£¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja, 

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget Guru Mah§r§jának!

Évek óta vezet és tanít a lelki élet útján. Mindig újabb és újabb  tanítá-
sokat kapok Guru Mah§r§jától. Bár jómagam képesítetlen vagyok, még-
is olyan kegyes hozzám, hogy nap nap után szolgálatot ajánlhatok ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§-¼y§masundarának. Az elmúlt évben is sok szolgálatot és társulást 
kaptam Guru Mah§r§jától. Fel sem tudom sorolni, de megpróbálom a szí-
vembe zárni õket. Év végén megadta a folyamatot, hogyan adjam a többi itt 
élõ vrajav§s¦val együtt a szívemet R§dhe-¼y§mának. Mi az, ami több kellene 
ebben a világban?

ªr¦-guro param§nanda prem§nanda phala-prada
vraj§nanda-prad§nanda  sev§y§° m§ niyojaya
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Drága lelki tanítómesterem, te a legmagasabb rendû boldogság – az Isten 
iránti szeretet – gyümölcsével ajándékozol meg. Kérlek, add meg nekem, 
hogy ¼r¦ Krsna örömteli szolgálatát végezhessem, aki boldogságot hoz Vraja 
földjére!

Sok mély k¦rtana, bhajana és lecke. Vajon mikor építek templomot ezekbõl 
a drágakövekbõl a szívemben, hogy odahívhassam R§dhe-¼y§mát?

Amikor február elején olyan hosszú idõre elutazott, azt írta: én csak 
R§dhe-¼y§mával pihenek. Nélkülök csak pihent hulla vagyok, és nincs élet 
R§dhe-¼y§ma nélkül.

Bár sokan nem tudjuk felfogni, mégsem tartja tõlünk távol, mit jelent 
Guru Mah§r§jának R§dhe-¼y§ma. Ezt Guru Mah§r§ja tudja, mégis lelkesít 
és bátorít!

 y§¯ra citte k¥¢£a-prem§ karaye udaya
t§¯ra v§kya, kriy§, mudr§ vijñeha n§ bujhaya

Még a legmûveltebb ember sem képes megérteni annak szavait, cseleke-
deteit és jellemzõit, aki az istenszeretet síkján áll!

      
he guro j£§na-da-dina-bandho

sv§nanda-d§t§ karunaika-sindho
v¥nd§van§sina hit§vat§ra

pras¦da r§dh§-pra£§ya-prac§ra

Ó, lelki tanítómester isteni bölcsesség adója, bûnösök jótevõje! Egyedül 
te vagy a kegy óceánja, mert másokkal megosztod saját boldogságod. Noha 
V¥nd§vanában laksz, alászálltál a hozzám hasonló bûnös lelkek érdekében, 
hogy R§dh§ K¥¢£a iránti magasztos szeretetérõl prédikálj nekik. Kérlek, 
légy kegyes hozzám!

r§dh§-sammukha-sa°sakti° sakh¦-sa¯ga-niv§sin¦m
tv§m aha° satata° vande m§dhav§ªraya-vigrah§m

Ó, lelki tanítómester, újra és újra lebolulok elõtted, aki mindig ¼r¦mat¦ 
R§dh§r§£¦ közelében vagy, s bizalmas barátnõi, a gop¦k társasábában oda-
adóan szolgálod Õt. Egész lényedet áthatja a K¥¢£a iránti szeretet.
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Bár a szívem szennyezett, és alacsonyrendû természetem miatt a tudat-
lanság tart fogva, leborulok Guru Mah§r§ja lótuszlábaihoz, és imádkozom, 
hogy továbbra is tartson menedékében, hogy követhessem a folyamatot, 
és végül egy teljesen tiszta szívvel õszintén tudjam kiáltani: R§dhe-¼y§ma, 
ments meg!

Örök szolgája: 
L¦l§r§£¦ dev¦ d§s¦

L¦l§vat§ra d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat vy§sa puj§d alkalmából!
A mi országunkban az elmúlt idõszakban sok szó esett – az egyházon 

belül, de kívül is – az oktatás fontosságáról, a tudásnak arról a szerepérõl, 
amelyet az egyén és a közösség felmerülõ problémáinak megoldásában, sõt 
a továbblépésben, a fejlõdésben játszik. Általában úgy kerül szóba a téma, 
hogy az embernek olyan érzése támad, a tudás, az oktatás nemcsak közel álló 
fogalom a fejlõdéshez, hanem azonos vele. Nekem azonban ez így, egy kicsit 
gyanús, azt gondolom, hogy csak részben igaz, és nem kellõen árnyalva, 
mint minden részigazság veszélyes, mert sok félreértés forrása lehet. Talán 
furcsa, hogy a tudás fontosságának relativitásáról akkor beszélek, amikor 
épp az oktatás fejlesztése van napirenden nálunk is, és hozzá kell tennem, 
hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy egyházunkban az elméleti 
oktatás túlhangsúlyozásáról lehetne beszélni. Azért hozom mégis szóba ezt 
a vy§sa p¡j§ felajánlásomban, mert – fontossága miatt nem elõször és nem 
is utoljára – szeretném kidomborítani azt a szerepedet, amelyet a magyar 
y§tr§ tagjainak – saját tanítványaidnak és más vai¢£avák tanítványainak – 
életében, lelki életében játszol. Azt a fontos szerepedet és képességedet sze-
retném méltatni, amely túlmutat a bhakták filozófiai, morális és szervezeti 
jellegû képzésén. A személyeddel, megjelenéseddel, életeddel ugyanis egy 
olyan hatást is gyakorolsz ránk, amely nem a dolgok ésszerû megfontolására 
alkalmas intellektusunkra, hanem a lelkiismeretünkre, érzéseinkre hat. És 
azt szeretném hangsúlyozni, hogy a lelki élet sikerének vagy sikertelenségé-
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nek ez a bátorító hatás – hogy van remény, lám valaki meg tudta csinálni 
– legalább annyira vagy még fontosabb feltétele, mint az elméleti tudás, 
a hétköznapi eligazítás, a problémákat közvetlenül megoldó és követhetõ 
utasítás. Már csak a bhakti útjának csapdái és a külsõ környezet adta nehéz-
ségek miatt is, az embernek olyan sok saját magával és másokkal kapcsola-
tos kudarcélményt kell feldogoznia, hogy a tiédhez hasonló sikertörténetek 
olyanok, mint az oázis a sivatagban eltévedt karavánnak. Azt szeretném 
mondani, hogy ez a szavakkal nem könnyen megfogalmazgató támogatás 
amit puszta jelenléteddel adsz, fontosságát tekintve – határozottan mon-
dom – megelõzi azt, amit a bhakták oktatásában, fegyelmezésében, vagy 
szervezésében végzel. A logosz és az ethosz fontosak, de a pathosz a lényeg, 
mert az dönti el, hogy a cselekedeteink mögött valódi, belül meghozott 
döntések vagy csak külsõ kényszerek állnak. Az alábbi szöveget a BHAKTI 
oktatás számára készített jegyzetanyagból illesztettem a felajánlásomba. Eb-
ben megkíséreltem összefoglalni mindazt, amit a lelki élet sikerének vagy 
sikertelenségének a ved§nta filozófia ismeretén és megértésén túli mozga-
tórugóival kapcsolatban tõled tanultam. Erre a megfontolásra személyesen 
hívtad fel a figyelmemet nem is olyan régen. Azt, hogy ¼rila Prabhup§da 
tanításainak intellektuális megközelítése nem jelent automatikusan mély 
tudást is. Remélem, hogy jól értettem meg.     

Annak ellenére, hogy a ved§nta a racionális gondolkodást, a filozófiát a 
lelki élet fontos kellékének tartja, ismeretelmélete a védikus filozófia többi 
rendszerével vitatkozva – amelyek szerint az értelem elsõbbséget élvez az 
akarattal szemben – kétségeket is megfogalmaz az ember intellektusával 
kapcsolatban. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a lelki életben kétszer kettõ 
gyakran öt. Nyilván nem véletlen, hogy a Védák teli vannak olyan történe-
tekkel, amelyekben hatalmas bölcsek, az önszabályozás, a yoga nagy mesterei 
egyszer csak hirtelen, minden korábbi józanságuk dacára letérnek a filozófia 
ösvényérõl és átadják magukat elemi ösztöneiknek, és érzéseiknek. Olyan 
esetek, amelyek arról tanúskodnak, hogy az intellektus, bármilyen pallé-
rozott is, gyakorta béna az érzékek kívánságaival szemben, az érzésekbõl, 
érzelmekbõl táplálkozó akarat gyakorta lép az ész fölé. A ved§ntisták a régi 
tanmeséket, de a hétköznapi tapasztalatokat is figyelembe véve arra jutot-
tak, hogy hiba csak a logikus gondolkodástól, az elméleti tudástól függõvé 
tenni a lelki élet sikerét és nem venni figyelembe az ember lelkében zajló 
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más folyamatokat is, amelyek nem követhetõk le ész törvényei szerint. A 
tudás és a tudatlanság problémája bonyolultabb annál, hogy azt a dialektika 
kérdéskörére szûkítsük. Amikor a Védák az intellektus felsõbbrendûségérõl, 
az ember intellektuális, „észlény” természetérõl beszélnek, akkor egy olyan 
optimális helyzetre utalnak, ami megfelel Isten akaratának. A teremtés 
eredeti szándéka szerint úgy kellene lennie, hogy az embert ne ösztönei, 
a nehezen kiszámítható szeszélyes érzelmek, hanem a józan ész vezesse. A 
teremtõ azért adott az embernek megkülönböztetõ, analizáló, mérlegelõ in-
tellektust, hogy ez a racionalitás védje õt azoktól a csapdahelyzetektõl, amit 
az anyagi természet normális mûködése állít. A helyzet azonban az, hogy 
az anyagba törekvõ akarat az elmében sokszor erõsebb azoknál a megfon-
tolásoknál, amelyek az intellektusban a filozófia hatására születnek meg. 
Az elmében megfogalmazódó akarat nem minden esetben az anyagtól való 
távolságtartásra, az Abszolút felé törekvésre ösztökél. Márpedig a ved§nta 
az akaratra úgy tekint, mint a lelki élet sikerének alaptényezõjére. 

„Valójában az értelemnek kellene irányítania az elmét, ám az elme olyannyira 
erõs és csökönyös, hogy gyakran felülkerekedik az ember értelmén, éppen úgy, 
mint ahogyan egy heveny fertõzés is erõsebb lehet az orvosság hatásánál.” (Bg. 
6.34. magyarázat)

A ved§nta diagnózisa szerint az érzékiséghez való ragaszkodásnak 
köszönhetõen az ember képtelenné válik a lelki élet korrekt gyakorlásá-
ra. Az elbukás igazi oka azonban egy döntés, amelynek során az ember az 
anyagi lét fenntartására, és lelki elbukásával való szembenézés elodázására 
szavaz. Ennek a döntésnek köszönhetõ, hogy a lelki ösvényt megvilágító 
tudás bármilyen tiszta forrásból is érkezzen, eltérõ értelmezést kap a gya-
korlati alkalmazás során. Vagyis a racionálison, az intellektuálison túl, in-
kább mögött, a lelki életnek van egy érzelmi alapja is, amely semmivel sem 
kevésbé lényeges az elõzõnél. A tudáson alapuló önfegyelem, az érzékek és 
az elme kontrollja a lelki élet nélkülözhetetlen segédeszközei, de a lényeg 
egy döntés, amit az embernek a szíve mélyén kell meghoznia. Igent vagy 
nemet mondani Istennek valójában a lélek örök lehetõsége. A szabad aka-
rat az §tman számára nemcsak a létével járó lehetõség, hanem magának a 
szeretetnek az alapját képezi. A szeretet ugyanis még Istennel kapcsolatban 
sem az ami, ha bizonyos kényszerítõ körülmények, érdekmegfontolások áll-
nak mögötte. A szeretet lényegénél fogva a vonzalmon, az önkéntességen 
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alapul. A gaud¦ya vai¢£avák ¼r¦ Caitanya tanításai nyomán azt vallják, hogy 
Isten szeretetére minden élõlényben megvan az eredendõ vágy és képesség. 
Az anyaggal való kapcsolat azonban befedte ezeket az eredeti vágyakat és 
képességeket. A vallás Isten által adott gyakorlatai, és különösen az odaadó 
szolgálat felébresztheti ezeket a szunnyadó lelki vágyakat, de a szeretetnek 
épp az imént megfogalmazott lényegéhez tartozik, hogy az embernek saját 
magának, a lélek legmélyén, az önös érdek racionális menfontolásain túl-
lépve kell meghoznia – akár nap mint nap – azt a döntést, hogy végigjárja a 
próbatételekkel, önmagával való néha nagyon kellemetlen szembenézéssel 
is járó, és sokszor gyötrelmesnek tûnõ utat vissza, Istenhez. 

Bármilyen fejlett is lesz a vai¢£ava oktatás, iskolarendszer a jövõben, az 
Úr Caitanya óvja meg ¼r¦la Prabhup§da követõit attól, hogy ne legyenek 
jelen olyan élõ példák és bátorító érzéseket keltõ személyiségek közöttünk, 
mint amilyen te vagy. 

Kérlek, tarts meg szolgálatodban!

Jelentéktelen szolgád: 
L¦l§vat§ra d§sa 

M§dhava d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked megjelenésed dicsõ napján, és 
mindig máskor is!

A lelki tanítómester tisztelete, szolgálata, dicsõítése nem egy egynapos fel-
advány. Ha nincs is mindig alkalom közvetlen szolgálatot adni, dicsõségérõl 
beszélni, tiszteletteljes hódolatunkat felajánlani neki az év minden napján, a 
nap minden percében lehetõség van mindezt megtenni az elmében. A lelki 
tanítómester elfogadása, rajta keresztül K¥¢£a imádata ugyanis alapvetõen 
a szívben történik, helytõl, idõtõl, lehetõségektõl független módon. Anyagi 
körülmények nem befolyásolhatnak egy lelki folyamatot. 
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Azonban lelki tanítómesterének megjelenési napján egy tanítvány, ha 
lehet, még komolyabban számba veszi, hogy mi mindent köszönhet gurujá-
nak, akinek számos csodálatos tulajdonsága van. Persze ha ebben a pillanat-
ban én is végigmennék mindegyiken, estére sem végeznék a felajánlásom-
mal. Ezért csak egyet említek meg – abszolút a teljesség igénye nélkül – ami 
a mai napon különösen fontos számomra.

Ma van március 15-e, és én a templomban írom e felajánlást. Kint a 
városban az emberek – mint lassan már minden évben ilyenkor – egymás 
torkának esve ünneplik egyik legnagyobb nemzeti ünnepüket. Lassan már 
haza kellene mennem, de nem nagyon akaródzik elindulnom. Élvezem a 
templom menedékét, ahol béke van, nyugalom, bhakták, és K¥¢£a. Egy hely, 
ahol testem és lelkem biztonságban van. (Bár tudom, hogy a lélek amúgy 
is elpusztíthatatlan.) Nem kell attól félnem, hogy könnygáztól fuldokló és 
gumibottal ütlegelt testemet a huligánok kövekkel dobálják meg. Nem kell 
minden sarkon óvatosan befordulnom, nem kapok-e egy gumilövedéket az 
arcomba. És nem kell  kitenni az elmémet annak a sok szellemi mocsoknak 
sem, ami kint csak ömlik, ömlik, és árasztja el az egész világot. Az anyagi 
világban minden lépésnél veszély leselkedik ránk. Ahogy a testünk, úgy az 
elménk sem lehet soha biztonságban.

Ezért tudom olyan nagyra értékelni ezt a helyet, a budapesti templo-
mot, ami a lelki világ egy kis darabkája az anyagi világban. Egy hely, ami a 
kegyedbõl nyilvánult meg, ami a szellemiségedet tükrözi. Olyan hely, ahol 
biztonságban érezhetem magam én is és a bhakták is.

Ezt szeretném ma megköszönni neked. Cserébe nem tudok felkínálni 
mást, mint hogy továbbra is próbálok valamiféle kis szolgálattal hozzájá-
rulni ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu, ¼r¦la Prabhup§da és a te missziódhoz. És 
nagyon kérlek, fogadd el ezt az ügyetlen próbálkozást úgy, mintha tényleg 
szolgálat volna, hogy én is tudjak fejlõdni a lelki életben.

Köszönöm szépen.

Elesett szolgád:
M§dhava d§sa
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Madhuk§ra d§sa
Kedves Sivarama Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!
Eltelt egy újabb esztendõ, szeretnélek üdvözölni e világban való megje-

lenésed napján. Átgondolva az elmúlt 19 év eseményeit, vitathatatlanul 
hálával tartozom mindazért a kemény és kitartó munkáért, amit abba fek-
tettél, hogy megtanítsd jó példáddal, analitikus magyarázataiddal, végtelen 
és kifogyhatatlan türelmeddel a K¥¢£áról szóló tudományt, gondolkodást. 
A magyarországi projectedhez további sok sikert és kitartást kívánok.

Madhuk§ra d§sa

Bhaktin Magyar Zsuzsa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsôséget neked és 
imádott gurudnak, ¼r¦la Prabhup§dának!

Ôszinte, hálás szeretettel köszöntelek megjelenési napod alkalmából!
Engedd, hogy szolgálataimat továbbra is lótuszlábaihoz ajánlhassam, 

köszönetképp az indokolatlan kegyért, hogy tanítványoddá fogadtál, és le-
foglalsz K¥¢£a szolgálatában a tanítványaidon keresztül. Csak csodálattal 
nézem az erôt és kitartást, a rendíthetetlenséget, amivel haladsz az utadon, 
minden probléma, nehézség ellenére. Hálás vagyok K¥¢£ának az indokolat-
lan kegyért, hogy a közeledbe vezérelt, és akár csak apró kis fogaskerékként, 
de része lehetek ennek a nagyszerû dolognak, amit itt véghezviszel.

Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a cégünk ügyfelei között im-
máron KRISNA is szerepel. Képzeld csak el, hogy amikor a cégben admi-
nisztrálom az óráimat, a program sorolja az ügyfeleket, és egyszercsak ott 
olvasom K¥¢£a nevét. Köszönetet szeretnék mondani neked, hogy alkalmat 
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adsz az interaktív osztályunkon dolgozó kollegáinknak, hogy kimondhassák 
K¥¢£a nevét, mi több, szolgálatot végezhessenek neki a bannerek és E-ma-
ilek tervezésével.

Minden hétfôn az office meetingen végigmegyünk az összes ügyfélen, mi-
vel van még feladat, mit kell csinálni. Biztos lehetsz benne, hogy hétfônként 
délelôtt a Wunderman Kft. összes dolgozója néhány pillanatra legalább 
K¥¢£ára gondol.

Azóta többen rendelnek a Kiªor¦ m§t§j¦ féle vegetariánus házhozszállító 
cégtôl pras§damot. Apró lépések ezek, tudom, de mégiscsak lépések ugye? 
Apró cseppek csak a bhakti magját táplálandó, de talán egyszer kivirágzik 
az ô szívükben is.

Nagyon köszönöm, hogy – bár méltatlan vagyok a bizalmadra és figyel-
medre – tanítványodként segíthetem ¼r¦la Prabhup§da prédikáló mozgal-
mát, a K¥¢£a-tudat terjesztését, a Vissza Istenhez Magazinok készítésében 
való részvétellel és ¾ªvara K¥¢£a prabhu szolgálatának, a Védikus Tudomá-
nyok Intézetének segítésével.

 Könyörgöm, add a kegyed, hogy itt maradhassak a bhakták között, és ne 
legyek sértô velük szemben. Szeretnék méltóvá válni rá, hogy igazi tanítvá-
nyod lehessek. 

Örök hálával szívemben, hódolatom helyezem lótuszlábaidhoz, egyre 
növekvô csodálattal és szeretettel:

Bhaktin Magyar Zsuzsa
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Mah§ Mantra dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

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

 A few words dear Guru Mah§r§ja on your vy§sa-p¡j§ day
to convey my love and appreciation for you in my usual way.
A few lines on paper, but they come from the heart
to cover all your qualities I hardly know where to start.

Your commitment to disciples I detect in your podcast every day
what a wonderful idea and we hope they`re here to stay.
Its like having daily meetings even if you`re far away
and so your mood and thoughts can come to us without delay.

To encourage us in spiritual life your books are coming out
if we read and imbibe your teachings we can really become free from doubt.
You make K¥¢£a so attractive in the l¦l§ as you write
and you make the process very clear if we keep the goal in sight.

Your instructions in your letters are a treasure we hold dear
in our individual lives you give suggestions that are clear.
You know the state of each of our hearts and what we need to work on
you know our abilities and limits and what each needs to become strong.

By observing your mood towards the Deity we can tell They are your 
life and soul
nothing else is reality when you have Them as your goal.
When R§dhe Sy§ms faces are glowing and pleased the reasons very clear
its because of our Guru Mah§r§jas bhakti, to Them hes very dear.

The nectar of the holy name has been realised by you
and you want us to chant purely and become attracted too.
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Your n§ma-yajñas remind me that the name is like a boat
to transport us from material to spiritual we must chant to keep afloat.

I ve seen you preach to non -devotees and change their lives for good.
You explain who is Lord K¥¢£a to those who misunderstood.
The Hungarian yatra is a living example of your effort to spread this faith
with young people surrendering to K¥¢£a at an amazing growing rate.

From the bottom of my heart I thank you for all you`ve done for me.
There’s a long way to go but your example I can see.
And for being there constantly pointing the way  
I thank you in this little poem today.

From your servant 
Mah§ Mantra dev¦ d§s¦

Mah§prabhu d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábad porában.

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

Készülve erre a szent napra, ismét itt ülök a papír elõtt, imádkozom, 
próbálom összeszedni a gondolatokat. Nemrégen hallgattam meg egy lec-
két, amit 1998 decemberében, Prabhup§da maraton után adtál. Ebben a 
központi gondolat a niryoga-p§ªa volt, K¥¢£a szeretetének kötelei, amivel 
megkötözi az élõlényeket, hogy újabb és újabb szeretetteljes kapcsolatot ta-
pasztalva, tovább nõjön a boldogsága. K¥¢£át és az élõlényt is egyedül ez a 
szereteten alapuló kapcsolat teszi boldoggá. Ez az, amit mindenki elfelejtett 
az anyagi világban. Itt nem a szeretet kötelékei kötik le az élõlényt, hanem 
az önzõ érzékkielégítés béklyói. Olyan ez, mint a szurok: ha egyszer belelép 
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az ember, nagyon nehezen szabadul meg tõle. Ez egy szörnyû beteg állapot, 
ami csak egy hosszas tisztító eljárás után szûnik meg, s lassan kopik le az 
emberrõl, mint a piszok, amely a pórusokba is betelepszik.

Ahogyan a mocsárban fuldokló embert is csak a szilárd talajon álló társa 
tudja megmenteni, úgy ebben, káprázatban élõ embert is, csak egy káprá-
zattól megszabadult társa tudja kivezetni a valóságba.

Ez a társ és barát, a lelki tanítómester, aki K¥¢£a szeretetének kötelével 
van felfegyverkezve, aminek a segítségével ki tudja húzni a fuldokló embert. 
K¥¢£a kötelébõl az Úr Caitanya egy hálót font, amit minden feltételekhez 
kötött élõlényre kivet.

Ekale ¦ªvara k¥¢£a, §ra saba bh¥tya – egyedül K¥¢£a a mester, mindenki az 
Õ szolgája. Ez a megoldás minden egyén és az egész emberiség problémái-
ra.

Egy tanítvány élete és lelke a lelki tanítómestere utasítása. Te Guru 
Mah§r§ja minden szavaddal, tetteddel, egész jellemeddel, ezzel a niryoga-
p§ªával kötözöd meg tanítványaid, s mint ¼r¦la Prabhup§da képviselõje nem 
csak õket.

Nem könnyû feladni ezt az „én”, „enyém” mentalitást, s mint olyan so-
kan, én is evvel küzdök. Leckéid, személyes inspirációd mégis újabb és újabb 
erõt adnak, hogy érdemes tovább menni, hogy egyedül ezt érdemes tenni. 
Talán egyszer én is lehetek egy szolga.

Köszönöm, hogy kegyes vagy velem is, s mutatod az utat mindannyi-
unknak.

Jelentéktelen, elesett szolgád:
Mah§prabhu d§sa

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

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

Mostanában többször is szóba került, hogy ki hozott engem a K¥¢£a-
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tudatba, és én mindannyiszor magától értetõdõ módon azt válaszoltam, 
hogy te. Utólag aztán többen figyelmeztettek, és magam is arra jutottam 
már rég, hogy ez rendkívül nagyképûen hangzik. Ennek ellenére mégis 
igaz, és nem feltétlenül azért, mert én olyan jó fej vagyok – erre kedvesen 
többször figyelmeztettél már –, hanem mert annyira kegyes vagy, hogy még 
engem is meg akartál menteni, pedig meglehetõsen reménytelen esetnek 
látszottam.

Nem te voltál az elsõ bhakta, aki próbálkozott velem. Bár már a kezdet 
kezdetén olvastam a Visszatérést, és meg is lepett, hogy a benne foglaltakkal 
szinte teljes mértékben egyet tudok érteni, de aki képviseli ezt a tudást, az 
mégis csak egy szekta, akinek a vezetõje – a könyv írója, ¼r¦la Prabhup§da 
– Istenként tisztelteti magát, ami számomra rendkívül visszataszítónak tûnt 
akkor. A bhakták, akikkel találkoztam, vagy túl naivak és életszerûtlenek, 
vagy bántóan és alaptalanul nagyképûek és kioktatóak voltak az én ob-
jektivitásra és tudományos analízisre képzett szociológus egómnak. Ugyan-
akkor, mivel magam is intenzív „keresõ” voltam, egyre gyanúsabbá vált a 
tendencia: mindenhol Krisnásokba ütközöm, ergo bizonyosan van velük 
valami dolgom.

Amióta az eszemet tudom, mindig párbeszédben voltam Istennel. Bár 
ez ismét nagyképûen hangzik, megint csak igaz. Az elsõ tudatos gondola-
tom kisgyerekkoromban, ami aztán végigkísért egész életemen át, megad-
va annak alaphangulatát, azaz a permanens, laza kétségbeesettséget: mit 
keresek már megint ebben a szörnyû helyzetben, és vajon hogyan fogok 
innen megmenekülni, ha egyáltalán valaha sikerül. Apukám jóvoltából, aki 
nem tudott úgy elmenni sehova sem, hogy kétségbeesetten és ellentmon-
dást nem tûrõen sivalkodó kislányát magával ne vigye, még alig tudtam 
járni és beszélni, de már rendszeres látogatója voltam a szomszédunkban 
lévõ katolikus templom miséinek és – bármily furcsán hangzik –, a hely-
béli mozinak. A templom, majd a mozi vált aztán gyerekkorom és felnõtt 
életem két legfontosabb helyszínévé. Gyerekként a templomban ministrál-
tam, zsoltárokat énekeltem, szentírást olvastam fel, betlehemest játszottam, 
szertartásokat készítettem elõ, azaz komplett katolikus „fõp¡j§r¦” voltam. 
Mindaddig, amíg végleg nem szembesültem azzal, hogy a katolikus papok 
vizet prédikálnak és bort isznak, azaz számukra is csak a gazdagság és a 
szexualitás a legfontosabb, viselkedésüket teljes mértékben meghatározó 
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érték. De nem csupán a papok váltak hiteltelenné számomra, hanem maga 
a katolikus vallás is, mert egyáltalán nem tudott megnyugtató választ adni 
feszítõ kérdéseimre: miért hagyja Isten, hogy igazságtalanság legyen a vi-
lágban? Hogy egyeseknek mindenük meglegyen, másoknak pedig semmi 
másból se álljon az életük, mint szenvedésbõl? Mire egyetemista lettem, 
már nem volt vallásom, csak Istenem. 

A fiatalság nagy kanállal fogyasztott „örömei” sem segítettek rajtam: egy-
re kétségbeesettebbé váltam attól, hogy semmi horizontot, semmi magasabb 
célt nem láttam magam elõtt. Intenzíven keresni kezdtem az élet értelmét 
és az ahhoz vezetõ utat, amirõl mindig tudtam, hogy Istenhez fog elvinni, 
de hogy milyen céllal és módon, az már nem volt világos elõttem. Kipró-
báltam az ezoterikus „bolhacirkusz” számtalan irányzatát, a buddhizmust, a 
„magyarkodást”, a teozófiát, az asztrológiát stb., de mindig ugyanabba a ki-
ábrándító tapasztalatba ütköztem: komolytalan filozófiák, öncsaló követõk, 
képmutató és hiteltelen, önjelölt megváltók tömegébe. Amikor a legjobb 
barátomhoz – aki akkor már „komoly érdeklõdõ” volt – váratlanul eljöttél 
látogatóba, azt gondoltam, hogy adok még egy utolsó esélyt a Krisnások-
nak: ha a vezetõjük minden elõzetes várakozásom ellenére mégis csak hi-
teles személyiségnek bizonyul, akkor komolyan elgondolkodom azon, hogy 
mit kezdjek a K¥¢£a-tudattal.

Tudatosan készültem erre a találkozásra. Igyekeztem megszerezni rólad 
minden információt, amit lehetett, és megpróbáltam elõzetes képet alkot-
ni a személyiségedrõl. Azonban meglepetten tapasztaltam, hogy nem ha-
gyod magad: egy fényes búra alá rejtõztél kritikusan kutató elmém elõl, és 
nem engedted, hogy elõítéleteket alakítsak ki magamnak rólad. Ezért aztán 
igazán kíváncsian és nyitottan vártam a találkozást veled. Szerencsémre a 
résztvevõk csekély száma miatt családias volt az este, és mivel én inkább 
megfigyelõ voltam, mint aktív kérdezõ – hiszen alapvetõen távolságtartó 
alkat vagyok, akinek nem könnyû elnyerni a bizalmát –, éles és mély be-
nyomásom alakult ki rólad, ami már ott egyre növekvõ ujjongással töltötte 
el a szívemet: ez az ember HITELES! Ennek az embernek még azt is elhi-
szem, hogy Krisnásnak kell lenni! És már akkor megjelent egy másik érzés 
is, ami – sajnos-szerencsére – a mai napig velem él: de jó lenne igazi kap-
csolatban lenni vele! Ennek nyilvánvaló lehetetlensége belátásából eredõ 
fájdalom elemi erõvel nyilallt bele a szívembe. Még aznap éjjel elkezdtem 
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olvasni a Bhagavad-g¦t§t, és a bevezetés harmadik oldalánál úgy döntöttem: 
sajnos, Krisnásnak kell lennem. Azért sajnos, mert már akkor világos volt 
számomra, hogy nagyon nehéz lesz nekem: bármennyire logikus és konzisz-
tens a filozófia, a vallásgyakorlat nemcsak hogy idegen, de sok elemében 
egyenesen taszító is a modern mûvészeteken és klasszikus zenén edzõdött 
ízlésemnek, és a konzervativizmus minden formájától igencsak távol álló 
értelmiségi attitûdömnek. 

Persze, azóta a gau¨¦ya vai¢£ava vallásgyakorlat természetessé és kizáró-
lagosan vonzóvá vált számomra, és te mindig ott voltál, és a mai napig itt 
vagy, mint aki minden – sokszor alig-alig megemészthetõ történés – ellené-
re is hitelesíted számomra imádott Prabhup§dánk mozgalmát, és személyes 
példáddal olyan elkötelezettséget fejlesztettél ki bennem is iránta, amilyen-
re soha nem gondoltam, hogy képes vagyok. 

Mindig azért imádkozom drága Úrnõnkhöz, hogy minden nehézségem 
ellenére itt tudjak maradni, és õszinte odaadással tudjam szolgálni azt a 
számomra legdrágább embert, aki lehetõvé tette nekem, varjúnak a hattyúk 
között, hogy értelmessé tegyem az életemet: téged, kedves Guru Mah§r§ja.  

Örök szolgád:
Mah§r§£¦ dev¦ d§s¦
 

Mana-mohana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Mivel sem tudásom, sem képességem ahhoz, hogy megfelelõen tudjalak 
dicsõíteni, számomra mindig az egyik legnehezebb feladat felajánlást írni 
neked. Kérlek, bocsásd meg nekem, hogy ez a néhány sor nem méltó hoz-
zád. Idén is az egyik podcasted – amire már sajnos nem emlékszem ponto-
san – adott segítséget ahhoz, hogy legalább néhány sort tudjak írni. Ebben 
a podcastben azt mondat, egy tanítványnak nem az a legfontossab dolga, 
hogy megértse lelki tanítómestre eredeti lelki helyzetét, hanem, hogy segít-
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se õt evilági missziójában. Rendkívül szûkre szabott a pénzügyi lehetõségem, 
amivel tudlak támogatni a könyveid kiadásában, Krisna-völgy fejlesztésé-
ben, de remélem ez a csöppnyi kis hozzájárulás is segítség. Arra kérlek, add 
áldásaidat rám, hogy életem végéig megtudjam ezt tenni.

Kérlek, adj menedéket lótuszlábaidnál!

Jelentéktelen szolgád: 
Mana-mohana d§sa

Ma£gala Hari d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to you 
and ¼rr¦la Prabhup§da.

Thank you for taking so much time to encourage and direct me on the 
pure path. It is easy to get side-tracked by other things which distract one 
from pure devotional service, but I am always reminded by you what is the 
goal of life and what is pure devotional service.

Guru Mah§r§ja, I am very inspired by ¼uddha-bhakti-cint§ma£i  because 
of the balanced explanation of attaining pure devotional service by offense-
less hearing, and chanting and serving ¼r¦la Prabhup§da by appropriately 
giving K¥¢£a consciousness to others.

In the first chapter of ¼r¦mad-Bh§gavatam, ¼r¦la Prabhup§da explains that 
the process for self-realization in the Kali Yuga is hearing and chanting the 
holy name, fame and pastimes of the Lord. The sages of Naimi¢§ranya pre-
pared themselves to hear the pastimes of the Lord for one thousand years. 
Year after year you are painstakingly making a similar sacrifice in writing 
books about the holy names, pastimes and qualities of ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-K¥¢£a 
in order to glorify K¥¢£a and to benefit many devotees. You are inspiring 
devotees to dive deeper into the ocean of pure devotional service.

I am most fortunate to receive your association.

Your insignificant servant,
Ma£gala Hari d§sa
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M§nini dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek szépen, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget 
¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Gaura Harinak, 
Day§l-Nit§i Vijaya-Gaur§¯gának és ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának!

Nem könnyû felajánlást írni neked. Többször próbáltam már, de csak 
ültem elszorult torokkal, és nem tudtam elkezdeni. Hogyan is dicsõítselek? 
Nincsenek rá megfelelõ szavak.

Mikor utoljára itt járt Çrmil§ m§t§j¦ Budapesten, a gyermeknevelésrõl 
tartott elõadásokat. Elmesélte annak a titkát, hogyan lehet õket lefoglalni 
az odaadó szolgálatban és meggyõzni õket arról, hogy örökké bhakták akar-
janak maradni. Az egyetlen dolog, amit a szülõ tehet ezért az, hogy rengeteg 
szeretetet ad a gyermekének, idõt szentel rá, gondoskodik róla, és mindent 
megtesz azért, hogy elégedett legyen. Ezáltal a gyermek olyan lekötelezetté 
válik, hogy természetesen azt az utat választja, amit a szülei szeretnének. 
Amikor mindezt hallottam, te jutottál az eszembe, és rádöbbentem, hogy 
én ezért, és semmi másért nem vagyok itt a bhakták között. Ide láncoltál a 
szereteteddel, és a törõdéseddel és most arra vágyok, hogy követhessem a 
lábnyomaidat.

Imádkozom, hogy mindig a bhakták között maradhassak, és velük együtt 
szolgálhassam a missziódat. Te életre keltetted a K¥¢£a-tudatot és megta-
pasztalhatjuk, hogy mi az igazi valóság. Ez egy nagyon ritka kincs, amit még 
felfogni is szinte lehetetlen.

Nagyon szeretnék képesítést nyerni arra, hogy becsületes, hû tanítvá-
nyod legyek, aki méltó képviselni téged. Mivel mindent tõled kaptam az 
életemben, szeretném az életemet neked ajánlani.

Jelentéktelen szolgád és lányod: 
M§nini dev¦ d§s¦
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Mañjar¦ dev¦ d§s¦
Dearest Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All 
glories to this blessed day of your divine appearance. All glories to you.

It is a beautiful sunny day today. It is early spring. After the long dark, 
cold and lifeless winter days nature is coming to life. The trees are turning 
green, flowers are blooming, birds are chirping and the pleasant breeze is 
carrying the fragrance of freshness. Winter coats are put aside and as if peo-
ple were relieved of some great burden they are smiling and become filled 
with youthful vitality.

Ignorance and forgetfulness of K¥¢£a are like the dark, cold, severe win-
ter. It is like a lifeless existence full of suffering. As the sun of K¥¢£a con-
sciousness rises high it brings the warmness and life of spring, relieves one 
of suffering, vitalizes and plunges one in the bliss of sweetness. 

Your pure, inconceivably deep K¥¢£a consciousness is like an effulgent 
sun that brings spring into the life of thousands, including my insignificant 
self. That sun first warms the land and the air, causes flowers to bud, then 
blossom and finally turn into juicy fruits. It all happens naturally, according 
to the plan of the Lord, everything in its own set time.

Patience is instructed by R¡pa Gosv§m¦. But hankering must also be 
there. When will your aspiring servant become an accomplished one? Im-
purities, attachments, past karma and a lack of resolve are in the way. „Real 
initiation takes place when from the heart of the spiritual master K¥¢£a 
enters the heart of the disciple.” Oh, how patient you are as I struggle along 
and how much you want to bless us with the highest blessing! 

I only pray to always be yours.

Your happy, eternal servant,
Mañjar¦ dev¦ d§s¦
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Mañjuv§l¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Szeretet lelki tanítómestered, ¼r¦la Prabhup§da elégedetten mosolyog, 
mikor látja, hogy kérését õszintén betartva követed utasításait.

Minden egyes elesett léleknek a helyzetének megfelelõen próbálod át-
adni K¥¢£át. Nekünk, elesett lelkeknek csak az a dolgunk, hogy elfogad-
juk. Mindent megadsz nekünk, ami szükséges ahhoz, hogy közelebb vigyél 
R§dhe -¼y§ma lótuszlábaihoz. 

Az ide látogató vendégeknek nem sok tudásuk van a lelki életrõl, azon-
ban indokolatlan kegyedbõl egyik napról a másikra a lelki világ közepébe 
csöppenek, és szemtõl szembe láthatják R§dhe-¼y§ma gyönyörû formáját, s 
egy pillanatra megtapasztalhatják a lelki világ hangulatát. Ez nagyon nagy 
élmény számukra és, hogy megõrizzék ezt a pillanatot, magukkal viszik ¼r¦la 
Prabhup§da könyveit az otthonaikba. 

A bhaktáknak csodálatos könyveiden keresztül segítesz még mélyebb 
tudást és megértést adni az odaadó szolgálat folyamatáról. Most megnyil-
vánítottad a szent helyeket, teljesen átadva nekünk K¥¢£át és az Õ örök 
kedvteléseit.

Igyekszem felnõni a lelki értékekhez, és odaadó tanítványod lenni.
 
Örök szolgád: 
Mañjuv§l¦ dev¦ d§s¦

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked!
A napokban kérdezte tõlem egy bhakta, hogy szoktam-e olyat „játszani”, 
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hogy kimondom egy személy nevét és utána rögtön azokat a gondolatokat, 
amik róla az elsõ pillanatban eszembe jutnak. Hát nézzük csak:

GURU MAHÝRÝJA:
Törõdõ. Nagyon kedves. Végtelenül figyelmes. Úriember. Szeretetre-

méltó. Hálás. Bizalmas. Sokoldalú. Tudós. Vonzó. Bátor. Kegyes. Barátsá-
gos. Odaadó. Megértõ. Jó humorú. Önzetlen. Fáradhatatlan. Lemondott. 
Maximalista. Fegyelmezett. Kitartó. Önfeláldozó. Megbízható. Határozott. 
Egyenes. Lendületes. Kifinomult ízlésû. Személyes. Jóakaratú. Segítõkész.

Így látlak téged, kedves Guru Mah§r§ja, és örülök, hogy ilyen lelki taní-
tómesterem van. Csak meditálni tulajdonságaidon is szívmelengetõ érzés.

Szolgád:
Manodhara dev¦ d§s¦

Manojña dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
Your lectures, k¦rtanas, guidance and your personal example is mercy to 

help me to understand my real position and the difference between spirit 
and matter. 

Praying that I will not lose sight of this mercy that you are showing me, 
and trying to really understand the value of what you are giving, I humbly 
pray to never lose sight of your lotus feet, for by losing sight one is blinded 
into material life once again.

I pray that I can be worthy of the mercy that you are giving me.  
Humbly thanking you.

Your servant
Manojña Dev¦ D§s¦
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Manor§ma d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid árnyékában! Min-
den dicsõséget neked isteni megjelenési napodon! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának!

A gyémántot nagy becsben tartják az emberek.  Nagy nagy erõfeszítést 
tesznek, hogy megszerezhessék. Ebbe fektetik a pénzüket, az életüket.  Nagy 
érték az, aki ilyet birtokol. Nagy kincsnek tartják, pedig az csak halott 
anyag.

Te vagy az életünk gyémántja, és összehasonlíthatatlanul értékesebb vagy.  
Mert a K¥¢£a-tudatot adod számunkra és azt is oly módon, hogy mi, gyarló 
halandók is a gyakorlatba ültethessük. Közösséget építesz, hogy társulhas-
sunk egymással, a szent nevet énekelhessük. Könyveket írsz, elõadásokat 
tartasz, hogy elmélyedhessünk a K¥¢£a-kath§ban.

Köszönöm, hogy vagy.
Köszönöm a lehetõséget, hogy szolgálhatlak.
Köszönöm, hogy az életünk gyémántja vagy.

Jelentéktelen szolgád: 
Manor§ma d§sa

M§rgav§ti dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked  vy§sa-p¡j§d alkalmából!

Köszönöm, hogy indokolatlan kegyedbõl „gyermekeddé” fogadtál, és 
megadtad a lehetõséget arra, hogy elindulhassak a lelki fejlõdés útján, a 
K¥¢£ához vezetõ úton. Kérlek, add a kegyed, hogy ne veszítsem szem elõl a 
célt, az anyagi dolgok és m§y§ ne tévesszenek meg.
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A próbák és  nehézségek közepette a te szavaidnál, útmutatásodnál ve-
szek menedéket. Hisz  a te számodra nincs az a nehézség, akadály, ami el-
tántorítana attól, hogy ¼r¦la Prabhup§dát elégedetté tedd. 

Nagyon szennyezett még a szívem és az elmém, a tisztulási folyamat fáj-
dalmas és nehéz is lehet számomra. Kérlek, tégy alkalmassá arra, hogy min-
dent kegyként tudjak elfogadni.

A szavaid jutnak eszembe, amit az egyik leckén mondtál: „Ha beleesel a 
folyóba és kimentenek, ne panaszkodj, hogy fázol!”

Kérlek, add a kegyed, hogy mindig erre emlékezhessek, és hogy mindig jó 
tudatban legyek. Csak te általad lehetek képes erre.

Számomra egy szent vagy, hiszen te nem a saját jóléteddel törõdsz, nem 
azért imádkozol K¥¢£ához, hanem azért, hogy nekünk jó legyen, hogy meg-
maradjunk és fejlõdjünk a K¥¢£a-tudatban. Mint egy tökéletes szülõ egyen-
geted, óvod gyermekeid lépteit.

Szolgád: 
M§rgav§ti dev¦ d§s¦

Bhakta Matolcsi Gábor
Kedves Mah§r§ja!

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

Boldog születésnapot kívánok!
Ez az elsõ levelem hozzád, és nagyon szeretném, ha õszintén és õszinte 

hálával tudnék írni a megjelenési napodon. Ám amióta pár éve bhakták közé 
járok, úgy érzem, ez nem is olyan egyszerû. E tanítványaid ugyanis megmu-
tatták, hogy a büszkeség és az elismertségre való vágy sokkal alattomosab-
ban ott van minden szavamban és tettemben, mint azt valaha is gondoltam. 
Régóta foglalkozom írással és fordítással, és bevallom, sajnos még most is 
legalább annyira érdekel, hogy jól sikerüljön és frappáns legyen ez a levél, 
mint az, hogy õszintén átgondoljam, mi mindent köszönhetek neked így, fé-
lig ismeretlenül is. Pedig annyi mindenért hálás lehetek neked! De legalább 
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ott vannak azok a bhakták, akik mindig emlékeztetnek rá, hogy ha követem 
¼r¦la Prabhup§da és a te útmutatásodat, megszabadulhatok mindezektõl a 
szégyenletes emberi gyengeségektõl, és megismerhetem, gyakorolhatom a 
valódi K¥¢£a-tudatot, ahol a szeretet egyenlõ az odaadással, és ahol nincs 
más vágyunk, mint K¥¢£át az Õ kedve szerint szolgálni. Ahogyan azt te 
példázod nekünk nap mint nap, olyan természetes egyszerûséggel és mégis 
olyan felfoghatatlanul.

Kedves Mah§r§ja! A könyveid mellett mindig is nagyon szerettem a gyors 
élet ritmusához igazodó podcast-jaidat, mert mindig azt éreztem, mintha 
személyesen nekem – vagy a feleségemmel nekünk – beszélnél, mintha tud-
nád, mikor mire kell figyelmeztetned bennünket, vagy épp milyen konkrét 
kérdésre keresünk választ. De újabban ezeket a podcast-okat már sokkal 
kellemetlenebb hallgatnunk, mint azelõtt, mert amióta egyre több taní-
tásodat alkalmazni próbáljuk az életünkben (nem csak egyet-kettõt, ami 
szimpatikus közülük), sokkal nagyobb felelõsséget rónak ránk, és sokkal fáj-
dalmasabb következményekkel járnak számunkra. Azelõtt úgy hallgattuk a 
felvételeket, mint egy naponta jelentkezõ kellemes rádiómûsort, amelyben 
megmondják az igazságot, és ez nekünk egy jólesõ érzés, ami feldob és lel-
kesít. Csak most kezdjük megérteni, hogy ha csak hallgatjuk és élvezzük 
a podcastokat, valójában soha nem leszünk K¥¢£a-tudatúak, és soha nem 
leszünk K¥¢£a bhaktáinak a szolgái. Külön hálásak vagyunk neked, hogy a 
podcastjaidban újra és újra figyelmeztetsz erre a nagy veszélyre, és intesz 
attól, hogy pusztán kényelemszeretetbõl és élvezetvágyból, alattomos ön-
igazolásokkal a könnyebb, de rossz irányba vezetõ utakat válasszuk. És ál-
talában is hálás köszönet minden értékes felvételért! Hiába csak tíz-tizenöt 
percesek azok a leckék, minden bennük van, ami alapján fel lehet építeni a 
Kali-korra szabott, mégis tökéletes K¥¢£a-tudatos életet.

Bár eddig csak haszonélvezõje és nem támogatója voltam, nagy kö-
szönettel tartozom a gyönyörû budapesti templomért, amely a te vágyad-
ból és szeretetedbõl, a bhakták keze által, Gaura-Nit§i örömére épült fel. 
Lenyûgözõ azt látni, hogy bár olyan pazar, mint egy palota, azok, akik benne 
élnek, mégis egyszerû palotaszolgaként tekintenek magukra. A te tanításaid 
gyümölcse és a te érdemed, hogy elesett lelkek százai-ezrei képesek minden 
berögzõdéssel és logikusnak látszó anyagi felfogással dacolva az alázat útját 
járni, annyi éven keresztül. Bárcsak szent vai¢£avaként tudnék mindig te-
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kinteni rájuk, akiknek a tiszteletére mindig emlékeztetsz és figyelmeztetsz 
bennünket! 

Szégyen, hogy annyi mindent kapok tõled, amibõl tanulhatok, fejlõdhetek, 
tisztulhatok, és én mégsem – vagy csak alig – élek velük. Gyorsabban írod 
a borzongatóan mély és felfoghatatlanul csodálatos könyveidet, készíted 
a hasznosabbnál hasznosabb podcastjaidat, mint ahogy azokat olvasni és 
hallgatni tudom. Pedig szeretnék egyszer én is a tanítványod lenni és majd 
a kislányomat is azzá tenni, hogy ne legyen más életcélunk, mint a te elége-
dettséged. De addig sajnos még nagyon hosszú út vezet. Szerencsére te nap 
mint nap a saját példáddal mutatod meg, hogy a lelki tanítómester kegyébõl 
„a némából szónok válhat, s a béna hegyeken kelhet át.” Köszönet mind-
ezért, kedves Mah§r§ja!

Végül még egy személyes megjegyzés. Minden este meghallgatom a 
N¥simha Prayers-t, amit a podcaston énekeltél. Az a tiszta szeretet és áhítat, 
ami abból az Úr felé árad, minden szónál többet jelent nekem. Ezt szeret-
ném a legjobban megköszönni – de tudom, hogy ezt már nem lehet.

Jelentéktelen szolgád, aki szeretne valóban az lenni:
Bhakta Matolcsi Gábor

Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának és neked!

Szeretettel köszöntelek megjelenési napodon!
Jó alkalom ez újragondolni, milyen mérhetetlenül szerencsés vagyok, 

hogy itt lehetek, ahol megjelentél, személyes példádon keresztül mutatva 
be a K¥¢£a-tudatot. Jelenléted áldás a számunkra!

Valahányszor eszembe jut, hogyan élnek a szüleim, a testvéreim, más 
rokonaim és a legtöbben környezetemben, elszorul a szívem, látva, milyen 
szerencsétlenek és boldogtalanok azok, akiket nem érdekel K¥¢£a. A világ 
sivár és üres hely, ha nincs benne K¥¢£a-tudat. Olyan sok idõt veszteget-



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

255

tem el én is, hogy hajszoljam ezeket a sekélyes élvezeteket. El sem tudom 
mondani, milyen hála tölti el a szívemet, hogy általad megismerhettem az 
anyagi világ valódi természetét és felnyílt a szemem. Bár jóformán még el 
sem kezdtem a lelki életet, máris gyökeresen megváltozott az életem.

Köszönöm neked, hogy ¼r¦la Praphup§da nyomdokain haladva engem 
is vezetsz lépésrõl lépésre és megmutatod a lelki világot, ahol minden lépés 
tánc, minden szó ének.

Tudom, hogy legtöbbször te jobban akarod, mint mi, hogy visszamenjünk a 
lelki világba. Kérlek, adj erõt, hogy ne adjam meg magamat az érzékek készte-
téseinek, és hogy ne „a magam módján” gyakoroljam a K¥¢£a-tudatot, hanem 
igaz szívvel, ahogyan tanítod nekünk! Kérlek, add a kegyedet, hogy megsza-
baduljak a lustaságtól, irigységtõl, hamis büszkeségtõl, képmutatástól!

Nagyon sokat jelentenek nekem a podcast-jaid. Köszönöm, hogy renge-
teg elfoglaltságod ellenére minden nap szakítasz idõt egy-egy felvétel elké-
szítésére!

Boldogsággal tölt el a tudat, hogy minden nap bemehetek ebbe a gyönyörû 
templomba, amely erõs vágyad hatására jött létre. A napokban, amikor a 
kislányom ennek a templomnak a lépcsõin tanulgatja a lépcsõn való köz-
lekedést, különösen sokszor jut eszembe, hogy mindezek a lépcsõfokok és 
falak is erõs hitedbõl épültek.

Azok a tiszteletreméltó vai¢£avák, akik segítenek, támogatnak lelki éle-
temben, mind jó tanítványaid – õket is köszönöm neked, Mah§r§ja!

Szeretettel, szolgád:
Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget neked! 
Amikor írom ezeket a sorokat, itt vagyok Krisna-völgyben, te viszont 

messze vagy. Nagyon messze. Ilyenkor, mint egy túlélõ csomag a nehéz 
idõkben, a saját és a többi bhakta emlékeibõl élek. Sokat beszélgetünk ró-



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

256

lad. Jó hallani másoktól, hogy te egy igazi nagy kincs vagy a számukra, és 
nekem is jó emlékezni és kifejezni a többi bhaktának, hogy igen, a mi lelki 
tanítómesterünk tényleg egy nagy kincs. A személyes társulásoddal tettél 
minket gazdaggá. 

Egyszer még nagyon régen, mielõtt megismerkedtem volna a K¥¢£a-
tudattal, elmentem a város jósnõjéhez, akit mi csak „boszi”-nak hívtunk. 
Sok mindent mondott, többek között azt is, hogy lesz egy egyenruhás fér-
jem, akivel víz mellett fogok egy egyszerû életet élni, és lesz egy idõsebb 
ember is az életemben, akihez nagyon fogok ragaszkodni. Gondolkoztam: 
ki lehet az? Aztán csak addig jutottam, hogy ez õrültség. Teltek az évek, és 
1998-ban, amikor még egyáltalán nem ismertem a bhaktákat, elmentem egy 
ismerõsömmel a budapesti templomba, vasárnapi programra. Mindig keres-
tem, kutattam az igazságot, de igazából idegesített az összes tanító és az ösz-
szes álguru, mert azt éreztem, hogy mindegyik tenyérbe mászóan kedves, de 
ennek ellenére figyelmetlenül, össze vissza beszélnek, nem is figyelik, kinek 
mire lenne szüksége. A végkifejlet, hogy mindegyik meg akar gyõzni, hogy 
csakis kizárólag az a jó, amit õk mondanak, és ha nem leszek a követõjük, 
akkor én egy õrült vagyok. De nem adtam fel, és ezért egyszer csak ott 
találtam magam a budapesti templomban. Minden nagyon idegen volt és 
szokatlan. Aztán az ismerõsöm mondta, hogy ¼ivar§ma Mah§r§ja fogja az 
elõadást tartani. Lássuk! – gondoltam nagy büszkén. Aztán egyszer csak 
kinyílt az ajtó, s te beléptél. Olyan méltóságteljes voltál, amilyet eddig még 
nem láttam. Felfigyeltem rád, és abban a pillanatban kíváncsivá is tettél. Ki 
lehet valójában ez a méltóságteljes ember? És mi lehet a fejében? Megszûnt 
a világ, csak gondolkodtam rajtad. Aztán ebbõl a meditációból te hoztál ki 
engem, mert meghallottam az édes és lágy hangod, ahogy elkezdtél éne-
kelni. Minden nagyon különlegesen indult, aztán elkezdõdött az elõadás. 
Szépen, egybefüggõen, érthetõen és szívhez szólóan beszéltél. Ami a lényeg 
volt számomra, hogy te egy olyan tanító vagy, aki nem saját magát, hanem 
az õ tanítóit dicsõítette. Nem is tudtam, hogy mi történik velem, csak na-
gyon mély érzéseket keltettél bennem, amit akkor és ott nem is tudtam 
volna megfogalmazni. Úgy éreztem, hogy egy olyan személy vagy, akinek 
nagyon nagy tudása van, de a többi tanítóval ellentétben nem élsz visz-
sza vele, csakhogy megpróbálj mindenkit magad alá rendelni. Nem! Én ott 
valami teljesen mást éreztem. Benned egy méltóságteljes személyt láttam, 
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ki nagyon lágyszívûen, mély érzelmekkel énekli az imákat és a Hare K¥¢£a 
mah§-mantrát, és mindez mögött valami hatalmas tudást éreztem. És ami 
számomra a legmegdöbbentõbb volt, hogy úgy láttam, az egész helyzetet 
azért fogadod el, mert mi hallani szeretnénk tõled. Aztán az elõadás végére 
vagy bekattant, vagy kikattant nálam valami, de tudtam, hogy ez lesz az én 
utam. Úgy éreztem, csakis kizárólag az az igazság, amit te képviselsz, és még 
azt is éreztem, ha nem követem, akkor egy õrült vagyok. 

Szóval igaza lett a „boszi”-nak. Tényleg lett egy idõsebb ember az életem-
ben, akihez ragaszkodom, aki te vagy kedves Guru Mah§r§ja. Megmentettél 
egy ostoba, õrölt világból, és célt adtál az életemben. Egy igaz célt, R§dhé-
¼y§ma és a bhakták szolgálatát. Minden igaz kincset tõled kaptunk. 

Itt Krisna-völgyben is minden a te tudásodról, tisztaságodról, gazdagsá-
godról, õszinteségedrõl, szeretetedrõl és a lágy szívedrõl szól. Ezek olyan kin-
csek, hogy azok az emberek, akik ellátogatnak ide, mind önzetlen szereteted-
ben fürdenek, és emiatt látják csodálatosnak Krisna-völgyet, gyönyörûnek 
R§dhe-¼y§mát és kedvesnek a bhaktákat.  Még ha nem is tudják, hogy ez is 
a te személyes társulásod, akkor is érzik, hogy gazdagokká váltak. Így vagy 
te mindenki örök jóakarója.

Körülbelül 8 éve minden levelemre válaszolsz és mindig ezzel a mondattal 
zárod a soraidat: „maradok örök jóakaród, ¼r¦la Prabhup§da szolgálatában.” 
Ez a mondat nekem olyan elmaradhatatlanná vált, mint a megszólítás, vagy 
a dátum, de igazából nem szoktam rá figyelni. Aztán kaptam tõled január-
ban egy levelet, ami nagyon megható volt a számomra. Tudod, kedves Guru 
Mah§r§ja, mindig a szekrényben gyûjtöm a leveleidet, a benne foglaltakat 
pedig a szívemben, mégpedig egy túlélõ csomagban. Amikor nem vagy itt, 
mindig a túlélõ csomaghoz kell fordulnom, a szavaidhoz, utasításaidhoz, 
és az emlékeimhez. De gyakran a leveleidet is elõveszem, hogy frissítsem a 
túlélõ csomagot a szívemben. Próbálom újra és újra memorizálni a benne 
foglaltakat. Mindig vágyok a személyes utasításokra, amit aztán a szívemben 
tudok õrizni. Most sok olyan személyes dolgot írtál, hogy mit vársz tõlünk, 
például legyünk ideális g¥hasták, éljünk békében, szolgáljuk a m¡rtikat és 
a szent dh§mát, és hogy ez nagyon boldoggá fog tenni téged. …… aztán 
hogy ez az életünk, hogy mindenhol, mindenkor lássuk R§dhe-¼y§mát… 
és hogy mindig maradjunk itt, mindig segítsünk neked ¼r¦la Prabhup§dát 
szolgálni… bármi is történik, csak maradjak és akkor ¼r¦la Prabhup§da és 
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R§dhe-¼y§ma idõvel mindent tökéletessé tesz…maradok örök jóakaród, 
¼r¦la Prabhup§da szolgálatában. 

Mély érzéseket és bizalmat keltett bennem a leveled, és mikor az utolsó 
sort olvastam, „maradok örök jóakaród” akkor elsírtam magam. Számomra 
most vált igazán élõvé ez a mondat. Tudom, hogy mindenki jóakarója vagy, 
és hogy még az én jóakaróm is. De hogy örökké? Igen, örökké. Olyan kin-
cseket tudok elrakni ebbõl a levélbõl, amiket örökké használhatok majd. 

A túlélõ csomagom másik része, hogy te egy tökéletes példa vagy. Ahogy 
nekünk egy tökéletes gurunk vagy, úgy ¼r¦la Prabhup§da tökéletes tanít-
ványa is. A példáddal megtanítod nekünk, hogy hogyan kell egy tökéletes 
követõvé válnunk. A te életedben mindig a lelki tanítómestered az elsõ, és 
nemcsak hogy elsõ, hanem szent és sérthetetlen is, mert szereted és tiszte-
led õt. Számodra nem számít, hogy most itt van a lelki tanítómestered vagy 
nincs itt. Mindig vele vagy, mert követed õt. Mindig együtt vagytok, és 
együtt mutatjátok az utat nekünk R§dhe-¼y§ma felé. Sokszor eszembe jut, 
vajon mire gondolsz, mikor ott állsz R§dhe-¼y§ma elõtt, és hosszasan nézed 
Õket, vagy mire gondolsz, mikor k¦rtanán felemelt kézzel táncolva ének-
led a szent nevet? Aztán biztos sok bhaktának ez a vágya, mert a maraton 
végén azon a csodálatos k¦rtanán kaphattunk egy kis ízelítõt a te hangula-
todból, és szeretetedbõl, amit ¼r¦la Prabhup§da és R§dhe-¼y§ma felé érzel. 
Segítettél nekünk abban, hogyan meditáljunk, hogyan viszonyuljunk ¼r¦la 
Prabhup§da és R§dhe-¼y§ma felé. Megtanítod nekünk, hogyan kell mindig 
K¥¢£án meditálni. Érzem, hogy örökre gazdaggá szeretnél tenni minket. 

Köszönöm, hogy én is a kegyedben részesülhetek – e¢§ pu¢p§ñjali aim 
gurave nama¤

Köszönöm a tanításaidat amivel eloszlatod a tudatlanság sötétségét ben-
nem – e¢§ pu¢p§ñjali aim gurave nama¤

Köszönöm az erõt adó társulásodat, ami nélkül semmi lennék – e¢§ 
pu¢p§ñjali aim gurave nama¤

Köszönöm a személyes törõdésedet, ami erõt ad a továbbhaladáshoz – 
e¢§ pu¢p§ñjali aim gurave nama¤

Köszönöm, hogy a szent dh§mában élhetek, ezen a legcsodálatosabb he-
lyen – e¢§ pu¢p§ñjali aim gurave nama¤

Köszönöm a szent vai¢£avák társaságát, akik nélkül teljesen elvesznék – 
e¢§ pu¢p§ñjali aim gurave nama¤
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Köszönöm R§dhe-¼y§ma, Govardhana L§l, Gaura Na±ar§ja menedékét, 
az igazi célt az életemben – e¢§ pu¢p§ñjali aim gurave nama¤

Köszönöm a te menedéked, pedig nem érdemlem meg – e¢§ pu¢p§ñjali 
aim gurave nama¤

És köszönöm mindezt a sok kincset, amit kaptam tõled, ígérem vigyázni 
fogok rá – e¢§ pu¢p§ñjali aim gurave nama¤

Lótuszlábaid elé borulva azért imádkozok, hogy egy csöppnyire elégedet-
té tehesselek. 

Szolgád: 
Medhya dev¦ d§s¦

Bhakta Medvegy Gergely
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Szeretném kifejezni hálámat neked, hogy megjelentél ebben a szenvedé-
sekkel teli anyagi világban, és végtelen kegyedbõl adódóan elfogadtál tanít-
ványodnak! Minden hibám ellenére elfogadtál, meghallgattad imáimat, és 
adod a kegyet folyamatosan, hogy szolgálhassam istentestvéreim, téged, és 
ezáltal K¥¢£át!

A lelki életben való helytállás sokszor nehéz. A hazafelé vezetõ út tele 
van rögökkel, kanyarokkal, buckákkal; így gyakran megesik, hogy elesek. 
Szerencsétlen vagyok; telis-tele anyagi vágyakkal és kéjjel. Így gyakran nem 
tudlak teljes mértékben követni. Ezt nagyon szégyellem!

Ha elfelejtkezek K¥¢£áról és rólad, akkor gyötrelmes a felállás. Sokszor 
érzem úgy, hogy egyedül vagyok, és semmi értelme az életemnek. De ha a 
nehézségek közt csak egy pillanatra is rád gondolok: a személyedre, az el-
tökéltségedre, a missziódra, a szeretetedre, akkor azonnal feltöltõdöm lelki 
erõvel, és képes vagyok folytatni az utat. Ilyen inspirációra csakis egy olyan 
tiszta vai¢£ava képes, mint amilyen te vagy, Guru Mah§r§ja. Nagyon köszö-
nöm! Egyfolytában törekszem, hogy szép tanítványoddá váljak; megteszek 
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mindent, ami tõlem telik, de az áldásod is elengedhetetlen. Köszönöm, hogy 
rendületlenül ontod a kegyed rám!

A sok-sok anyagi születés alatt teljesen elfeledkeztem K¥¢£áról, sajnos 
Vele nincs személyes kapcsolatom. Rá csak a szentek szavain és a szentírás-
okon keresztül emlékezhetek. De szerencsére a kegynek és a gondviselésnek 
köszönhetõen te itt vagy nekünk, így veled lehet személyes kapcsolatom is. 
Azt hiszem, amikor a ª§strák a végtelen kegyrõl írnak, akkor pont errõl be-
szélnek: megkapni egy tiszta bhakta társulását.

Talán még most sem fogom fel igazán, hogy milyen szerencsés vagyok, 
hogy megkaphattam a társulásodat. Egy tökéletes személy társulását, aki 
kapcsolatban van K¥¢£ával és a lelki világgal. A veled való kapcsolat és 
szolgálat miatt érzem úgy, hogy van értelme az életemnek.

Továbbra is imádkozom K¥¢£ához és hozzád, hogy részesülhessek szemé-
lyed áldásában!

Mindent köszönök neked, kedves Guru Mah§r§ja!

Hitvány szolgád:
Bhakta Medvegy Gergely

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

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

Egyik nap azon gondolkodtam, milyen érdekes, hogy az anyagi világban 
az emberek soha nem dicsõítik egymást, vagy ha igen, azt is valamilyen 
önzõ érdekbõl teszik. Miért is tennék? Hiszen mindenki azt gondolja, hogy 
õ a legtökéletesebb és nincs náluk jobb vagy hatalmasabb. Mindenki K¥¢£a 
szerepét akarja játszani, hiszen ezért kerültünk ebbe a világba. 

A K¥¢£a-tudatban az az egyik legvonzóbb dolog, hogy a bhakták K¥¢£a 
szolgáiként gondolnak magukra, és hogy a lelki tanítómester és a többi 
bhakta kegye nélkül nem fejlõdhetnek a lelki életben.

Te, Guru Mah§r§ja, a legtökéletesebb példája vagy, hogy az ember ho-
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gyan tud K¥¢£a szolgájának a szolgájának a szolgája lenni. Mi csak próbál-
kozunk itt a lelki életben, sok anarthával és ballépéssel, de te záporozod ránk 
a kegyed annyiféle formában: könyveiddel, k¦rtan§iddal, leckéiddel, üzene-
tekkel, beszélgetésekkel, leveleiddel és még számtalan más formában. 

Senkinek sem kérdés, hogy milyen csodálatos dolgokat tettél, hogy elter-
jedjen a K¥¢£a-tudat Magyarországon és a világ többi részén is. Mégis úgy 
tekintesz magadra, mint a vai¢£avák szolgájára. A 2006-os marathon végén 
ezt az sms-t küldted a bhaktáknak: „Svasti-v§cana: a yajña az áldásokkal zá-
rul. Ti mind vai¢£avák vagytok, én csak próbálok az lenni, ezért nem tudok 
áldást adni…”.

Ezt az üzenetet megõriztem, és gyakran elolvasom, mert olyan õszinte 
alázat van benne, hogy szeretném ezt a hangulatot én is elsajátítani. Ehhez 
az kell, hogy az ember tényleg a lelki tanítómesterének a szolgájaként azo-
nosítsa magát, és hogy tudja, az õ kegye nélkül nem képes semmire. Mint 
egy hûséges kutya, akit ha megszid a gazdája, mert jót akar neki, akkor is 
hûséges marad hozzá, nem megy át a szomszédba, hogy ott biztosan jobb 
gazdira talál majd. Te is mindig hû maradsz ¼r¦la Prabhup§dához, és bárhol 
találsz egy kis félreértést vagy elhajlást, egybõl helyreigazítod a dolgokat. 

Amikor a G§yatr¦-mantrát mondom, arra gondolok, hogy te tényleg min-
dig boldog K¥¢£a-tudatban vagy. A ¼r¦ guru cara£ kamal címû dal is így szól: 
„Ó elmém, csak imádd a hiteles lelki tanítómester lótuszlábait! ¼r¦ guru 
maga a megszemélyesült boldogság, amely K¥¢£a indokolatlan kegyébõl fa-
kad, s ennélfogva a kegy tárháza azon lelkek számára, akik az anyagi világ-
ban szenvednek. Õ tárja fel a transzcendentális tudást, a tiszta odaadást és 
az istenszeretetet…”.

Én is nagyon boldog vagyok, hogy elfogadtál és segítesz visszamenni 
K¥¢£ához. 

Kérlek, mindig javíts ki, ha hibázom! Szeretnék egy hûséges kutyusod 
lenni, aki már attól boldog, hogy olyan gazdája van, akiben megbízhat, mert 
soha nem fogja kidobni az utcára.

Minden dicsõséget neked, kedves Guru Mah§r§ja!

Jelentéktelen szolgád:
Meghamañjar¦ dev¦ d§s¦
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Bhaktin Mérõ Zsófia
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ne-
ked! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§-¼y§masundarának! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya-
Gaur§¯gának!

Szeretném megköszönni neked, hogy áldott megjelenésed napján kö-
szönthetlek, és köszönetet mondhatok neked mérhetetlen kegyességedért, 
amivel mindenkit próbálsz az Úr K¥¢£a felé fordítani, és amivel engem is 
megmentettél.

Pár hónappal ezelõtt fogadtál el tanítványodnak, ami számomra olyan 
csodálatos, hiszen én nem érdemlem meg a te isteni társulásodat, de te 
mégis olyan kegyesen adod azt. Menedéket vehetek leckéidnél, könyveid-
nél, podcastjaid hallgatásánál, k¦rtanáidnál, és annál, ha arra emlékezem, 
hogy a szolgálatomat csak a te kegyed által végezhetem. Elhoztad nekünk 
¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya-Gaur§¯gát és így én is szolgálhatom lótuszlábu-
kat. Téged csodálva, látva, hogy mennyire közel állsz R§dhe-¼y§mához, 
nekem is lehetõségem van kapni a kegyükbõl. Annyira kegyes vagy Guru 
Mah§r§ja, hogy örök jóakaróként ¼r¦la Prabhup§da szolgálatába állítod ta-
nítványaidat. Példáddal mutatsz utat számomra. Dicsõek tetteid, elhoztad 
Magyarországra a K¥¢£a-tudatot és lelkek sokaságát teszed K¥¢£a-tudatossá 
¼r¦la Prabhup§da üzenetét prédikálva. 

Köszönöm, hogy engem is befogadtál az Úr Gaur§¯ga és a te hadsere-
gedbe, szeretnék jó harcos lenni én is a Kali-yugával szemben, és örökre a 
lótuszlábaid szolgálatában maradni, soha el nem fordulni tõled és mindig 
nálad keresni menedéket. Minden dicsõséget neked!

Szolgád: 
Bhaktin Mérõ Zsófia
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Bhakta Mátyás Mérõ
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances! All glory to ¼r¦la Prabhup§da and 
you!

On the occasion of your glorious vy§sa-p¡j§ celebration, I would like to 
write to you about how you perfectly represent ¼r¦la Prabhup§da on this 
planet. 

I have to go back to the day when I realised that the K¥¢£a-consciousness 
movement was that which I had been looking for since the first cracks ap-
peared on my atheism. 

Before accepting ¼r¦la Prabhup§da’s movement as my guide for the rest 
of my life, I had read some books. I read ¾ªopani¢ad, then Bhagavad-g¦t§, 
but I did not understand anything, only as much that they had an impor-
tant message for me but it seemed to have been written in a cryptic lan-
guage that I could not decipher. Then, somehow, I got hold of Satsvar¡pa 
Mah§r§ja’s short biography of ¼r¦la Prabhup§da, which was finally a book 
that I could understand. 

At that time I was over 50 and already had some experience in this 
life. Although I had tried lots of things, achieved some degree of material 
success, somehow I had a feeling of lacking a purpose, lacking a perspec-
tive. I also knew how much a human being in everyday (read: material) 
life can achieve in 12 years, the time ¼r¦la Prabhup§da spent preaching 
internationally and, assessing his achievement, I knew that no human ac-
complishment could match it. Really, how much can one achieve in 12 
years? In business life, Bill Gates, one of the most successful businessmen 
of our times, made the basis of his wealth in about 12 years. These days he 
spends hundreds of millions of dollars a year on various charitable projects. 
Will those save humankind or even just himself from the cycle of repeated 
birth and death?  Kathleen Ferrier, the greatest alto singer ever since music 
recording started, became a star singer in less time, only to die in 1952, a 
mere 15 years after her début. Who remembers her now? 

In a mere 12 years, ¼r¦la Prabhup§da travelled around the globe as 
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many times, founded 108 temples and countless centers, made thousands 
of devotees and, in the meantime, as if an extra bonus, wrote 80 books. 
Reading the biography, I knew the whole story was physically impossible, 
even if I disregarded the advanced age when he started his international 
mission. Consequently, I concluded, it had to be the fulfilment of a divine 
will, accomplished only with strong support from high above. This, and 
not my readings of sastra that far, convinced me that the process of K¥¢£a-
consciousness was endorsed by God and was the best option for me. 

Having spent the last six years in the movement, I have experienced 
similar miracles in the Hungarian yatra. Let me cite a few of them, maybe 
out of historical sequence. 

• The  Hungarian parliament passed a law awarding recognition to the 
Bhaktivedanta College, the first and only instance in ISKCON that a state 
acknowledges a Vedic higher education college at the same level as the 
educational institutions of the so-called „historical churches”, making it 
eligible for state subsidy. 

• Again, the Hungarian parliament gives consent to the government 
donating a valuable property, Ürömi, to the purposes of spreading Vedic 
culture. 

• In New Vraja-dh§ma the var£§ªrama system is developing fast and 
demonstrates to the visiting tens of thousands that even in the madhouse 
society of the Kali-yuga sanity can be reinstated. 

• Through your pure transcendental love toward R§dhe-¼y§ma, the 
original V¥nd§vana gradually manifests and, through your mercy, devo-
tees get the opportunity to develop transcendental vision to see the holy 
places.

• The new temple building of ¼r¦ ¼r¦ Day§l Nit§i Vijaya Gaur§¯ga is 
acquired and converted into an all marble, granite and crystal Palace of the 
Soul, worth billions of Forints, without any significant funds being avail-
able. 

• The dynosaur of established karmi science feels threatened by the 
Intelligent Design movement, the most forceful proponent of which in 
Hungary is one of your disciples. The awakened beast is trying to meet 
the challenge by blindly firing in all directions, but only gets more and 
more entangled. Its fate has been sealed and it is only a question of time 
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that Prabhup§da’s prophesy that Darwinism will be dead in 50 years comes 
true. 

All these miracles through a few years confirm to me that you are not 
only a faithful follower of your Guru Mah§r§ja but you have also been gifted 
by Him with the ªakti to follow up His work. Alas, it is all too easy to take 
these miracles for granted! Like karmis, who use and misuse K¥¢£a’s ener-
gies without giving a thought of gratitude, I am so often forgetful of your 
mercy. Let me say a warm Thank you from the deep of my heart at least at 
this occasion! 

All glory to you, Guru Mah§r§ja!

your insignificant servant, 
Bhakta Mátyás Mérõ

Bhaktin Mitali
Dear Guru Mah§r§ja,

All glories to ¼r¦ Guru and Gaur§¯ga! Please accept my humble obei-
sances at your lotus feet. All glories to you on your Appearance day!

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

On this most auspicious and wonderful occasion of your appearance, I 
would like to give my heartfelt gratitude to you for giving me the chance 
to have a spiritual master. I feel very fortunate to come to your lotus feet, 
although incapable of receiving such mercy! 

Though I am full of anarthas and offences in my heart and I am com-
pletely unable to overcome them and always bewildered, by bowing down 
most humbly I pray that you kindly help me to continue chanting with pre-
ma and let me become more sincere in following the principles of s§dana-
bhakti. 

I pray that your instructions and valuable teachings always echo in my 
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mind and Gurudeva that you always let me reciprocate by simply following 
them and pleasing you the best way. 

I always desire and wish to be engaged in the service of your eternal serv-
ant of the servant of the servant of your dear servants.

I deeply pray to the dear Lord to give you best of health always.

Your ever aspiring servant of the servant,
Bhaktin Mitali

Mohana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Megjelenésed kedvezõ napján szeretnélek pár dicsõítõ szóval köszönteni, 
és megköszönni a lehetõséget, hogy a társaságodban lehetek. Sajnos telje-
sen képesítetlen vagyok rá, hogy megfelelõen dicsõítselek, kérlek, mégis 
fogadd el ezt a próbálkozást.

Mint általában, most is nehéz eldönteni, hogy személyiséged melyik as-
pektusát emeljem ki, mi az, amit leginkább meg szeretnék köszönni, mert 
annyi csodálatos tulajdonságod van, annyi mindenrõl írhatnék… Ha meg-
engeded, ez alkalommal egy pár személyes élményt említenék meg, amelyet 
volt szerencsém a társaságodban átélni, és amelyek dicsõséged egy újabb 
oldalát mutatták meg számomra.

Az elmúlt évben a kegyedbõl több alkalommal vehettem részt prédiká-
ló programokon, amelyeket te tartottál olyan érdeklõdõknek, akik elõször 
voltak a budapesti templomban. Lehetetlen felbecsülni ezeknek az egyszerû 
lelkeknek a szerencséjét! Azt hitték, hogy egy kulturális programra és egy 
indiai vacsorára jönnek, ehelyett azonban gyanútlanul besétáltak a lelki 
világba, amelyet kegyesen te nyilvánítottál számukra a budapesti templom 
formájában. Ezen a szent helyen Irántuk érzett szereteted miatt a szívedbõl 
megnyilvánult ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya Gaur§¯ga, töretlen szolgálatodnak 
köszönhetõen eljött ¼r¦la Prabhup§da is, és transzcendentális vonzerõdnek 
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és fáradtságos prédikálásodnak köszönhetõen lelkes tiszta szívû, önzetlen 
bhakták töltik meg ezt a helyet. A program „bh§gyav§n j¦vái” nem csak a 
templom transzcendentális légkörét tapasztalhatják meg, és nem csak a 
m¡rtik, a szent név és a pras§dam áldásaiban részesülhettek, hanem ráadásul 
az Úr bensõséges, örök társaként te is társaságoddal ajándékoztad meg õket. 
Nekik persze fogalmuk sem volt szerencséjükrõl, biztos, hogy nem tudták 
megfelelõen értékelni azt, amit kaptak, és elképzelésük sem volt, hogyan 
kell viselkedni egy lelki tanítómester, egy  tiszta vai¢£ava társaságában, de 
a maguk tudatlan módján akkor, és azóta is több ízben kifejezték irántad 
érzett megbecsülésüket és csodálatukat. 

Számomra azonban nem ez volt a legnagyobb tanulság és a leg meg-
ren dítõbb tapasztalat ezeken a programokon. Persze lenyûgöztek a szép 
elõadásaid, a logikus okfejtéseid, a határozott prédikálásod és a tökéletes 
úriemberhez méltó viselkedésed, de volt valami, ami ezeknél is nagyobb 
hatást gyakorolt rám: az alázatod. Ezeken az alkalmakon egy kicsit megéret-
tem abból, hogy milyen tökéletes szinten valósítod meg ¼r¦la Prabhup§da, 
a tökéletes bhakta tulajdonságait. Minden tekintélyérzettõl mentesen képes 
voltál a házigazda szerepét felvállalva szolgálni ezeket a személyeket, nem 
csak lelki, de gyakorlati értelemben is. Kinyitottad elõttük az ajtót, alájuk 
toltad a széket, a saját kezeddel szedted a tányérjukra a pras§damot, és még 
sorolhatnám. Számomra, aki próbálok a tanítványod lenni, furcsa és igazá-
ból fájdalmas volt látni ezt a helyzetet. Egy tanítvány arra vágyik, hogy a 
lelki tanítómesterének minden kényelem a rendelkezésére álljon, mindenki 
õt szolgálja, és rossz azt látnia, hogy õ szolgál mindenkit. Amikor azonban 
mélyebben elgondolkoztam, rájöttem, hogy ezzel is bemutattad számunkra 
a tökéletes lelki tanítómester viselkedését. Az Úr iránti tiszta szereteted mi-
att minden külsõdleges dolgot figyelmen kívül hagyva, mindent megtettél 
azért, hogy ezeket az elesett lelkeket közelebb hozd a K¥¢£a-tudathoz. ¼r¦la 
Prabup§da példájából is láttuk, hogy a kezdeti idõben személyesen szolgálta 
a programra érkezõ hippiket. Fõzött, mosogatott, takarított utánuk, hogy 
segítse õket a lelki fejlõdésben. Te, aki ¼r¦la Prabhup§da tökéletes követõje 
vagy, szintén feladtad a saját kényelmedet, azért, hogy teljesítsd az Úr vá-
gyát, hogy az elesett lelkek újra közelebb kerülhessenek Hozzá.

A másik dolog, amit megértettem ezekeken a programokon az, hogy 
ugyanúgy, ahogy ezeknek az érdeklõdõknek csak indokolatlan kegyedbõl 
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szenteltél figyelmet és áldoztál annyi idõt és energiát, pedig egyáltalán nem 
voltak méltóak rá, úgy én sem vagyok méltó arra a sok törõdésre és figye-
lemre, amiben évek óta részesítesz. Valójában semmivel sem vagyok különb 
azoknál az embereknél, és az hogy náluk szerencsésebb helyzetben lehetek, 
az csak neked köszönhetem. Köszönöm, Guru Mah§r§ja, hogy itt lehetek 
a menedékedben és kérlek, add az áldásodat, hogy valami keveset én is 
meg tudjak valósítani abból az önfeláldozó-prédikáló hangulatból, amely-
nek te a megtestesülése vagy. Kérlek, áldj meg, hogy itt maradhassak a tár-
saságodban és a bhakták társaságában, és örökké úgy tudjam szolgálni ¼r¦la 
Prabhup§da és az Úr Caitanya misszióját, ahogy te szeretnéd.

Örök szolgád:
Mohana d§sa

Murli Manohara d§sa 
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da. 
Guru Mah§r§ja if it was not for your guidance and direction I am certain 

I would have been ‘long gone.’ One of those smiling faces in a picture, who 
later becomes ensnared and entangled in the world of faithlessness and 
confusion. 

Although far from being situated on a transcendental platform, by 
reading your books, listening daily to your podcasts, I am being kept alive 
and have confidence that I am going in the right direction. Under your 
loving care and shelter I feel some hope in this dark place, this dark world 
of untold suffering. 

Through your mercy I feel eternally indebted to ¼r¦la Prabhup§da. You 
have delved deeply into the treasure of his books and you are showing us 
the countless jewels, the gleaming diamonds, gems and emeralds. He has 
given us everything, R§dh§ and K¥¢£a, the complete and perfect couple, 
the essence of existence. 

You are showing us each and every step, taking us by the hand, hol-
ding us steady and picking us up if we fall. I sometimes marvel at how 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

269

pleased ¼r¦la Prabhup§da must be pleased with you. I cannot proclaim to 
have any profound revelation, but is it not obvious to all? You have taken 
¼r¦la Prabhup§da teachings and made them a tangible reality. His desire 
has been perfectly planted in your heart, grown into a wonderful tree and is 
producing an unlimited variety of fruits. 

Reading and studying your book ¼uddha-bhakti-cint§ma£¦ has certainly 
been an enlightening experience. It’s an education and has forced me to 
reflect deeply on my situation. This is your mercy, the mercy of the spiritual 
master. You have laid out the path of perfection as given to us by ¼r¦la 
Prabhup§da. Through your pure vision you have been able to perfectly 
identify the needs of ¼r¦la Prabhup§da’s ISKCON in the context of the 21st 
century. 

You are an §c§rya, empowered to direct us through the dark jungle 
of Kali-yuga. It’s such a relief that persons like you are shining the lamp 
and showing us that pure path, the path of pure devotion, the path back 
home, back to Godhead, back to R§dh§ and K¥¢£a. To come to K¥¢£a 
Consciousness is a wonder in of itself, and to stay on that path, to stay 
under the true shelter of ¼r¦la Prabhup§da is perhaps even more of an 
achievement. 

You are helping me and many others to do just that. Through your books 
and spoken word you are giving us complete faith, complete unflinching 
faith in ¼r¦la Prabhup§da’s ISKCON. You have true compassion, a 
compassion in which you have completly given yourself to the welfare of 
so many devotees. Your instructions like those of ¼r¦la Prabhup§da always 
point the way to complete dependence on K¥¢£a. They reveal our material 
attachments and if followed give us the strength and intelligence to cut 
them at the very root.

At the time of my first initiation, (I think in 1992) I gave a miserly 
amount as guru-dak¢ina, but I remember writing you a small note, I wrote 
that I will serve you with my body, mind and words. Guru Mah§r§ja this is 
still my resolve, although incapable… I will continue, depending on your 
mercy… may this body drop in the service of your divine lotus feet

  Guru Mah§r§ja Thankyou…Thankyou for everything

Your Servant 
Murli Manohara d§sa 
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Nad¦y§ Ma£i dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja, 

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

Thank you Guru Mah§r§ja for always looking after me and giving me 
guidance and shelter in this maze called the material world. The more I see 
of the world the more I see the miracle that ¼r¦la Prabhup§da gave to us. 
Although we have all the directions that we need to try and make our way 
back to K¥¢£a it is still so easy to get lost. I am so grateful that I have you to 
point me in the right direction and to keep me away from M§y§’s powerful 
grasp.  I only hope that one day I will finally be able to see where you are 
trying to direct me and follow that path towards K¥¢£a.  

In the ¼r¦mad-Bh§gavatam, ¼r¦la Prabhup§da describes how our devo-
tional life is like a seed. We all have our seed planted in our hearts yet this 
does not mean that we have a spiritual life. Just like a seed our devotion 
needs watering. ¼r¦la Prabhup§da says that by reading about K¥¢£a, speak-
ing  about K¥¢£a, hearing about K¥¢£a and Chanting K¥¢£a’s Holy Name 
we can water our devotional creeper and it will begin to grow and grow 
towards K¥¢£a, beyond the atmosphere of this material world and up to 
Goloka V¥nd§vana, to Lord K¥¢£a’s Lotus Feet.  My creeper has not yet 
started to grow. I have made some feeble attempts to nurture it but I hope 
that by continuing to follow Your wonderful example I will be able to water 
my devotional creeper properly and see it begin to grow so that one day I 
may be of some use to You and to ¼r¦la Prabhup§da. 

I could not have asked for a more kind or generous Spiritual Master. You 
have been so kind to me my whole life and I feel blessed to have been able 
to spend so much time in your association. I can only hope that one day I 
will be able to repay you by serving you in any way that I can. Whatever you 
desire me to do, I am honoured to do so, and honoured to serve you and 
your dear R§dhe-¼y§ma. 

Thank you for guiding me, and putting up with me these past twen-
ty years. Thank you for being such a steady role model. Thank you Guru 
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Mah§r§ja for being such a wonderful devotee of Lord K¥¢£a. Thank you for 
being you. 

I pray to you that you will always allow me to stay near to you and serve 
you and ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§ma always and forever. 

Your eternal servant and daughter,
Nad¦y§ Ma£i dev¦ d§s¦

Bhakta Nagy Imre
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja! 

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

Ezen a kedvezõ napon szeretnék írni neked!
R¡pa Gosv§m¦ azt mondta, hogy amíg az anyagi világban vagyunk, cse-

lekednünk kell. A bhakti-yoga, a K¥¢£a-tudat gyakorlása K¥¢£a-tudatos 
cselekedeteket jelent, nem tétlenséget. K¥¢£a elégedettsége érdekében kell 
cselekednünk, az Õ érzékeit elégedetté tenni: életünk célja tiszta odaadó 
szolgálatot felajánlani Neki. Ebben nyújtasz útmutatást, adsz segítséget. 

Társulásod hatására a szív tisztulni kezd, az elme megtelik K¥¢£a-tudatos 
gondolatokkal. Nektári leckéid, történeteid hatására csak nõ az elszántság, 
határozottság és a vágy az odaadó szolgálat végzésére. Megváltoztatod az 
embereket, diszkrimináció nélkül mindenkit „elvarázsolsz”.

Isteni tulajdonságaid, képességeid példák a Bhagavad-g¦t§ és a ¼r¦mad-
Bh§gavatam leírásaira.

„Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, az kétségtelenül 
eljut a tiszta odaadó szolgálatig, s végül visszatér Hozzám. Nincs és nem is 
lesz soha nála kedvesebb szolgám ezen a világon.” (Bg. 18.68-69)

Tevékenységed leírhatatlan eredményeit élvezzük, mert mi is megkap-
tuk a K¥¢£a-tudat magját.

Jelentéktelen szolgád:
Bhakta Nagy Imre (Govinda étterem)
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Bhaktin Nagy Enikõ 
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget neked meg-
jelenésed kedvezõ napján!

Én csupán köszönetet szeretnék mondani neked mindazért, amit ma 
Magyarországon a K¥¢£a-tudatos mozgalom jelent. Hiszen te vagy az, aki az 
Úr Caitanya, és lelki tanítómestered vágyát eggyé téve a szíveddel eljöttél 
Magyarországra, hogy ez az izolált nép is megkaphassa a legnagyobb kegyet 
és ezáltal a lehetõséget, hogy ha akar, visszatérhessen Istenhez. Rendkívü-
li erõfeszítéseidnek, és annak a csodálatos példának köszönhetõen, ami-
vel élen jársz és lelkesíted a magyar y§tr§ minden tagját ebben az ország-
ban nagyon szép eredményeket tud felmutatni a K¥¢£a-tudatos mozgalom. 
Mindezen eredmények legragyogóbb ékköve pedig Krisna-völgy, Új Vraja-
dh§ma, aminek – túlzás nélkül mondhatjuk – már csodájára jár a világ. 

A dh§mát – bárhol legyen is – egy tiszta bhakta vágya nyilvánítja meg. 
Mindaz, ami eddig itt létrejött, tiszta vágyadnak, K¥¢£a, R§dhe-¼y§ma irán-
ti feltétel nélküli odaadásodnak, tiszta szeretetednek köszönhetõ. Mi pedig 
csak hálásak lehetünk azért, hogy valamilyen különleges kegy folytán része-
sei lehetünk mindannak, ami itt történik, részesei lehetünk ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundara új vraja dh§ma-i kedvteléseinek. 

Én három éve élek Krisna-völgyben, és olykor eltûnõdöm, hogyan lehet-
séges az, hogy bármi közöm van ehhez a szent dh§mához, melynek különle-
gességét, fenségét fel sem fogom.

(Csak remélni tudom, hogy egyszer majd megsejtek belõle valamit.) Sze-
mélyes tulajdonságaimnak és emelkedett lelki helyzetemnek biztosan nem 
köszönhetem, hogy itt lehetek, így hát marad a kegy. A bhakták kegye, de 
legfõképpen a tiéd.

Köszönöm neked, Mah§r§ja, hogy Új Vraja-dh§ma kihajtott a szíved 
lótuszából, s hogy újabb és újabb szirmokat hoz egyre újabb, mélyebb és 
bensõségesebb titkokat feltárva. Köszönöm azt a személyességet, figyelmet, 
amivel minden egyes bhaktához viszonyulsz, akár tanítványod, akár nem.  
Köszönöm a példát, amit mutatsz mindenben. Úgy a hétköznapi dolgokban, 
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mint a lelki életben. És végül köszönöm neked az indokolatlan kegyet, mely 
lehetõvé tette számomra, hogy meghúzhassam magam ennek a csodálatos 
helynek egy zugában, és erõtlen próbálkozásaimmal valahogy részese lehes-
sek az Isteni Pár itteni kedvteléseinek – bárcsak visszavonhatatlan belépõt 
szerezve ezzel örök szolgálatukba! 

Köszönök neked mindent.

Jelentéktelen szolgád:
Bhaktin Nagy Enikõ 

Bhakta Nagy Richárd
Kedves Guru Mah§r§ja! 

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

Kérlek, engedd meg, hogy megjelenésed alkalmából írjak pár dicsõítõ 
szót rólad! Immár negyedik éve írok neked felajánlást ezen ünnepélyes 
alkalomból. Mielõtt hozzákezdtem volna ehhez, az idei felajánlásom meg-
írásához, átolvastam az elõzõeket. Szerettem volna egy kicsit elmélyültebb 
hangulatba kerülni, hogy méltóképpen tudjalak aztán dicsõíteni, ugyanak-
kor arra számítottam, hogy kapok némi inspirációt arra vonatkozóan, hogy 
mit is írjak neked ebben az évben. Sajnos nem sikerült. Nem sikerült sem 
elmélyülni, sem pedig inspirációt nem merítettem. 

Ennek egyrészrõl az az oka, hogy amúgy is sokat gondolok rád. Védikus 
filozófia tanfolyamon, sejtprogramon nagyon sokszor felmerül a guru sze-
mélye és szerepe. Mikor errõl kell beszélnem a hallgatóságnak, mindig te 
lebegsz a szemeim elõtt. Látom, ahogyan a szél lágyan lobogtatja gyönyörû, 
sáfrányszínû dhotidat, kezeden a japa-zsákod, és nyugodt tekintettel nézel 
körbe. Természetesen a felidézett képpel együtt mindig eszembe jut jellemed 
is: a szigorúságod, ami mégis lágy szeretettel társul, az elkötelezettséged, és 
kötelességtudásod, ami hihetetlen alkalmazkodó és problémamegoldó kész-
séggel párosul. Azt hiszem, sokszor gondolok rád. 

Másrészrõl inspirációt sem kaptam az elõzõ felajánlások elolvasásából. Ha 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

274

rád gondolok, mindig egy dolog jut az eszembe: a hála. Minden eddigi fel-
ajánlásomban ezt domborítottam ki, és most is csak ezt tudom hangsúlyoz-
ni. Kimondhatatlanul hálás vagyok azért, amit értem tettél. Az életemben 
nem volt, és nem is lesz még egy olyan személy, mint te, aki ilyen mértékû 
felelõsséget vállal rám, és ilyen önzetlenül, és odaadóan segít. Örökké hálás 
vagyok neked, Guru Mah§r§ja! A lelki tanítómester a kegy óceánja. Ki-
fogyhatatlan és kimeríthetetlen vagy! Te vagy az én igazi apukám! 

Kérlek, ne haragudj rám, amiért nem tudok még tökéletes tanítvány len-
ni! Minduntalan szembesülök a természetemmel, a hibáimmal, amik idõrõl 
idõre megnehezítik az odaadó szolgálat útján tett erõfeszítéseimet. Kérlek, 
nézd el ezeket a hibákat, és karolj fel engem! Ha te nem segítesz, csak egy 
sodródó fûszál vagyok az anyagi világ hatalmas óceájában. 

Ha sokszor nehéz is, mindig arra gondolok, hogy a te õszinte vágyad, 
hogy elterjeszd a K¥¢£a-tudatot, én pedig azért vagyok itt, hogy segítsek, és 
kitartsak melletted. Ez nem lehet egy nagy kérés azok után, amiket tõled, és 
a te elrendezésedbõl a bhaktákon keresztül kaptam. 

Bárcsak örökké érezhetném ezt a hálát, és bárcsak Gaura-Nit§i kegyébõl 
sohasem felejteném el lótuszlábadat! 

Szolgád: 
Bhakta Nagy Richárd

Nalin¦-k§nta dev¦ d§s¦ 
Kedves Guru Mah§r§ja,

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

„Ha az ember pontosan a lelki tanítómestere szájából hallott szavak alap-
ján cselekszik, akkor életének misszióját tökéletesre viheti” – mondja ¼r¦la 
Prabhup§da Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦t idézve a Caitanya-carit§m¥ta egyik 
versének (Ýdi 7.72) magyarázatában. Ez volt Prabhup§da életének lényege, 
és ez a te életed lényege, Guru Mah§r§ja: véghezvinni mindazt, amit ¼r¦la 
Prabhup§da akart. 
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Újra a Prabhup§da-l¦l§m¥tát olvasom, ki tudja, hányadszorra, és újra cso-
dálattal és ámulattal tölt el, ahogy ¼r¦la Prabhup§da átadta magát lelki ta-
nítómestere utasításának. A te életedet, Guru Mah§r§ja, húsz éve szemé-
lyesen látom: te sem teszel mást, mint a lelki tanítómestered szájából hallott 
szavak alapján cselekszel, semmiben meg nem alkudva, töretlenül, minden 
másodpercet ¼r¦la Prabhup§da szolgálatának szentelve.

Ez az, amit én is szeretnék: neked adni az életemet, hogy ne maradjon 
egyetlen másodperc sem, amit nem a te szolgálatodban élek. Az, amit abból 
látok, ahogyan R§dh§-¼y§masundarát szereted és szolgálod, ahogyan ¼r¦la 
Prabhup§da misszióját tovább viszed, ékesen bizonyítja: csodálatos mestert 
szolgálhatok, ha mégoly tökéletlen és gazember vagyok is. „A szív gyöngesé-
ge” még mindig visszatart, még mindig nagyon sok másodpercet megtartok 
magamnak, de arra vágyom, hogy mindet neked adjam, Guru Mah§r§ja.

Szeretnék többet veled lenni, Guru Mah§r§ja, hogy többet szolgálhassa-
lak, és szeretném magamba szívni azt az önátadást, amivel te szolgálod ¼r¦la 
Prabhup§dát. Szeretném elmélyíteni a meditációmat rajtad, mert ha rajtad 
meditálok, rögtön erõt kapok, hogy szolgáljak. Szeretném tökéletessé tenni 
az életemet azáltal, hogy K¥¢£a csodálatos, tiszta bhaktáját szolgálom – erre 
vágyom. 

Az új könyvedet nagyon várom, és irigy vagyok azokra, akik már most 
részt vehetnek a készítésében. Végtelenül kegyes vagy, hogy engeded, hogy 
én fordítsam a könyveidet – fel sem tudom igazán fogni, milyen nagy dolog. 
Kérlek, Guru Mah§r§ja, tarts meg engem a szolgálatodban, hadd segítsek 
mindig a könyveid kiadásában! Minden mást is szívesen csinálok, de tu-
dom, hogy ez nagyon közel áll a szívedhez, ezért erre vágyom a leginkább.

Kedves Guru Mah§r§ja, imádkozom, hogy a következõ húsz évben is 
melletted lehessek, de még közelebb, és még több szolgálatot tudjak végezni 
neked.

Szeretõ szolgád:
Nalin¦-k§nta dev¦ d§s¦ 
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N§ma Ruci d§sa
Kedves mindannyiunk Guru Mah§r§ja!

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

Megint eltelt egy gyönyörû év a vezetésed alatt itt Budapesten. Sokszor 
gondolkodtam azon a tényen kommander szolgálatom közben, hogy nem 
törölhetném ezt a gyönyörû padlót, nem üríthetném ezt a kukát, nem ge-
reblyézhetném ezt a kertet, és semmit sem tehetnék K¥¢£a szolgálatában, ha 
te nem jöttél volna, és nem nyilvánítottad volna meg itt ezt a szent dh§mát. 
Nem fõzhetnénk K¥¢£ának, ha te nem tanítottál volna meg minket. Úgy 
élnénk, mint az állatok, ha nem tanítottad volna meg nekünk a szigorú 
etikettet, és a mai napig nem kérnéd számon rajtunk. Írhatnék nagyon szép 
virágos szavakat, ami megilletne téged, vagy ígérhetnék minden évben több 
és több szigorítást lelki életemben, hogy elégedettséget okozzak neked ezen 
a napon. De úgy érzem, és az a megértésem itt a K¥¢£a-tudatban, hogy a 
szavak helyett te sokkal elégedettebb vagy azzal, ha a bhakták szépen szót 
fogadnak az autoritásuknak, szépen végzik a kötelességeiket, felnõttként 
cselekednek a K¥¢£a-tudatban, egyre több és több felelõsséget vállalnak a 
prédikálásban, hogy minél szélesebb körben terjedjen el a K¥¢£a-tudatos 
mozgalmunk. Ebben te egy nagyon kiemelkedõ gyönyörû példa vagy szá-
munkra. Nagyon nehéz egy ilyen kiemelkedõen tiszta bhakta végtelen 
gyönyörû tulajdonságait belesûríteni egy vy§sa- p¡j§ felajánlásba, sõt lehe-
tetlen. A lehetõségeim korlátozottak, és a skála olyan nagyon széles, az esz-
közeim sem a legmegfelelõbbek ahhoz, hogy szavakba öntsem dicsõségedet. 
Én egy egyszerû ember vagyok és ostoba, de bárki, aki veled egyszer is talál-
kozott, vagy csak hallotta a hangodat, látott téged, lehet õ az elme bármely 
alacsony szintjén is, lehetetlen nem észrevenni felbecsülhetetlen értékû 
tulajdonságaidat, kegyességed, szerteágazó tudásodat, amellyel vezetsz, 
megvédesz, és megajándékozol minket. Nagyon sok minden történik eb-
ben az anyagi világban, minden változik, és ezek a változások nem kímélik 
a bhakták életét sem, de te egy biztos pont vagy mindannyiunk életében, 
akihez mindig, õszintén és bizalommal fordulhatunk. Kérlek, védelmezd to-
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vábbra is az életünket és add meg azt az áldást, hogy képesek legyünk úgy 
szolgálni téged, ahogyan ezt te szeretnéd!

Bocsásd meg a sértéseinket és kérlek, imádkozz értünk!

Hálátlan szolgád:
N§ma Ruci d§sa

Nandagopa d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Változatlanul átadod, 
az üzenet nem sérülhet.

Boldog, járható utat oktatsz,
újra önmagam lehetek.

A szívem megtelt hálával,
meghajolok elõtted.

Szolgád:
Nandagopa d§sa

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget neked meg-
jelenésed napjának alkalmából! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának és 
minden vai¢£avának ebben a világban!
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Nagyon köszönöm, hogy egyszerûen csak vagy. K¥¢£a kegyeként nyil-
vánulsz meg számunkra, teljesen mindegy, hogy milyen formában. Hiszen 
ebben a világban egyetlen élõlénynek sincs más dolga, mint tanulni olya-
noktól, akik fejlettebbek náluk.

Sokak számára ez érthetetlen, de egyszer majd csak megértik a Legfelsõbb 
Úr kegyébõl, hiszen Õ kegyes és nem kell tõle félni.

A karma pedig mindenkinek a sajátja. Mindenkinek egyedül kell meg-
élnie azt, amit saját magának kiszabott, hogy élete során tanuljon belõle és 
véghezvigye.

Egy vágynak kell mindenkit vezetnie, és ez az egymás és K¥¢£a felé való 
szeretet. Imádkozom mindenkiért, és kérem a szentek és ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-
¼y§ma kegyét, hogy soha ne feledjem el Õket és képesítetté tudjak válni, 
megosztani azt a tudást és szeretetet, amit kaptam.

Köszönöm szépen, hogy vagy.

Maradok szolgátok: 
Nandar§£¦ dev¦ d§s¦

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

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

Azon gondolkodtam az utóbbi idõben, hogy feltétlenül értékelnünk kell 
és meg kell köszönnünk, hogy kitartóan és rendíthetetlenül itt vagy ne-
künk. Sok bhaktát láttunk  az elmúlt években jönni-menni, még sajnos lelki 
tanítómesterek is meginogtak az úton. Nagy szerencsénkre azonban ¼r¦la 
Prabhup§da egy olyan lelki vezetõt küldött nekünk a személyedben, aki 
továbbra is hûségesen követi lelki tanítómesterét és szilárdan vezeti a rábí-
zott kis csapatot ¼r¦la Prabhup§da hajójának fedélzetén, mely az anyagi lét 
óceánját készül átszelni. A szentírások és az elõzõ korok §c§ryái mellett te 
vagy a biztos pont az életünkben, te vagy az a biztos támasz, akire mindig 
számíthatunk. Ahogy elnézem, nem csak nekünk, tanítványaidnak jelent 
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különleges személyed menedéket, még istentestvéreid is nagyra értékelik 
és megbecsülik a veled való társulás lehetõségét. A bhajanáid, a k¦rtanáid, a 
könyveid, a leckéid, a tanításaid mind-mind emelik felfelé a lelket transz-
cendentális helyzete felé.  A probléma bennünk van, mi vagyunk azok, 
akik annyira ragaszkodunk az anyagi világhoz, hogy nem akarjuk elengedni 
látszólagos csillogását. Minden elismerés és dicsõség neked, aki hûségesen 
követve ¼r¦la Prabhup§dát és az Úr Caitanyát, fellvállaltad ezt a nehéz fel-
adatot, a lelki tanítómester szerepét, és rendkívül sok fájdalom és nehézség 
ellenére is tovább végzed ezt az egyedülálló szolgálatot, amelyet maga az Úr 
K¥¢£a is kiemel a Bhagavad-g¦t§ban:

„Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, az kétségtelenül 
eljut a tiszta odaadó szolgálatig, s végül visszatér Hozzám. Nincs és nem is 
lesz soha nála kedvesebb szolgám ezen a világon.”

Az Úr minden bhaktájával olyan mértékben viszonoz, amilyen mérték-
ben a bhakta átadja magát neki. Ha egy bhakta már teljesen átadta magát 
az Úr szolgálatának és az élete abból áll, hogy másoknak is ezt tanítja, azzal 
a személlyel minden bizonnyal nagyon különleges módon viszonoz az Úr 
K¥¢£a, hiszen azt mondja, hogy számára ezek a személyek a legkedvesebbek. 
Valahol itt lehet a kulcsa annak a dolognak és a ¼r¦la Prabhup§da iránti 
végtelen szeretetedben, hogy oly sok csalódás, becsapás ellenére még min-
dig olyan sok vért áldozol a tanítványaid megmentéséért ebben a világban.

Mindent nagyon szépen köszönök, amit értem és értünk teszel, és re-
mélem, hogy a következõ generáció bhaktáinak is még sok lehetõsége lesz 
társulni veled és szolgálni téged.

Jelentéktelen lányod és szolgád: 
Nandin¦ dev¦ d§s¦

Nav¦na K¥¢£a d§sa
Dear ¼ivar§ma Swami, 

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da!
On my 2007 visit to Hungary, I left feeling a very deep sense of awe and 
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appreciation. It was the same sense I would have during my earlier days of 
K¥¢£a consciousness in the mid-90’s, when I would see you so often at the 
Manor. I suppose the difference between my feelings now and those be-
fore, is that before I used to think, „I have no idea how he does it.” Now of 
course I have a fairly good idea – it is called ªuddha-bhakti. 

And the result of that pure devotion is that the Hungary y§tr§ is what 
it is today; my Guru Mah§r§ja captured it when he said, „this is the real 
ISKCON.”

My realisation after visiting Hungary last year was that you have guid-
ed the y§tr§ to succeed in every aspect of K¥¢£a consciousness that ¼r¦la 
Prabhup§da emphasised: 

To begin with there are the restaurants, school and a university in the 
making.

Then there are devotees who are truly representative of the host nation 
– something that seems to be an increasingly difficult thing to accomplish. 

Then the temples and deities – which are, well, magnificent. I can’t re-
call a more beautiful temple room and altar than New Vraja-dh§ma, or 
a more meticulously designed and perfectly maintained city temple like 
Budapest. 

The farm and goªala must be amongst the most productive anywhere in 
the ISKCON world. A real stride towards self-sufficiency and exemplary 
living. 

And the cultivation and maintenance of so many incredible and dedi-
cated devotees. Their genuine dedication to you, based upon real faith and 
knowledge, as opposed to coercion or charisma, is a reflection of your true 
greatness.  

Then the k¦rtana. I simply can’t think of a place I would rather be, than 
in one of your k¦rtanas. 

And of course book distribution, so dear to you and ¼r¦la Prabhup§da. 
Anyone who has read your sa¯k¦rtan text messages can tell that the books 
distributed in Hungary are not done with any tinge of motive other than 
true compassion for K¥¢£a’s wayward servants suffering in this world.  

And then there is my personal favourite—your books—those life sav-
ing books of which ¼uddha-bhakti-cint§ma£i feels to me like a milestone in 
ISKCON’s development. 
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I struggle to see what more you could possibly add to this incredible 
repertoire—but I somehow have a feeling you will!

Scripture talks about the symptoms of devotees at different levels, and 
how we can judge our progression on this basis. But atheists criticise reli-
gion because they think the process is ’subjective’—not as empirical, or 
testable or verifiable as they would like. I used to also share some of these 
doubts—thinking that in judging ourselves and others on the basis of scrip-
ture, perhaps there is much room for error. However, on seeing and ob-
serving you, I would challenge the greatest atheists to test this process by 
testing you—and to see for himself the potency of pure devotion, and the 
accuracy of how scripture describes its symptoms. 

After all you have done and accomplished, I pray there is still place left 
at the dust of your lotus feet.    

Your disciple, 
Nav¦na K¥¢£a d§sa 

Bhakta Németh Ádám
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Minden szentírás felfoghatatlan szerencsének tartja azt, ha az ember egy 
tiszta bhakta társaságába kerülhet. Érintõkövek õk, akik az anyagba fulladt 
lelkeket kimentik szerencsétlen helyzetükbõl és visszavezetik Istenhez. Ha 
a lélek már tévesen a testével azonosította és a mesternek képzeli magát, 
saját erõfeszítései révén nem tud megválni ettõl az illúziótól. Egy tiszta 
bhakta kegye az, ami megtöri ezt a rémálmot. Csakis így ébredhet a feltéte-
lekhez kötött lélek szívében vágy arra, hogy ismét imádott Urának fogadja 
el K¥¢£át, és saját magára az Õ örök szolgájaként tekintsen. 

Te is ezt teszed Guru Mah§r§ja: segítõid, könyveid és személyes prédi-
kálásod segítségével mind több és több ember szívében ébreszted fel a már 
oly régen elfeledett lelki vágyak szikráját. Szerencsére hozzám is eljutott 
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kegyed, így megkaptam a lehetõséget a K¥¢£a-tudat gyakorlására. Hálás va-
gyok ezért neked.

Persze nem eléggé, hiszen ha valóban az igazi értékén mérném ezt a ke-
gyet, kezemet-lábamat törném, csak hogy megpróbáljalak szolgálni és segí-
teni téged munkádban.

Sok év eltelt már azóta, hogy elfogadtál tanítványodnak, de még egyet-
len tulajdonságát sem sikerült kifejlesztenem egy jó tanítványnak. Bízom 
benne, hogy egyszer majd makacs elmém elfogad téged, mint az életem irá-
nyítóját, és meghódol a szolgálatodnak.

Azért imádkozom hozzád, hogy segíts nekem abban, hogy képes legyek a 
tiszta vai¢£avák társaságát választani az érzékkielégítés segítõi helyett. Sze-
retném fejleszteni a vágyat arra, hogy fejlõdjek a lelki életben és feladjam a 
kényelmes élet utáni vágyamat.

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Németh Ádám

Bhakta Németh Gergely
Kedves Mah§r§ja!
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsôséget ¼r¦la 

Prabhup§dának, minden dicsôséget neked!
Kedves Mah§r§ja! Sem intelligens, sem ôszinte nem vagyok, ezért nehéz 

megkôszônnöm mindazt, amit értem tettél és teszel. Szívem mélyén parázs-
ló apró hálába kapaszkodva próbálok írni néhány sort.

Kedves Mah§r§ja! Már sok-sok élet óta építgettem magam kôrul egy 
masszív erôdöt, amelynek segítségével minden lelki dologtól elzárva ma-
gam, ônzô anyagi vágyaknak élhetek.

E vár nagyon erôs. Falai a bûnös visszahatások legkülönfélébb építô-
elemeibôl állnak – az igazság egy fénysugara sem hatolhat át rajta. Nemhiá-
ba, hiszen remek stáb mûködött közre a felépítésében: Kali volt a fômérnök, 
M§y§ Dev¦ szponzorálta a szükséges építôanyagokat, az anyagi vágyaim pe-
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dig tökéletes tervrajzot készítettek hozzá. Hosszú életek óta „élveztem” itt 
az életet, néha meg-meg erôsítve blokádom falait.

Egy idô után érdekelni kezdett az erôdön túli világ, amit akkor már telje-
sen elfelejtettem. Gondoltam, kimegyek és szétnézek, de legnagyobb csaló-
dásomra az építôbrigád tagjai nem építettek ajtót, amin kimehettem volna 
(sôt még ablakot sem, hogy legalább nézegessek). Börtönöm sivár sötétjé-
ben rekedtem.

Még most is ott kuporognék, ha nem jöttél volna, kedves Mah§r§ja, hogy 
szereteted és könyörületed erejével lyukat üss börtönöm falán. Teljesen biz-
tos vagyok abban, hogy lótuszlábaid követésével, indokolatlan kegyedbôl 
elérem a legmagasabb tökéletességet. Mikor a szent nevet énekled, vagy 
a filozófiáról beszélsz, minden aggodalmam apróvá zsugorodik, és felébred 
bennem a hit, hogy lótuszlábaidon keresztül egyszer tiszta odaadó szolgála-
tot ajánlhatok ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundarának.

A sok évi erõdépítés azonban mély nyomot hagyott tudatomban, és még 
mindig vonz régi, visszataszító lakhelyem, a nyirkos falak között.

Követôid irántad érzett szeretete és odaadása láttán biztos vagyok abban, 
hogy sokkal gyengébb, sértõbb és büszkébb vagyok valamennyiüknél. Kü-
lönleges kegyre van szükségem ahhoz, hogy kijózanodjak. Lótuszlábaidhoz 
borulva könyörgök ezért. 

Kedves Mah§r§ja! Kérlek, áldj meg bátorsággal és kitartással, hogy fel-
adjam anyagi vágyaimat.

Köszönöm, hogy nekem is helyet adtál a bhakták házában, ahová szere-
tett lelki tanítómestered könyveinek osztásával másokat is meghívhatok. 

Kérlek, õrizz meg mindig lótuszlábaid menedékében. 

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Németh Gergely
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N¦lama£i dev¦ d§s¦ 
Dearest Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your moonshine lotus 
feet. All glories to ¼r¦la Prabhup§da. 

This year as I’m rereading ¼r¦mad-Bh§gavatam the inconceivability of 
many things has been hard for my proud so-called ‘scientific’ mind to di-
gest. That I have to accept the words of ªabda-pram§£a goes completely 
against the grain for me. My false ego is being repeatedly smashed. I realise 
the m§y§v§d¦, speculator and materialist ¼r¦la Prabhup§da is preaching to is 
me. All this time I’ve been directing his words to others to try and convince 
them of this path when actually it was me he was speaking to the whole 
time. I was just too deluded and intoxicated in myself to realise. 

Then I heard you say in a disciple meeting this January, „Things that 
are beyond our conception we just have to accept. Later as we advance 
we may understand them, we may not. That is not important.” Immedi-
ately, the venomous snakes of doubt in my mind were killed by you, just as 
Madhus¡dana slayed Arjuna’s doubts. My restless mind became peaceful 
for the first time in months. All glories to the words of the spiritual master, 
which have such potency to cut away our attachments with the sword of 
transcendental knowledge. 

I am inherently connected to you and dependent on you like a child to 
its mother, as in reality I am to the Lord. For you are s§k¢§d-hari. Reflecting 
more deeply I think most of the offences and mistakes I have committed 
stem from not realising my dependence on you, and certainly from not tak-
ing full shelter of you. Please forgive me and chastise me freely. 

I have wasted my life and now I pray to you to kindly engage me in de-
votional service, which is my only hope. Motherly duties fill my time and 
though I try to see it as my service, I miss being able to focus on K¥¢£a con-
sciousness solely or for extended periods of time. What I miss about book 
distribution is the constant prayer and dependence (or at least the endeav-
our to depend on the Lord and pray). Now I’m trying to bring that mood 
into my daily activities. I definitely have a lot to pray for, trying to raise 
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K¥¢£a conscious children in Kali-yuga, not to speak of the prayer needed to 
purify my heart, which is overflowing with anarthas and unkind thoughts. 
Please give your blessings in this regard.

Thank you for ¼uddha-bhakti-cint§ma£i, which is revolutionary and pro-
vides valuable clarification. Please bless me to be able to realise your words 
and study it thoroughly. For a conditioned soul like me to approach a pure 
personality like you is actually impossible but by your mercy you give your-
self so freely in a way in which I may comprehend. I pray that one day I may 
actually become your disciple and fulfill your order. 

Your aspiring servant
N¦lama£i dev¦ d§s¦ 

N¦lama£i Cakravat¦ dev¦ d§s¦
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked, megjelenésed csodálatos nap-
ján!

Amikor e sorokat írom, elõttem van vy§sa-p¡j§d dicsõséges ünnepének 
képe.

A sok bhakta hálájának, szeretetének érzésével átitatott atmoszféra han-
gulata.

Azon tûnõdöm, ahogyan mindez megjelenik elõttem, hogy vajon ebben 
az évben ott lehetek-e én is, hogy mindennek tanúja és résztvevõje legyek.

A következõ pillanatban, ahogyan ez a csapongó elmétõl már megszo-
kott, újabb gondolatok jönnek minderre válaszul: vajon ezen múlik-e a há-
lánk és a szeretetünk, hogy ott ülve igyekszünk kimutatni, vagy ez egy olyan 
misztérium, amit az év hétköznapjain fejezünk ki inkább, ez az esemény 
pedig a korona évközben történt felajánlásainkra?!

Így tehát kérdésemre kérdéssel feleltem önmagamnak, miközben mohón 
mégis arra vágyom, hogy egyszer ott legyek ezen az ünnepen, mert még so-
sem voltam.
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Az ember õszintén válaszolva tudja, hogy hagy kívánnivalót maga után 
az éves tevékenysége, amit az odaadás útján botladozva tesz, de éppen ezért 
tör oly erõvel elõre a szégyennel ötvözött hála, amit ilyenkor azért jólesõ 
érzés kimutatni, amikor elérkezik megjelenésed napjának ünnepe.

 Te magad alázatodnál fogva soha nem tulajdonítanád magadénak és 
rád nézve valósnak az elhangzó dicséreteket, de épp ez az, ami ösztönöz 
mindannyiunkat, hogy felnézzünk rád tisztelettel, áhítattal, s szeretettel 
kötõdjünk tisztaságodhoz, tudva azt, hogy mi magunk bizony aláhullanánk 
a hiúság részegítõ mámorától egy hasonló helyzetben.

A tisztátalanságban fényre van szükség, egy forradalomra éhes, elégedet-
len tömegnek határozott vezetõre. Gyenge, bizonytalan gyerekeknek okos, 
erkölcsös apa, míg egy õszinte keresõnek csalhatatlan tudással felvértezett 
tanító kell, hogy elõl járjon. Mi így találtunk rád és te így találtál ránk.

Fényként ragyogsz tisztátalanságunkban, lázadó, forradalmi gondolata-
inknak határozott vezetõje vagy, Mah§r§ja.

Elgyengülõ, bizonytalan gyereklépéseinkkor okosan és erkölcsös elvekkel 
bíztatsz, amikor csak körbe-körbe forgatjuk a fejünket ostobán pillantgatva 
és mérhetetlen intelligenciáddal, tudásoddal terelsz újra tudatlanságunkból 
fakadó kanyargásainkból az egyenes és helyes útra.

Kitartásod és emelkedett helyzetedbõl fakadó állandó lelki vágyaidnak 
eredménye minket is részesévé tesz dicsõségednek. Ahogyan szolgálatom-
ból adódóan olvasom a külföldrõl érkezõ vendégek leveleit idelátogatásuk 
alkalmával, jólesõ érzés tölt el, hogy kegyesen megengeded, hogy szolgála-
tot kaphatok a világszerte elismert és magasztalt yatra projectjeiben.

Kedves Mah§r§ja! Egy alacsonyrendû helyzetbõl származó személy 
soha nem gondolná, hogy ilyen kegybirodalom lakójává válhat, de nekem 
mindez sikerült. Ez a kegy indokolatlan, és nem tagadom, el sem hiszem  
legtöbbször, hogy ez valóban velem történik és nemcsak egy újabb „Alice 
csodaországban” részt forgatnak az én szereplésemmel, mindenképpen há-
lával adózom és  köszönettel tartozom neked ezért.

Köszönöm, hogy itt lehetek veled.

Jelentéktelen szolgád: 
N¦lama£i Cakravat¦ dev¦ d§s¦



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

287

Nim§i Pa£¨ita d§sa 
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances, all glories to you, all glories to ¼r¦la 
Prabhup§da.

I am sorry that I do not have an amazing offering for you but as usual I 
have found it difficult to know how to express my gratitude to You. All I 
know is that without K¥¢£a and Guru there is no life, no joy, no hope. 

I find your books and your presence the only source of inspiration and 
encouragement to dive into the ocean of nectar that ¼r¦la Prabhup§da pro-
vides. I am not a natural scholar or a great philosophical thinker but you 
inspire me to try to understand the reality of spiritual life and somehow to 
try to re-establish my relationship with K¥¢£a.

Thank you for caring about my spiritual growth and providing the impe-
tus that keeps me struggling to succeed. 

I truly beg to become and then remain a simple servant in the divine 
dust that surrounds your lotus feet,

Nim§i Pa£¨ita d§sa 

Niª§nta-l¦l§ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories ¼r¦la Prabhup§da. All 
glories to ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara and ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Gaura-Hari.

As I was collecting my thoughts, some sank¦rtana memories came to my 
mind. Followers of certain religions say that there are no perfect people in 
this world and it is not possible to attain perfection in this life either. There 
isn’t anyone without sin. And of course everyone agrees with that „fact”. 
They have never met anyone, seen anyone, never even heard about any-
one… How unfortunate. 
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On the other hand devotees are all perfect in one sense. If their interest 
is satisfying K¥¢£a instead of their own whims they are on the path of per-
fection and it is only question of time when they attain their desired goal 
leaving behind attachments to sense gratification, speculation and even 
liberation. Some of them have attained the goal or are very close to it and 
most of them are following in their footsteps to achieve the same end. 

Members of ISKCON can proudly point to ¼r¦la Prabhup§da—the top-
most perfect person who was walking on Earth in this dying age—and con-
fidently pronounce that what to speak of being without sin or fault He 
„created” people who are similarly sinless. He only lived for His beloved 
Lord and to give Him to all of us. 

Although ¼r¦la Prabhup§da was exceptional in all ways, He deliberately 
gave an example that it is possible to follow: use all your time energy and re-
sources to preach. K¥¢£a will take care of the rest. And the evidence of His 
greatness is the very fact that He was able to give the shelter of the spiritual 
energy to His followers who became great themselves. How can disciples 
access that shelter? Guru-mukha-padma-v§kya—of this you are the perfect 
example. you consciously made His instructions your life and soul, His de-
sires one with yours and in this way you manifest His purity, determination, 
focus, compassion, selflessness, fearlessness, dedication and devotion. He 
must be very proud of you. I cannot think of any higher perfection. For such 
a person every other perfection is self-evident: je pras§de p¡re sarva §ª§. 

Most devotees excel in one field, but you reveal always newer and new-
er aspects of your talents. You are a visionary manager, a general of Lord 
Caitanya, a caring father of your spiritual children and a loving servant of 
R§dh§-¼y§ma. As our spiritual master, we can always turn to you for guid-
ance while you remain a humble servant of ¼r¦la Prabhup§da. You are a 
practical leader and a talented artist at the same time. In your books, you 
explain our siddh§nta very systematically while you also describe the pas-
times of R§dh§-¼y§masundara in the most poetic way. The list is endless.

Every year when I write an offering my meditation is that I should offer 
you whatever service I performed, whatever advancement I made during 
that year. I always feel it should have been more but this is especially so 
this year. It passed by preparing for a new chapter in my life, that I do see 
necessary but I feel my attention drifted from the eternal to the temporary. 
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Now I try to find the right balance as it seems spiritual life is not so black 
and white anymore. However, I am confident in one thing: that you are al-
ways there to turn to. Your classes warn me about the obstacles I will come 
across, and to take spiritual life seriously. Your books and k¦rtanas give a 
drop of taste so that I remember what my ultimate goal is. And you are 
there, a person who is like a magnificent tree, who gives shelter from the 
scorching heat of the sun as well as pouring rain. You are ready to guide me 
and give a helping hand whatever situation of life I pass through. 

Perfection? I feel it to be more distant than ever before in my devotional 
life. But I know that this is just reality. At least now, I see how far it is. But 
I do know you can lead me there. I just pray for the strength to take your 
guidance at all stages of life. I don’t know how long it will take but let me 
preserver.

I would like to finish with another short sa¯k¦rtana story. Once I stopped 
an elderly Asian gentleman in Luton. He said he was a Muslim but he was 
happy to help. He told me He liked Hare K¥¢£as: „They are perfect human 
beings.”

your fallen servant,
Niª§nta-l¦l§ dev¦ d§s¦

Nit§i-bh§vana d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

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

I am in Karuna Bhavan now and by the mercy of the devotees I got the 
same room where you usually stay. This arrangement is amazing that I am 
here and not only I am inspired by the association of the devotees here but 
I can even associate with you.

Nowadays I have been thinking a lot of how fortunate I am that I have 
a very special person as my spiritual master. Special, because he has excep-
tional faith in ¼r¦la Prabhup§da. It became obvious for me that the excep-
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tional intelligence you have is the result of your perfect following. Actually 
I am envious of that faith which I know you made great endeavours to 
achieve and which I can only get through you. 

So far I don’t understand or see anything, I only have a tiny little faith 
in K¥¢£a, ¼r¦la Prabhup§da, and you. Please give me intelligence to under-
stand, and strength and capability to accomplish what you want me to.

If it was not for you and for your instructions surely all these material il-
lusions which are always drawing me would catch me even more. I am very 
grateful to you that whereas I have only meager qualifications you are still 
trying to engage me in ¼r¦la Prabhup§da’s mission.

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

Thank you for helping me to tolerate the 3 and 4 kinds of sufferings 
to which I doomed myself and thank you for the strength by which I can 
sometimes remember that I am only a tiny little servant of K¥¢£a.

aim gurave nama¤  o° param gurave nama¤

The only thing I can offer you is my endeavour—which I hope is sin-
cere—but not yet unalloyed. I would like to continue taking part in ¼r¦la 
Prabhup§da’s mission. Please give me the intelligence by which I can relate 
to the devotees and non-devotees properly and be able to spread Lord Cait-
anya’s immeasurable mercy.

I know I will always owe you and my only chance is if I hang on to your 
instructions. Please give me the capability to do that.

I was always attracted to take part of something great but I was searching 
in the wrong place for many years. But you are a sincere believer of a real 
mission, the follower of ¼r¦la Prabhup§da and as such you possess His real 
blessing. The example you show is flawless and although my endeavours 
are also needed for the realization I am hankering for more and more mercy 
since my deficiencies are endless.

I know I have to strive to take your instructions as my life and soul. I am 
trying and I hope I am sincere.
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Guru Mah§r§ja! I beg for your blessings that I will be able to serve you 
purely and without motivations the sooner I can. Please break my pride, 
take away my lust and greed and make me humble!

Your insignificant servant,
Nit§i-bh§vana d§sa

Nitya-sakh¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

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

Ahogy gondolkodom csodálatos személyeden, mindig egy dolog jut eszem-
be visszatérõen, a tiszta arany. Olyan vagy Guru Mah§r§ja, mint a sok ezerszer 
megolvasztott tiszta arany. Hogyan tudnám ennek színét, fényét, ragyogását, 
szemet, elmét és szívet elvarázsoló hatását pusztán szavakkal leírni?

Színes, selymes jellemed hasonlítható a tiszta arany számtalan, lágy ár-
nyalatához. Ha kezünkbe vesszük az aranyrögöt és nézegetjük különféle 
szemszögekbõl, rendkívüli élveztet nyújt a szemnek. Ugyanígy, amikor vizs-
gálom, elemzem mozdulataidat, arcjátékodat, gesztusaidat, az nagy élveze-
tet nyújt a nemes, magasztos, tiszta, és egyben édes jelenségekre kiéhezett 
elmének.

Az aranyat az emberek magukon viselik, és ettõl elegánssá, vonzóvá vál-
nak. Ugyanígy, azok a személyek, akik téged képviselnek, szintén elegánsak 
és vonzóak mindenki számára. Az arany egyik legcsodálatosabb tulajdonsá-
ga pedig az, hogy nem lehet beszennyezni, sõt, az arany megtisztítja azokat a 
dolgokat, amelyek kapcsolatba kerülnek vele. Te, Guru Mah§r§ja beszeny-
nyezhetetlenül ragyogsz, és fényed megtisztítja azokat, akik veled társul-
nak.
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A számomra legkedvesebb jelenet, amikor megjelensz a templomszobá-
ban, és R§dhe-¼y§ma elé állsz. Ilyenkor minden megváltozik. Hasonlítható 
ahhoz, ahogy egy sötét kamrában a Nap fénye rávetül a tiszta aranyra és ez 
az egész titokzatos, új fényviszonyokat teremt. R§dhe-¼y§ma a Nap, a tiszta 
arany a tiszta bhaktájuk, vagyis te vagy, Guru Mah§r§ja, a sötét kamra pedig 
az én szívem.

Bezárva e sötét, hideg, keményfalú szívbe, azért imádkozom hozzád, hogy 
gyere be, és hozd be a K¥¢£a-Nap fényét tiszta arany személyeden, és mu-
tasd meg a kivezetõ utat. Kitartóan várlak, várlak, várlak...

Egy bûnös rab várja a tisztán aranyló felszabadítóját, és esedezik ékszer-
lótuszlábai elõtt, hogy nézze el alacsonyrendûségébõl eredõ hibáit, bocsássa 
meg tengernyi sértéseit, és adjon e szent lábaknál örök menedéket!

Köszönök mindent kedves TISZTA ARANY GURU MAHÝRÝJám!

Szolgád: 
Nitya-sakh¦ dev¦ d§s¦

O°k§ran§tha d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Minden évben eljön ez a nap, amikor köszönetet mondhatunk neked. 
Persze ezt a köszönetet és hálát nem csak ebben a pillanatban érezzük, ami-
kor felajánlást írunk, hanem egész évben. Egy bhaktának ez az egyik célja, 
hogy a lelki tanítómestere felé érzett hála egyre növekedjen. A köszönet ki-
fejezése évrõl-évre nem szócséplés vagy valamilyen szentimentális érzelem 
ismételgetése, mint amikor valakinek születésnapja van, vagy valamilyen 
anyagi dolgot ünnepelünk. Az ok, amiért mondjuk, teljesen valóságos, ezért 
a legtisztább érzelemmel mondhatjuk!

Mégis milyen távolról mondom ezt, mind fizikailag, mind lelkileg. Az 
anyagi világ mély kútjában vagyok saját akaratomból. És ebbõl a mély 
sötétségbõl hálát adok neked, hogy még mindig ennyit látok, és ennyit tu-
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dok mondani. Nagyon szerencsés vagyok, hogy írhatok, mert így esélyem 
van arra, hogy megments az anyagi világtól.

Esélyem van a figyelmedre, amit mindig követ a jóindulatod. Esélyem 
van arra is, hogy az odaadó szolgálatot megtarthassam és tökéletesítsem. 
Külön szerencsésnek érzem magamat azért, hogy minden nap odaadó szol-
gálatot végezhetek és pras§damot adhatok az embereknek.

Kérlek, adj erõt, hogy végezhessem egész életemben ezt a szép szolgála-
tot.

Köszönettel, szolgád: 
O°k§ran§tha d§sa
 
   

Pady§val¦ dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja, 

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to 
your Divine Grace. All glories to ¼r¦la Prabhup§da. All glories to ¼r¦ Guru 
& Gaur§¯ga.

Please may I have your permission to wish your grace a very happy day.
I am very grateful to you for investing your time in writing. The books 

are very inspiring and give determination to carry on even when the condi-
tioned me thinks it’s difficult.

Listening to your Podcasts & k¦rtanas dissipate the distance between us 
and guide me in the performance of my devotional service. Thank you for 
giving us the opportunity to associate with you through the podcasts & 
your books. All glories to all the vai¢£avas in Hungary – they are very lucky 
to have your association more than us.

I don’t know whether I am worthy of receiving your mercy but I will 
always pray to Gaur§¯ga and will always take shelter of your instructions 
obediently.

Your insignificant servant
Pady§val¦ dev¦ d§s¦



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

294

Parama Karu£a d§sa
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd szeretetteljes hódolatomat! Minden dicsõség neked! 
Dicsõség mindazoknak, akik hûen és odaadóan követnek téged!

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy megkaphatjuk a társaságod. 

ye¢§° sa°smara£§t pu°s§°      sadya¤ ªudhyanti vai g¥h§¤ 
ki° punar darªana-sparªa-      p§da-ªauc§san§dibhi¤

„Ha valaki kimagasló személyiségekre emlékezik, csupán ettõl az egész 
háza megtisztul. Mit mondhatnánk akkor arról, ha szemtõl szemben láthat-
ja is e személyiségeket, ha megérintheti lótuszlábukat, megmoshatja lábu-
kat vagy ülõhellyel kínálhatja õket?” (¼r¦mad Bh§gavatam 1.19.33.)

Egyszer régen telefonon beszélgettünk, kértem, jó lenne ha jönnél minél 
elõbb, mert hiányzik a társaságod, egyedül támasz nélkül érezzük magunkat. 
Aztán amikor végre eljöttél, az elsõ leckén azt mondtad, meg kell érteni, 
hogy nekünk itt van ¼r¦la Prabhup§da, ¼r¦la Bhaktivinoda  és az egész ta-
nítványi lánc társasága. Õk mindig itt vannak egy õszinte bhaktának. Mégis, 
ahogy telik az idõ, beigazolódott az akkori vágyunk, hogy miért szerettük 
volna társaságodat megkapni. Számunkra ugyanazokat az értékeket kép-
viseled, mint ¼r¦la Prabhup§da, ¼r¦la Bhaktivinoda és sokan mások. Amit 
teszel, és ahogy, az annyira áldásos a bhakták életére. Transzcendentális ta-
nítványi láncunk, a nagy szent elõdök értékeit gyarapítod. Teljesebbé és 
értékesebbé teszed, és nyilvánvalóbbá szándékaikat. Ennek kézzel fogható 
eredményei vannak.

yad yad §carati ªre¢±has      tat tad evetaro jana¤ 
sa yat pram§£a° kurute      lokas tad anuvartate

Bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyomdokába 
lépnek, és bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példájával, az 
egész világ követi õt. (Bhagavad-g¦t§ 3.21.)



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

295

A bhakták és a központok száma gyarapodik, a hívõk odaadása növek-
szik. Nem egy tanítványod már maga is mesteri szinten mûveli a K¥¢£a-
tudatot, dicsõítve létével is isteni mesterét. Így virágzik a K¥¢£a-tudatos élet 
Magyarországon, áldásos tevékenységednek köszönhetõen.

Nemrégen találkoztam egy evangélikus lelkésszel. Elmondta, hogy a sa-
ját hitét semmiképpen sem hagyná el, de el kell hogy ismerje, az egyházuk 
ugyan harmadik a nagy egyházak között, de nem találják teljesen önmagu-
kat, és a lelkesedéssel is problémák vannak. Számára példaértékû és csodá-
lattal tölti el a K¥¢£a-tudatúak céltudatossága és lelkesedése. Milyen igaza 
van! De vajon honnan jön ez a lelkesedés? Amikor Magyarországra jöttél, 
nem volt itt semmi, csak romok. Nem elég, hogy újra kellett kezdeni a pré-
dikálást, de még a háborús romokat is el kellett takarítani, a sebesülteket 
ápolni. Hála kitartásodnak és lelkesedésednek, ma már él és virul a közös-
ség menedéket adva sok-sok õszinte léleknek. Megteremtetted a K¥¢£a-
menyországot Magyarországon. 

Köszönet és hála neked ezért, bár a szavak kevesek ehhez. Akinek van 
igazi hite benned, az tesz is érte, hogy boldog légy. De még ennél is több, 
ami megilletne, mert felbecsülhetetlen értékeket teremtettél nekünk és sok 
eljövendõ nemzedéknek. 

A K¥¢£a-tudatot nyíltan egyházként lehet gyakorolni. Egyre többen elfo-
gadják és szeretik a bhaktákat, mint olyanokat, akik oktatják az embereket 
a lelki kultúrára. Így szép lassan meg fogják ismerni a Bh§gavata-dharma tu-
dományát és dicsõségét. ¼r¦la Prabhup§da biztosan nagyon elégedett, mert 
mindig ez volt a vágya! Immáron bhaktáid megbecsült tagjai a társadalom-
nak. Ilyen környezetben, ami körül vesz minket, bizony ez nagy dolog. És 
mindez a gondos vezetésednek köszönhetõ. 

A hetvenes évek vége felé egy bhakta, aki Svédországból jött prédikálni, 
többször mondta, hogy talán egyszer a bhaktáknak a Parlament épületét kell 
megkapniuk döntéseket hozni az ország sorsát illetõen. Azokban a diktató-
rikus idõkben elég extra ötletnek tûnt, valahogy nehéz volt elképzelni! De 
mára már nyilvánvalóvá vált, hogy nem kell ahhoz a Parlamentben lenni. 
Lehet valaki a somogyvámosi Krisna-völgyben, japázik ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§ma 
elõtt, a tiszta szent név ami elhagyja az ajkát, komolyabb hatást gyakorol a 
környezetére, az egész országra, sõt még tágabb körökre, mintha valaki a 
Parlamentben ül és azon töri a fejét, hogyan õrizze meg pozícióját. Ez az 
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igazi kormányzás, mint annak ideén R§ma-r§ja idején, béke, jólét, szeretet 
és lelki kultúra. Ez sugárzik egy ilyen személy tiszta mantrázásából, mint 
amilyen te vagy.

K¥¢£a személyérõl olvasva sokan kutatják, milyen is lehet Õ. De ha va-
laki rád figyel megértheti, mert belõled K¥¢£a szeretete árad. Bizonyíték 
pedig az, hogy ha valaki veled kerül kapcsolatba és õszinte, biztosan K¥¢£a 
bhaktájává válik. „k¥¢£a-ªakti vin§ nahe t§ra pravartana Anélkül, hogy K¥¢£a 
felhatalmazná, senki sem terjesztheti a sa¯k¦rtana mozgalmat.” (Caitanya-
carit§m¥ta, Antya-l¦l§ 7.11)

Felhatalmazott vagy, nem vitás! Mindenkit képes vagy odaadó szolgá-
lattal lefoglalni. Ez a mi nagy lehetõségünk és egyetlen reményünk. kor-
látlan a szeretetteljes hatalmad! Hogy K¥¢£a elégedett-e velünk, az is a te 
elégedettségedtõl függ. Ugyanúgy, ahogy a lelki fejlõdésünk. Aki meg van 
áldva elég lelki intelligenciával, az a te védõ oltalmadba menekül. 

Bárcsak az Úr megtartana téged hosszú-hosszú idõn át egészségben, mert 
nagy szükségünk van a társaságodra és a bátorításodra. 

Menedékedre vágyva ajánlom hódolatomat lótuszvirág lábaidnál. 

Szolgád, egy parányi elesett lélek: Parama Karu£a d§sa

Parameªvara d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!
         
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábad porában! Minden 

dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!
Egy tanítvány kötelessége minden élethelyzetben a lelki tanítómeste-

re elégedettsége érdekében cselekedni.  Kihozni a maximumot  abból a 
helyzetbõl, amiben éppen van.  Jelenleg majdnem minden nap bejárunk 
a templomba, de a milliók, amit kértél még váratnak magukra. Reméljük 
nem sokáig. Köszönöm indokolatlan kegyedet, végtelen türelmedet és 
segítõkészségedet, melyet irántam mutatsz. 

Szolgád: Parameªvara d§sa



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

297

P§rtha d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget neked! 
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának és az Úr Caitanya sa¯k¦rtana moz-
galmának!

Egy tanítvány számára mi lehet nagyobb örömünnep, minthogy mesterét 
dicsõítse? Ma én is e szerencsében osztozom. Szétnézek a szívemben, vá-
logatott gondolatokat és érzéseket keresek, amelyeket senki másnak nem 
tudnék felajánlani, csak neked. Ma rendet teszek e tisztátalan helyen. Egy 
arany trónt illatos virágszirmokkal bélelek, kérlek, ülj le itt, és fogadd el 
szavaimat!

Új Vraja-dh§mában élek, mert kegyesen lehetõvé teszed. Ennek lényegét 
én felfogni nem tudom, de látom évrõl-évre, ahogyan felfeded sok titkát a – 
múltunk leplével eltakart – valódi világnak. Szeretettel vezetsz bennünket 
a szent dh§mában, és átminõsítesz mindent, amit mi közönségesnek látunk. 
Mesélsz nekünk R§dhe-¼y§máról, Akik kedvteléseikkel teszik szentté e 
hely minden részletét. Feltárod nekünk e helyek rejtelmét, s azt mondod, 
hogy a mi vágyunk és odaadásunk hozza majd a jelenbe ezeket. Ezt hallva 
elgondolkodom: ha R§dhe-¼y§ma kedvteléseinek helyszínét, V¥nd§vanát a 
bhakták odaadása nyilvánítja meg, akkor a feladat teljesült, a te lótuszlábad 
nyomdokában járva már mindent láthatunk.

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 megszemé-
lyesült szent helyek. Mivel a szívedben hordod az Istenség Személyiségét, 
minden helyet zarándokhellyé változtatsz.” (SB 1.13.10)

„A tiszta bhakták jelenléte megszentel minden helyet, s minden hely au-
tomatikusan zarándokhellyé válik, ha az Úr vagy az Õ tiszta bhaktája ott 
idõzik, vagy ott él. Egyszóval bárhol jár az univerzumban egy tiszta bhakta, 
aki száz százalékosan az Úr szolgálatát végzi, az a vidék azonnal szent hellyé 
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válik, ahol békésen szolgálhatja az Urat az Úr vágya szerint.” (SB 4.6.25. 
magy.)

Persze nem egyszerû, ha az úton magunk építünk akadályokat. Komoly 
elhatározás, hit, rendszeres gyakorlat és transzcendentális tudás kell a kí-
vánt eredményhez, effelõl nem hagysz kétséget könyveidben sem. Végtelen 
kegyedet bizonyítja, hogy ugyanezekben a könyvekben, valamint személyes 
társulásoddal, mindezt megadod nekünk, csak a hozzáállásunkon múlik, 
mennyire leszünk mohók elfogadni.

A szeretet cselekvõ, s erre legjobb példaként téged találtalak. Minden tet-
ted a ¼r¦la Prabhup§da és R§dhe-¼y§ma iránti önzetlen odaadás mintája. 

A veled való társulás kiváltsága még, hogy céltudatossá válhatunk. Csak 
az képes megadni ezt másoknak, aki maga mindig látja a célt, és soha nem 
felejti el. A jó tulajdonságok tárházaként folyton meríthetünk kincsestá-
radból, legyen szó a s§dhanáról, m¡rti-imádatról, a prédikálásról, vezetésrõl 
és követésrõl, tanításról és tanulásról, gondoskodásról és szeretetrõl. Mind-
eközben újra és újra tolerálod gyengeségeinket, tudatlanságunkat, és gya-
korta hálátlanságunkat. Pedig nem tudom, létezik-e ennél fájdalmasabb 
dolog, mint visszautasítani azt az õszinte jóakaratot, amellyel kitartóan – 
apai gyengédséggel – próbálsz visszavezetni bennünket R§dhe-¼y§ma ló-
tuszlábához.

Végezetül, ha megengeded, én továbbra is fenntartom jelentkezésemet 
R§dhe-¼y§ma kertjébe. Az Úr Caitanya hirdette meg az állásokat, ¼r¦la 
Prabhup§da az egész világra kiterjesztette a kertészetet, és Hozzád hasonló 
kiváló kertészeket küldött a létszám növelésére. Az ajánlatomban már írtam, 
hogy nem értek semmihez, nem tudok semmit, azt is rosszul, de ha még min-
dig úgy látod – ennyi próbaidõ után –, hogy betölthetek egy állást, akkor foly-
tatnám a próbát. Bármit ültetek, de különösen fûzfát (ez biztosan van a lelki 
világban, mert nagyon szereted...), csak hadd maradjak. Reményem, hogy 
idõvel megtanulok K¥¢£a után sírni, s az ilyen éghajlatváltozásos idõkben 
minden csepp víz jól jöhet még, ha öntözni kell az új ültetésû fákat.

S az adósságom...? Úgy néz ki, mindig megmarad, ha nem akarok bohóc-
cá válni, ahogyan ¼r¦la Prabhup§da fogalmaz:

„Egy bohóc tettei csak nevetést váltanak ki az emberbõl. Aki megpró-
bálja visszafizetni az adósságát a lelki tanítómesterének vagy annak, aki 
K¥¢£a transzcendentális üzenetét tanítja neki, az éppúgy nevetségessé válik, 
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mint egy bohóc, mert ezt az adósságot lehetetlen visszafizetni. Aki eredeti 
K¥¢£a-tudatára ébreszti az emberiséget, az minden ember legjobb barátja és 
jótevõje.” (SB 4.22.47. magyarázat)

Kedves Guru Mah§r§ja! Ha lehet egy kívánságom, akkor azt kívánom, 
hogy örökké szolgálhassalak!

Jelentéktelen szolgád: 
P§rtha d§sa

Bhakta Pásztor László
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Sokat gondolkodtam, mit is írhatnék neked, ezen a kedvezõ napon. Éle-
tem elsõ felajánlása, nem könnyû megtalálni a megfelelõ szavakat, melyek 
személyedet méltóképp dicsõítik. Segítségül hívtam néhány könyvet, és ta-
láltam egy nagyon szép imát:

n§ma-ªre¢±ha° manum api ªac¦-putram atra svar¡pa°
r¡pam tasy§grajam uru-pur¦° m§thur¦° go¢±hav§t¦m
r§dh§-ku£¨am giri-varam aho r§dhik§-m§dhav§ª§°
pr§pto yasya prathita-k¥paya ªr¦-guru° ta° nato ’smi

„Leborulok a lelki tanítómesterem gyönyörû lótuszlábai elõtt, akinek in-
dokolatlan kegyébõl elértem a legfelsõbb szent nevet, az isteni mantrát, ¼ac¦-
m§t§ fiának szolgálatát, ¼r¦la Svar¡pa Damodara, R¡pa Gosv§m¦ és barátja, 
San§tana Gosv§m¦ társaságát, a legfelsõbb lakhelyet, Mathur§t, a gyönyört 
adó lakhelyet, V¥nd§vanát, az isteni R§dh§-ku£¨át és a Govardhana he-
gyet, a szívemben a vágyat, hogy szeretettel szolgáljam ¼r¦ R§dhik§t és 
M§dhavát V¥nd§vanában.”

Hogyan is érhetjük el õket? Csakis indokolatlan kegyed és szabad akara-
tod által. Valójában fel sem tudom fogni, mekkora szerencsében van részem 
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azáltal, hogy itt lehetek Új Vraja-dh§mában veled, a bhaktákkal, és ajánlha-
tok egy kis szolgálatot az Isteni Párnak. Nagyon köszönöm, hogy húsz évvel 
ezelõtt eljöttél Magyarországra és elkezdted a prédikálást. Hol lennék én, 
ha nem találkozom lelkes tanítványaiddal, a Bhagavad-g¦t§val, majd késõbb 
veled. Köszönöm, hogy elhoztad ¼r¦la Prabhup§dát az életembe és ezáltal a 
reményt egy jobb életre.

Megnyilvánítottad a szent dh§mát, meghívtad ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§ma-
sundarát, s ezzel a legnagyobb ajándékot adod nekünk, a tiszta odaadó szol-
gálatot, s K¥¢£át. Az kell legyen az egyetlen törekvésünk, hogy követjük az 
utasításaidat, csakis így tudunk a helyes úton maradni. Te adod a reményt 
és a hitet, hogy az út végén K¥¢£a vár majd minket. Nagyon szépen köszö-
nök mindent, kedves Mah§r§ja!

Szolgád: 
Bhakta Pásztor László (Új Vraja-dh§ma)

Patita-p§vana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! 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 ª¦var§ma-sv§min iti n§mine

Amikor egy bhakta az Úr K¥¢£a elrendezésébõl nehéz körülmények közé 
kerül, fény derül arra, milyen emelkedett lelki helyzetben is van valójában. 
A ¼r¦mad-Bh§gavatam Kilencedik Énekében is találunk egy nagyon szép 
példát:

„Rantideva nagyszerû bhakta volt, aki minden élõlényt az Istenség 
Legfelsõbb Személyiségével kapcsolatban látott, s ezért elméjét, szavait és 
önvalóját teljes mértékben lefoglalta a Legfelsõbb Úr és bhaktái szolgála-
tával. Olyan emelkedett szinten állt, hogy néha saját ételét is szétosztotta 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

301

mint adományt, õ és családja pedig koplaltak. Történt egyszer, hogy miután 
Rantideva negyvennyolc napig böjtölt, s még vizet sem ivott, finom, gível 
készült ételt tálaltak elé, ám amikor épp hozzálátott volna, egy br§hma£a 
vendég érkezett hozzá. Rantideva így nem evett az ételbõl, hanem egy ré-
szét azonnal a br§hma£ának adta. Mikor a br§hma£a elment, és Rantideva 
az étel maradékát készült elfogyasztani, megjelent egy ª¡dra. Rantideva ek-
kor megosztotta a maradékot a ª¡drával. Amikor aztán újra azon volt, hogy 
megegye az ételt, még egy vendég toppant be. Rantideva ekkor a megma-
radt ételt az újabb vendégnek adta, és azzal akart megelégedni, hogy vizet 
iszik, hogy szomját oltsa. Ez azonban ismét nem sikerült, mert jött egy szom-
jas vendég, és Rantideva neki adta a vizet. Mindezt az Istenség Legfelsõbb 
Személyisége rendezte így, hogy bhaktáját dicsõítse, s megmutassa, milyen 
türelmes egy bhakta az Úr szolgálatában.”

2006 augusztusában Kazasztánban prédikáltál, és a látogatás utolsó nap-
jaiban megbetegedtél. Ahogy közeledett a hazautazás idõpontja, a beteg-
ség egyre csak súlyosbodott, a láz pedig folyamatosan emelkedett. Végül 
le kellett mondani a visszautat, ami azt jelentette, hogy ¼r¦ K¥¢£a megje-
lenési napját nem a farmon fogod ünnepelni, Tribhuvana Sundara ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§-¼y§masundara birodalmában, Akikhez annyira ragaszkodsz. Nincs 
nehezebb körülmény egy olyan tisztaszívû bhakta számára, aki mindenét az 
Õ boldogságuknak áldozta.

Mivel nekem, akinek a szeretete és az odaadása jelentéktelen, ilyen ne-
hézség nem okoz problémát, szégyenkezve olvastam az egyik sms-t a p¡j§r¦k 
telefonján, amiben arról írtál, hogy biztos valami nagy sértés eredménye, 
hogy a Janm§¢±am¦ ünnepséget nem ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§ma társaságában 
töltheted. Ez jellemzõ egy bhakta gondolkodására. Noha fejlett lelki szinten 
áll, mindig szerény és alázatos marad. Mindezt K¥¢£a rendezte így, hogy 
bepillantást nyerhessünk szereteted végtelen tárházába, ahogy imádott 
m¡rtijaidtól távol hogyan merül el elméd az isteni párról szóló gondolatok 
óceánjába. A 2006. augusztus 13-i  podcast bejegyzésedbõl errõl kaphatunk 
egy kis ízelítõt:

„Lehet, hogy könnyebb lesz, ha Kazahsztánban maradok és meggyógyulok. Ez 
olyan, mint a prav§sa: elkülönülést érezni amiatt, hogy az ember nagy távolságban 
van. Az elkülönülésben tapasztalt fájdalmat, amirõl a K¥¢£a-sa¯gatiban írtam, 
most egy új módon tapasztalom: távol lenni Janm§¢±am¦n. Ma reggel nem men-
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tem a templomba, hanem japáztam, miközben a közeli k¦rtanát hallgattam. Azon 
meditáltam, hogy Új Vraja-dh§mában arany ruhába öltöztetem R§dhe-¼y§mát, 
arany ékszereket adok Rájuk, és a kertjükbõl sárga virágokkal díszítem Õket. 
Ahogy elmerültem ezekben a gondolatokban, eszembe jutott egy kedvtelés, mely-
ben ¼y§masundara nagyon lelkes lett, hogy virágokkal, virág ékszerekkel és virág-
füzérekkel díszítse ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦t…”

pr§g yady api prema-k¥t§t priy§£§°
viccheda d§v§nala vegato’nta¤
sant§pa-j§tena duranta-ªok§-

veªena g§¨ha° bhavat¦va du¤kam
tath§pi sambhoga-sukh§d api stuta¤

sa ko ’py anirv§cya-tamo mano-rama¤
pramoda-r§ªi¤ pari£§mato dhruva°
tatra sphuret tad-rasikaika-vedhya¤                                                                                      

                                                                                  
„A K¥¢£ától való távollét miatt a szeretõ bhakta elõször a látszólagos 

szenvedés és bánat lángoló erdõtüzében ég, valójában azonban olyan bol-
dogságot tapasztal, mely túltesz az együttlét transzcendentális örömén; eb-
ben az állapotban az eksztázis leírhatatlanul csodás szimptómáit éli át. Ezt 
az igazságot csak a rasika bhakták ismerik.” (Na P§raye ‘ham 372. o.)

Én, aki az Isten háta mögött születtem, és emberhez nem méltó körül-
mények között éltem, a legszerencsésebb élõlénnyé váltam azáltal, hogy 
elfogadtál tanítványodnak. Ezért az ünnepelt személy kegyes hangulatára 
apellálva hadd imádkozzam hozzád azért az áldásért, hogy életem szerencsé-
jének fonala soha ne szakadjon meg azzal, hogy az illúzórikus energia hatá-
sára letérek a Vaiku£±hába vezetõ útról, hanem egyre békésebb elmével és 
nagy ragaszkodással a szívemben énekelhessem a szent nevet.

„Kedves uram! Mivel bhakta vagy, mindened megvan. Kötelességem 
azonban, hogy szolgáljalak. Kérlek, rendelkezz velem! Mit tehetek érted?”

 Szolgád: 
Patita-p§vana d§sa
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Bhaktin Pintér Ági
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy idén is megírhatom ne-
ked a felajánlásomat. Csodálatos dolognak tartom, hogy úgy alakítod a 
bhakták életét, hogy minden percüket és pillanatukat lefoglalhassák K¥¢£a 
dicsõítésével. Most is, azáltal, hogy felajánlást írhatok neked és tetteidet 
magasztalhatom, K¥¢£át is magasztalom egyben, hiszen ¼r¦la Prabhup§da 
azt mondja egyik magyarázatában, hogy K¥¢£át és tiszta bhaktáit nem le-
het elválasztani egymástól. K¥¢£át az teszi boldoggá, ha tiszta bhaktáját 
dicsõítjük, a tiszta bhaktát pedig az, ha K¥¢£át. Ez a valódi kapcsolat, az igazi 
szeretet, amit te oly nagyon igyekszel megtanítani, átadni nekünk elesett és 
feltételekhez kötött lelkeknek.

Tiszta bhaktaként, K¥¢£a kedves, bensõséges társaként minden tetted, 
mozdulatod, gondolatod, szavad teljesen lelki. Bárcsak én is lelki szemekkel 
rendelkezhetnék, hogy igaz valójukban lássam azokat a csodálatos dolgo-
kat, amiket te véghez viszel földi küldetésed során! Szerencsétlenségemre a 
szememet és a szívemet fekete fátyol borítja, ezért csupán gondolataimban 
tudom elképzelni, hogy mi is lehet az igazság valójában:

Ilyenkor azt képzelem, hogy a szíved maga V¥nd§vana és Krisna-völgy 
nem más, mint szíved tiszta vágyának tükrözõdése. Bármerre is jársz szíved 
kertjében, lábnyomodban zsenge lótuszok nyílnak: ezek a bhaktáid, akik ná-
lad vettek menedéket. S mint egy gondos kertész, aki ügyel a friss hajtások-
ra, úgy gondozod te is ezeket a kis virágokat. Tiszta hiteddel védelmezed, 
nektár szavaiddal öntözöd õket, hogy végül mikor már teljesen kinyíltak és 
illatuk teljében vannak, felajánlhasd õket R§dhe-¼y§mának. 

A budapesti templom prédikálásod gyümölcse. Aki belekóstol egyszer 
ebbe a mézédes gyümölcsbe, megízlelheti határtalan kegyedet, amivel a fel-
tételekhez kötött lelkeknek nyújtasz vigaszt és menedéket.

A könyvek, melyeket írsz, kincsesládák. Csak elég felemelni a könyvek 
fedelét, hogy lássuk: minden egyes betû igazgyöngy, melyeket tudásod za-
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fírjai és odaadásod smaragdjai szõnek mondatokká. Minden egyes szavad 
útmutatás, mely szivárványhídként köti össze az anyagi világot a távolinak 
tûnõ lelki világgal. És azok a tanítványok, akik valóban követni akarnak 
téged, bátran léphetnek erre a hídra, biztosak lehetnek benne, hogy ez az 
egyetlen, igaz út vissza Istenhez.

Fel nem foghatom azt a kegyet, hogy engem is elfogadtál tanítványod-
nak, és azt a lelki erõt, mellyel mint egy jóságos, szeretõ apa, felelõsséget 
vállalsz megannyi rád bízott lélekért.  

Köszönöm, hogy vagy nekem, hogy vigyázol rám. Köszönöm, hogy lefog-
lalsz szolgálattal. Köszönöm, hogy mutatod az utat, és hogy biztonságban 
hazaviszel Radhe-¼y§mához!

Szolgád:
Bhaktin Pintér Ági

Prabhak§ra d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Istentestvéred, H. G. Tattvavit prabhu tartott egy programot a bhakták-
nak, és valaki megkérdezte tõle: miért mûködik Magyarországon olyan jól a 
K¥¢£a-tudat? A válasz: mert jók a vezetõk.

Te vagy a kútfeje és elindítója minden tevékenységnek, és te képzed és 
képezted a vezetõket, ezért nem kétséges kiemelkedõ, dicsõséges helyzeted. 
Igazi apaként gondot viselsz a bhakták életére, minden rossztól megvéded a 
közösséget, mindig segítesz nekik.

A bhakták akkor kapnak képességeket K¥¢£ától, ha azt az Õ szolgálatá-
ban használják. Te nem csak a vezetésben, hanem minden területen kor-
látlan képességekkel rendelkezel. Ez mutatja, hogy mindent szigorúan az Õ 
szolgálatában használsz.

Évrõl-évre egyre több mutatkozik meg elõttünk csodálatos tulajdon-
ságaidból. Legutóbb Ak¥¢£a prabhu mesélte, hogy festett egy nagy képet 
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K¥¢£áról. Te azonnal láttad a képen, hogy K¥¢£a mennyi idõs a képen, és 
jelezted, hogy ennél a kedvtelésnél más korú testet kell neki festeni.

A Gurv-a¢±aka 7. verse elmondja, hogy a lelki tanítómester olyan tulaj-
donságokkal rendelkezik, mint Hari. Te teljes mértékben kimeríted a vers 
jelentését.

Köszönjük a lehetõséget az igazi életre! Szeretném kérni a kegyedet, hogy 
örömet tudjak neked szerezni.

Jelentéktelen szolgád: 
Prabhak§ra d§sa

Pr§na-vallabha d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked!
Amikor e felajánlást írom, Magyarország ünnepelni készül. Sajnos több-

ségük nem a te megjelenési napodat…
Március 15-e, a nemzeti ünnep 1848 óta, melynek mottója: szabadság, 

egyenlõség, testvériség. Hiába telt el azonban 160 év, a helyzet mit sem 
változott. A lakosság nem szabadult meg sem a kötõerõktõl, sem az izmu-
soktól, a test és a vagyon alapján osztályozzák az embereket, és a széthúzás, 
megosztottság országos méreteket öltött. 

„Elõmozdította-e ez a civilizáció az egyenlõség és testvériség ügyét, ami-
kor egyetlen ember kénye-kedvére emberek ezreit küldheti a pokoli gyá-
rakba és a csataterekre?” – teszi fel a kérdést ¼r¦la Prabhup§da. A válasz: 
nem!

És mi történt az elmúlt években? Csak azzal, hogy te Magyarországon 
elkezdtél prédikálni, sokkal többet tettél a 21 év alatt, mint az ország összes 
politikusa, forradalmára 2000 év alatt. Hiszen te vagy a valódi forradalmár, 
aki igazi megoldásként elhoztad nekünk az odaadó szolgálatot!

És most nézzük meg, hogy miként vélekedik e három elvrõl a szentírás és 
¼r¦la Parbhup§da!
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Szabadság
„Ez csak úgy lehetséges, ha hallunk és beszélünk a Legfelsõbb Úr isteni 

tetteirõl. Azok a kötelességek, amelyek nem segítenek abban, hogy feléb-
redjen bennünk Isten transzcendentális üzenetének hallgatása és elmon-
dása iránti ragaszkodásunk, az csak idõvesztegetés. Ez azért van, mert más 
foglalatosságok (bármely izmushoz tartozzanak is) nem tudják felszabadítani 
a lelket. Még a felszabadulásra vágyók tettei is haszontalannak minõsülnek, 
mert nem találják meg minden szabadság forrását. A megrögzött materia-
lista a gyakorlatban láthatja, hogy az anyagi haszon idõre és térre korláto-
zódik, akár ebben, akár egy másik világban. A vágyakozó lelket a tökéletes 
odaadó szolgálat tökéletes, tudományos folyamata elégíti csak ki.” 

„Minden élõlény teljes szabadságra vágyik, mert ez transzcendentális ter-
mészete. Ezt a szabadságot azonban csakis az Úr transzcendentális szolgá-
latán keresztül lehet elérni. A külsõ energiától megtévesztve mindenki azt 
gondolja, hogy szabad, pedig valójában megkötik a természet törvényei.”

„A léleknek csupán arra van szüksége, hogy kijusson az anyagi kötelékek 
korlátai közül, és hogy teljesüljön a tökéletes szabadság utáni vágya.„

Egyenlõség
A Bhagavad-g¦t§ban az Úr kijelenti:

vidy§-vinaya-sampanne      br§hma£e gavi hastini
ªuni caiva ªva-p§ke ca      pa£¨it§¤ sama-darªina¤

Az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén egyenlõnek látják a tanult és sze-
líd br§hma£át, a tehenet, az elefántot, a kutyát és a kutyaevõt [a kaszton 
kívülit] is.

Valamint:

m§° hi p§rtha vyap§ªritya      ye ‘pi syu¤ p§pa-yonaya¤ 
striyo vaiªy§s tath§ ª¡dr§s      te ‘pi y§nti par§° gatim

„Óh, P¥th§ fia! Aki Nálam keres menedéket, az még ha alacsony sorban 
született is — nõ, vaiªya [kereskedõ] vagy ª¡dra [munkás] —, elérheti a 
legfelsõbb célt.”
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„A vai¢£avák kegyébõl bármilyen alacsony származású ember — legyen 
akár kir§ta, h¡£a, §ndhra, pulinda, pulkaªa, §bh¦ra, ªumbha, yavana, khasa 
vagy még elesettebb helyzetû — a legmagasabb rendû transzcendentális 
helyzetbe kerülhet.”

Testvériség
„Az úgynevezett univerzális testvériség vagy egyesülés, amelyet az Egye-

sült Nemzetek Szervezete próbál elérni, csak akkor lehetséges, ha eljutnak 
a lelki szintre, vagyis a Brahman megvalósítás szintjére.”

„Az egyetemes testvériség akkor válik lehetõvé, amikor valaki tiszta 
bhakta”.

Az ünneplõ emberek a napokban nemzeti színû kokárdát tûznek a mell-
kasukra. Ünnepelnek a bhakták is, akik szívük lótuszára ültettek téged, mert 
megkaptuk tõled a valódi szabadságot. „Az Úr kedvéért feladott szabadság 
nem azt jelenti, hogy a bhakta minden tekintetben függõvé válik. Ha átad-
juk magunkat az Úrnak a lelki tanítómester átlátszó médiumán keresztül, 
az élet tökéletes szabadságát nyerjük el.”

Köszönök mindent!
Boldog születésnapot!
Éljen a valódi forradalom! Éljen a valódi forradalmár!
Guru Mah§r§ja ki jaya!

Szeretne a szolgád lenni: 
Pr§na-vallabha d§sa

Pra£aya-ª§lin¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!         

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

Az anyagi világban mindig minden változik, még egy életen belül is ren-
geteg változás van. Változnak a minket körülvevõ bhakták, szolgálatok, 
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§ªramánk és a helyzetünk. Ennek ellenére van, ami nem változik, a szent 
név védelme és a lelki tanítómester menedéke. Ezeket az anyagi körülmé-
nyek nem változtathatják meg. A lelki utasításaid, gondoskodásod kezdettõl 
fogva végig kísérnek az utamon. 

„Szakadatlanul téged szolgálva az ember megszabadul minden anyagi 
vágytól, s végleg megbékél. Mikor cselekszem már végre állandó örök szol-
gádként, s mikor leszek szünet nélkül boldog, hogy ilyen nagyszerû Uram 
van.”(Cc M-l.1.206) 

Mélyítenem kell a kapcsolatomat és az odaadásomat feléd. Az anyagi 
vágyak vastagon szennyezik a szívemet, de lótuszlábad porába hullva imád-
kozom indokolatlan kegyedért és védelmedért.

Szolgád: 
Pra£aya-ª§lin¦ dev¦ d§s¦

Premaguru dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja,

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

Annak, aki  szeretné megismerni az Abszolút Igazságot úgy, ahogyan 
az van, K¥¢£a azt tanácsolja, hogy egy lelki tanítómestertõl tudakozódjon 
alázatosan, és szolgálja õt. Ez az útja a megvilágosodásnak. Ez az egyszerû 
folyamat azonban a legtöbb spiritualitás iránt érdeklõdõnek túl nehéz. Túl 
nehéz a csaló hajlam miatt. Olyan sok bhakta mestereként, alázatosságod-
ból fakadóan magadat az õ szolgájuknak tekintve, pontosan tisztában vagy 
tanítványaid képességeivel és szándékaival. Bizony elõfordul, hogy a kettõ 
nincs összhangban egymással. Az is világos elõtted, hogy ki az aki ezt tud-
ja is magáról, és ki az, aki nem. De a szíved kapuja mégis mindenki elõtt 
nyitva áll, és segítõ ösztökélésednek, bátorításodnak mindannyian, kivétel 
nélkül céltáblái vagyunk.

Már többször mondtad, hogy a tanítvány még a lelki tanítómesterét is 
becsaphatja, s még a tiszta bhakták sem tudnak mindent feltétlenül, hiszen 
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végsõsoron K¥¢£a az, aki eldönti, kinek és mennyire enged betekintést a 
dolgok menetébe. K¥¢£át, a legfelsõbb mestert azonban senki nem csaphat-
ja be, így hát az önámítás kelepcéjében vergõdõ nem veszi észre, hogy egyre 
mélyebbre lép az illúzió mocsarába.

Guru Mah§r§ja, csodállak sok tulajdonságod miatt, de ami a leginkább 
lenyûgöz, az az egüttérzésed, és megbocsátó természeted. Köszönöm, hogy 
felvetted a velem való foglalkozás nyûgét- terhét, s hogy mindig biztosítasz 
számomra lehetõséget a fejlõdésre, ha mégoly lusta is vagyok.

Kérlek, mindig emlékeztess a végsõ célra, amely az egyetlen iránymutató 
ebben az életnek nevezett útvesztõben. Minden dicsõséget neked, akinek 
könyörület-ernyõje alá mindannyian beférünk!

Jelentéktelen szolgád: 
Premaguru dev¦ d§s¦ 

Prema-kalpataru d§sa, 
Kast¡rik§ dev¦ d§s¦ and children

Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept our humble obeisances at the dust of Your lotus feet! All 
glories to ¼r¦la Prabhup§da!

Let us glorify You at the day of Your vy§sa-p¡j§!
On one of Your lectures You told that the devotees who are not in-

volved in preaching activity, make their progress  just by their own efforts 
and those who participate in the preaching mission get the mercy of Lord 
Caitanya.

Presently, by Your mercy, we have an opportunity to associate with nu-
merous people and to preach them the principles of devotional service to 
the best of our ability. Most of them become vegetarians, many observe 
Ek§daª¦s, and about 30 people from our yoga-group came with us to the last 
Sadhu-sanga festival. Everyone liked the festival.

People have taken the knowledge, they received on lectures and semi-
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nars, very positively. Wishing to study the Vedic philosophy they invite us 
to their homes in inner circles where we cook pras§d together, sing bhajanas 
and Hare K¥¢£a mah§-mantra, study Bhagavad-g¦t§.

yasya pras§d§d bhagavat-pras§do / yasy§pras§d§n na gati¤ kuto ‘pi
Dear Guru Mah§r§ja, we clearly understand that the limited result we 

have achieved in our preaching activity is due to the spiritual strength You 
have endowed us with by giving us so much of Your personal care and con-
cern. And though much in our spiritual life is not ideal and not in accord-
ance with standards, nevertheless we beg You to please engage our family 
in more preaching and spreading K¥¢£a Consciousness.

Guru Mah§r§ja, thank you so much for Your letters and blessings.
We miss You so much and hope to see You this year!

Your eternal servants,
Prema-kalpataru d§sa, Kast¡rik§ dev¦ d§s¦ and children.

Premamoya d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

A tanítvány kötelessége, hogy a lelki tanítómestere megjelenési napján 
illõ szavakkal dicsõítse õt. Egyre könnyebb dolgunk akad, hiszen évrõl-évre 
mind több és több olyan felbecsülhetetlen ajándékot kapunk tõled, ame-
lyek mind lehetõséget nyújtanak arra, hogy dicsérjünk téged.

Tavaly nyáron is megajándékoztál bennünket egy hatalmas meglepetés-
sel. Feltártad számunkra – akik máskülönben nem láthattunk volna e tit-
kok mélyére – ¼r¦ V¥nd§vana-dh§ma szent helyeit. 

Korábban is próbáltam úgy tekinteni e szent dh§mára, hogy nem külön-
bözik a lelki világtól, s itt minden porszem egy érintõkõ, az itteni bhakták, 
tehenek, madarak és fák pedig mind R§dhe-¼y§ma örök társai. 

Erõtlen próbálkozásaim azonban tavaly nyáron révbe értek, hiszen na-
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pokon keresztül nektári történetek zuhatagát ontottad ránk arról, hogy mi-
lyen csodálatos kedvteléseket mutat be az Isteni Pár e szent helyeken.

Hála K¥¢£ának, ott lehettem végig a parikramákon, és eksztázisban hall-
gattam minden szavadat. Azóta szinte nap mint nap próbálom memorizálni 
azokat a hangfelvételeket. 

Amikor megyek valahova itt a dh§mában, s emlékezem a leckéiden hal-
lottakra, újabb arca nyilvánul meg Vrajának. Olyan csodálatos élmény, hogy 
bármerre is megyünk, mindig tudunk az ottani kedvteléseken meditálni!

Aztán ezzel egy idõben történt egy másik változás is. Üzented nekünk, 
hogy próbáljuk meghívni a szent helyeket. El is kezdtem a reggeli japa alatt 
elmében végigmenni ezeken a parikramákon. Leginkább a Govardhana-hegy 
környéke vonz magához a napi tizenhat kör alatt.

Rájöttem, hogy miközben hívjuk ezeket a szent helyeket, azok nemcsak 
körülöttünk fognak megnyilvánulni, hanem a szívünkben is. Ez egy csodá-
latos módszer arra, hogy megtisztulhassunk! A szívedbõl megnyilvánítottad 
Vraja-dh§mát, és most feltártad e titkot, hogy Vraja-dh§ma mindenki más-
nak is ott lehessen a szívében!

Nagyon szépen köszönöm Neked Guru Mah§r§ja ezt a felbecsülhetetlen 
ajándékot! Imádkozom a kegyedért, hogy továbbra is gyakorolhassam a szív 
tisztításának e csodálatos módszerét!

Jaya Jaya R§dhe! Jaya Jaya ¼y§ma!
Jaya ¼r¦ V¥nd§vana-dh§ma!

Szolgád: 
Premamoya d§sa

Prithvi-pati d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget isteni kegy-
ednek! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Az utóbbi egy évben jelentõsen megváltozott az életem. Ez fõleg amiatt 
történt, mert most már nemcsak a feleségemre, hanem egy másik élõlényre 
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is felelõsséget kell vállalnom. Ez a felelõsség azonban teljesen eltér attól, 
amit eddig a prédikálásom során tapasztaltam, ugyanis egy életen keresztül 
kell példát mutatnom és vezetnem valakit, aki ha minden jól megy, K¥¢£a 
bhaktája lesz. Kérlek, add az áldásodat, hogy ez megvalósulhasson!

Azért nem volt ennyire egyoldalú az élet ezalatt az egy év alatt. Valami-
lyen oknál fogva ismét a kegyedben részesítettél azáltal, hogy társaságodat 
élvezhettem egy rövid utazás alkalmával. Ezek a személyes társulások na-
gyon fontosak számomra, ugyanis bepillantást nyerhetek egy tiszta bhakta 
mindennapjaiba. Egy olyan bhaktáéba, akinek csupa törõdés és odafigyelés 
az élete, mind K¥¢£a, mind pedig a bhaktái iránt.

A legjobb élményem az volt, amikor masszázs közben olvastam fel neked 
a bhakták felajánlásait, amit a vy§sa-p¡j§dra írtak. Sokat nevettél, és több-
ször is meghatódtál. Megdöbbentõ volt számomra, hogy a rengeteg elfog-
laltságod mellett mennyi mindenre szánsz idõt, és hogy mennyire figyelsz 
az apró részletekre. Sosem felejted el K¥¢£át és a bhaktáit. Õk a szíved és a 
lelked!

Nagyon hálás vagyok neked, hogy ilyen közel engedsz magadhoz, és kö-
szönöm a sok szeretet és törõdést, amit felém tanúsítasz! Bárcsak viszonoz-
hatnám ezt valahogyan!

Szolgád: 
Prithvi-pati d§sa

Pundarika d§sa
Priya and p¡jy§ Guru Mah§r§ja, 

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. 
The last year has seen the opportunity of taking bhakti-ª§stra and spend-

ing 4 months in ¼r¦ M§y§pur-dh§ma come and go. The experience was a 
blissful luxury compared to the years of being whipped in the NHS market 
place. It was glorious to see and hear your k¦rtana and pravachan in the holy 
dh§ma. I pray that the next few years see a greater emphasis on the varna 
side of life as I try to set up an NHS spiritual flagship that will continue on 
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after our retirement from the front line. I really valued the association of 
the vai¢£avas and hope to take opportunity to preach both in the UK and 
abroad using contacts made in M§y§pur. As Raja-paul gets married this 
year at Bhaktivedanta Manor, the emphasis for me is on the higher train-
ing of the next generation. That emphasis is on further study and k¦rtana 
as a family bringing those who can to M§y§pur as often a possible. The as-
sociation of the dh§ma is very special and I hope will attract even extended 
family to embrace her mercy. Thank you for the opportunity to serve you 
in any small way, 

I remain your servant, 
Pundarika d§sa

Pu£ya-ªloka d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

A tanítvány kötelessége, hogy dicsõítse lelki tanítómesterét, én azonban 
ostobaságom vagy büszkeségem miatt nehezen tudom ezt megtenni.

Persze sok üres szó jut ilyenkor az ember eszébe, de azt hiszem, ami igazá-
ból fontos, az az õszinteség lenne. És talán még pár õszinte szónál is jobban 
elégedetté tudnálak tenni azzal, ha minél inkább bhaktává válnék a min-
dennapok során. Ha egyre jobb minõségben tudnám végezni a lelki gyakor-
lataimat, a szolgálatomat, szépen tudnék bánni másokkal. Többek között 
ez a néhány dolog, amiben olyan szép példát mutatsz nekünk. Bár K¥¢£a 
engem is folyamatosan tanít, hogy kifejlesszem azokat a tulajdonságokat, 
melyekkel te rendelkezel, az én esetemben nincs könnyû dolga.

Valójában nem olyan egyszerû ilyen személyt dicsõíteni, amilyen te vagy, 
mert amikor megpróbálom, mindig elszomorít, hogy milyen szánalmas va-
gyok. Azonban mérhetetlen büszkeséggel tölt el, hogy a tanítványod lehe-
tek, és hogy a magam módján segíthetlek téged isteni céljaid megvalósítá-
sában. Felmérhetetlenül szerencsés is vagyok. Lótuszlábaid nyomát követve 
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sétálhatok vissza Istenhez. A nagy kérdés csak az, hogy megteszem-e, és 
milyen lelkesedéssel.

Az emberiség felemelkedésének egyetlen esélye a K¥¢£a-tudat. Azonban 
az úttörõ munka nem könnyû feladat. Szeretnék neked továbbra is segíteni 
ebben, még ha tisztátalan szívem, õrült elmém folyton akadályokat is gördít 
elém.

Köszönöm Guru Mah§r§ja!

Szolgád: 
Pu£ya-ªloka d§sa 

P¡r£a-tattva d§sa 
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom lótuszlábadnál! Minden 
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget isteni megjelenésed-
nek!

A lelki tanítómester dicsõítése a lelki kultúránk egyik alapja, hiszen a 
feltételekhez kötött lélek életében e világban a legfontosabb állomás, hogy 
az Úr K¥¢£a utasítását követve oly sok élet után elfogad egy hiteles lelki 
tanítómestert. Ez a kapcsolat a sambandha-jñ§na révén lehetõséget nyújt 
ahhoz, hogy valaki megértse az eredeti helyzetét, és szolgálatot ajánljon 
fel K¥¢£ának. Mivel K¥¢£a minden transzcendentális tulajdonság végtelen 
tárháza, akkor ennek megfelelõen a dicsõítése is korlátlan méreteket tud 
ölteni. Az §c§ryák azt mondják, hogy a lelki tanítómester az Úr bensõséges 
társa révén az Úréhoz hasonló mindenki számára vonzó tulajdonságokkal 
bír, „s§k¢§d-dharitvena samasta-ª§strair uktas tath§ bh§vyata eva sadbhi¤…” 
így dicsõsége és a dicsõítése is mind a három világban határtalan. Ezért 
van az, hogy minden tanítványod évrõl-évre mindig más és más transzcen-
dentális tulajdonságaid és cselekedeteid képes dicsõíteni. Ahogy a ¼ik¢§ az 
ISKCON-on kívül címû könyvedben írod, a d¦k¢§-guru az a személy, akiért 
egy õszinte tanítvány szíve dobog.  Hogy ez mennyire így van, ezzel kap-
csolatban egy számomra nagyon megható történet jutott eszembe: amikor 
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¼r¦la Prabhup§da 1967-ben nagyon beteg volt, akkor az egyik tanítványa 
azt javasolta, hogy ha Prabhup§da nem tudna meggyógyulni, akkor az egyik 
istentestvére eljöhetne Indiából és átvehetné Prabhup§dától a mozgalom 
vezetését. Amikor ezt ¼r¦la Prabhup§da hallotta, akkor nagyon alázato-
san csak annyit mondott, hogy még átgondolja ezt a dolgot. Gyógyulása 
alkalmával, amikor az egyik tanítványa bement hozzá, akkor elkezdetek 
beszélgetni. Egy ponton Prabhup§da csak csendben maradt és azt mondta 
könnybe lábadt szemmel: „Az én lelki tanítómesterem nem volt közönséges 
lelki tanítómester, megmentett engem.” Amikor ez a bhakták fülébe jutott, 
akkor az egyikük azt mondta: „Ekkor elvetettünk minden ötletet azzal kap-
csolatban, hogy valaki valaha is Swamijit pótolhatná. Megértettük, hogy 
mit is jelent egy tanítvány számára lelki tanítómestere.” 

¼r¦la Prabhup§da érzelmei ekkor elárulták, hogy milyen õszinte és mély 
szeretet fûzi ôt lelki tanítómesteréhez. Természetesen nem ez volt az egyet-
len eset, hiszen Prabhup§dára hárult az a feladat, hogy a tanítványai, és az 
utánuk érkezõ generációk számára megmutassa, hogy mit is jelent a tanít-
vány és a lelki tanítómester közötti kapcsolat, mivel a nyugati kultúrában 
ez teljesen szokatlan és ismeretlen volt. 

Számomra Guru Mah§r§ja te teszed élõvé és hitelessé, hogy mit jelent 
a lelki tanítómesteredhez, ¼r¦la Prabhup§dához való hûség, az õ utasításai-
nak teljes szívvel való követése, melyek iránta való szereteted nemes díszei. 
Szereteted nem viseli magán az e világi motivált emberi kapcsolatok tulaj-
donságait, csak is a tiszta lelki ragaszkodásból táplálkozik. Ragaszkodásod 
mélysége megmutatkozik az általa lefektetett elvek képviselésében és hû 
követésében. Számomra érthetõbbé teszed ¼r¦la Prabhup§dát, tanításait, 
örökségét kézzelfoghatóvá és láthatóvá teszed mindenki számára, melynek 
ékes bizonyítéka prédikálásod gyümölcsei világ szerte és itt Magyarországon. 
¼r¦la Prabhup§da életévé tette lelki tanítómesterének utasításait, példát ál-
lítva tanítványai elé, hogy a v§£¦-sev§ is lehet a guru és tanítvány közötti sze-
retetteljes kapcsolat alapja. Általad minden bhakta, akik az ISKCON-ban 
szolgálnak, tisztán láthatják, hogy a ¼r¦la Prabhup§da által hátrahagyott 
utasítások és tanítások követése kialakíthatnak egy olyan szeretetteljes kap-
csolatot, melyre az idõ nem lehet hatással, sõt az idõ múlásával e tanítások 
követése révén ez a szeretet csak egyre erõsödik. Bármilyen fórumon vagy 
gyûlésen felmerül egy vitatott kérdés, te mindig az általa lefektetett érvek-
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kel támasztod alá a véleményed. Ezzel nem csak az ô vágyát képviseled, de 
világossá teszed helyzetét, így kifejezve a szavaiba vetett mély bizalmadat és 
töretlen hitedet. Ez a lelki tanítómester lótuszlábainak követésének virága, 
mely, ha beérik, akkor a tanítvány számára oly édes gyümölcsöt hoz. 

Kedves Guru Mah§r§ja! Ezen az áldásos napon azért az áldásért imádko-
zom hozzád, hogy én is egyszer megízlelhessem, mint tanítvány azt az édes 
gyümölcsöt, mely lótuszlábad követésébõl születik.

Szolgád:
P¡r£a-tattva d§sa 

Puru¢a-¼ukta 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 most auspicious appearence day.

This year I would like to offer you my realization about ¼r¦la Prabhu-
p§da.

Someone who study the vai¢£ava literature, may thinks that „¼r¦la 
Prabhup§da is a great scholar.” Someone who get inspiration from ¼r¦la 
Prabhup§da’s book, may think that „¼r¦la Prabhup§da always solve my ac-
tual problems.” Someone who want to enjoy the vaisnava literature, will 
criticize ¼r¦la Prabhup§da most glorious feature, namely that „He is differ-
ent”.

 The writings of the previous acaryas are meant for those who are fixed 
in devotional service in order to make them even more fix. For those, who 
want to enjoy them, ¼r¦la Prabhup§da is „too general” and they claim such 
a things that „this and that are not in ¼r¦la Prabhup§da’s books”, and „I 
need some higher understanding”.

Without ¼r¦la Prabhup§da’s book no one can become K¥¢£a conscious 
in this age. The gosv§m¦s established gau¨¦ya vai¢£avism on the basis of sas-
tra. Those who are even don’t know ª§stra (what to speak of believing in it) 
¼r¦la Prabhup§da is the only shelter. Therefore, ¼r¦la Prabhup§da is „differ-



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

317

ent”. His presentation is „different”. This „difference” is our good fortune 
and ¼r¦la Prabhup§da’s glory. There will be no other person, nor there was 
in the past, who directly afflict everyone’s life for ten thousand years. We 
even cannot have any idea, what does ten thousand years means. If some-
one cannot appreciate that how ¼r¦la Prabhup§da is presenting K¥¢£a then 
this is just the other way to say that „there is no need of ¼r¦la Prabhup§da.” 
But the fact is that ¼r¦la Prabhup§da is here, because without him every-
thing is lost. ¼r¦la Prabhup§da is saving the whole world.

This is often said about spiritually elevated persons that „in what he is 
saying, K¥¢£a is there”. When I read K¥¢£a book (and when I hear it’s dic-
tation), I think: „In this K¥¢£a-l¦l§, ¼r¦la Prabhup§da is there”. I relish ¼r¦la 
Prabhup§da through his K¥¢£a-book.

Gaura Govinda Swami once said that K¥¢£a secretly follows His pure 
devotees in order to take the dust from their footprints. Why? ¼r¦dhara 
Swami writes that He does this in order to purify the whole world with that 
dust. And J¦va Gosv§m¦ writes that He does this because He is eternally 
indebted to His prema bhaktas. The only wealth by wich He can repay it is 
that dust. 

Dear Mah§r§ja, thank you that you are so devoted and faithful to 
¼r¦la Prabhup§da. Thank you that you are feeling limitless love for ¼r¦la 
Prabhup§da. Although I cannot fully appreciate the meaning of these 
words, still,  please some day let me love you so much, as much you love 
your divine master.  

your servant, 
Puru¢a-¼ukta d§sa

Puruªottama d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances all glories to ¼r¦la Prabhup§da. All 
glories to you on this wonderful day of your vy§sa-p¡j§ celebration.

My inspiration.
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It’s a Tuesday, midday, I am on book distribution in Northampton, its 
cold, windy and I think of you. I do this allot while I am out, when its dif-
ficult I pray to you, when its blissful I thank you, and when I come home 
I listen to you. You are my inspiration. This came to me while I was out, 
thinking what I should write this year. I just had to think on what inspires 
me in my K¥¢£a consciousness and that is you. 

Your qualities have no bounds, on this day, maybe you will not like the 
glorification as much, but its a day where we can express our gratitude to 
you through offerings, service, gifts and love. As struggling disciples, or 
maybe I am referring to myself, we often look to others to get our inspira-
tion, and what better example than yourself. 

You have such faith in ¼r¦la Prabhup§da and his instructions, you make 
his desires yours, and we can see the results of such wonderful devotion. 
Just being here in New Vraja-dh§ma, the wonderful R§dh§ ¼y§ma presid-
ing over the events today, with even more blissful smiles on their faces, as 
they hear us glorify you. Your devotion, faith, strength, braminical quali-
ties, they are all there for us to see and aspire too. Your taste for the holy 
name is insurmountable, you are soft yet firm in your instructions, a smile 
or humorous comment, a chastisement a correction, they are all for our 
benefit. 

Back to book distribution, you continue to say that you are proud of me 
that I continue to do so, to hear that I make you proud is such a wonderful 
thing. People need the mercy of ¼r¦la Prabhup§da’s books, without which 
they are going nowhere fast.  A devotee recently asked me „How can you 
go out for so many years?” I replied by saying „Once you have tasted the 
bliss from distributing books you become hooked, and the longer you do it 
the more you begin to realise that its not an ordinary thing. In the begin-
ning we think it is, and the mind will bring up so many excuses for us not to 
do it.  „But it must be difficult” he went on to say, „Yes, and no I said, the 
happiness you feel when you meet that person who takes a book from you, 
who gives you a donation and walks away, can never be surpassed, but, you 
also feel bliss in the endeavour, even if they just stop and chat or just to give 
a donation and not take a book. I went on to say, „Even the people who 
are rude, ignore you, the bad weather its all blissful. If you see that book 
distribution no matter in what shape or form, is a spiritual experience you 
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will continue to do it, whatever you get is what you deserve on that day. 
„Do you go out alone?” he said „Your never alone on book distribution” I 
replied, „There is always someone with you, if not physically, then defiantly 
spiritually” 

And you Guru Mah§r§ja are there with me, encouraging me to carry on 
no matter what the difficulty is. Not just on book distribution but every 
aspect of my K¥¢£a consciousness.

Thank you for being my inspiration, for encouraging, advising, and  
showing us all how to be a devotee and a disciple. I hope you have a nice 
day today and we as disciples can make this day as enjoyable for you as it 
is for us. 

Your servant. 
Puruªottama d§sa

Pu¢karin¦ dev¦ d§s¦
Kedves ¼r¦la Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! 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
 
Mint minden évben, most sem megy könnyen felajánlást írni neked. 

Kérlek, bocsáss meg, amiért nem tudlak szépen dicsõíteni téged, Guru 
Mah§r§ja. Egyre csak saját elesettségemen jár az eszem, így saját magam 
állok saját magam útjában. Szánalmas helyzet. Pedig szeretném kifejezni 
neked köszönetemet és hálámat, amiért itt lehetek és gyakorolhatom, ta-
nulhatom a lelki életet.

Azt hallottam, hogy ahhoz, hogy valaki odaadó szolgálatot végezhessen 
majd egyszer R§dh§nak és K¥¢£ának, hét dolog iránt kell ragaszkodást kifej-
lesztenie: a lelki tanítómester, Vraja-dh§ma, a dh§ma-v§s¦k, a vai¢£avák, a 
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br§hma£ák, a n§ma-k¦rtana iránt, és az iránt, hogy megkaphassuk a mantrát 
a tanítványi láncolaton át (mantras carana). A lelki tanítómester ezt a saját 
életével bemutatja. Õ az Istenség Legfelsõbb Szolgáló Személyisége, sevaka-
bhagav§n. Nekünk, tanítványoknak a tanítványi láncolat §c§ryáit kell kö-
vetnünk ahhoz, hogy elérjük a bhaktit, mely mindenki számára a végsõ cél. 
Ez a követés számunkra azt jelenti, hogy a saját Guru Mah§r§jánk instruk-
ciói, illetve a s§dhu és a ª§stra szerint cselekszünk. 

Ha körülnézek a bhakták között, látom, hogy mennyire szeretnek téged 
és ragaszkodnak hozzád. Oly sok istentestvérem számára a szavaid utasí-
tások, melyek a szívük és a lelkük. Mindannyiunk számára te vagy, Guru 
Mah§r§ja: 

• a Megmentõ, aki kimentett bennünket az anyagi létezés végeláthatat-
lan óceánjából, 

• az Apa, aki mindig szeretõ módon gondoskodik rólunk, gyermekeirõl, 
• a Tanító, aki lelki tudást adva felnyitja a tudatlanság sötétjétõl elva-

kult szemeinket, 
• a Lelki Tanítómester, aki visszavisz bennünket K¥¢£ához, 
• a Követ, aki ¼r¦la Prabhup§da üzenetét hozza el hozzánk, 
• a Tökéletes Példamutató Bhakta és Tanítvány, aki számára nem léte-

zik más csak a guruja és K¥¢£a elégedettsége, és ezzel mindannyiunk 
számára utat mutat, 

• a Harcos Forradalmár, aki mindig inspirál bennünket, hogy tegyünk 
többet, hogy „duplázzunk”,

• a Prédikátor, aki mindig minden tettével másokért: értünk él,
• a Vezetõ, akit követünk, és aki nélkül megállna az élet,
• és a Legjobb Barát. 
Mindez nem túlzás, e lista hiányos is. 

y§¯h§ra darªane mukhe §ise k¥¢£a-n§ma 
t§¯h§re j§niha tumi ’vai¢£ava-pradh§na 

Elsõrendû vai¢£ava az, akinek jelenléte másokat arra ösztönöz, hogy 
K¥¢£a szent nevét énekeljék.” (Cc. Madhya 16.74)

Mi sem jobb bizonyíték Guru Mah§r§ja emelkedett helyzetére, mint mi 
magunk. Az a sok száz törekvõ bhakta, aki a lelki élet útjára lépett. Ezen az 
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úton az egyik elsõ és legfontosabb lépés elfogadni egy lelki tanítómestert és 
követni, valamint szolgálni õt. Ez nélkülözhetetlen.

Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy elfogadtál, Guru Mah§r§ja, 
és megengeded, hogy szolgáljak, szolgáljalak. Gyenge és szánalmas vagyok, 
büszke, irigy, tele hibákkal és rossz tulajdonságokkal. A bhakták, és te, Guru 
Mah§r§ja, mégis megengedtétek, hogy itt legyek, itt éljek, énekelhessem a 
Hare K¥¢£át, és végezhessek valami kis szolgálatot. Nem igazi szolgálat, még 
nem mentes az önös érdekektõl, céloktól, még nincs benne szeretet – de 
törekvés, még ha aprócska és nagyon tökéletlen is. Annyi mindent kap-
tam tõled: a bhakták társaságát, ¼r¦la Prabhup§da könyveit, a szent nevet, 
a G§yatr¦-mantrát, ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya-Gaur§¯ga személyes szolgála-
tát, hitet, reményt (ahogy tavaly is írtam). Guru Mah§r§ja, te MINDENT 
odaadtál a tökéletesség eléréséhez. Mindent, mert magadat is odaadtad. A 
szeretetedet. És ez a legnagyobb kincs, a legnagyobb vagyon: a bhakti. Mi 
másra vágyhatnék még?

És hogyan viszonozhatnám? Nem tudom azt mondani, hogy „na p§raye 
’ham”, nem tudom visszafizetni. Tudom, hogy így van, hogy nem lehet vi-
szonozni, és hogy nem is tudom viszonozni. De úgy érzem, hogy még ha nem 
is lehet, nem is tudom törleszteni ezt az adósságot, de nekem kötelességem 
tenni valami kicsit. Nem dõlhetek hátra mondván „úgysem lehet viszonoz-
ni”. Nem, legalább a szándékomnak kellene lennie, hogy viszonozni szeret-
ném. 

Jó lenne, ha képes lennék azt mondani ’prabhu cint§ n§ kariha’, „Drága 
Uram, ne légy boldogtalan!”  Bárcsak képes lennék követni az utasításai-
dat! Fõleg azt, ami a leginkább elégedetté tesz (azt hiszem), mert boldoggá 
teszi szeretett lelki tanítómesteredet, ¼r¦la Prabhup§dát is. Ezt írtad: „Ab-
ban a tudatban kell lennünk, hogy nem ez a test vagyunk, hogy K¥¢£a lelki 
küldöncei vagyunk, és hogy másoknak is át akarjuk adni a kegyet. Adj! 
Adj! Adj! Ez a mi dharmánk: K¥¢£át adni másoknak.”

Kedves Guru Mah§r§ja! Én még fényévekre vagyok ettõl! Önzõ vagyok, 
egocentrikus, büszke, és azonosítom magam a testemmel. Remélem azon-
ban, hogy egy napon majd guru-mukha-padma-v§kya, cittete kariy§ aikya, 
eggyé tudom majd tenni a szívem e vágyaddal. Tudom, ez az, ami igazán 
boldoggá tesz. Bárcsak egyszer én is tudnék majd egy kis örömet szerezni 
neked! Az lesz majd a valódi felajánlás, a valódi ünnep, a valódi vy§sa-



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

322

p¡j§. Ezek most csak szavak, melyeknek nincs sok értékük. Ha visszautalok 
felajánlásom elejéhez, akkor sajnos be kell látnom, hogy ez azt is jelenti, 
hogy én még nem követem igazán az utasításaidat. Kérlek, bocsáss meg! 
Láthatod, igen erõsen feltételekhez kötött vagyok még, sok hibával, töké-
letlenséggel.

Köszönöm, hogy haszontalanságom ellenére mégis megtûrsz ¼r¦la 
Prabhup§da e csodálatos házában, az ISKCON-ban. Köszönök neked min-
dent. Kérlek, engedj maradnom és add áldásaidat, hogy valamikor méltó, 
hû és hasznos tagja lehessek családodnak.

a°ªo bhagavato ’smy aha° sad§ d§so ’smi sarvath§
tat-k¥p§pek¢ako nitya° tat-pre¢±ha-s§t karomi svam

      
Kedves Guru Mah§r§ja, minden dicsõséget neked! 
¼r¦la Guru Mah§r§ja ki! Jaya!

Köszönettel, szolgád: 
Pu¢karin¦ dev¦ d§s¦ 

Pu¢pagop§la dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked 
ezen a legkedvezõbb és legszentebb napon, megjelenési napodon! Minden 
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

A ¼r¦mad-Bh§gavatamban egy nagyon szép vers arról szól, hogy milyen ha-
tása van a tiszta bhakták hangvibrációjának a feltételekhez kötött lelkekre.

sa uttamaªloka mahan-mukha-cyuto
bhavat-pad§mbhoja-sudh§ ka£§nila¤

sm¥ti° punar vism¥ta-tattva-vartman§°
kuyogin§° no vitaraty ala° varai¤
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Drága Uram! Jeles személyiségek dicsõítenek téged a legcsodálatosabb 
versekkel, s lótuszlábad magasztalása olyan, akár a sáfránypor. Amikor a 
nagy bhakták ajkairól áradó transzcendentális vibráció tovaröppenti lótusz-
lábad sáfrányporának illatát, a feledékeny élõlény lassanként emlékezni 
kezd az örök kapcsolatra, amely hozzád fûzi õt. Híveid így fokozatosan he-
lyes végkövetkeztetésre jutnak az élet értékérõl. Drága Uram! Nincs szük-
ségem hát más áldásra, csupán arra a lehetõségre vágyom, hogy tiszta híve-
det hallhassam. (SB 4.20.25)

¼r¦la Prabhup§da a magyarázatban kifejti a versben lévõ sáfránypor 
jelentõségét a feltételekhez között lelkek számára:

„Egy tiszta bhakta szüntelenül az Urat szolgálja, menedéket keresve ló-
tuszlábánál, és emiatt közvetlenül kapcsolatban van a sáfrány kegy-porsze-
mekkel, amelyek az Úr lótuszlábát borítják. Amikor egy tiszta bhakta beszél, 
lehet, hogy hangja emlékeztet az anyagi éter hangjára, ennek a hangnak 
azonban rendkívüli lelki ereje van, mert megérinti az Úr lótuszlábain lévõ 
sáfránypor szemcséit. Amikor az alvó élõlény meghallja egy tiszta bhakta 
erõteljes hangját, azonnal emlékezni kezd az Úrral való örök kapcsolatára, 
noha addig a pillanatig mindenrõl megfeledkezett.”

Tavasszal nagyon csodálatos Új Vraja-dh§ma, zöldellni kezd a fû, nyíl-
nak a virágok. Az elsõ virágok között ott tündököl az a virág is, amibõl a 
sáfrányt nyerik. Sokféle színben pompázik, sárga, lila és fehér színekben. 
Napközben a méhecskék szállnak a virág mélyére egy kis nektár reményé-
ben. Nem feltûnõ virág, a színe és az illata mégis nagyon vonzó. 

De a legtöbb sáfrány-kegy porszemmel R§dh§-¼y§masundara lótuszlábán 
lehet találkozni, amikkel te, Guru Mah§r§ja, örökké kapcsolatban vagy. 
Amikor k¦rtanát tartasz R§dhe-¼y§ma elõtt, amikor dicsõségükrõl beszélsz, 
és amikor a szent helyeken kedvteléseikrõl hallhatunk tõled. Ezek külön-
leges és páratlan lehetõségek arra, hogy mi is kapcsolatba kerülhessünk 
ezekkel a felbecsülhetetlenül értékes sáfrány porszemcsékkel, amik R§dhe 
¼y§ma lótuszlábát borítják.

Az egyetlen reményünk ebben az anyagi világban a szolgálatod, és a 
mély, erõteljes hangod, amivel felébresztesz bennünket, hogy emlékezzünk 
R§dh§-¼y§masundarára és a Nekik végzett szolgálatra. 

Köszönöm, hogy itt élhetek Új Vraja-dh§mában, R§dhe-¼y§ma mene-
dékében.
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Kérlek, bocsásd meg a sértéseimet, és tarts a vai¢£avák és lótuszlábad 
menedékében.

Jelentéktelen szolgád: 
Pu¢pagop§la dev¦ d§s¦

R§dh§ Govinda d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,  

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da!  
Once, I heard a wonderful story about Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ 

çh§kura, who in the presence of a big crowd of simple village people, was 
speaking on R§m§yana. Particularly he described how the demon R§va£a 
kidnapped S¦t§ Dev¦ from the mystical circle which was drown on the 
ground around S¦t§ Dev¦ by Lak¢ma£a, in order to protect her during his 
attempt to help Lord R§ma. This circle is known as S¦t§-rekha. Some devo-
tees explain that in the same way our consciousness should be protected by 
the circle of instructions given by our spiritual master. This circle is made 
from the instructions of guru, s§dhu, and ª§stra, and it is like a fiery wall, 
which doesn’t allow the demon of lust R§va£a, to penetrate and capture 
our heart, meant for R§ma’s enjoyment.  

People who were listening to this spiritually potent message from the 
mouth of a mah§-bh§gavata, were feeling some deep devotional emotions, 
and at some point started to shed tears and cry. Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ 
çh§kura looked at them and asked why they are crying. Listening people 
replied that they are crying, because they are feeling great pain and sorrow 
for Lord R§ma, who almost became mad in separation with S¦t§ Dev¦. Then 
¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura asked them, that if they feel pain 
and sorrow, why they do not avoid this suffering just by leaving the lecture. 
After a short pause, and silence, the simple Bengali village people replied 
that they can’t leave this discourse, because beside the external pain and 
sorrow, internally they feel some deep spiritual emotion of bliss, sweetnes 
and happiness, which is very difficult to describe.  
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This story is one of my favorite in my K¥¢£a consciousness. It resonates 
in my heart very deeply, because sometimes I also feel something like that 
in my spiritual life. These feelings are like chutney. Chutney is very hot, 
burning the mouth, at the same time, it is so sweet that we cannot stop 
taking it. I find some philosophical paradoxes and contradictory emotions 
which I am feeling from time to time during my spiritual practice very excit-
ing. You confirmed it yourself many times, by saying that Kåñëa conscious-
ness is never boring. It is always exciting!  

So in my humble attempt to glorify you today and to sincerely thank you 
for your love and care, I will try do describe briefly some of my excitements 
and contradictory feelings which make my journey in K¥¢£a consciousness 
very interesting, transforming it into a real adventure.  

On an external level I feel some struggles and even sufferings, fighting 
with some deep rooted anarthas and having a war with my chronic spiritual 
weakness of the heart. But internally I try to remember that every saint had 
a past, and every sinner have a future. So in my heart I feel a feeling of hap-
piness and bliss, because I realize that my internal war is taking place on the 
road which, may be slowly, but surely, leads back home back to Godhead.  
And even if I will loose some external battle, still the final internal result is 
assured by Lord K¥¢£a Himself: 

neh§bhikrama-n§ªo ’sti      pratyav§yo na vidyate 
sv-alpam apy asya dharmasya      tr§yate mahato bhay§t

„In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advance-
ment on this path can protect one from the most dangerous type of fear.” 
(G¦t§ 2.40)  

¼§stras say, siddhanta alasa jana anartha to chade na, without understand-
ing of our Gau¨¦ya-siddh§nta, we cannot even uproot our material attach-
ments and sinful tendencies, what to speak of realizing K¥¢£a, siddh§nta 
vihina hoile k¥¢£e citta lage na—without knowledge of transcendental truth 
(siddh§nta), no one’s heart can ever be spiritually attuned with Lord K¥¢£a. 
At the same time, ¼r¦la R§m§nanda R§ya describes jñ§na-ª¡ny§-bhakti as 
the first stage of pure devotion which seriously attracts Lord K¥¢£a’s atten-
tion. So externally looks like a paradox, yet this is an eternal truth. 
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Just like a traveler which approach a big mountain, feels a sense of awe 
and reverence, realizing his own minuteness and insignificance in compar-
ing his limited size with the huge size of the mountain. In the same way the 
more we understand the spiritual science of sambandha-jnana, and realize 
the unlimitedness of K¥¢£a, the more we feel how infinitesimal and insig-
nificant we are, and how far, far away we must be from Him.  But actually 
this very negative but healthy feeling of humility, is attracting to us the 
grace of the Positive D¦na Bandhu K¥¢£a, which is always predisposed to 
the destitute humble and fallen.  

¼r¦la Prabhup§da explains in one of his brilliant purports that the Ve-
das are described as setu, which means „a bridge.” The Vedas are a bridge 
which leads a conditioned soul to the side of liberation. But at the same 
time, srutayo-vibhinna, scriptures are contradictory and can bewilder the 
reader with its contradictory instructions and hidden meanings.  

Therefore §c§ryav§n-puru¢o-veda, we should perceive the Vedas through 
an §c§rya spiritual master. But the position of the Guru is also not so easy 
to understand. From one side we have to perceive our spiritual master as a 
continuously advancing servant of Lord Caitanya, yadyapi §m§ra guru cait-
anyera d§sa. But at the same time we should always remember and know 
Him also as a plenary manifestation of the perfect Lord – that§pi j§niye §mi 
t§¯h§ra prak§ªa (Caitanya-carit§m¥ta Ýdi 1.44)  

In due course of our humble attempt to personally serve our spiritual 
master we give up some sentimental prejudices about the guru’s position, 
and start to discover some specifics about his quite human nature. This 
might lead to the mistake of familiarity. Yet, the very same innocent „im-
perfections,” humanlike qualities, moral character, and the kindness of 
heart that I observe in the human nature of my guru allow me to break 
through the walls of his official „divinity” and  become deeply attached to 
him on a personal level. This external neglect of his prakaªa  aspect allows 
me to love him internally as a person who has tastes, emotions, aspirations, 
and individual preferences. Quite contradictory but true.  

Externally we bathe, dress and feed our Deities, which might look made 
from some base metal and colors. But internally we depend on our De-
ity, glorify, serve and we pray to Them, pratim§ naha tumi s§k¢§t vrajendra-
nandana – my dear Lord, You are not a statue; You are directly the son of 
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Mah§r§ja Nanda. Externally we feel happiness, loudly chanting and danc-
ing in some hot k¦rtanas, but internally we feel a feeling of cold regret and 
separation with our Lord.  

Externally we are disgusted with modern India’s dirtiness, lack of organi-
zation and sometimes even nastiness from the part of Indians, during our 
visits to once greatest world civilization Bharatavarªa. But internally we ad-
mire the remnants of the oldest world Vedic culture in the form of temples, 
art, scriptures, music, and pray that one day we may grasp at list a little from 
the codes of brahmincal standarts of purity, and sad-§c§ra.  

Externally we even avoid looking, what to speak of smelling, the obnox-
ious smells on some Indian streets, going around and avoiding the skinny 
dogs and dirty eating stool hogs. But internally we feel surcharged and spir-
itually enlivened by the association with the Holy dh§ma, passing through 
the same streets, in the company of senior vai¢£avas during Vraja Ma£¨ala-
parikramas.  

Also I admit that sometimes not only externally but also internally, I was 
bewildered and depressed by the way our ISKCON was functioning locally, 
and on a global level. But still internally, I feel that I just don’t have another 
alternative and spiritual shelter in this world and I love ¼r¦la Prabhup§da’s 
movement with all of its organizational inexperience and imperfections:  

„How much I must criticize you, my Church (my ISKCON), and yet 
how much I love you! How you have made me suffer and yet how much I 
owe you. I should like to see you destroyed and yet I need your presence. 
You have given me so much scandal and yet you have made me understand 
holiness. Never in the world have I seen anything more obscurantist, more 
compromised, more false, yet never have I touched anything more pure, 
more generous, or more beautiful. How often I have felt like slamming the 
door of my soul in your face- and how often I  have prayed that I might 
die in your sure arms! No, I cannot be free of you, for I am one with you, 
even though not completely you. Then, too-where should I go?  To build 
another? But I cannot build another without the same defects, for they are 
my own defects I bear within me. And again, if I build one, it will be my 
Church (ISKCON), and no longer Christ’s (K¥¢£a’s). I am old enough to 
know that I am no better than others.”  

Dear Guru Mah§r§ja, being supported by your direct instructions, and 
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encouraged by your holy example and determination, I am getting strength 
and inspiration in my attempt to sacrifice my life completelly for Lord Cait-
anya’s movement. It is not an easy thing. Sometimes externally, I feel a 
scaring depressing insecurity for the short term future. Almost 20 years 
passed since I gave my youth to ¼r¦la Prabhup§da’s movement.  

Being busy with all kinds of service, I just didn’t care for a material ca-
reer, I didn’t care to have a house in property, I don’t have a regular finan-
cial income, I didn’t get a high academic education, I do not wear opulent 
clothes, and serving for years in different countries and speaking three lan-
guages, I even do not have an identification with a particular nationality. 
Things which provoked a lot of heavy criticism from the part of my parents, 
sister, former friends and even some new unexperienced devotees and con-
gregational members to whom I have to preach.  

But deep in my heart I feel some undescribable by plain words spiritual 
feelings, emotions and happiness, which I never describe openly and which 
intensifies even more, when I am thinking about my long *real* future.  

I just hope that in that, real future, when I will quit my body, with your 
grace and blessings, ¼r¦la Prabhup§da will find me, and will reward with his 
matchless gift, for taking his instructions seriously, and not spoiling my hu-
man life by investing my limited energy and time, in ashes, stool, or worms 
- the unavoidable future of our material temporary bodies, fallible soldiers 
of our families, and worldly rotting opulence.  

Aspiring to always feel those contradictory feelings, 
your humble servant.
R§dh§ Govinda d§sa (Oradea, Romania)

R§dh§ K¥¢£a d§sa
Kedves Mah§r§ja!

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

Többször elhatároztam, hogy megírom a felajánlást neked, aztán nem 
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történt meg, majd végül megérkeztél Új Vraja-dh§méba, India után. Örü-
lök, hogy megérkeztél. Örülök, hogy itthon vagy. 

Amíg nem voltál itthon, mindig tervezgettem, hogy majd ezt megbe-
széljük veled, meg majd azt megbeszéljük veled, és elmesélem neked, hogy 
mennyi csodás élménnyel és tapasztalattal lettem gazdagabb Mumbaiban, 
R§dh§n§tha Mah§r§ja templomában, és hogy mi történt az Öko-völggyel 
kapcsolatban, meg még sok minden más is volt a fejemben. Aztán meg-
érkeztél, volt egy csodálatos k¦rtana, egy különleges lecke, amit tartottál. 
Akartam szólni hozzád pár szót a lecke után, de azt sem tudtam, hogy hol 
kezdjem, aztán végül nem mondtam semmit.

Az elmúlt évben nagyon sok dolog történt és annyira nehéz visszaemlé-
kezni is, hogy sokszor van egy olyan érzésem, mint ha már nagyon rég óta 
itt lennék a farmon, pedig csak 3 éve költöztünk ide. Mielõtt ide jöttünk 
volna, azt gondoltam, hogy unalmas lehet a farmon élni. Alig történik vala-
mi, jön egy pár vendég, kertészkedünk, megfejjük a teheneket aztán ennyi. 
Nyugodt, egyszerû, egyhangú, hétköznapi. Nem kellett hozzá sok idõ, hogy 
rájöjjek, ez nem így van. Ha jól emlékszem úgy kb. 2 hétbe telt. Utána – 
gondoltam – majd egy kicsit lazítunk... Tévedtem... szerencsére. Most, 3 
év távlatából nézve, még soha nem volt korábban ennyire mozgalmas az 
életem, a szolgálatom. Örülök, hogy ilyen sok lehetõségem van szolgálatra.

Egy alkalommal beszélgettem lelki tanítómesteremmel. A szolgálatról 
beszélgettünk. Én mondtam, hogy nem tudom K¥¢£át szolgálni. Amikor 
végzem a szolgálatomat, nem arra gondolok, hogy ezt K¥¢£áért végzem. Én 
a bhaktákat akarom szolgálni, azt szeretném, hogy õk legyenek boldogok 
és elégedettek. Amikor végzem a szolgálataimat, akkor te jársz a fejem-
ben. Vajon ezzel elégedetté tudom-e tenni ¼ivar§ma Mah§r§ját és Govinda 
Mah§r§ját, a lelki tanítómestereimet. Reménykedem, és sokszor imádko-
zom R§dhe-¼y§mához, hogy a szolgálataimmal hadd tudjak elégedettséget 
okozni nektek. Ez a vágyam. 

Mah§r§ja, szeretném megköszönni a lehetõséget és a menedéket, amit 
nyújtottál és nyújtasz mindig azáltal, hogy ide engedtél Krisna-völgybe és 
azáltal, hogy ilyen sok szolgálatot adsz.

Mégegyszer köszönöm!

Jelentéktelen szolgád: R§dh§ K¥¢£a d§sa
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R§dh§-k§nta d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked, megjelenési napod alkalmá-
ból!

Az idõ cakrája ismét lépett egyet elõre saját útján. Mindez félelemmel 
tölti el azok szívét, akik saját érzékeik kielégítésére törekszenek. A tiszta 
bhaktákat azonban nem érinti, mivel mindig az úr odaadó szolgálatába me-
rülnek. Sõt, az idõ ezen lépései egyre érettebbé teszik a bhakták odaadá-
sát, aminek eredményeképpen egyre jobban megnyilvánul az Úr K¥¢£a és 
transzcendentális környezete. Az Úr K¥¢£át és dh§máját a tiszta bhakták 
megnyilvánítják azok számára, akik vonzódnak a csalóka anyagi megnyil-
vánuláshoz.

Új Vraja-dh§ma már 15 éve létezik, s a bhakták gyakran kérdezték, hogy 
hol van a Govardhana-hegy vagy a Yamun§ folyó. A tavalyi évben ke-
gyesen megnyilvánítottad számunkra, hogy hol végzi a kedvteléseit az Úr 
K¥¢£a szeretett gop¦jaival. A n§ma-ha±±a tábor alkalmával bemutattad ezeket 
a helyeket és kedvteléseket, s elmagyaráztad hogy nyilvánul meg a dh§ma. 
Ahol a bhakták tiszta odaadással imádják az Urat, ott megjelenik transzcen-
dentális környezetével együtt. Néhány éve elhoztad R§dh§ ¼y§masundarát, 
hogy elfogadják Magyarországon a bhakták szolgálatait, most pedig be-
mutattad, hogy hol végzi az Isteni Pár transzcendentális kedvteléseit Új 
Vraja-dh§mban. Emellett pedig könyveidben és leckéiden keresztül meg-
tanítod, hogyan szolgálhatjuk tiszta odaadással R§dhe-¼y§mát. Legutóbbi 
könyvedben, a ¼uddha-bhakti cint§ma£¦ban elmagyaráztad, hogy az odaadás 
különbözõ szintjein át hogyan érhetjük el a tökéletességet. Könyvednek 
utószavában azt írod:

„Egyetlen út vezet Hozzátok (R§dhe-¼y§ma), a neve: tiszta odaadó szol-
gálat.” Te ezt a tiszta odaadó szolgálatot tanítod nekünk, saját példádon 
keresztül. Megtanítottad, hogy mit jelent az odaadó szolgálat, hogyan szol-
gáljuk R§dhe-¼y§mát, valamint megnyilvánítottad az úr kedvteléseinek 
helyszíneit. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu is azt az utasítást adta R¡pa és San§ta 
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Gosv§m¦nak, hogy írjanak az odaadás tudományáról és nyilvánítsák meg 
V¥nd§vanában az Úr kedvteléseinek helyszíneit. Nyomdokaikat követve te 
is ezt tanítod nekünk. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazért, amit teszel értünk. Bár nem 
vagyok rá alkalmas, kegyedbõl mégis ajánlhatok egy kevés jelentéktelen 
szolgálatot neked.

¼r¦la Viªvan§tha Cakravati çh§kura így ír V¥nd§vana dicsõségérõl:

na yoga-siddhir na mam§stu mok¢a
vaiku£±ha-loke´pi na p§rªadatvam

pram§pi na sy§d iti cet tar§° tu
mam§stu v¥nd§vana eva v§sa¤

„Nem törõdöm a misztikus hatalommal, nem sajnálom, ha nem jutok 
el a személytelen felszabadulásig vagy nem lakhatok az idõk végezetéig 
Vaiku£±halokán, sõt, még az sem baj, ha sohasem nyerem el a bhagavat-
premát. Amíg ¼r¦ V¥nd§vana-dh§mában élhetek, nincs számomra semmi, 
amit bánnék.”

Kérlek, fogadd el jelentéktelen törekvéseimet az odaadás útján, és ke-
gyesen engedd meg, hogy mindig Vraja-dh§mában szolgálhassalak.

Jelentéktelen szolgád: 
R§dh§-k§nta d§sa

R§dh§-ku£¨a dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Évrõl évre írjuk a felajánlásainkat, és – bár úgy tûnhet – mégsem 
ismétlõdnek a szavak. Bár a hála, a köszönet, a szeretet szavainak folyama 
mossa lótuszlábaidat, a tartalmuk, a hangulatuk mindig változik.

Most is ez jár a fejemben, miközben ezt a felajánlást írom. A tisztelet, a 
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hála, a köszönet és a szeretet vegyített érzései hatják át a szívemet. Egyszer 
egy leckén azt mondtad, hogy a magyarban csak egy szó jelöli a szeretet 
kifejezést, ellentétben a szanszkrittal, ahol több szó is van a szeretet hangu-
latainak, árnyalatainak kifejezésére. Akkor hogy is tudhatnánk, mik ennek 
a szónak a titkos és különbözõ erõsségû rugói? Meg lehet tudni, ha valaki 
K¥¢£a-tudatos, és tudást kap a lelki tanítómestertõl. Te tudod, érzed, és 
adod mindenkinek, így nekem is. 

Hosszú ideje figyelem a napjaidat: tetteidet minden pillanatban tisz-
ta K¥¢£a-tudatod, R§dhe-¼y§ma iránt érzett igaz szereteted, ¼r¦la 
Prabhup§dában való feltétlen bizalmad hatja át – a legnagyobb feladatoktól 
a legkisebbekig. Sokszor betegen, lázasan, fájó torokkal tartod soha el nem 
felejthetetlen k¦rtanáidat, öltözteted R§dhe-¼y§mát, és részt veszel a sok 
gyûlésen. Szereteted, kegyed kormányával navigálod Új Vraja-dh§ma hajó-
it. Sokszor szél ellen vagy viharban, de mindig sikeresen. Emlékszem, egy-
szer egy nagy teszten estem át évekkel ezelõtt. A K¥¢£a-tudatos életvitelem 
elõtti dolgaimból valami nagyon visszaköszönt. Teljesen kétségbeestem. Te 
akkor nagyon lázas voltál, és enni sem nagyon tudtál. Akkor kezdett érni 
a szõlõ a környéken, és vittem neked pár fürtöt.  Csöndben – hogy ne za-
varjalak – odaadtam a szolgádnak, közben meghallottam a lépteidet, ahogy 
jöttél lefelé a lépcsõn. Lázas szemekkel, a betegségtõl bágyadtan rám néztél, 
és azt kérdezted: 

– Hoztál valamit?
– Igen, Guru Mah§r§ja, egy kis szõlõt.
– Pras§dam? – kérdezted.
– Nem, Guru Mah§r§ja, most loptam neked.
Apró mosoly jelent meg az arcodon, és így szóltál:
– Köszönöm, akkor elõbb ajánljuk a m¡rtiknak. 
Aztán azt kérdezted tõlem:
– Te jól vagy?
– Kutyául vagyok, Guru Mah§r§ja.
– Kutyául? Az mit jelent?
– Hát hogy nagyon rosszul érzem magam a bõrömben.
– Gyere fel – mondtad, és én utánad kullogtam.
Leültél az ágyra, kérted a c§darodat, és megkérdezted mi a baj. Orvo-

soltad a lelki „fekélyemet”, pedig egyáltalán nem akartalak zavarni. De te 
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láttad rajtam, hogy sürgõsségi eset vagyok, és félretéve beteg állapotodat, te 
lettél az orvos – a lelki orvos. Már másnapra rendezõdtek bennem a dolgok, 
és minden azzal kapcsolatos probléma tovaszállt. 

Igen. Nincsenek szavak, melyek hozzád méltóak, mert szegényesek, és 
nem fejezik ki a valóságot. Azóta is – átmenve annyi testtel kapcsolatos 
problémán – mindig mellettem álltál, és segítettél, néha nagyon egyszerûen, 
néha megdöbbentõen. Soha nem kiabáltál velem, nem szidtál keményen, 
mert tudtad, belehaltam volna, illetve az egóm nem bírta volna ki. Csak 
mindig vezettél, rengeteg energiát rám fecséreltél, és kegyekkel teli „ko-
sarad” mindig felém nyújtottad. Csak rajtam áll, hogy mennyit veszek ki 
belõle. Azt hiszem, nem tudok sokat kivenni, hiába markolok bele, kifo-
lyik az ujjaim közül. Ekkor szinte hozzám vágod a kosár kegy tartalmát, 
csakhogy lóduljak már elõre a R§dhe-¼y§mához vezetõ úton. Sokszor írtad: 
R§dhe-¼y§ma eva kevalam. Akkor lesz igazán sikeres az életem, ha egyszer 
megértem e négy szó jelentését. Akkor talán téged is boldoggá tudlak tenni 
azzal, hogy lelki kosarad nekem szánt tartalmát, a kegyet elveszem és meg-
valósítom. Köszönök mindent, Guru Mah§r§ja.

Jelentéktelen kegyvadász szolgád: 
R§dh§-ku£¨a dev¦ d§s¦

R§dh§-n§ma dev¦ d§s¦
Hare K¥¢£a Guru Mah§r§ja!
                                          

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

A legsötétebb tudatlanságban születtem, de  lelki tanítómesterem a tu-
dás fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat aján-
lom neki.

,,A ªara£§gati az igaz bhakták élete” mondja Bhaktivinoda çh§kura a 
versében. R¡pa és San§tana Gosv§m¦ lótuszlábait átölelve könyörög, hogy 
tegyék a legjobb emberré azzal, hogy a ªara£§gatit megtanítják neki.
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Guru Mah§r§ja, a ªara£§gati – a meghódolás –  hat értékes eleme az alá-
zatosság, az önvaló átadása, annak elfogadása, hogy az Úr az egyedüli fenn-
tartónk, abban való hit, hogy K¥¢£a biztosan meg fog védelmezni, olyan 
cselekedetek végzése, amelyek kedvezõek a tiszta odaadásnak, s az olyanok 
elutasítása, melyek gátolják a tiszta odaadást. E hat ékkõ a te szívedet is 
díszíti.

Az Úr Caitanya Mah§prabhun keresztül szállt alá a meghódolásnak ez a 
folyamata. A tanítványi láncolat tagjai pedig hûen követik azt. Napi gya-
korlataidban, szolgálatodban ezt tanítod nekünk. A vai¢£aváknak, az igaz 
bhaktáknak ez az életük. 

Tiszta odaadásod, K¥¢£ába vetett hited, önvalód átadása Neki, az, hogy 
bizalmat érzel Benne, s hogy a sikert és nehézséget kiegyensúlyozottan foga-
dod, az anyagi világban lévõ feltételekhez kötött élõlények fölé emel. Mégis 
egyetlen vágyad van, elégedetté tenni K¥¢£át. Alázatosan követed a vá-
gyait. Tanítod nekünk, hogyan hódoljunk meg, hogyan legyünk eszközök 
K¥¢£a kezében.

Szolgálatod felelõsségteljes:
,,A lelki tanítómester azzal törõdik, hogy a bhakták, akik meghódoltak 

elõtte, mint az Úr képviselõje elõtt, fejlõdjenek a lelki életben.” (CC. Ýdi l. 
1. 47.)

Szerencsések vagyunk, hiszen kapcsolatba kerülhettünk veled. K¥¢£a 
Felsõlélekként és általad irányít bennünket a lelki megvalósítás felé: ,, Az 
Úr K¥¢£a Felsõlélekként, és az Úr legkiválóbb bhaktájaként nyilvánul meg.” 
(CC. Ýdi l. 1. 47.)

Mindezeken elgondolkodva apránként megértem Bhaktivinoda çh§kura 
versét:

ªuddha-bhakata-cara£a-re£u,
bhajana-anuk¡la

bhakata-sev§, parama-siddhi,
prema-latik§ra m¡la                                                                

 
A tiszta bhakták lótuszlábának pora kedvezõ az odaadó szolgálathoz, míg 

a vai¢£avák szolgálata maga a legfelsõbb tökéletesség, és az isteni szeretet 
zsenge növényének gyökere. (¼ara£§gati 3. ének)
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Guru Mah§r§ja! Meghódolásod, felelõsséged, melyet értünk vállalsz, 
mély tiszteletet ébreszt bennem. Boldog vagyok, hogy szolgálhatlak, hogy 
a te irányításod alatt végezhetem a szolgálatomat, s hogy te tanítasz a meg-
hódolás mûvészetére.

Minden dicsõséget neked, Guru Mah§r§ja!

Lótuszlábad porára vágyó szolgád: 
R§dh§-n§ma dev¦ d§s¦
 

R§dh§n§tha d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obesiances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da. All 
glories to you.

I have just read a new set of vai¢£ava aparadhas entitled The Sacred 
Thread: Hinduism in its Continuity and Diversity. Yes, it is supposed to be a 
book written by a famous English historian of Hinduism translated to many 
languages all over the world. It is mere nonsense, that kind of nonsense 
that makes you enraged. The author writes lengthy paragraphs about Lord 
Caitanya and His movement without understanding a hint of the message 
of our dearest Lord. 

I remember once, when we talked about a Hungarian scholar’s opinion 
about K¥¢£a, you became so angry by shouting: “How does she dare to 
say that? Was she there?” It happened some ten years ago, but I still re-
member your sacred anger, when I read some “scientific” nonsense about 
Vai¢£avism. your enthusiasm, your anger, your vehemence is a constant 
fuel for me in my service. Obviously, I am also disgusted by these materialis-
tic interpretations, these nonsensical offenses against the only Hope of our 
fallen humankind. But I am also enthusiastic in these cases, since it shakes 
me up from my rather dull daily routine. It makes me remember of your 
ever-going service to ¼r¦la Prabhup§da, to your most respected Spiritual 
Master. And it makes me remember how deeply I can sink into my material 
errands. 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

336

R¡pa Gosv§m¦ starts the enumerating of auspicious characteristics of 
devotional service by uts§h§t, enthusiasm. As I remember, I was really en-
thusiastic twelve years ago, when I joined your service. Years passed by, and 
because of the impurity of my service and of my motivation, I lost respect 
and I lost some of this enthusiasm, but you never let me lose it all. Some-
how, you were always in front of me, always behind me, always there in the 
most difficult moments. And I could always remember you enthusiastic, 
wise, wonderful face, when I was most in dearth of it. you more and more 
often say that your energy is withering away. Is it possible that you are not 
conscious of the fact that a smile or a glimpse of yours can move stones? A 
new devotee has just told me that if you start singing k¦rtana the world stops 
and stands still in wonder. Dear Guru Mah§r§ja, you are an eternal source 
of my enthusiasm, you are an eternal source of our devotion, you are our 
eternal uproar of the encouraging Conch in the battle against the darkness 
of ignorance. 

The sacred thread of our devotion is in your most dear hands. your ges-
tures, your encouraging, your just punishments are all in the service of our 
spiritual advancement. As the Ga¯g§ Dev¦’s purity stems from the touch 
of the toe of the Supreme Personality of Godhead, the spiritual strength 
and value of our service stems from your hands. These hands delivered 
me again the thread. I will try to serve you by building a strong uphold of 
vai¢£ava science to defeat those educated demons discrediting the sacred 
thread of our most precious samprad§ya.   

your enthusiastic servant,
R§dh§n§tha d§sa

R§dh§r§dhya d§sa
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Felajánlom tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának! Minden dicsõséget neked!

Szeretném megköszönni neked mindazt, amit értünk teszel. Azt, hogy 
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megnyilvánítod számunkra itt a lelki világot, azt, hogy sok szeretettel és 
törõdéssel vigyázol ránk.

Számtalanszor látom, hogy mennyit áldozol másokért, hogy tetteid mind 
arról szólnak, hogyan segíts másokon. Látom, hogy mindig van idõd a prob-
lémáinkra, hogy mindig kész vagy mindent félretenni, és velünk lenni, ami-
kor szükségünk van rád.

Fogod a kezünket, és vigyázva vezetsz R§dhe-¼y§ma felé, bíztatsz, ha 
fáradtak vagyunk, és húzol, ha nem bírjuk tovább. Amikor arra gondolok, 
hogy R§dhe-¼y§ma társasága helyett itt vagy, hogy bennünket segíts, akkor 
nem tudok mást tenni, mint újra és újra a hódolatomat ajánlani neked.

A mesterünk vagy. Mestere annak a tudománynak, hogyan legyünk szol-
gák. Mestere a mûvészetnek, hogy tegyük életünk minden pillanatát egy 
felajánlássá. Mestere annak a titoknak, hogyan zárjuk a szívünkbe R§dhe-
¼y§mát.

Köszönöm, hogy ezekre tanítasz.

Egy csodálatos mester jelentéktelen szolgája:
R§dh§r§dhya d§sa

R§dh§r§£¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§jának, 
aki nagyon kedves az Úr K¥¢£ának, és Õ lótuszlábainál keresett menedé-
ket! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§danak!

Idén talán eddig a legnehezebb felajánlást írom. Nem mintha téged ne-
héz lenne dicsõíteni, de nem akarok nagy szavakat írni. Tudom, inkább 
azzal tettelek volna elégedetté, ha az életem egy példa lett volna, egy fel-
ajánlás Új Vraja-dh§mának és R§dhe-¼y§mának. Ha szilárd hittel tudtam 
volna fogadni mindent, amit K¥¢£a ad, még a nehézségeket is az Õ szeretõ 
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gondoskodásának tekinteni. Sajnos megbuktam ebben, de te, látva gyen-
geségemet, mégsem utasítottál el. Köszönöm végtelen kegyedet, hogy bár 
csalódást okoztam neked, mégis újabb esélyt adsz a lelki életben, továbbra 
is segítesz, nem veszed le rólam a kezed.

 Nemrég egy leveledben azt írtad, hogy ahelyett, hogy mindig más hely-
zetre vágynánk, az adott helyzetben kell megtanulnunk K¥¢£a-tudatosnak 
lenni. Most próbálom elfogadni ezt a helyzetet, és értékelni. Eddig csak új 
Vraja-dh§ma ás R§dhe-¼y§ma létezett számomra. Azt gondoltam ott van a 
hely, ahol a K¥¢£a-tudatot lehet gyakorolni. Most kezdem látni, hogy ¼r¦la 
Prabhup§da missziója, s a te prédikálásod gyümölcsei mindenhova elérnek. 
Látom, hogy ¼r¦ ¼r¦ Day§l Nit§i-Vijaya Gaur§¯ga és a bhaktái is milyen 
csodálatosak. Milyen sokat dolgoznak érted és ¼r¦la Prabhup§dáért, mennyi 
új és komoly bhakta van. Mindez a te dicsõségedet tükrözi. Persze a fõ me-
ditációmban az a kép él rólad, ahogyan Új Vraja-dh§mban vezeted a Nava-
Vraja-Mandala parikramát, s ahogy ott megnyilvánítod a szent helyeket, 
R§dhe-¼y§ma kedvteléseinek helyeit. 

Yudhi¢±hira Mah§r§ja mondja Vidurának a ¼r¦mad-Bh§gavatam 1.13.10. 
versében:

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 megszemé-
lyesült szent helyek. Mivel a szívedben hordod az Istenség Személyiségét, 
minden helyet zarándokhellyé változtatsz.”

¼r¦la Prabhup§da írja a magyarázatban, hogy „az Úr jelenlétét tisz-
ta bhaktái érzékelik és nyilvánítják meg”, s hogy „Tetteikkel az Úr tiszta 
bhaktái mindent zarándokhellyé tudnak változtatni, s a szent helyek csupán 
miattuk érdemlik meg az elnevezést.” „A szent helyek szerte a földön azért 
vannak, hogy megtisztítsák az ember beszennyezett tudatát egy olyan lég-
körrel, melyet az Úr tiszta bhaktáinak jelenléte hat át”.

Guru Mah§r§ja, te mindenkit megpróbálsz R§dhe-¼y§ma szolgálatába, s 
a róluk való meditációba bevonni, azért, hogy mindannyiunk életében s szí-
vében Õk legyenek a központban. Köszönöm ezt a végtelen erõfeszítésedet. 
Bár személyesen csak egy kis részén tudtam ott lenni ennek a parikramának, 
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azóta is legtöbbször ezt hallgatom, vagy hallgatjuk R§dh§-¼y§mával, mert 
õ is nagyon szereti, fõleg a Govardhana-parikramát hallgatni. Uddhava-
ku£¨ánál mondod, hogy milyen szerencsés, aki V¥ndávanban vagy aki Új 
Vraja-dh§mban lakhat Girir§jához közel.

Kérlek, add a kegyedet, hogy egyszer képes legyek majd én is Új Vraja-
dh§mban lakni, R§dhe-¼y§mát, Govardhana-L§lt s a bhaktáikat szolgálni. 
Addig is az Õ dicsõségüket hirdetni.

Szolgád: 
R§dh§r§£¦ dev¦ d§s¦

R§dh§ Vallabha d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked és isteni megjelenési napod-
nak!

Szeretnélek én is dicsõíteni téged ezen a szent napon, de elvesztettem 
minden képességemet, hogy megfelelõ szavakkal magasztaljalak. 

Nagyon kegyes vagy az elesett lelkekhez. Mindig azon meditálsz, hogy 
elégedetté tedd ¼r¦la Prabhup§dát, és hogy sok-sok lelket tudjál kapcso-
latba hozni az odaadó szolgálattal és K¥¢£ával. Páratlan erõfeszítéseidnek 
és eltökéltségednek köszönhetõen egy virágzó K¥¢£a-tudatos mozgalmat 
hoztál létre Magyarországon. A világ történelemkönyvének egy csodálatos 
aranyszínû fejezetét köszönhetjük neked. E fejezet legértékesebb kincse tisz-
ta és transzcendentális szíved, amely olyan, mint egy surabhi tehén transz-
cendentális tõgye. Bármit képes kiárasztani, ami elégedetté teszi K¥¢£át, és 
minden, ami kiárad belõle, a Legfelsõbb Úr örömét váltja ki. Olyan, mint 
egy kívánságteljesítõ fa, ami állandóan K¥¢£a örömét keresi, menedéket 
adva megannyi kedves bhaktának, akiknek élete szintén az odaadó szolgá-
lat, a k¦rtana, a k¥¢£a-kath§ és a prédikálás. S ha valamelyik hallgatód mégis 
elkóborol, hogy máshol keresse az „igazi” boldogságot, akkor egy fánál is 
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türelmesebb módon várod, hogy visszatérjen, és újra csatlakozzon a lelki 
családjához. Te vagy a mi lelki Apánk, mi pedig a te lelki gyermekeid. 

Bárcsak én is megkaphatnám újra kegyed sugarát, hogy minél gyorsab-
ban befejezhessem, anyagi létbeli bolyongásaimat!

Haszontalan szolgád: R§dh§ Vallabha d§sa

R§dhik§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lótusz lábaid elõtt! Minden dicsõséget 
isteni személyednek! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden 
dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ Day§l Nit§i-Vijaya Gaur§¯gának! Minden dicsõséget ¼r¦ 
¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának!

A katolikus egyházban a szenteket csak 50 évvel a haláluk után ismerik 
el. Egy egész, legtöbbször gyötrelmes életút kell ahhoz, hogy valakit szentté 
avassanak. Mivel az ilyen tisztaéletû vallásos személyeknek csak eltávozá-
suk után ismerik fel a jelentõségét, megfosztják a hívõket a személyes társu-
lás lehetõségétõl. Szerencsére ez a K¥¢£a-tudatú mozgalmunkban másképp 
van. Már most is találkozhatunk szentekkel és közvetlenül élvezhetjük 
a társaságukat. A vai¢£ava szentekkel való együttélés és szolgálat része a 
gaudiya-vai¢£ava kultúránknak és a bhakti-yoga folyamatának. S§dhu-sanga. 
Tanítványi láncolatunk tagjai mind kiváló, szentéletû vai¢£avák voltak, 
mégis a szentség, mint olyan, megmaradt volna India határain belül, ha 
¼r¦la Prabhup§da el nem indul Nyugatra. Korunk kimagasló vai¢£ava szent-
jének lelki potenciája sok õszinte tanítványát is szentté változtatta.  Az én 
kedves lelki tanítómesterem is közéjük tartozik. 

Nem nehéz téged felismerni, Guru Mah§r§ja, hiszen a Kali-yuga sötét 
mocskától eléggé jól elkülöníthetõen, lenyûgözõ személyiséged csak úgy 
ragyog. Csak megpillantani téged, az is olyan felemelõ érzés. Gyönyörû 
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bhajanáid gondolataimat egyenesen a lelki világba röpítik. Persze az érzel-
meken túl, konkrét bizonyítékaim is vannak.

A Bhagavad-g¦t§ban (4.8) ¼r¦la Prabhup§da elmagyarázza, hogy a s§dhu 
olyan szent ember, aki teljes mértékben rendelkezik a bhakta tulajdonságai-
val és mindig 100%-ban K¥¢£a-tudatban cselekszik. Képes bárhol csöndben 
leülni és K¥¢£án meditálni, nem vágyik anyagi örömökre, mert a belülrõl 
fakadó boldogságot ízleli. Az Úrtól kapott transzcendentális tudás révén 
tökéletességre tett szert. Különbséget tud tenni az Úr alsóbbrendû anyagi 
természete és a felsõbbrendû lelki természete között. Az anyagi világ há-
romféle szenvedése nem zavarja, a boldogság nem mámorítja, mentes a ra-
gaszkodástól, a félelemtõl és a dühtõl. 

Én korábban nem találkoztam szent emberekkel, nem is sejtettem, hogy 
ma is élnek közöttünk. Nagyon szerencsés vagyok tehát, hogy szent életû 
Guru Mah§r§jom, a te közeledben élhetek és szolgálhatlak téged. Tanítá-
said által váltak a transzcendentális témák érthetõvé számomra és amikor 
a társaságodban vagyok, vagy a leckéidet hallgatom, képes vagyok a maguk 
valójában szemlélni a dolgokat.

Úgy tûnik, itt a földön az avatatlan személyek elõtt rejtve maradnak 
a bölcsek, helyettük inkább a filmsztárok népszerûek. Ám az univerzum 
felsõbb bolygórendszerében az Úr K¥¢£a sok milliárd bhaktája figyeli tevé-
kenységedet, és ha meglátnak, boldogan kiáltják: S§dhu! S§dhu! Én is velük 
éneklem dicsõségedet:

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

Ó, elmém, csak imádd a hiteles lelki tanítómester lótuszlábait. ¼r¦ Guru 
maga a megszemélyesült boldogság, mely K¥¢£a indokolatlan kegyébõl fa-
kad, s ennélfogva a kegy tárháza azon lelkek számára, akik az anyagi világban 
szenvednek. Õ tárja fel a transzcendentális tudást, a tiszta odaadást és az 
istenszeretetet. ¼r¦ Guru a bûnös, feltételekhez kötött lelkek megmentõje.

Szeretettel, örök szolgád: R§dhik§ dev¦ d§s¦
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Raghun§tha d§sa
Drága Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának! Minden dicsõséget neked!

Az elmúlt egy év nagy részében – az utóbbi fél évben – elsõsorban a be-
tegségemmel voltam elfoglalva, így az alábbi sorokban is nehéz volna meg-
kerülni ezt a témát. Kérlek, fogadd hát ezt a rövidített történetet alázatos 
felajánlásként lótuszlábaidnál.

A tanítások szerint a lelki tanítómester átvállalja tanítványa bûnös tette-
inek visszahatásait, és K¥¢£a ezekbõl a visszahatásokból annyit ad a gyakor-
ló tanítványnak, hogy abból tanulni tudjon és közelebb kerülhessen Hozzá. 
Ezt hívják k¥¢£a-karmának.

Az én mostani betegségem az asztrológiához értõk szerint benne van a 
horoszkópomban, és ez azt támasztja alá, hogy mindez az elõzõ életeim-
ben elkövetett tetteimnek a visszahatása. Mivel azonban hosszú hónapokig 
olyan állapotban voltam, hogy se a templomi reggeli programon nem tud-
tam részt venni, se gyakorlati szolgálatot nem tudtam végezni, a bhaktákkal 
is nagyon keveset tudtam társulni, és még R§dhe-¼y§ma darªanjában sem 
részesülhettem (még R§dh§¢±am¦n is csak egész nap a lakásban feküdtem 
tehetetlenül), arra kellett gondolnom, hogy ez egyfajta számûzetés is, ami-
ben sértéseim miatt van részem. 

Sokáig úgy tekintettem erre a betegségre, ami majd úgyis elmúlik vala-
hogy, mint eddig mindig, és utána mehet minden úgy tovább, ahogy addig. 
De a gyógyulás reményének sugara addig nem ragyogott rám, és R§dhe-
¼y§ma velem szembeni enyhülésének jele addig nem mutatkozott, amíg 
azért nem kezdtem imádkozni, hogy megérthessem, mit akarnak nekem 
tanítani ezzel. Amikor hosszú idõ után végre elõször ihattam újra szerete-
tük holdjának anyagi szenvedéseket enyhítõ hûsítõ sugarait, zokogásban 
törtem ki. Már nagyon ki voltam rá szomjazva! Persze azóta tudom, hogy ez 
a „számûzetés” is szeretetük egy másfajta megnyilvánulása volt, mert a célja 
az volt, hogy végül közelebb kerüljek Hozzájuk általa.
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Aztán egy olyan esemény történt velem, ami Krisna-völgyön kívül a mai 
világban teljesen elképzelhetetlen. Gaura ¼akti prabhu olyat tett velem, 
amit addig csak a szentírások lapjain a r§jar¢ikrõl olvashattam. Minden os-
tobaságom miatti hibámat elnézve pusztán a szeretet és a dharma elesettek 
védelmezésérõl szóló törvényének engedelmeskedve olyan önzetlen áldoza-
tot hozott értem – az Új Vraja-dh§ma-i bhakták közössége erejének jóvol-
tából –, amire saját erõmbõl valószínûleg nem lettem volna képes: egy igen 
költséges gyógykúrán vehettem részt.

Kedves Guru Mah§r§ja! Sok említésre méltó dolog történt még ennek 
kapcsán, ami a K¥¢£a-tudat tanításainak igazát támasztja alá, és R§dhe-
¼y§ma dicsõségét hirdeti. Azt emelném ki közülük, ami számomra a legna-
gyobb tanulság volt, mert korábban nem volt benne elég erõs hitem; azt, 
hogy bármi is történjék velem, legyen az akár nekem tetszõ, vagy akár nem, 
azt mindig és mindenkor R§dhe-¼y§ma rendezi el a számomra, és teszik ezt 
azért, hogy mindez a lelki fejlõdésemet szolgálja. Mikor ez eszembe jut a 
nehezebb pillanatokban, az elmém visszanyeri békéjét és a R§dhe-¼y§mával 
való kapcsolat boldogságát újra tapasztalhatom. Nincs semmi boldogítóbb 
és megnyugtatóbb dolog, mint hogy elfogadják Nekik végzett szolgálatom, 
még ha az jelentéktelen és hibákkal teli is.

Legdrágább lelki tanítómesterem! Köszönöm neked, hogy lehetõvé tet-
ted a számomra – és még annyi élõlény (ember, állat, növény) számára, hogy 
lefoglalsz az Õ odaadó szolgálatukban. Kérlek téged, hogy szeretõ apa mód-
jára ezután is nézd el nekem botlásaimat, és bocsásd meg, ha akaratomon 
kívül sértést követek el, és imádkozz, kérlek, értem is R§dhe-¼y§mához, 
hogy képes legyek méltóképpen viszonozni a jóságukat és a szeretetüket, 
amivel elárasztanak, és hogy sohase szûnjön meg Velük ez a kapcsolat, ami-
nek alapja a szolgálat. Még egyszer mindent köszönök, Guru Mah§r§ja: a 
sok áldozatot, amit hozol értünk! Vajon mikor jön el az az idõ, amikor úgy 
tudom szolgálni lelki tanítómesterem utasításait, mint ahogy ezt te teszed?! 
Minden dicsõséget neked!

Törekvõ szolgád: 
Raghun§tha d§sa
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R§jakum§r¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked 
ezen a csodálatos napon!

Az évek múlásával egyre jobban rádöbbenek, hogy nélküled nem megy 
semmi. Bármilyen tevékenységbe kezdek és rossz a meditációm, nem jól 
sikerülnek a dolgok. De ha megfelelõ az irányvonal és hozzád imádkozom, 
akkor jól sikerülnek a dolgaim. Sajnos nem tudok tudatosan élni. Még a mai 
napig is azokból a napokból élek, amikor veled lehetem. Láttam mi a példa 
mi az, amikor az ember K¥¢£a-tudatosan él. Bár ezt nem nevezném úgy, 
hogy tudom, mert nem tudhatom mert én nem tartok ott. Csak azt látom és 
érzem, hogy ez más, és sokkal jobb, mint ahogy én élek. Azóta  történt pár 
dolog az életemben, mely nem pozitív irányú fejlõdést eredményezett, de 
bárhogy is van, te mindig itt vagy, és tudom, hogy mindig számíthatok rád.  
Kérlek, add áldásidat, hogy mindig tudjak rád emlékezni, és megfelelõen, 
tudatosan élni. Kérlek, vigyázz ránk! Én is vigyázni szeretnék rád!

Jelentéktelen szolgád: 
R§jakum§r¦ dev¦ d§s¦
                                             

Bhaktin Rák Bori
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Pár nappal ezelõtt beszélgettem telefonon az egyik kedves ismerõsömmel. 
Azt mondta, a hétvégi népszavazás után a feszültség csak nõtt a társadalom-
ban, s az emberek teljesen meg vannak zavarodva. Épp Salgótarján belváro-
sában osztottunk, amikor ez az eszembe jutott, és arra gondoltam, milyen jó, 
hogy ebben a zavarban és kilátástalanságban, az Úr Caitanya kegyébõl, van 
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lehetõségünk kimenni az utcára, megállítani az embereket, eladni nekik egy 
„drága kincs” könyvet; osztani nekik pras§damot; énekeltetni velük a Hare 
K¥¢£át. Ezek mind önmagukban is csodálatos dolgok, s ha tudjuk, hogy 
igazán ezek mérséklik az anyagi létezés gyötrelmét, akkor ez nagy inspiráció, 
hogy minél odaadóbbak legyünk másokkal szemben. Ezt végiggondolva épp 
lelkesen kezdtük volna el az aznapi sa¯k¦rtanát, amikor három rendõr lépett 
oda hozzánk: „Jó napot hölgyeim! Az a probléma állt itt elõ, hogy lakossági 
bejelentést kaptunk, és önök most külön engedély nélkül nem gyûjthetnek 
itt adományokat, nem árulhatnak könyveket, egyszóval el kellene innen 
most menni! De ha ez nem jó így, akkor beülhetünk a kis kocsiba, én bevi-
szem önöket, elõállíttatom, és eljárunk másképp.” Hirtelen arra gondoltam, 
hogy ez az, most jönnek a régi szép idõk, amikor a bhaktáknak két ember 
között az utcán mindig nézni kellett jön-e rendõr a környéken, nehogy el-
kapják õket – igazi forradalom! Aztán próbálkoztam még jó útra téríteni az 
embert, de sajnos hogy nagyon nehéz elméje volt, így hát odébbálltunk – tíz 
méterrel. Nem is nagyon értettem a fellépést. Mondták a bhakták, hogy a 
misszió forradalma más lángokon lobog, így szóltam az önkormányzatnál 
egy emberünknek, aki egy konferenciáról rángatta ki a rendõrkapitányt, s 
kért magyarázatot az eljárásra. A kapitány persze mondta, hogy utána jár 
az esetnek, és elnézésünket kérte, hisz alkotmányos jogunk hittéríteni, és 
az önkormányzat amúgy is partnerünk az adománygyûjtésben, könyvosztás-
ban – két nappal késõbb egyébként pont az õ engedélyükkel osztottunk ott 
ételt. Mindenesetre elgondolkodtam a történteken, s azon, mennyire ked-
vez Kali a démonikus tulajdonságú személyeknek ebben. Egy leckén egyszer 
utaltál arra Guru Mah§r§ja, hogy ebben a korban, a jót rossznak vélik majd, 
a békést veszélyesnek, s a széprõl is más lesz az elképzelésük. Ezt éreztem 
akkor! ¼r¦la Prabhup§da nagyon szépen ír a anyagi energia által megté-
vesztett élõlény helyzetérõl a ¼r¦mad-Bh§gavatamban. Arról beszél, hogy a 
disznóélet szintjén a boldogság nagyon alacsony ingerküszöbû, hisz piszkos 
helyen élnek, minden pillanatot kihasználnak arra, hogy a nemi életbe me-
rüljenek, állandó félelem gyötri õket a létért való küzdelem során, s mégsem 
ismerik ezt fel. Így az ostobák között is a legostobább emberek nem fogják 
fel az anyagi szenvedést, s állítólagos boldogságban élik életüket anélkül, 
hogy az élet problémáiról kérdeznének. Ez történik most. Napról- napra 
szembesülök azzal, hogy a szentírások valódi, hiteles forrásként leírják mi 
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a létezés természete anyagi és lelki síkon egyaránt, s hogyan tudunk ezt 
megértve újra igazán szeretni K¥¢£át, az Egyetlent. Ezért hát nagyon fontos 
hallanunk (ªravanam). A könyvek segítenek ebben, de aki igazi tudással 
láthat el minket az egy áttetszõ közeg, az Úr hiteles képviselõje. A ¼r¦mad-
Bh§gavatam így ír errõl: 

„Kedves Uram, még ha valaki olyan sokáig élhetne, mint Brahm§, akkor sem 
tudná kifejezni háláját azért a jótéteményért, amit a reád való emlékezés jelent. 
Indokolatlan kegyedbõl eltávolítasz minden kedvezõtlen feltételt azzal, hogy Te 
nyilvánulsz meg kívülrõl,  mint lelki tanítómester, belülrõl pedig mint a felsõlélek.” 
(SB. 11.29.6)

Gurudeva! Te, aki az Úr tiszta bhaktája vagy, te segíthetsz csak abban, 
hogy megszabaduljunk az anyagi rabságból, s az odaadó szolgálat útján el-
érjük az Isten iránti szeretetet. Te, aki õszintén meghódoltál K¥¢£ának, s 
azt mondtad neki édes hangodon: „Kedves K¥¢£a, mától a Tiéd vagyok!”, 
csak te adhatsz erõt és kitartást, hogy mindig elõre nézzünk. Drága Guru 
Mah§r§ja! Az én materialista elmém azért imádkozik, hogy mindig veled 
lehessek, bárhol is járjak a világban.

nai¢§° matis t§vad urukram§¯ghri°
sp¥ªaty anarth§pagamo yad-artha¤
mah¦yas§° p§da-rajo-’bhi¢eka°
ni¢kiñcan§n§° na v¥£¦ta y§vat

Azokban, akik túlságosan vonzódnak a materialista élethez, nem ébred-
het ragaszkodás a rendkívüli tetteiért magasztalt Úr lótuszlába iránt, ha nem 
hintik be testüket egy olyan vai¢£ava lótuszlábának porával, aki tökéletesen 
mentes az anyagi szennyezõdésektõl. Az ember csak úgy szabadulhat meg 
az anyagi fertõzéstõl, ha K¥¢£a-tudatossá válik, és így menedéket keres az 
Úr lótuszlábánál.

 
Szolgád: 
Bhaktin Rák Bori
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R§mapriya d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances on this your vy§sa-p¡j§ day, all glo-
ries to ¼r¦la Prabhup§da.

Just lately I have bought the complete DVD series of ¼r¦la Prabhup§da 
every film of him ever taken.  The first thing that struck me was how ¼r¦la 
Prabhup§da was fixed totally on K¥¢£a and the second was how determined 
he was in carrying out the orders of his spiritual master to print and distrib-
ute books and to preach Lord Caitanya’s message, nothing and nobody was 
going to stand in his way in achieving this.

When I see you Guru Mah§r§ja I see this same determination, because 
of your love for your Spiritual Master and the belief that he installed in you, 
nothing or nobody is going to stand in your way. The example that you set 
is faultless the example that ¼r¦la Prabhup§da set was perfect and there 
is no doubt the examples through the parampar§ right back to K¥¢£a is  
flawless.

I was told once by your godbrother that for the introduction to the 
Bhagavad-g¦t§, ¼r¦la Prabhup§da sat down and wrote it straight off without 
notes.  At that time I had been coming to the Romford N§ma-ha±±a just for 
a short time, and to me this seemed just a bit too far fetched, but twenty 
years down the line, by your guidance and through your own books, I can 
see this was true and to me this is th parampar§ in action.

 Today we are celebrating your vy§sa-p¡j§, this will be the 20th time that I 
have done this and on each occasion I know that you take this opportunity 
to remind everybody that this celebration is just not for you. It is as much 
for your spiritual master as for every devotee’s spiritual master, for disci-
ples and aspiring disciples to glorify everyone in the disciplic succession but 
most ultimately to glorify K¥¢£a.

But Guru Mah§r§ja I am not that advanced, I can only see what is in 
front of my face and what I see is you and it is you that I glorify today and 
all the days, to me you are the embodiment of the disciplic succession, true 
to its meanings and its values, and I am proud to be your disciple.
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Please continue to give me your guidance and I hope love and perhaps 
in another twenty years I can also understand the true meaning of vy§sa-
p¡j§.

Love, 

Your Servant
R§mapriya d§sa

R§ma-vijaya d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ Gaura-
Nit§inak és ¼r¦la Prabhup§dának!

Kérlek, engedd meg nekem, hogy csatlakozzam a téged képesítetten 
dicsõítõ bhakták százaihoz ezen a fényes napon. 

Köszönöm neked, hogy a nevelõ, kijózanító templomi évek alatt min-
dig szigorúan jelezted a fõbb anartháimat, és kíméletlenül éreztetted velem, 
mielõbb fel kell adnom ragaszkodásaimat. 

Köszönöm neked, hogy megértetted velem, egyáltalán nem vagyok érett 
bhakta, és hosszú út áll elõttem a teljes megtisztulásig. 

Köszönöm, hogy meggyõztél arról, ne vállaljak túl sok felelõsséget, csak 
annyit, amennyit elbír az elmém. 

Köszönöm, hogy kivettél a pozícióból, amely oly sok bhakta számára ve-
szélyt jelent az egyszerû, józan lelki élet gyakorlásában.

Köszönöm, hogy olyan helyzetbe irányítottál, ami kevesebb kockázattal 
jár számomra. 

Örök szolgád: 
R§ma-vijaya d§sa 
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Ras§lik§ dev¦ d§s¦
Drága Guru Mah§r§ja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget ennek a legkülönlegesebb napnak, ami 
megörvendezteti oly sok bhakta szívét!

Végre ilyenkor túlcsordulhat a szeretetünk óceánja és végre nem „csak” 
egymás közt dicsõíthetünk téged. Ilyenkor ezek a felajánlások oly sok bhakta 
szívébe öntenek reményt: „lehet, hogy egyszer én is ilyen helyzetbe kerülhe-
tek, és én is végre már tanítványként (Guru Mah§r§jám bizalmával felvér-
tezve) dicsõíthetem és szolgálhatom õt!”

Amikor közeledik a megjelenési napod, mindig felmerül bennem, hogy 
mi legyen az a pillanat, amit kiemelkedõen szeretnék neked megköszönni 
– ugyanis az egész életem értelmét te adtad meg nekem azzal, hogy mindig 
kedvesen lefoglalsz R§dhe-¼y§ma szolgálatában! Az idei év nekem most 
többszörösen is különleges, mert most tudok köszönetet mondani neked 
azokért a hihetetlen dolgokért, amit tavaly kaptam tõled.

Megpróbálom sorrendbe szedni – remélem sikerül úgy, hogy ne legyen 
túl hosszadalmas.

Az év elsõ felében sikerült nekem is belekóstolnom a mézbe – amit a 
sa¯k¦rtana yañja jelent, és amit eddig csak kívülrõl az üveget nyalogatva 
próbáltam kóstolgatni. Örök hálám ezért neked, és azért is, mert mindig 
segítesz nekem, bármikor segítséget kérek tõled! Sõt még akkor is, ami-
kor nem is kértem csak érezted, hogy most kell egy-egy instrukció, hogy a 
megfelelõ irányba tudjak menni.

Te nekem igazából az apukám vagy, mert bármit is teszek a saját kis ugri-
bugri, szeleburdi és vigyorgós módomon, mindig úgy adsz instrukciót, hogy 
az elmeállapotomtól függetlenül mindig el tudjam fogadni. Ezt csak csak az 
tudja megtenni, aki igazán ismeri azt, akit rábíztak.

Amikor hamarabb befejeztem a maratont, te nem szidtál le, pedig egy 
kicsit arra számítottam, de mivel te vagy az Úr legbensõségesebb szolgája, 
és mivel a lelki tanítómester kegye nélkül egyáltalán nem vagyunk képesek 
fejlõdni a lelki életben, ezért ahogy K¥¢£a mindig is szokta, egy elrendezés-
sel egyszerre több dolgot is elrendez:



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

350

 1. Amikor a vratáddal a bhakták védelmét kérted, pont olyan helyzetbe 
voltam, hogy úgy éreztem, ha most nem megyek haza, soha többet nem fo-
gok tudni sa¯k¦rtanozni! És akkor K¥¢£a elrendezte a dolgokat, hogy tényleg 
haza kelljen jönnöm, és megmaradjon a vágyam a könyvosztásra. 

2. Mindig vágytam rá, hogy egyszer veled énekelhesselek R§dhe-¼y§ma 
elõtt.

3. Nagyon szerettelek volna látni a vratád közben (mindenki azt mondta, 
hogy annyira erõt sugárzó vagy). Annyira éreztem, hogy nekem ez valamiért 
nagyon fontos! Mindig azért sírtam K¥¢£ának, hogy ezt nem láthatom és 
segítsen valahogy. 

4. A másik, amire már régóta vágytam, hogy megtapasztaljam milyen 
amikor szigorú vagy velem. Hát ez a vágyam is teljesült.

K¥¢£a kegyébõl ez a négy dolog olyan varázslatos és mindent elsöprõ 
pillanatban sûrûsödött össze, hogy ilyen boldogságot – minden túlzás nél-
kül – még sohasem tapasztaltam! Ez az a pillanat volt, amikor a karácsonyi 
dalokat énekeltük veled.

Annyira izgatott voltam (félve a szidástól, hogy hamarabb jöttem haza, 
az örömtõl, hogy veled énekelhetek, ráadásul karácsonyi Hare K¥¢£át, és a 
nagy vágyam beteljesülésében, hogy láthatlak a vrata közben).

Szóval nem tudtam mást csinálni, csak vigyorogtam, és a hab K¥¢£a tor-
táján, aki mindig fokozza a bhakták vágyát, hogy láthassák Õt: elkezdtél ve-
zényelni bennünket egy illatos virággal a füled mögött, gitárral a kezedben 
…ez annyira édes volt, hogy túlcsordult, és K¥¢£a áldását záporozta rám, 
amikor felkiáltottál: „Neked nincs semmi okod nevetni, menj ki!”

Aznap még megengedted, hogy bent maradjak, mert megígertem, nem 
nevetek, de jött a másnap. És amikor azt hittem, ez a boldogság már nem 
fokozható – persze megint kuncogtam, mint mindenki a boldogságtól – 
hirtelen rám kiáltottál, és még toppantottál is hozzá: „Menj ki azonnal!” 
Szikrázott a szemed, és én annyira szerettelek akkor, drága apukám. Akkor 
tudtam, hogy igazán elfogadtál engem, és nem voltam szomorú.

Amikor kijöttem, még ottmaradtam az ajtóban, hogy láthassalak. Aztán 
akartam neked gyorsan írni egy bocsánatkérõ sms-t, nehogy véletlen azt 
hidd, hogy téged nevettelek ki.

A férjem azt mondta, várjak, nyugodjak meg, várjam meg a megfelelõ 
alkalmat.
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Így miután hazaértünk, próbáltam alázatosan bocsánatot kérni tõled 
sms-ben, csak annyit írtam:Bocsánat! És te határtalanul kedvesen és ke-
gyesen azt írtad – ráadásul olyan gyorsan válaszolva, hogy teljesen meg-
döbbentem – „Legyél komolyabb. Ne szórakozz annyira, és akkor jobban 
tudod elmédet kontrolálni.” Ez volt az, amire a legnagyobb szükségem volt. 
Szerettem volna figyelmesebben japázni, szebben végezni a szolgálatomat. 
Ez az instrukciód volt az, ami mindenre választ adott.

Köszönöm, hogy újra – remélem jobb irányba – változhattam.
Ez egy régi mesében volt, de csak most nyert értelmet számomra a K¥¢£a-

tudattal és veled kapcsolatban: „Életem, halálom kezedbe ajánlom! Ren-
delkezzél életemmel, rendelkezzél hû szívemmel!”

Szolgád: 
Ras§lik§ dev¦ d§s¦

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

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

Gondolkoztam, mit is jelent az, hogy „felajánlást írni”. Mit tudok én fel-
ajánlani neked?

Nem vagyok jó szakács, nagy sa¯k¦rtanos, sõt, nem tudok szépen éne-
kelni, zenélni, festeni, m¡rtit öltöztetni, és még a szervezéshez sem értek. 
Egy egyszerû, hétköznapi anya, feleség, bhakta, szolga próbálok lenni. Persze 
minden mögött a te kegyed van, férjhez mehettem, adtál elsõ, majd máso-
dik avatást. Türelmed határtalan, mindig mehettem hozzád a siránkozása-
immal, aggodalmaimmal, megnyugtattál, kijavítottál.

A mai napig az a kedvenc jelmondatom, amit egyszer régen egy leveled-
ben írtál, amikor szokás szerint panaszkodtam neked: „Mit tehetünk mást, 
mint elfogadjuk sorsunkat?”

Valahányszor a férjem panaszkodott rám, te menedékedbe fogadtál, és õt 
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is erre nevelted. Mit ajánlhatok én fel neked? Azt a K¥¢£a-tudatban eltöl-
tött 16 évet, annak minden örömét, bánatát, könnyét, lelkesedését, a sok 
munkát, lemondását. Itt élhetek a farmon már 11éve.

A gyönyörû lányomat is a te kegyedbõl kaptam. Igen, mindent neked 
köszönhetek, a te transzcendentális, kifogyhatatlan kegyednek, amit rám 
zúdítasz, pedig annyira, de annyira nem érdemlem meg.

Nagyon sokat változtam az elmúlt 16 év alatt, a szent név ereje hatal-
mas.

K¥¢£a, és rajtad keresztül a bhakták, húznak, vonnak, löknek, taszítanak, 
csak haladjak. 

Köszönök mindent Guru Mah§r§ja!
Újra és újra leborulok lótuszlábaidhoz, és milliószor bocsánatot kérek, 

amiért ilyen szánalmasan ostoba vagyok, te mégsem fáradsz el, kitartó és 
türelmes vagy, szeretõ, gondos apaként bánsz velem. Igyekszem legalább 
elfogadni mindent, amit kapok.

Hare K¥¢£a!

Szolgád: 
Raseªvar¦ dev¦ d§s¦

R§ya R§ma d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Amikor az elsõ idõkben a bhakták rólad beszéltek, gyakran használták 
a „Guru Maharája” kifejezést. Ennek hatására egy napon én is ezen a né-
ven emlegettelek, mire Citta H§r¦ prabhu azt mondta, hogy ez nem helyes, 
mert avatott tanítványok használhatják csak ezt az elnevezést. Valójában 
volt egy hosszú életszakaszom, amikor már nem is nagyon reménykedtem, 
hogy a tanítványod leszek. De aztán K¥¢£a rendkívül kegyesen úgy rendez-
te az életemet, hogy ismét sokat lehessek a társaságodban. Megértettem, 
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hogy te vagy az, aki ledobja a kötelet egy transzcendentális hajóról, s ha az 
anyagi lét óceánjában úszó lélek határozottan megfogja ezt a kötelet, akkor 
megmenekül. Ha valaki megmenti az életünket, természetesnek érezzük a 
hálát. K¥¢£a-tudat nélkül nincs igazi élet, csak egy kárhozatos létállapot. 
A Bibliában található az a kifejezés, hogy „elkárhozni”. A lélekvándorlás 
fogságában lenni, tudatlanságban, hiábavaló vágyakkal küszködve, s életrõl 
életre mindent elveszítve: mi más ez, ha nem a kárhozat? A K¥¢£a-tudat 
ettõl menti meg az embereket, a halál világából visz bennünket az „Igaz 
Életre”. És a K¥¢£a-tudat általad érkezett el Magyarországra, és a te segít-
ségeddel mentett meg engem. Most szavakkal mondok neked köszönetet, 
kedves Guru Maharája. Remélem, hogy életem hátralévõ részében tettek-
kel is ki tudom majd fejezni a hálámat. 

Õszinte tisztelettel: 
R§ya R§ma d§sa

Bhakta Réz Tamás
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának és neked!

Kérlek, engedd meg, hogy elõször is köszönetet mondjak, amiért meg-
mentetted az életemet. Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni, és a 
hálámat kimutatni, te mégis olyan kegyes vagy, hogy mindig azt a hangula-
tot nyilvánítod meg, amire vágyok.

Szeretnék neked elmesélni három rövid, ám számomra nagyon lelkesítõ 
történetet, amit a te kegyedbõl élhettem át. 

December 15-én este kb. 9-ig osztottam. Elindultam kocsival a bérelt 
§ªramába, Nagykanizsára. Elõzõ nap nagy hó esett, és még mindig síkosak, 
latyakosak voltak az utak. Félúton megcsúsztam, jobbra-balra ment az autó, 
végül beborultam az árokba, ami egy 2 m-es szakadékkal kezdõdött. Az 
autó tengelyirányban pörgött. Utazás közben mindig énekelni szoktam, és 
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amikor megcsúsztam, rögtön tudtam, hogy gond lesz, így azonnal kiabálni 
kezdtem: Hare K¥¢£a, Hare K¥¢£a, K¥¢£a K¥¢£a, Hare Hare…

Közben az autó forgott, rázkódott, kitört a szélvédõ, besüllyedt a tetõ. 
Olyan volt, mint egy száguldó mosógép. Szerencsére nem volt velem más 
bhakta, csak a könyv-m¡rtik. Az autó végül megállt a kerekein, de én még 
mindig görcsösen kapaszkodtam a kormányba, és a mah§-mantrát kiabál-
tam. Az elsõ dolog, ami eszembe jutott, az elõzõ napi sms-ed volt: „Két cé-
lom van. Az egyik, hogy K§ty§yan¦ Dev¦ kegyébõl elnyerjem R§dh§-¼y§ma 
kegyét. Kurute nama¤ – kérlek, tedd meg! A másik célom, hogy megvé-
delmezze a sa¯k¦rtana-bhaktákat a maratonon.” Zavaromban nem tudtam, 
hogy sírjak-e vagy nevessek.

Köszönöm, köszönöm, köszönöm! – kiabáltam, és eszembe jutott, hogy 
reggel annyira rohantam, hogy az aznapi sms-eden ma nem is meditáltam, 
valójában nem is emlékeztem rá. Ekkor elõvettem a telefont, hogy elolvas-
sam. Így szólt: ¼ukadeva Gosv§m¦ azt mondta: Minden napkelte és nap-
nyugta csak megrövidíti az életet, kivéve azét, aki életét a tökéletesen jó 
Istenség Személyiségérõl szóló beszélgetéssel tölti.”

Ekkor hallottam, hogy valaki bekiabál a kocsiba: „Helló! Jól vagy? Hív-
junk mentõt? Tudsz beszélni? Hogy hívnak?” Úgy érzem, a kegyedbõl ott, 
abban a pillanatban újjászülettem. Hogy tudnám ezt meghálálni neked? Kér-
lek, engedd meg, hogy szolgálhassalak téged és a bhaktákat közvetlenül vagy 
közvetve. Áldj meg, hogy sose feledjem el ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundarát, és 
mindig ragaszkodjak lótuszlábuk szolgálatához! 

Sokat gondolkodtam azon, vajon miért nem hallottam elõbb a K¥¢£a-
tudatról. Olyan szívesen itt lettem volna már a templomépítésnél! Hallot-
tam a bhaktáktól, hogy milyen bõkezûen osztottad a kegyed nekik, és sajnálni 
kezdtem, hogy én nem lehettem itt, és nem kaptam meg a kegyedet köz-
vetlenül akár egy pofon, egy hátbavágás vagy esetleg egy szidás formájában 
is. Kb 6-7 hónapig meditáltam azon, hogy valahogy megkaphassam ezt a 
közvetlen kegyet. Jó sokat kértem R§dhe-¼y§mától, és Õk olyan kegyesek, 
hogy mindent megadnak! Igaz, sokat kellett várni…

Éppen lakoma volt, és osztottam. Ýdi Puru¢a prabhu a kezembe adta a 
ªukt§t, és így szólt: „Menj, és ossz Mah§r§jáéknak!” Kicsit meglepõdtem, 
mert sosem szoktunk nektek osztani, de emellett nagyon örültem neki. Hi-
hetetlen illúzió lett úrrá rajtam. Ott álltam, kezemben a merõkanállal, és 
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kerestem a mély tányért, de nem láttam sehol. Legalább háromszor végig-
néztem az elõtted álló asztalt, de csak a lapos tányért láttam. Ostobaságo-
mat tetõzve, meg sem kérdeztem hová tehetem, csak egyszerûen a lapos 
tányérba akartam tenni, mert csak azt láttam. Ekkor te rám kiáltottál: „Ne 
legyél hülye! Mit csinálsz? Ha nem tudsz osztani, akkor mondd azt, hogy 
nem tudok osztani, és ülj le enni!”

Mondanom sem kell, teljesen végem lett. Egyszerûen csak vártam, hogy 
mi lesz. Te pedig rámutattál a mély tányérra, és közölted: „Ide tedd!” Mint-
egy megvilágosodva, megláttam a mély tányért, és boldogan tettem bele 
a ªukt§t. Mentem tovább osztani, és azt mondtam magamban: „Megkap-
tam ¼ivar§ma Mah§r§ja kegyét, de ezek után már biztosan nem oszthatok 
neki.” Amikor visszaértem, Ýdi Puru¢a prabhu kezembe nyomta a rizst, és 
mosolyogva mondta: „Menj, és ossz Mah§r§jáéknak!” Új lehetõség! Már 
nem szúrhatom el! Fantasztikus volt az a félperces lecke, amit tõled kaptam 
arról, hogyan osszak helyesen. Egyszerûen minden hangulatod, és tetted 
ámulatba ejtõen tökéletes. Köszönöm!

Mielõtt Indiába indultál, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ ¼y§masundara nagyon kegyes 
volt. ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ kivillantotta csodálatos lótuszlábát a szoknyája szé-
lénél. Olyan gyönyörû volt, hogy le sem bírtam venni róla a szemem, egész 
k¦rtana alatt a lótuszlábát csodáltam. Reggeli közben megakadt a szemem a 
kis kampókon, ahová a hintát szoktuk felakasztani, amikor R§dhe-¼y§mát 
hintáztatjuk. A mellettem ülõ bhaktát kérdeztem: „Vajon mikor fog R§dhe-
¼y§ma hintázni? Olyan szívesen hintáztatnám Õket!” A „Nem tudom” vá-
laszt hallva kicsit elszontyolódtam. Viszont másnap reggel 7-kor kinyílt a 
függöny, és R§dhe-¼y§ma hintázott. Ez is a te kegyed!

Nyomorúságos életemnek már vége lenne, ha nem találkoztam volna 
veled és a bhaktákkal. Azt hiszem, kezdem érteni, hogy nincs más út. Ami-
kor a leckéidet hallgatom, annyira hálás vagyok, hogy úgy beszélsz, hogy 
még egy ilyen szerencsétlen is megértheti, mint én. Igaz, nem mindent, és 
nem azonnal, de törekszem rá. Úgy érzem értelmet adtál az életemnek, és 
megmutattad az igazságot.

Kérlek, légy kegyes hozzám, és engedd meg, hogy szolgálhassalak, amed-
dig csak lehet. Olyan fantasztikus személyiség vagy, hogy bármit teszel, az 
tökéletes. Bármit kérj is, teljesítem! Drága Mah§r§ja! Komolyan kezdek 
aggódni, mert úgy érzem, nem tudlak kellõképpen dicsõíteni. Fantasztikus, 
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hogy eljöttél a Kali-yugában, és éppen itt, Magyarországon nyilvánítottad 
meg ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§ma kegyébõl Krisna-völgyet, és ezen belül több mint 
700 szent helyet. Köszönöm, hogy itt élhetek veletek, és sa¯k¦rtanozhatok.

Te vagy a legnagyobb kegy óceán!

Ostoba szolgád: 
Bhakta Réz Tamás

R¡pamat¦ dev¦ d§s¦
My dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
Before starting to write this letter I was thinking how wonderful it is that 

we have the tradition to glorify our spiritual masters on their appearance 
day, to try to express our gratitude and reverence with our own words. This 
tradition in itself teaches us to be grateful, which is the beginning of religi-
osity, and sincere i.e. that our words correspond with our deeds.

So starting this offering I have to overcome two principle obstacles-the 
deeply rooted atheistic nature in myself nurtured a very long time i.e. the 
ingratitude and the proclivity of my conditioned nature to cheat even my-
self. These two obstacles are very serious and I turn to ¼r¦la Prabhup§da to 
help me. I remember from my first visits to the devotees, I was impressed by 
this statement of ¼r¦la Prabhup§da that we shouldn’t say thank you to the 
spiritual master. I was not sure if the lecturers quote was correct but he said 
exactly this: we mustn’t thank the spiritual master, that this is an offence. 
I was shocked and I couldn’t ask what exactly does it mean. Later I heard 
the encouraging continuation: we can thank the spiritual master only when 
we repeat what we have heard from him.

Now in my attempt to be sincere and connect my words with reality, with 
satisfaction I start to calculate: in my informal letters to the esoteric Bulgar-
ian magazine „Usuri” I basically repeated what I have heard from the lec-
tures of our spiritual masters; when sometimes I go out on the street to dis-
tribute books, I always pray that in some way the words of ¼r¦la Prabhup§da 
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that have touched my heart should manifest through my mouth and touch 
the heart of the person standing in front of me. Here my satisfaction ceases. 
I have no more to add. Sometimes I distribute books, once a month I write 
to “Usuri”—not so much of a gratitude.

I sit down and start to think. Is it that I even do these two things out of 
gratitude? Isn’t this again my egocentric nature? I know well that I have to 
share what I have learnt so that I don’t lose it, exactly like the source which 
is clear because it is giving it’s water and the marsh stinks because it doesn’t 
give it’s water. The truth is the thing which fills the heart with joy. I try to 
contemplate on this and to remove the veil of the deceit. Yes, I want to be 
a transparent via medium of what I have heard, to be a successful preacher, 
actually I want to be an important person, but I am not any of these three 
things. There is one thing that make me truly happy and I am confident 
that that is the truth of my gratefulness.

N§ma-yajña in Inis Rath 2007.The first night after the k¦rtana I wanted 
to show you two of the magazines that published the photographs of R§dh§ 
Govinda and my letter in which I preached there. My plan couldn’t hap-
pen because immediately after the k¦rtana you got up and left. I put my 
magazines in my bag and not very enthusiastically got up to follow you and 
say goodbye. Then suddenly in the hall of the temple m§t§j¦ ¼y§masundar¦ 
ran to me, grabbed my hand and said, “Please come to darªana with Guru 
Mah§r§ja. We need a third person.” O, she wasn’t able to see that I was 
already flying for this darªana in front of the hand she was holding. Almost 
an hour, Gurudeva, I had the opportunity to sit in your room on the floor 
and silently chant Hare K¥¢£a; you were patiently listening and when you 
started to speak I became silent and was absorbing each and every word 
that you said. It was amazing that in spite of my limited knowledge of Eng-
lish I was understanding everything because it is like an axiom and I will 
always remember this. I am unlimitedly indebted to you Gurudeva that you 
gave me the opportunity to feel the taste of listening to a pure devotee. I 
am listening with my ears, eyes and even with my nose, smelling the aroma 
of R§dh§ D§modara’s altar.

On the next day something even more interesting happened. I just re-
ceived some lak¢m¦, which I had reserved for you and I was climbing the 
stairs to the m§t§j¦’s §ªrama and I was wondering how to give it to you with-



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

358

out wasting your time but at the same time take your association for a cou-
ple of minutes. Then on the last stair I met bhaktin Fiona who stopped me 
very shyly and said to me: „I have one request.” Hearing this I anticipate 
imagining what the question will be, and my heart starts to dance. „Can 
you come with me?”, continued Fiona, „…to darªana with…” She didn’t 
notice but inside I was jumping and screaming, „Yes! Yes! I want! I can!”

Anyway her darªana took place in the hall so my presence wasn’t re-
quired but I nevertheless stayed there. I gave you what I had to give and 
moreover I understood that my heart is irrevocably attracted to every single 
opportunity to listen to you.

Once I admitted to Mother Kul§¯gan§ that not only because of the 
language boundary but due to many boundaries I cannot just say as many 
devotees do, „I will go to speak with Guru Mah§r§ja.’’ I even don’t have 
interesting questions to ask him and I don’ t have as close a relationship 
as those who have known him for 20 years. But as for hearing, I feel real 
greed!! Mother Kul§¯gan§ granted me a reserved smile and said: „That is  
best! Keep this position!’’  

This is my gratitude Guru Mah§r§ja. Following the words of Mother 
Kul§¯gan§ I intend never to stop hearing from you even if I hear what you 
say hundreds and thousands of times. I will continue to make efforts to re-
alize what I have heard but I know that the rest will happen because of the 
power of your words and the purity of your devotion. Thank you for grant-
ing me the taste to hear, and please continue to instruct  me!

Your eternal servant 
R¡pamat¦ dev¦ d§s¦

¼ac¦suta d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked lótusz lábaid porában!
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o° ajñ§na-timir§ndhasya      jñ§n§ñjana-ªal§kay§
cak¢ur unm¦lita° yena      tasmai ªr¦-gurave nama¤

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, ám lelki tanítómesterem a tu-
dás fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat aján-
lom neki!” 

Nehéz elképzelni, mit tennénk most, ha nem jöttél volna annak idején 
Magyarországra, s nem lendítetted volna fel ismét a prédikálást, amely ma 
is töretlen erõvel folyik. Ez a prédikálás az életed, s azt hiszem, ez az, ami 
a leginkább elégedetté teszi ¼r¦la Prabhup§dát és az egész guru-paramparát. 
Tökéletesen képviseled õket ezáltal, mivel az Úr Caitanyával az élen ta-
nítványi láncolatunk tagjainak legfõbb vágya az, hogy mindenki megkapja 
az Isten iránti szeretet magját. S ami a bhakti-lat§-b¦ja elhintésén túl még 
nehezebb: inspirálni azokat, akik rászánják magukat arra, hogy rátérjenek 
a bhakti ösvényére; s ha már a bhakti ösvényén bandukolnak, ne térjenek 
le róla, ne forduljanak vissza, máskülönben ismét szenvedés vár rájuk. S ez 
az igazi áldozat, hisz mi lehet fájdalmasabb egy tiszta vai¢£ava számára, ha 
látja, hogy valaki elkezdi a lelki életet, utána pedig abbahagyja?

Ha nem jöttél volna ide, s nem vállaltad volna magadra ezt az áldozatot, 
valószínûleg nem lenne különb az életünk azokénál, akiknek mi is prédikál-
ni próbálunk. S ami még rosszabb: nem lenne alternatíva a materializmusra, 
mivel az itt található vallások még azt sem tudják megválaszolni, hogy mi 
a lélek és ki Isten. Ezt a lelki tudást adod át nekünk, csak mivel a legsöté-
tebb tudatlanságban születtünk, és nem vagyunk túl szigorúak a lelki elvek 
követésében, ezért lassan fejlõdünk, lassan értjük meg, hogy mit is kell ten-
nünk valójában. Te viszont nagyon türelmesen vezetsz bennünket ezen az 
úton, ami valójában egy hadiösvény: állandó harc az anyagi energiával, az 
érzékekkel, és legfõképp az elménkkel.

Nem könnyû nekem mostanában lépést tartani, nap mint nap harcolni, 
hiszen a kis R§macandrával együtt most már négyen lettünk. Próbálunk 
közelebb kerülni a templomhoz, de ami eddig jó elképzelésnek tûnt, az mos-
tanra kemény küzdelemmé változott. Az az egyetlen szerencsénk, hogy a 
bhakták társasága megment bennünket attól, hogy elsüllyedjünk az anyagi 
energia mocsarába, s ez a lehetõséged is a te kegyed szikrájának egyik meg-
nyilvánulása. Valójában ez a kegy tart minket életben.
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Kedves Guru Mah§r§ja! Úgy érzem, nem tudom visszafizetni az irántad 
érzett adósságomat, ezért továbbra is próbálok hû maradni utasításaidhoz, 
és próbállak szolgálni téged és a bhaktákat. Kérlek, add a kegyed, hogy tud-
jam végezni a szolgálatomat, hogy ily módon is kapcsolatban maradhassak 
az Úr Caitanya mozgalmával, ami az egyetlen menedék ebben az elesett 
korszakban. Köszönöm.

Örök szolgád: 
¼ac¦suta d§sa

Bhakta Sajtos Sándor
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabup§dának!
Ahogy közeleg a megjelenési napod, azon gondolkodtam, mit írhatnék, 

mit nem írtak még le? És fõleg: milyen gondolataim vannak veled kap-
csolatban? Aztán rájöttem, hogy nem kell semmit újítani. Ezt Prabhup§da 
olyan sokszor hangsúlyozta. Így arra jutottam, hogy ahelyett, hogy valami 
különlegesnek látszót írjak, egyszerûen a tényekre szorítkozom.

Nem vagyok a tanítványod, ezért a hangulatom nyilván más feléd, mint 
annak, aki az életét adta neked. Egyszerûen csak szeretném megköszönni 
mindazokat a dolgokat, amelyeket eddig sohasem köszöntem meg még sen-
kinek sem igazán. Olyan nyilvánvaló, hogy van egy szép templom, ahova 
bármikor betérhetek, a m¡rtik minden nap ékes ruhát viselnek, a kezem-
be adnak guru-p¡j§n egy virágot, vannak körülöttem bhakták, akik között 
legalább egy kicsit én is bhakta akarok lenni. Ezeket igazából sosem kö-
szöntem meg senkinek. Mondhatnád persze végtelen alázatoddal, hogy ott 
a templomvezetõ, ott a p¡j§r¦, vagy ott a kõmûves, aki a falakat építette. 
Mégis legfõképpen: ott vagy mögötte te, aki nélkül ezek a dolgok biztosan 
nem léteznének. Amikor elérkezik a megjelenésed napja, és bemegyek a 
templomba, s körülvesznek mindezek a dolgok, amelyekért soha nem vol-
tam hálás senkinek, olyankor próbálok rád gondolni, és legalább magamban 
megköszönni, hogy ezek csak úgy az ölembe pottyantak, nem kértek igazán 
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semmit érte, én pedig se azoknak nem tudtam kifejezni a hálámat, akik a 
kezembe adták, se annak, akitõl jött ez az egész. Négy év K¥¢£a-tudat után 
ezen a napon próbálok kicsit komolyabban japázni, bocsánatkérésül. 

Szolgád: 
Bhakta Sajtos Sándor

Bhaktin Sajtosné Vas Andrea
Dear Guru Mah§r§ja,

Please, accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da. 
All glories to your lotus feet on this most auspicious day of your appear-
ance.

Somehow it was a bit easier to write an offering to you last year: the vers-
es came suddenly and I tried to jot the words down which appeared in my 
mind. I am not a good poet or writer, and I have never been a kind-hearted 
person who could be capable of glorifying anyone. There is so much envy, 
anger and greed in the core of my heart thus it is rather difficult to become 
grateful, calm and selfless.

When we are getting closer to your birthday I always start to contem-
plate about one year’s period of time. I can always see superfluous actions, 
prajalpa, offences, unthoughtful deeds, bad sadhana and so on. I always 
swear that I will change, but in the end my conditional nature, my false 
ego, the mist of illusion and the cloud of anarthas are standing before me 
as a huge obstacle. Therefore when the day comes to offer flowers for you 
while you are sitting on the vy§s§sana in front of me, I would rather run 
away and hide myself anywhere. There are so many wonderful devotees 
who are so glorious, who act as if they were a part of your sacred body, who 
would do anything for you, who are really great souls in the service of ¼r¦la 
Prabhup§da and the movement. 

I feel like an ant who is trying to lift up a huge, heavy mountain, but it 
seems impossible. And she can see the success of her companions who have 
faith, and she can merely come to the conclusion that she is useless, a com-
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plete fool, and a real rascal. And many times she wants to disappear from 
sight, turn her back to everyone in her shame and sorrow. But in the very 
last moment someone comes and saves her from suicide, and she accepts 
the fact that she will never be qualified or glorious, she will always remain a 
small ant in the shadow of the others, having no name and little chance to 
get a morsel of appreciation. One day maybe she will learn to stay at your 
lotus feet forever, and become an eternal servant and daughter of yours. 
That would make a REAL offering.

Your insignificant servant: 
Bhn. Sajtosné Vas Andrea (Budapest)

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

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dá nak, minden dicsõséget neked! 

Kérlek, engedd meg, hogy megjelenési napodon köszönetet mondjak ne-
ked! Ahogy sok évvel ezelõtt bolyongtam tudatlanul e nyomorúságos világ-
ban, szenvedõként rátaláltam a Bhagavad-g¦t§ra, késõbb a bhaktákra és rád. 
Caitanya Mah§prabhu így hívja a lelkeket:

„Minden napkeltekor és napnyugtakor elmúlik és elveszik egy nap. med-
dig maradtok még tétlenek, miért nem szolgáljátok hát a szív Urát? Meg 
kell értenetek ezt az alapvetõ tényt, hogy az élet múlandó, és telis tele van 
különbözõ nyomorúságokkal, ezért hát vegyetek menedéket a szent névnél, 
és lankadatlanul szolgáljátok Õt.”

Guru Mah§r§ja, te felavattál, és nekem adtad a szent nevet. A legna-
gyobb kincs, amit kaphatunk, de milyen könnyû elfelejteni!

„Add meg nekem az erõt, hogy megfelelõen tisztelhessek minden 
élõlényt. Csak akkor leszek képes nagy eksztázisban énekelni a szent nevet, 
és akkor fog minden sértésem megszûnni.” Bocsásd meg, ha olykor fájdal-
mat okoztam vagy nem követtelek megfelelõen, ezek a feltételekhez kötött-
ségeim miatt vannak, mert félek az öregségtõl, betegségtõl, védtelenségtõl. 
Habár most is szinte minden gondolatom az, hogyan szerezzek biztonságot 
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az anyagi életemben, még mindig a legfelbecsülhetetlenebb kincs számomra 
a Bhagavad-g¦t§, ¼r¦mad-Bh§gavatam, és a te könyveid. Ezek fényt nyitnak a 
sötétségben. 

De mennyi munka van e mögött: azoké a bhakták akik fordították; azoké, 
akik osztották; azoké, akik fõztek ezekre a bhaktákra; azoké, akik vezették 
ezeket a bhaktákat; akik szponzoráltak. 

Megragadom az alkalmat hogy leboruljak elõttük, köszönöm nektek 
hogy olvashatom ezeket a könyveket. De ez mind nem lenne  ha te, Guru 
Mah§r§ja nem jöttél volna el. Köszönöm ezt a mérhetetlen erõfeszítést. 

Minden dicsõséget neked, megjelenési napodon!
Materialista vagyok, de sokszor arról álmodozom, bárcsak mihamarabb 

beteljesülne Bhaktivinod çh§kura jóslata: „Minden faluban és városban 
énekelni fogják a szent nevet.” Bárcsak a Pañca-tattva édes folyékony arany 
nektár k¦rtanája elárasztaná az egész világot, és bárcsak én is megerõsödnék, 
hogy érdemben szolgálhassalak! 

Szolgád: 
Samañjas§ dev¦ d§s¦ 

San§tana d§sa 
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da.
O my dear spiritual master, I do not have any love for you, nor am I qual-

ified for discharging devotional service by chanting and hearing. Nor do I 
possess the mystic power of a vai¢£ava, knowledge, or pious activities. Nor 
do I belong to a very high caste family. On the whole, I do not possess any-
thing. Still, O my dear Gurudeva, because you bestow your mercy on the 
most fallen, I have an unbreakable hope that is constantly in my heart. 

Please keep my in your shelter, and let me render some service.

Your eternal servant: 
San§tana d§sa 
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¼a¯kara d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja! 

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

Sok este és nappal írom a felajánlásomat „elmében”, mondván van még 
idõ! Csak az írásra szánom rá nehezen magam. Hogyan tudnék örömet sze-
rezni és dicsõíteni a gurumat?

Megnéztem és elolvastam a ªik¢§im ajánlásait.Tudok én ilyen szépen írni 
vagy gondolkodni? Pedig õk tanítottak, figyeltek és segítettek engem, sze-
retettel, tudással.

Az õ szeretetteljes szívükön keresztül szerethettelek meg téged is. A fe-
leségem még a társulásunk elején azt mondta: „A te szíved szeretetén ke-
resztül  tudtam megszeretni Guru Mah§r§ját. Na – gondoltam –, minden 
dicsõséget a  gurunknak  és ¼r¦la Prabhup§dának! Még egy csapattag!” Ezt is 
neked köszönhetem. Így kaptam egy nagyon közeli szolgálatot.

Szeretném köszönetet mondani azokért a gyönyörû nevekért, amit adtál 
nekünk.

Köszönet, amiért figyelsz ránk: „Szépen japázz, ne gondolkozz közben!” 
Köszönet a szolgálatokért, amiket te és a bhakták adtok, hiszen így nyilvánul 
meg rajtad keresztül Prabhup§da és K¥¢£a kegye.

Olvastam egyszer Prabhup§dáról, hogy õ mindig köztünk van tanítvá-
nyain keresztül, mozdulataikban, beszédeikben és tanításaikban. Ezt mind 
tapasztaltam, tapasztaljuk, a te kegyedbõl.

Voltam olyan szerencsés, hogy a repülõtérrõl tavaly és tavalyelõtt 
Prabhup§da tanítványait hozhattam a farmra, és ezeket a dolgokat mind 
megtapasztaltam.

Köszönöm neked a lehetõséget, hogy itt lakhatunk és szolgálhatjuk 
R§dhe-¼y§mát és bhaktáit.

Megkérdezték tõlem, hogy vált be a farmos élet? Kérdeztem: gyerekko-
rukban voltak-e üdülni 1-2 hétre a Balatonnál vagy máshol? Amikor csak 
felkeltek, ettek, játszottak, lefeküdtek és boldogok voltak!

Nekem ilyen itt élni a te kegyedbõl.
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Ha ezt a játékot szépen csináljuk, reménykedhetünk benne, hogy te is 
elégedett leszel.

Az Úr Caitanya Mah§prabhu a következõket mondja: 

sei bhakta dhanya, ye n§ ch§¨e prabhura cara£a
sei prabhu dhanya, ye n§ ch§¨e nija-jana

Dicsõséges az a bhakta,aki nem hagyja el Ura menedékét, és dicsõséges az 
Úr, aki nem válik meg szolgájától. 

durdaive sevaka yadi y§ya anya sth§ne
sei ±h§kura dhanya t§re cule dhari’ §ne

Ha a szolga véletlenül elbukik, és máshová megy, dicsõséges az a mester, 
aki megragadja, s hajánál fogva visszahozza õt.”

Kérlek, ne hagyja engem máshová nézni, vagy másról gondolkodni!
Nélküled nem játék ez a világ, kérlek, vigyázz magadra és ránk is még 

sok-sok éven keresztül!
Boldog születésnapot!
Köszönöm, hogy írhattam, és követhetem lótuszlábaid nyomát.

Érdemtelen szolgád: 
¼a¯kara d§sa

Sa¯k¦rtana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd hódolatomat! Minden dicsõséget neked! Minden dicsõséget 
¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget R§dh§-¼yámasundarának!

Engedd meg, hogy megjelenésed napján dicsõítselek! A te életed minden 
szempontból dicsõséges, mert R§dhe-¼y§mát helyezed az életed középpont-
jába, ezért bármit csinálsz az tökéletes:

– Például amikor énekelsz, mint a felhõ, ami esõt zúdít az erdõtûzre, úgy 
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oltod ki a kéj tüzét szívemben, és ugyanennek az éneklésnek a hatására 
felobban egy másik tûz, a R§dhe-¼y§ma iránti szeretet tüze, ami nagy meg-
könnyebbülés szenvedõ szívemnek. Mintha mindig ezt kerestem volna!

– Ahogyan felöltözteted a m¡rtikat, és gondoskodsz róluk, az mindig azt 
sugallja nekem, hogy Õk személyek, méghozzá a Legfelsõbbek!  

– Ahogyan mész a hóban K§ty§yan¦ Dev¦t imádni, hogy megkapd R§dhe-
¼y§ma kegyét és védelmet kérj a sa¯k¦rtana bhaktáknak. Ez olyan vágyat 
ébreszt bennem, hogy én is megkapjam a kegyüket.

Kedves Guru Mah§r§ja, én így látlak téged! Örülök, hogy a tanítványod 
lehetek! Köszönöm, hogy fölébreszted az odaadásomat. Te mindent tökéle-
tesen csinálsz, ezt a vak is látja!

Szolgád: 
Sa¯k¦rtana d§sa

¼§nta d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked, 
megjelenési napod alkalmából.

nama ° 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, gondolkodtam azon, hogy mit is írhatnék, de nem 
sok minden jutott eszembe. Sajnos nem vagyok a szavak embere, a fakanállal 
jobban bánok, de ezt most ne részletezzük, hiszen ez a nap rólad szól, a lelki 
tanítómesterrõl, rólad, aki felvállaltad ¼r¦la Prabhup§da és az Úr Caitanya 
misszióját. Elfogadtad az Õ vágyukat, és eggyé tetted szíved vágyával, és tö-
kéletesen átadtad nekünk ezt a csodaszép lelki örökséget. Fáradhatatlanul 
prédikálsz, bárhová elmész, hogy terjeszd a szent nevet, hiszen a jóslat az, 
hogy minden faluban és városban énekelni fogják, aminek mi is részesei le-
hetünk általad. Mert ha te nem jössz el, mi sem vagyunk itt, és nem tudnánk 
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lefoglalni magunkat a K¥¢£a-tudat terjesztésével. Ez azért van, mert kegyed 
végtelen, és végtelenül szórod mindenkire. Ebbõl is látszik, hogy szeretett 
lelki tanítómestered benned is él tovább, hiszen õ is mindenkinek osztotta 
kegyét, legyen az bármilyen elesett is ebben a világban.

Ilyen vagyok én is, szerencsétlen ostoba, aki nem tudja mit, vagy úgy is 
mondhatjuk, kit kapott K¥¢£a kegyébõl. Egy igazi tékozló fiú vagyok, aki 
nem érdemli meg mindazt, amit kapott, mert csak elherdálja, és semmibe 
veszi. Ilyen a kettõnk kapcsolata is: te mindig csak adsz, lelkesítesz, én pedig 
mindig csak elveszek és csalódást okozok. Kérlek, ne haragudj rám, ígérem 
egyszer megjavulok, és egy napon büszkén, de mégis alázatosan szolgálom 
lótuszlábadat, amelynek árnyékában én is helyet kapok.

Guru Mah§r§ja, köszönöm, hogy vagy, és hogy eljöttél és megmentettél 
engem is. Nagyon szeretlek, és sohasem foglak elhagyni, hiszen megígér-
tem.

¼ivar§ma Swami lokera j¦vana

¼§nta d§sa

¼§ntipura dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

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

Minden évben kis nehézséget okoz papírra vetni, ami a legértékesebb. 
Az irántad érzett hálámat, tiszteletemet és szeretetemet. Nem értem miért 
olyan nehéz ez. Hiszen ez az élet, dicsõíteni a lelki tanítómestert. Az Úr 
K¥¢£a az életünk értelme és csak te rajtad keresztül érhetem el Õt. Sajnos 
én nem tudlak szép szavakkal dicsõíteni, vicces történeteket felsorakoztatni 
és számos megható történetet írni, mint megannyi istentestvérem. Minden 
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dicsõséget nekik! Csak szeretném megköszönni, hogy vagy nekem Guru 
Mah§r§ja. Mindazt, amit tettél, és hogy jobb ember lettem általad. Minden 
dicsõséget neked ezen a legkedvezõbb napon!

Kérlek, továbbra is add a kegyed, hogy szolgálhassam lótuszlábaid árnyé-
kát!

Szolgád:
¼§ntipura dev¦ d§s¦

¼arat-bih§r¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Ma este R§dhe-¼y§mánál voltam. Egyrészrõl ez már természetes nekem, 
ugyanakkor mindig elcsodálkozom, hogyan is történhet ez velem. Ilyen kö-
zel lenni Hozzájuk szinte felfoghatatalan. Megborzongok.

Tudom, mindez indokolatlan kegyed, annak ellenére, hogy képesítet-
len vagyok, mégis lefoglalsz ilyen csodálatos módokon. És minden egyes 
alkalom, amikor Velük lehetek, egy újabb láncszem azon a láncon, mellyel 
Magukhoz kötnek.

Tudom, hogy nem sok hasznomat veszed, de kérlek, továbbra is engedd 
meg, hogy itt lehessek, hiszen ez a hely az otthonom. Nem tudok már mást 
csinálni, ez az életem.

Köszönöm szépen mindezeket a szép szolgálatokat, jó lehetõségeket, bár 
ez a szó nem tudja megfelelõen kifejezni ezeket az érzéseket. Egyszerûen 
csak szeretlek.

Légy indokalatlanul kegyes hozzám, s adj helyet a lótuszlábaidnál heverõ 
porszemek mellett, hogy örök szolgádként szolgálhassalak, Uram, és ez adja 
a legnagyobb biztonságot nekem ebben a világban. 

Jelentéktelen szolgád: 
¼arat-bih§r¦ dev¦ d§s¦ 
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Sat N§ma d§sa      
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your divine grace.
As a conditioned soul it is factually impossible for me to glorify you ap-

propriately, but at the same time I want to express whatever appreciation I 
am capable of and offer thanks for the exalted qualities you exhibit, quali-
ties conspicuous by their absence in the material sphere. To this end I will 
steal the words of great personalities capable of the wonderful ability to 
understand and praise pure devotees, starting with ¼r¦la Prabhup§da.

In 1975 ¼r¦la Prabhup§da described how the aspiring devotee can hope 
for service.

„I am worthless, but I have been given a chance to serve by the grace of 
my Guru Mah§r§ja. So kindly accept whatever little service I can give. I am 
offensive. So kindly excuse me.”

In the purport to Bh§gavatam 4.24.57, ¼r¦la Prabhup§da explains: „One 
can be fully satisfied simply by devotional service, and that is the result of 
association with a devotee. Without being blessed by a pure devotee, no 
one can be fully satisfied, nor can anyone understand the transcendental 
position of the Supreme Personality of Godhead.”

Even Lord ¼iva, the best of all vai¢£avas, prays: „Bless me by the associa-
tion of Your devotees, who are completely purified by worshiping Your lotus 
feet and who are so merciful upon the conditioned souls. I think that Your 
real benediction will be to allow me to associate with such devotees.”

My prayer is also stolen, this time from Narottama D§sa çh§kura and 
Bhaktivinoda çh§kura: „If you neglect me, I have no alternative. Even 
though I am an offender, you are my only hope. Please make me happy by 
inspiring me to perform sa¯k¦rtana. My greatest fear is that I will be unable 
to surpass the impediments on the path of devotion. I am certainly very 
foolish and have never known what is good for me. Please look for a way 
to bring about auspiciousness for this fool, and please do not consider this 
servant an outsider.”

Dear Guru Mah§r§ja, please accept my patchwork offering. Though my 
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heart is full of many unwanted things, your service is my highest aspiration 
and you are the most wonderful person I have ever met.

 
Your insignificant servant,
Sat N§ma d§sa      

Saur¦ d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Az anyagi világ olyan, mint egy sivatag, amiben nincs víz. Ahogyan a 
szomjas ember bolyong a sivatagban, hogy vizet találjon, ugyanúgy vándo-
rolnak az élõlények az anyagi világ sivatagában a boldogságot keresve. De 
hol van boldogság ebben az anyagi világban? Ahogyan az embert becsapja 
a délibáb a sivatagban, és azt hiszi, hogy vizet talált, ugyanígy csapja be a 
K¥¢£ától elfordult élõlényeket az illuzórikus energia, elhitetve velük, hogy 
boldogok lehetnek. De ez nem lehetséges. Viszont azok az élõlények, akik 
nagyon szerencsések, lehetõséget kapnak K¥¢£ától, hogy egy hiteles lelki 
tanítómesterrel társuljanak, s így megtalálják a boldogságot, ami nem más, 
mint az élõlény eredeti helyzete, azaz K¥¢£a szolgálata. Nagyon örülök, hogy 
én is azon szerencsések közé tartozom, akik téged tudhatnak a lelki tanító-
mesterüknek. 

Minden dicsõséget lótuszlábaidnak!

Jelentéktelen szolgád:
Saur¦ d§sa
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Savyas§cin d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget isteni ke-
gyednek!

Kedves Guru Mah§r§ja, a te kegyed azért különleges, mert mire észbe 
kapnánk, már itt is van. Törõdõ gondoskodásod megnyilvánul, most is, 
miközben e sorokat írom. Sokszor eltûnõdöm, hogy is van ez, de ez nem 
anyagi, mint például az anyagi világban a szülõi majomszeretet. A szeretet 
nem vár viszonzást, ezért viszont szeretik. Ezért ez az igazi szeretet nagyon 
gyors, nem gondolkodik, nem mérlegel, hanem megelõz mindent, nagyon 
elõzékeny. Ezzel a szeretettel, ami tõled jön, Guru Mah§r§ja, nem szeretnék 
visszaélni – csupán élni. 

Köszönöm, hogy életet adtál. Minden dicsõséget lótuszlábaidnak!
Még ámulok: hogyan csöppentem én ide? Ez különleges világ, és én 

itt állok, de mégsem lépek be. Csak le kéne rakni a sok vacakot, amit 
gyûjtögettem, hogy a szívem ne ezekkel legyen lefoglalva. Sokszor említed, 
hogy ha akarnánk, nagyon gyorsan fejlõdhetnénk a lelki életben, csak szi-
gorúan kellene követni az utasításaidat, teljes szívbõl, és akkor nem kellene 
küzdeni az anyagi vágyakkal. Csak le kellene rakni a terhet, hisz ez a világ 
úgyis csak szenvedés. És én még mindig nem teszem le a szenvedést, és nem 
veszem fel azt, ami boldogságot okoz.

Köszönöm, hogy elvágod a tudatlanságomat. Minden dicsõséget isteni 
kegyednek!

Az igazi szeretet felrúgja az anyagi szabályokat, anyagi törvényszerûségeket, 
és meghökkentõ módon az anyagi törvényeket is. Ezért nem anyagi. Az 
odaadásod nem függ semmiféle anyagi körülménytõl, ahogy az jól látható. 
Ez az igazi forradalom!

Minden dicsõséget neked, megjelenési napodon!
Én nem tudok szeretni, csak szeretnék. Nem tudok szép dolgokat csinál-

ni, de kérlek, segíts továbbra is, hogy a nehézségeken át téged követhesse-
lek. Mindent köszönök!

Kérlek, bocsásd meg a sértéseket, amiket elkövettem.

Alkalmatlan, törekvõ szolgád: Savyas§cin d§sa
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Bhaktin Schiffrich Orsolya
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Sajnos személyesen még nem tudtunk beszélgetni, de remélem, egyszer 
annak is eljön az ideje. Ettõl függetlenül természetesen közvetetten kerül-
tem már veled kapcsolatba, nem csak a könyveiden keresztül. Az elsõ nagy 
élményem az volt, amikor Krisna-völgyben takaríthattam a házadban. Ön-
ként vállaltam, és a m§t§j¦k olyan feladatokat bíztak rám, melyek elvégzését 
nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Miközben személyes réztárgyai-
dat tisztítottam, arra gondoltam, hogy mennyire örömteli téged szolgálni, 
téged, akinek köszönhetjük, hogy gyakorolhatjuk a K¥¢£a-tudatot és újra 
felébredhet bennünk a K¥¢£a iránti szeretet. Mérhetetlen hálával tartozunk 
neked.

A másik közeli élményem veled most történt néhány hete, amikor foga-
dalmat tettem a 4 szabály és a 16 kör betartására. Bár nem szívesen mentem 
fel a színpadra, hogy mindenki figyelõ tekintete elõtt tegyük le a fogadalmat, 
de mégis megérte, mert a színpad felé vezetõ úton ott ültél az elsõ sorban, 
és apai büszkeséggel, mosollyal néztél rám, én pedig visszamosolyoghattam, 
amivel meg akartam köszönni mindazt, amit értünk tettél, és megfogadni 
azt, hogy követni foglak egészen a lelki világig.

Jelentéktelen szolgád: 
Bhaktin Schiffrich Orsolya

Bhakta Schwartz Gábor
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked!
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Kérlek, engedd meg, hogy megpróbáljak leírni pár gondolatot, ami eszem-
be jut rólad.

Biztos vagyok benne, hogy ez nem csak az én véleményem: nagyon hálá-
sak vagyunk az irodalmi munkásságod miatt. Könyveiden kereszül tanítasz 
nemcsak egy bhaktát, de még nem is csak a magyar y§tr§t, hanem még ezen-
kívül is rengeteg bhaktát. Több nyelven megjelenõ könyveidrõl rengeteg 
elismerõ szót lehet hallani.

Nagyon lelkesítõek a nektári k¦rtanáid is, nem is tudom hogyan érdemel-
tük ki, hogy hallhassuk és részt vehessünk benne nap mint nap. Ez csupán 
kegy lehet.

A másik kegy, amiben részünk lehetett, az elmúlt nyáron volt. Felfogha-
tatlan volt látni és fõleg hallani, ahogy a Nava-Vraja-ma£¨ala-parikrama 
során feltártad elõttünk R§dhe-¼y§masundara kedvteléseinek helyszíneit 
és történeteit. Ezzel azt hiszem Magyarország, vagy talán az egész világ kin-
csévé teszed e szent helyet. Ennek köszönhetõen szinte minden Új Vraja-
dh§mában tett lépésünknél emlékezhetünk K¥¢£a valamely kedvtelésére, 
ami mérhetetlen nagy lelki áldással jár. Arról nem is beszélve, ha valaki 
végigjárja a teljes parikrama útvonalat.

Mindez úgy vélem a kegyed, amit indokolatlanul ránk záporozod. Erre 
csak azt tudom mondani, hogy köszönöm! Köszönjük!

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Schwartz Gábor

Sevita 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! Sze-
retnélek köszönteni isteni megjelenései napod alkalmából!

mahat-k¥p§ vin§ kona karme `bhakti’ naya
k¥¢£a-bhakti d¡re rahu, sa°s§ra nahe k¢aya
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,,Ha valaki nem részesül egy tiszta bhakta kegyében, nem juthat el az 
odadó szolgálat szintjére. Még az anyagi létezés kötelékeitõl sem szabadul-
hat meg, a k¥¢£a-bhakti elérésérõl nem is beszélve” (Cc M. l. 22.51)

Köszönöm, hogy gondolsz ránk akkor is, ha most otthon vagyunk 
Suvratával, mert még kicsi és itt vigyázok rá. Szeretõ apaként gondoskodsz 
rólunk. Amikor tavaly maratonon és idén szilveszterkor kimentünk vele 
sa¯k¦rtanázni, arra gondoltam: ez az igazi! Bár nem voltunk kint sok idõt, 
de az emberek vettek néhány könyvet és magazint, amikor beszéltünk ve-
lük, és ez lelkesedéssel töltött el, energiát adott napokon keresztül. Arra 
gondoltam, jó lenne, ha lenne rá lehetõség máskor is. Amikor idén nyáron 
kedvesen meglátogattál minket itthon, mondtad, hogy miután megnõnek 
a gyerekek, vissza lehet térni ahhoz az életstílushoz amit sa¯k¦rtanásként 
éltünk. Imádkozom hozzád, hogy legyen majd hozzá erõm és lelkesedésem, 
hisz tökéletes példáddal és ¼r¦la Prabhup§da iránti páratlan hûségeddel és 
szereteteddel bátorítasz minket. Szeretném ha Suvrata – sok elkötelezett 
tanítványodhoz hasonlóan – sokat tudna segíteni neked ¼r¦la Prabhup§da 
missziójának terjesztésében és a prédikálásban.

nai¢§° matis t§vad urukram§¯ghri°
sp¥ªaty anarth§pagamo yad-artha¤
mah¦yas§° p§da-rajo-’bhi¢eka°
ni¢kiñcan§n§° na v¥£¦ta y§vat

„Ha az emberi társadalom nem fogadja el a nagy mah§tm§k lótuszlábának 
porát – az olyan bhaktákét, akik megváltak minden anyagi tulajdontól akkor 
nem fordítja figyelmét K¥¢£a lótuszlábára, amely az anyagi lét minden nem-
kívánatos, nyomorúságos feltételét megszünteti.” (SB 7.5.32)

Szolgád: 
Sevita dev¦ d§s¦
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Bhaktin Sexty Ildikó
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Egy felismerésemet szeretném felajánlani neked.
Nem olyan régen otthon ültünk a konyhaasztalnál anyukámmal, éppen 

hazaértem az õszi bhakta-program végetérte után. Elmondtam neki, hogy 
visszamegyek Krisna-völgybe. Sokáig nem szólt, láttam, hogy nem tud mit 
kezdeni az információval. Végül csak ennyit kérdezett: „Mi vonz oda té-
ged?” Nem kellet gondolkodnom, rögtön válaszoltam: „Az, hogy ott van 
lelki élet.” Megint hallgatott. Nem értette.

Késõbb gondolkodtam, és rájöttem, hogy ezzel a motivációval tényleg 
nem sokat kezdhet valaki, aki az anyagi világ hálójába annyira belebonyo-
lódott, hogy a „lélek” már csak egy szó, semmi több.

Nekem sem volt valós tartalma addig, amíg nem jártam Új Vraja-
dh§mában. Itt történt velem valami, ha elmentem innen, csak vágytam visz-
sza, de nem tudtam, miért. Csak az anyagot értettem. Most már tudom, hogy 
van lelki világ. Ez nem lehet másért, csak a te kegyedbõl. Az, hogy most itt 
Somogyban megnyilvánult a lelki világ, a te törekvésed eredménye. 

Köszönöm, hogy az anyagi ösztönzéseimet követve, bolyongásaim során 
idekerülhettem, és bár érdemtelenül, mégis itt lehetek ezek között a cso-
dálatos bhakták között, akik olyan szépen, alázatosan és lemondásban élve 
szolgálnak téged, és az Isteni Párt.

Még egyszer hadd ajánljam hódolatomat.

Szolgád:
Bhaktin Sexty Ildikó
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Siddha Muni d§sa               
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Kedves Guru Mah§r§ja! Úgy tûnik, hogy egyre gyorsabban telnek az évek 
– újra megjelenési napodat ünnepeljük. Megint eltelt egy év, és az idõ sûrû 
szövésû hálóján csak néhány tapasztalat marad fenn a szüntelenül elfolyó 
percek özönében. Nincs vesztegetni való idõ! Különösen akkor nincs, ha 
a köszönet és hála szavai mellett valami konkrét dolgot is szeretnék neked 
felajánlani.

Kérdés persze, hogy tudok-e egyáltalán adni valamit? A filozófiánk sze-
rint a léleknek csak egyvalamije van: a vágya, vagy mondhatnánk úgyis: a 
szíve. Ezért csak a szív az, amit ajánlhatok, de egy olyan makulátlanul tiszta 
személynek, mint amilyen te vagy, nem adhatok egy piszkos dolgot.

A parányi lélekszikrák ¼r¦ K¥¢£a szerves részei, akiknek sajátságos, egyedi 
kapcsolatuk van Vele, amely megismételhetetlen, senki másra nem jellemzõ 
kapcsolat. Amikor egy j¦va eljön a lelki világból, akkor „pótolhatatlan ûrt” 
hagy maga után. K¥¢£a r§sa-r§ja, örökké meg akarja ízlelni a különbözõ 
szeretõ kapcsolatokat a különbözõ r§sákban. Õ teljes Magában, de azért 
hogy, még teljesebb legyen, az elveszett lelkeknek is újra csatlakozniuk kell 
örök kedvteléseihez. Eljön hát az anyagi világba, hogy a kedvteléseit meg-
nyilvánítva, Magához vonzza a feltételekhez kötött lelkeket.

Nincs azonban könnyû dolga. A megzavarodott élõlények körmük 
szakadtáig ragaszkodnak az anyaghoz. Olyanok, mint egy jól felragasztott 
elöregedett matrica, amit már nem lehet sérülésmentesen leválasztani a 
felületrõl. Hasonlóan a j¦vát sem lehet olyan könnyen eltávolítani az anyagi 
energia felületérõl. Ezt a hálátlan feladatot vállalja fel a lelki tanítómester, 
hogy levakarja a j¦vákat az anyagi energiáról, amit nem lehet megtenni a 
hamis ego sérülésétõl mentesen. A hamis azonosítás az a ragasztóanyag, ami 
olyan kitartóan biztosítja a tapadást az anyaghoz. Ez a feladat ügyességet 
és szakértelmet követel a lelki tanítómestertõl, akinek az a vágya, hogy a 
lelkeket újra R§dhe-¼y§ma lótuszlábaihoz vigye, hogy ezzel növelje az Úr 
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boldogságát. A legfõbb akadály a „j¦va-matricák” esetében – a szabad aka-
rat. Ha õk úgy döntenek, hogy maradni akarnak, akkor a legkiválóbb lelki 
tanítómester is tehetetlen.

Kedves Guru Mah§r§ja!
Te megadtál minden lehetõséget, minden tanítást és útmutatást, ami 

szükséges ahhoz, hogy elindulhassak az úton. A legszerencsésebb helyzet-
ben vagyok, amit csak remélhet egy s§dhaka! Nagyon köszönöm, hálás va-
gyok érte!

Guru Mah§r§ja, én szeretném kihasználni ezt a páratlan lehetõséget, 
amit adtál nekem! Így megjelenésednek ezen a kedvezõ ünnepén csupán 
a vágyamat tudom ajánlani neked: el akarom engedni az anyagi energiát, 
és szeretnék ragaszkodást fejleszteni R§dhe-¼y§ma lótuszlábaihoz, hogy egy 
tiszta szívet ajánlhassak neked, amit majd bizalommal tudsz lefoglalni az 
Isteni Pár szolgálatában.

 Jelentéktelen szolgád: 
Siddha Muni d§sa               

Bhakta Sipos-Gaudi Berci
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Ahogy telnek az évek, egyre inkább érzem, hogy mennyire veszélyes az 
élet... azaz az anyagi élet. Sokszor gondolok arra, hogy ha nem találkoztam 
volna a bhaktákkal – akik útmutatásoddal közvetítik a K¥¢£a-tudatot Ma-
gyarországon – másféle életet élnék. Az a hatalmas erõfeszítés, amit nyilvá-
nítasz nap mint nap, engem is a jó irányba mozgat, és hitelessé teszi az egész 
mozgalmat.

Sajnos nem tudom teljes idõben szolgálni a bhaktákat, így szolgálatom 
„csak” a bhajanára és a k¦rtan§ra korlátozódik, melyekre inspirációt min-
dig tõled nyerek. Hatalmas erõ van benne, akár élõben, akár hanganyagon 
hallgatom. Hálás vagyok érte, hogy kegyedbõl mindig lelkes tudok lenni a 
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zenélésre, és hogy ilyen tökéletes példát állítasz elém. Szeretném ezt vala-
hogyan viszonozni, olyan bhaktáddá válni, amilyet megérdemelnél, de saj-
nos sok az anyagi akadály.

Ha a társaságodban lehetek, minden egyszerûnek tûnik: ott vagy, sugár-
zik belõled az erõ, a hit, amelyet K¥¢£a, és lelki tanítómestered iránt tanúsí-
tasz. Ezért már nagyon várom a p§da-y§tr§t, hogy találkozzunk, és hogy újra 
feltöltõdjek a belõled áradó istenszeretettel.

Ha velünk vagy, minden megváltozik és sokszor eszembe jutott már, 
hogy ¼r¦la Prabhup§da milyen elégedett lehet veled, hiszen lelkesítésedre 
már évek óta mûködik a p§da-y§tr§.

Szeretném megköszönni neked, hogy mindig képes vagy lelkesíteni en-
gem, és hogy a lelki tanítómesteremnek nevezhetlek.

Szolgád:
Bhakta Sipos-Gaudi Berci

Bhaktin Sipos-Gaudi Emese  
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Minden évben, amikor a felajánlást készülök írni neked, napokig a veled 
kapcsolatos élmények járnak a fejemben, és többnyire ezekhez kapcsolódó-
an próbállak dicsõíteni. Sajnos már régen volt lehetõségem társulni veled, 
mégis élénken él bennem egy közeli esemény hangulata. Érdekes, mert nem 
voltál jelen, csak beszéltem rólad, és a beszélgetés után az volt az érzésem, 
mintha találkozhattam volna veled. 

A történet úgy kezdõdött, hogy Uddhava végre egy osztálytársával el-
kezdte (a te inspirálásodra) az úszóedzéseket. Egy óra hosszat úsznak, ez-
alatt a másik fiú anyukája és én – a gyerekekre várva – beszélgetni szok-
tunk. A két fiú már két éve ismerik egymást, én és az anyuka még csak 
párszor találkoztunk. Amikor harmadszor voltunk úszni, az anyuka elkez-
dett kérdezõsködni arról, hogy hogyan étkezünk. A kisfia ugyanis arra kér-
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te õt, hogy õ is olyanokat szeretne enni, mint Uddhava és olyan szeretne 
lenni, mint Uddhava.

Az anyuka elmondta, hogy a fia már régóta viszolyog a hústól és nagyon 
kíváncsi arra, hogy milyen templomba járnak Uddhaváék. Innentõl kezdve 
egy órán keresztül beszélgettünk, rengeteg kérdése volt, kiderült, hogy na-
gyon érdekli a filozófia és hogy nagyon szeretne egy Bhagavad-g¦t§t.

Nagyon örültem, hogy a kisfiú mellett már az anya is érdeklõdõvé vált és 
megígértem neki, hogy a következõ úszóedzésre viszek neki egy Bhagavad-
g¦t§t, segítek vegetáriánus ételeket készíteni, és hogy bármikor bekísérem 
õket a templomba.

Sok mindenrõl szó esett: lélekvándorlásról, vegetáriánus étkezésrõl, 
p§da-y§tr§ról, és természetesen arról, hogy kinek is köszönhetjük mindezt 
Magyarországon.

Ahogy rólad kezdtem beszélni, nagyon lelkessé váltam. Arra gondoltam, 
milyen szerencsés vagyok, hogy ismerhetlek, és hogy beszélhetek egy ilyen 
személyrõl, mint amilyen te vagy. Közben észrevettem, hogy a mellettünk 
álló, másik várakozó anyuka is hallgatja a mi „kérdezz-felelek játékunkat”, 
így õ is hallhatott K¥¢£áról, ¼r¦la Prabhup§dáról és rólad. A beszélgetés 
után nagyon intenzíven éreztem a kapcsolatot veled – hát ezért volt olyan, 
mintha találkoztunk volna.

Köszönöm, hogy a példáddal mindig lelkesítesz, és hogy a személyed hi-
telessége mindig ad erõt az anyagi világgal való küzdelemben.

Szolgád:
Bhaktin Sipos-Gaudi Emese  

S¦ta R§ma d§sa
Dear Guru Mah§r§ja, 

Please accept my humble obeisances, all glories to ¼r¦la Prabhup§da.
Only a person who has gotten K¥¢£a, who has bound up K¥¢£a in his 

heart can make K¥¢£a appear in the heart of his disciple.
In his ¼ara£§gati, bhajana-lalasa (song 7), Bhaktivinoda çh§kura prays:
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k¥¢£a se tom§ra, k¥¢£a dite p§ro
tom§ra ªakati §che

§mi to’ k§¯g§la, ‘k¥¢£a’ ‘k¥¢£a’ boli’,
dh§i tava p§che p§che

‘O Vai¢£ava çh§kura! K¥¢£a belongs to you because you have bound 
him up in your heart by the ropes of prema. Only you can give me K¥¢£a 
because you have gotten Him. I am k§¯g§la, I am a pauper. I am bereft of 
K¥¢£a, so I am running behind you, begging for your causeless mercy, please 
give me K¥¢£a, give me K¥¢£a!’

Guru Mah§r§ja, you are such a person who tirelessly, unceasingly con-
tinues to show K¥¢£a, to give K¥¢£a, to reveal K¥¢£a. K¥¢£a has sent you 
to me with the prema bhakti s¡tra, with the rope to pull conditioned souls 
out of material existence, back to His lotus feet. It is for me to reciprocate, 
to clasp the rope tightly. A fool and a fickle soul as I am, I hold on tightly, 
then I slip, hold on tightly and slip yet again. Someone may ask: ‘does this 
soul really want to get out of the clutches of m§y§? How strong a desire does 
he really have?’ 

Your work is so hard—to keep the hearts of conditioned souls engaged, 
you spend gallons of blood to deliver even one. You are forever loyal and 
patient, writing, singing, podcasting. Your words inspire because you be-
long to K¥¢£a and K¥¢£a belongs to you.

I am indebted to you. I pray one day I can show it.

Your servant,
S¦ta R§ma d§sa

Sm¥ti-P§lik§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked!
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Kedves Guru Mah§r§ja, kérlek, ne haragudj, de soha nem tudom hozzád 
illõ szavakkal kifejezni dicsõségedet.

Ahogy írom ezt a felajánlást, a „régi szép idõk” jutnak eszembe. Mikor 
még nem volt ilyen sok bhakta Magyarországon, és nem voltak ilyen szép 
nagy templomok. Csak egy szántóföld volt Krisna-völgy területe, és har-
mincan laktunk Somogyvámoson, egy-egy faluszéli romos házban.

Abban az idõben még ritkán jöttél Magyarországra, de mikor itt vol-
tál, mindannyiunknak volt lehetõsége személyes társulásra veled. A reggeli 
programokat még a régi tehenészet melletti, fóliával körbevett nádtetõ alatt 
tartottuk. Nagyon egyszerû, lemondott és fõként hideg volt akkoriban az 
élet. Ennek ellenére nagyon lelkesek voltunk. Amikor elmeséljük a fiata-
labb bhaktáknak, hogyan éltünk a farmon régen, el sem tudják képzelni azt 
az életet. Mindig azt kérdezik: hogy bírtátok ki? A válasz igen egyszerû: 
egy csodálatos bhakta inspirált minket a személyes példamutatásával, hogy 
mit jelent követni a lelki tanítómestert. Megmutatta a helyes utat, segített 
minden nehézségben, minden akadály legyõzésében. Aki nélkül most nem 
lennének ezek a csodálatos templomok, a gyönyörû m¡rtik, és ez a rengeteg 
bhakta.

Guru Mah§r§ja, mindez nélküled nem valósult volna meg, és az, hogy 
a mai napig vállalják a bhakták azt a rengeteg lemondást, és nehézséget a 
prédikálásért, azt mind érted teszik. Te vagy a legnagyobb inspirációnk a 
lelki életben, mert te szeplõtlen vagy, a kétség leghalványabb árnya nélkül. 
Te vagy az a személy, aki a saját életeddel megmutatod mi az a K¥¢£a-tudat. 
Mit jelent szolgálni a lelki tanítómestert, K¥¢£át, és a vai¢£avákat. Az a sze-
mély, akit bátran követhetünk.

Ha nincs is most már olyan sok lehetõség a közvetlen szolgálatra és tár-
sulásra veled, mint 10-15 évvel ezelõtt, akkor is ugyanúgy tudod inspirálni 
és lelkesíteni a bhaktákat az odaadó szolgálatban.

Köszönöm neked, hogy a hibáim ellenére én is itt lehetek ¼r¦la Prabhup§da 
családjában.

Csak azért imádkozom hozzád, hogy mindig elégedetté tudjalak tenni.

Jelentéktelen szolgád: 
Sm¥ti-P§lik§ dev¦ d§s¦
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Bhakta Somogyi Tibor
Kedves Mah§r§ja! 

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

Ha õszinte vagyok, láthatom, hogy képesítetlen vagyok arra, hogy dicsõ-
ít selek ezen a szép napon. Ahhoz képest, hogy mennyi mindent köszönhe-
tek neked,valójában elég ritkán gondolok arra, hogy a szolgálatot igazából 
a te kegyedbõl, a te írányításod alatt végezhetem.

Inkább önzõ érdekek mozgatnak,vagy néha még azok sem, hanem csak 
annyi, hogy valahogy túl kell élni, és itt a bhakták között legalább kevesebb 
a gyötrelem.

Ilyenkor szomorúan döbbenek rá, hogy milyen kevés K¥¢£a-tudatot tudok 
elfogadni tõled és bhaktáidtól, és arra, hogy milyen nehéz is meghódolni.

Pedig ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara és a te kegyed végtelen. Mindig azon 
gondolkodom, mi okozza neked a legnagyobb örömet, és mi az, amivel elé-
gedettséget tudnék okozni neked ezen a napon. Azt tudom, hogy a legna-
gyobb örömed, ha bhaktáid minél több feltételekhez kötött lelket hoznak el 
Új Vraja-dh§mba, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara elé.

 Szerencsés vagyok, mert most pont egy ilyen szolgálatban vehetek részt. 
A sa¯k¦rtan olyan szolgálat, ami minden szempontból áldásos. Ezt saját csa-
ládom példájából valósíthattam meg.

Azt hogy egyáltalán itt lehetek, Manodhara dev¦ d§s¦nak (aki a nõvérem) 
köszönhetem. Nagyon sokat fáradozott azon, hogy valahogyan közelebb vi-
gyen engem K¥¢£ához és a bhaktákhoz. Mikor beköltöztem a templomba, 
a családunk hozzáállása is kezdett megváltozni a K¥¢£a-tudattal szemben. 
Így, hogy már ketten választottuk ezt az utat, kezdték komolyabban venni 
a mozgalmat.

Egyre többet hallhattak K¥¢£áról és Új Vraja-dh§máról, és így valami 
piciny hit fejlõdött a szívükben K¥¢£a iránt. Egyszer Manodhara és én láto-
gatóban voltunk nagymamámnál, szárit és dhótit viseltünk, és nagy meg-
lepetésünkre nagymamám azt mondta, hogy õ nagyon örül neki, hogy ezt 
a vallást választottuk, és hogy soha ne is hagyjuk abba. Nagypapámnak 
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minden látogatás alkalmával vittem egy Vissza Istenhez magazint, mindig 
lelkesen átböngészte, és mivel volt tehene, és nagyon szerette õket, sokszor 
csodálattal beszélt arról, hogy milyen gyönyörû az istálló a farmon, és hogy 
régen õ is ökrökkel szántott, mint Antardhi prabhu az egyik képen az újság-
ban. Anyukámék hatan vannak testvérek, és volt olyan, hogy összehívtuk 
az egész családot, és finom ételeket ajánlottunk az Uraknak (sabjit, pakorát, 
stb.) amit õk lelkesen elfogyasztottak és mindig voltak kérdéseik.

Szóval lassan kifejlõdött bennük a vágy arra, hogy ellátogassanak Új 
Vraja-dh§mba.

Ma március 15. szombat van, és épp arra készülök, hogy holnap beülünk 
egy mikrobuszba, és nagypapámmal (sajnos nagymamám már nem érhette 
meg ezt) meg a rokonokkal (összesen kilencen) elmegyünk Vraja-dh§mba. 
Mindez csak a te kegyedbõl valósulhatott meg! Izgatottan várom a talál-
kozást ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarral! És nagyon szeretném megköszönni 
neked, hogy egyáltalán lehetõséget adtál nekünk arra, hogy menedéket ve-
hessünk! És hogy a közvetítéseddel másokat is az Isteni Pár lótuszlábának 
menedékébe vezethetünk. Minden dicsõséget neked!

Indokolatlan kegyedre vágyva, jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Somogyi Tibor (Eger)

Bhaktin Sörös Ágnes
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd legtiszteletteljesebb hódolatomat! Minden dicsõséget 
¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked megjelenésed napján!

Szeretnék neked minden bhajanát, k¦rtanát, leckét, minden írott sort, ki-
mondott szót, szidalmazó és elismerõ pillantást, mosolyt, egyszóval minden 
segítséget megköszönni, amivel hozzásegítettél ahhoz a helyzethez, amiben 
most vagyok. ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i  Vijaya-Gaur§¯ga kegye után most ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§ ¼y§masundara nektáróceánjában fürödhetek, és azt hiszem, teljesül-
ni látszik életem minden vágya. 

Csodálatos dolog, hogy K¥¢£a olyan végtelenül kegyes és szent bölcsek 
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segítségével ad lehetõséget nekünk, hogy megértsük, és ne felejtsük el Õt, 
mint amilyen te is vagy. Tudom, hogy a legkevésbé sem vagyok alkalmas 
kegyed és figyelmed egyetlen cseppjére sem. 

Köszönöm, hogy segítesz megértenem és elfogadnom a helyzetemet, és 
törekvést fejlesztenem magamban arra, hogy eszköz lehessek K¥¢£a kezé-
ben.

Szolgád:
Bhaktin Sörös Ágnes

¼rava£a-ma¯galam dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Kedves Mah§r§ja, bocsáss meg, hogy a megszólításban Guru Mah§r§jának 
nevezlek, de úgy érzem, ugyanolyan törõdést tudhatok magaménak tõled, 
mint saját lelki tanítómesteremtõl. Ezen a neves napon szeretném kifejezni 
hálámat és szeretetemet, amit gyakran megteszek gondolatban, de a mai 
nap a legmegfelelõbb arra, hogy hangot, ill. papírt adjak ezen dicsõítõ sza-
vaknak.

Valójában nem gondolom, hogy lelki életemet egyedül lelki tanítómeste-
rem vezeti, hanem úgy érzem ez a te kegyednek is köszönhetõ. Örök meste-
rem az én lelki apukám de én a gondoskodó nagybácsimnál élem a minden-
napjaimat. Az a szeretet, amivel mindannyiunkat elárasztasz tagadhatatlan. 
Nincsen nap, mikor nem találkoznék veled egy leckéden keresztül, a köny-
veiden át vagy hallgatva a podcastjaidat. Ezekben lévõ lelkesítéseid, taná-
csaid és utasításaid, meg kell mondanom, mindig a segítségemre vannak. 
Úgy érzem, te adod meg az összes alapanyagot ahhoz, hogy lelki tanítómes-
terem egy tiszta vai¢£avát formázhasson belõlem.

Nagyon köszönöm neked a könyveidet, melyeken keresztül élõvé vál-
nak az eddig számomra oly távolinak tûnõ K¥¢£a kedvtelések. Meggyúj-
tottak egy parányi szikrát bennem arra a vágyra, hogy egyszer a vai¢£avák 
szolgájának a szolgája lehessek. Kérlek, záporozd továbbra is a kegyed ezen 
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megnyilvánulását és add áldásod, hogy ez a szikra ne vesszen el a sötétség 
homályába. 

Nem hiszem, hogy ezzel a pár sorral megköszöntem azt a végtelen kegyet, 
amit kapok tõled. Azt érzem, én vagyok a legadósabb mindenki között, 
mert egy tanítvány sohasem tudja visszafizetni adósságát lelki tanítójának, 
de mi van azzal, aki ilyen szempontból két helyre tartozik. Kérlek, fogadd el 
parányi törekvésemet ¼r¦la Prabhup§da K¥¢£a-tudatos mozgalmában, hogy 
részese lehessek a terveidnek, mellyel elégedetté teszed R§dhe-¼y§mát. 
Boldog vagyok, hogy a te családod része is lehetek és nagyon köszönöm.

Jelentéktelen szolgád: 
¼rava£a-ma¯galam dev¦ d§s¦

¼r¦ Gokula dev¦ d§s¦
Kedves ¼r¦la Guru Mah§r§ja! 

Tiszteletemet ajánlom lelki tanítómesteremnek! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget ¼r¦la  Guru Mah§r§jának!

s§dhavo h¥daya° mahya°      s§dh¡n§° h¥daya° tv aham

Mint ahogyan K¥¢£a a bhaktái szívében lakik, a bhakta is K¥¢£a szívében van.
Guru Mah§r§ja, a szívedet te is R§dhe-¼y§mának ajánlottad, ezért Õk a 

szívedben vannak, s most ezt a szívet nekünk adod. 
Guru Mah§r§ja, te vagy, aki megtanítasz emlékezni az egyetlen való-

ságra, R§dhe -¼y§ma szolgálatára, megtanítasz arra, hogyan zenéljünk és 
táncoljunk R§dhe-¼y§ma örömére, s arra is, hogyan ajánljunk fel egy tiszta 
szívet R§dhe-¼y§mának.

Bár még egyiket sem tudom, boldog K¥¢£a- tudatod erre lelkesít, ezért rád 
emlékezve, szívemben átölelve, kezemet felemelem, s azt kiáltom: R§dhe-
¼y§ma ments meg!

Köszönök mindent. 

Guru Mah§r§ja szolgálatában:  ¼r¦ Gokula dev¦ d§s¦ 
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¼r¦dhara d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

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

 
Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da!
It is a shame, but this is my first letter to you on vy§sa-p¡j§. I know that 

it can be written only by your mercy.
We have heard that ¼r¦dhara Sv§m¦  said that of all inconceivable things 

there are three that is the most inconceivable, namely: ªakti-tattva, ªiva-
tattva and guru-tattva. So the position of the Guru is really difficult to un-
derstand. Only by following K¥¢£a’s instructions (pra£ip§tena paripraªnena 
sevay§) we can come closer to the right understanding. It is really amazing 
that by this simple process one can attain everything in his spiritual life. 
K¥¢£a is so merciful that He made the way to him very simple by arranging 
this system of guru-parampar§. Only the most unfortunate soul, overcon-
fident of his own intelligence, rejects this K¥¢£a’s gift and continues his 
struggle in the ocean of nescience. Go-kharah. I do not want to be like 
this. Although I am slow and dull (mand§¤ sumanda-matayo), even from my 
experience I can clearly understand that the best thing I could do in my life 
is following your instructions. 

Your deep and mature understanding of K¥¢£a consciousness fills me 
with wonder. When somebody asks you a question, I may think that the an-
swer might be like this or like that, but your actual answer is always deeper 
then I could ever guess. During the last Bh§gavatam class in M§y§pur you 
described the intelligence of Tamal K¥¢£a Goswami Mah§r§ja. The same 
things I could tell about your intelligence. In any situation you know ex-
actly what should be done and what is the opinion of ¼r¦la Prabhup§da on 
the subject. Your books are the greatest inspiration in my life. By reading 
them even my stone-like heart melts and the lusty mind forgets everything 
and embraces K¥¢£a-kath§.

Actually I cannot describe even a drop of your sublime qualities 
(gu£§r£avasya), I can only repeat what §c§ryas said. But my hope is that 
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may be you sometimes remember this useless soul. Namas te d¦na-d¦na° 
m§m kad§cit ki° smari¢yasi.

¼r¦dhara d§sa

¼r¦ Govardhana-l§l d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának!

Kedves Guru Mah§r§ja! Sokat gondolkoztam azon, hogy idén mit fogok 
írni ebbe a vy§sa-p¡j§ felajánlásba. A cél a lelki tanítómester dicsõítése. Ezt 
próbálom szem elõtt tartani.

Évek óta vizsgálom a mozgalomban eltöltött idõszakomat, s ahogy telik 
az idõ, úgy tapasztalom saját magamban, s a környezetemben a változásokat. 
Nagyon lelkesítõ látni, hogy a bhakták – beleértve saját magamat is – hogy 
lépkednek elõre a bhakti ösvényén. ¼r¦la Prabhup§da a Bhagavad-g¦t§hoz 
fûzött egyik magyarázatában azt írja: „a K¥¢£a-tudatos szolgálat azonban 
a legjobban egy lelki tanítómester hozzáértõ vezetésével végezhetjük, aki 
K¥¢£a hiteles képviselõje, aki ismeri tanítványa természetét, s aki képes út-
mutatást adni neki, hogyan cselekedjen K¥¢£a-tudatosan.” (Bg 2.41 – ma-
gyarázat)

Ez a személy ebben az esetben te vagy, s ez a hozzáértés az, ami a válto-
zást elõidézi a szívben.

Kedves Guru Mah§r§ja! Egy bhakta mindig a jót keresi másokban, s ami-
kor ezt felfedezi, tudja, hogy az a lelki tanítómester kegyét tükrözi. Ezt meg-
fontolván végtelenül szerencsésnek érzem magam, hogy ehhez a családhoz 
tartozhatok, s hogy végezhetek neked egy kevés szolgálatot.

 Nem kell messzire menni, s láthatjuk milyen kiváló személyiségekkel 
vagyunk körülvéve. Sokan közülük felelõsségteljes, áldozatos munkával 
dolgoznak, a közösség érdekét szem elõtt tartva.

Kedves Guru Mah§r§ja! Ezek a szorgalmas bhakták a gondoskodásodat és 
hozzáértõ vezetésedet bizonyítják, s azt az eltökéltséget és szeretet, melyet 
¼r¦la Prabhup§da iránt táplálsz.
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Azonban amit tõled kapunk, még ennél is több. Példátlan az a személyes 
törõdés melyet a bhakták iránt mutatsz. Ez végtelen együttérzést és könyö-
rületet feltételez, amely pedig vajpuha és lágy szívet takar. Különleges he-
lyet foglalsz el a szívükben, s persze az én szívemben is.

Kedves Guru Mah§r§ja! Egyszerûen csak szeretném megköszönni, hogy 
én is részese lehetek ennek a családnak. Évek óta azt tanultam, hogy tettek-
kel kell bizonyítani az eltökéltséget. A szép szavak talán hangzatosak és ígé-
retesnek tûnnek, a lényeg mégis az, hogy követik-e tettek. Ennek fényében 
a kérdés az, hogy vajon mit tudnék felajánlani neked? Jelen helyzetemben 
ez talán nem sok. A helyzetem teljesen optimális, mely kitûnõ lehetõséget 
biztosít ahhoz, hogy elmélyítsem a K¥¢£a-tudatomat. Több leckén mond-
tad, hogy ezt az életünket adjuk K¥¢£ának. Nem veszthetünk. Megértve a 
tényt, hogy csupán jelentéktelen szolgák vagyunk, teljes boldogságot érhe-
tünk el csupán azáltal, hogy az Urat és édes bhaktáit szolgáljuk. Mint egy kis 
jelentéktelen csavar, amely egy nagy gépezet része.

Kedves Guru Mah§r§ja! Szeretném megköszönni neked, hogy lefoglalsz 
szolgálattal és gondoskodsz rólam is. Remélem egyszer hasznos eszközzé vál-
hatok a kezedben. Ha bármilyen hibát vagy sértést követtem el ellened, kér-
lek, bocsáss meg nekem, s vezess tovább az úton ¼r¦ ¼r¦ R§dhe-¼y§ma felé.

Még egyszer köszönök mindent.

Egy jelentéktelen személy:
¼r¦ Govardhana-l§l d§sa

¼r¦ M§dhava To¢a£¦ d§s¦
Kedves Mah§r§ja!

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

Nemrégen hallgattam egy leckét, amiben arról kérdeznek téged, hogy 
bár sok tanítványod elhagyja a mozgalmat te ennek ellenére is fogadsz el új 
tanítványokat. Hogyan tudsz bízni másokban újra?

Ez engem is elgondolkodtatott tulajdonságaidról. Sok csalódás után egy 
hétköznapi ember nem képes ilyen kegyesen, nagylelkûen és segítõkészen 
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viszonyulni az elesett élõlényekhez. Erre csak egy olyan személy lehet képes, 
aki isteni tulajdonságokkal van felruházva és magasabb rendû célok vezér-
lik az életét.

Nekem ¼r¦la Indradyumna Mah§r§ja a d¦k¢§-gurum, de a szívemben el-
fogadtalak a ªik¢§-gurumként. Boldog vagyok ebben a kapcsolatban veled és 
hálás, hiszen sokat segítesz és támogatsz.

Remélem, hogy valamilyen módon én is elégedetté tudlak tenni téged, 
és nem okozom csalódást.

Törekvõ szolgád: 
¼r¦ M§dhava To¢a£¦ d§s¦

¼r¦mat¦ dev¦ d§s¦, 
V§ru£¦ Revat¦ dev¦ d§s¦ 

Nit§icandra d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet.
All glories to ¼r¦la Prabhup§da. All glories to this most auspicious day of 

¼r¦ Vy§sa P¡j§ of our beloved Guru Mah§r§ja.
Thank you for being my dik¢§-guru for the last 20 years and for your in-

structions and guidance. Thank you for being very exemplary with preach-
ing, especially setting up a phenomenal place like New Vraja-dh§ma with 
the most exquisite deities of ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara.  Thank you for 
doing the podcasts so that devotees can get your association and valuable 
insights into the different aspects of devotional service. 

Thank you for everything Guru Mah§r§ja and I hope it is not too long 
before we can get your personal association.

Your servants
¼r¦mat¦ dev¦ d§s¦, V§ru£¦ Revat¦ dev¦ d§s¦, Nit§icandra d§sa
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¼riniketana d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja, szeretett tanítómesterem!

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

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat!
Gyakran rám tör a szomorúság, amikor a kis otthoni oltáron álló fény-

képedet nézem: oly ritkán tudunk személyesen találkozni. Pedig tudom jól 
a leckét: ha nincs jelen személyesen a tanítómester, akkor õt elõadásainak, 
leckéinek hangfelvételei és könyvei, tehát tanításai képviselik.

Nagyon szerencsések vagyunk mi, a tanítványaid, hogy bõségesen ellátsz 
minket instrukcióval, hogy kitartsunk akkor is, amikor személyesen nem 
vagy jelen. Könyveid felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak nekünk, hogy 
megértsük K¥¢£a tanításait, megértsük saját és testvéreink helyzetét, meg-
értsük tanításaidat.

Tudományos igényû munkáidat bizonyára a vai¢£ava irodalom gyöngy-
szemeiként fogják a jövõ nemzedékei emlegetni.

Az a fantasztikus bölcsesség és az a végtelen türelem, amivel hangüze-
neteidben, leckéiden újra és újra elmagyarázod a hallgatóságnak a lényeget 
– és persze maga a lényeg is –, egyre jobban hozzád, lótusz lábaid mene-
dékéhez vonz engem. Amellett, hogy olykor szigorú vagy tanítványaidhoz, 
sajátos humorod is gyakran megnyilvánul. Ezek nagyon kedves pillanatok! 

Lenyûgözõ volt, ahogy elmesélted, hogyan nyilvánultak meg Új Vraja-
dh§mában K¥¢£a kedvteléseinek színhelyei. Biztos vagyok benne, hogy 
e megnyilvánuló szent helyszínek kivételes segítséget nyújtanak majd az 
ott meditáló bhaktáknak és más elesett lelkeknek a lelki életben történõ 
elõrehaladásban. Köszönjük neked!

Szeretett tanítómesterem! Köszönöm hát a transzcendentális elõadásokat 
és könyveket! Köszönöm kiváló és elnézõ tanítványaidat, akik segítenek 
nekem a mindennapokban. Sokkal tartozunk neked. Talán úgy tudnánk 
valamennyit törleszteni adósságunkból, ha tanításaidat átadjuk másoknak. 
Szeretnélek téged is elégedetté tenni, törekszem rá, próbálkozom. Remény-
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kedem, hogy egyszer majd képes leszek arra, hogy én is átadjam másoknak 
ezt a transzcendentális tudást.

Minden dicsõséget neked!

Örök szolgád: 
¼riniketana d§sa

¼r¦pati d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget neked, 
csodálatos megjelenési 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

Kedves Guru Mah§r§ja, idén is eljött ez a kedvezõ nap, a megjelenésed 
napja, amire mindig is készülnek a tanítványaid, hogy megfelelõen tudjanak 
dicsõíteni téged. Csak úgy izzanak a tollak és serceg a papír, amint leírják a 
téged dicsõítõ soraikat. Most én is próbálkozom valami szépet írni, bár nem 
vagyok egy nagy fogalmazó.

A legnagyobb ünnep akkor jön el az évben, amikor hosszú idõn keresz-
tül itt vagy Vraja-dh§mában. Persze itt is ugyanaz a feszített tempód mint 
máshol – szervezés, gyûlések, könyvírás, stb. – ám mivel itt vagy, törekvõ 
tanítványaidként mégis személyesen társulhatunk veled, amire bizony nagy 
szükségünk van.  Mindenki csak ámul bámul amikor szeretett ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-
¼y§masundarádat öltözteted, imádod, hiszen igazán páratlan darªanák ezek, 
amikrõl még sokszor szó esik a brijb§s¦k körében. A k¦rtanáid, bhajanáid – 
mint például a karácsonyiak – teljesen  elvarázsoltak bennünket, elolvasz-
tották a szívünket, igazi lelki élményekel lettünk gazdagabbak. A leckéidet, 
szemináriumaidat a bhakták közül többen szóról-szóra ismerik, mivel kijegy-
zetelik, megtanulják, és ami a legfontosabb, az így kapott tudást alkalmaz-
zák a mindennapjaikban. Különleges könyveid útmutatást adnak minden 
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vai¢£avának – azt hallottam más idõsebb ¼r¦la Prabhup§da tanyítányoktól, 
hogy ezek a könyvek nem csak lelki tartalommal bíró alkotások, hanem a 
vai¢£ava irodalom klasszikusainak számítanak. 

A podcastjaidat rendszeresen letöltik a bhakták, nomeg gyûjtik is, és mi-
vel naponta hallgatják, mindennapos, tisztán lelki társulást kapnak érte 
cserébe. Hihetetlen, hogy mindenkivel  ilyen személyesen tudsz törõdni, 
mindenkire lelki hatással vagy, mindenki azon kezd gondolkodni, hogy ho-
gyan lehetne õ is tiszta bhakta.

Kedves Guru Mah§r§ja, ez a  néhány példa, csupán megpróbálja illuszt-
rálni indokolatlan kedvességedet, törõdésedet, tanításodat, de mint aho-
gyan a napot sem lehetséges megvilágítani ha dicsõíteni szeretnénk, azt 
hiszem ezek a szavak is csak kezdõ próbálkozások, hiszen fogalmam sincs 
arról, hogyan is kellene ezt tenni. Köszönöm szépen, hogy kegyedbõl itt 
élhetek és szolgálhatok Vraja-dh§mában, ami végtelen jó lehetõség a meg-
tisztult szív, a tiszta odaadó szolgálat elérésére. Kérlek szépen, akár erõnek 
erejével is, nyisd fel a tudatlanságtól elvakult szemeimet, és tégy meghódolt 
szolgáddá. 

Szolgád: ¼r¦pati d§sa

¼r¦ Sarovara dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Kedves Guru Mah§r§ja! Közeledik megjelenésed dicsõ napja, melyre ké-
szülvén tanítványaid szívében eufórikussá válik az a halk szimfónia, mely 
az év során a hála, a szeretet és a ragaszkodás kifejezéseként nyilvánul meg 
bennük. Ezt a csodálatos napot azonban megelõzi néhány nem kevésbé iz-
galmas nap, a lelki tanítómestert dicsõítõ felajánlás írásának az idõszaka. 
Lassan 10 éve vagyok a tanítványod, de szégyenszemre ez nekem még ma 
sem megy. Próbálok szembenézni vele, hogy miért nem. Elõfordult, hogy 
mások írásaiból próbáltam inspirációt meríteni, de az eredmény lehangoló 
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volt. Ha nagyon szép volt a felajánlás, egy hang azt mondta bennem: „én 
ilyen szépet, megvalósítottat bizony nem tudok írni!” Máskor meg elön-
töttek a szentimentális érzelmek, és amit a papírra vetettem, nem nagyon 
haladta meg egy kb. 5 éves kisgyerekelméjének megnyilvánulását. Tudod, 
kedves Guru Mah§r§ja, legszívesebben nem írnék semmit, csak egyszerûen 
tenném a dolgom mindhalálig, és a vy§sa-p¡j§ közeledtével csak annyit je-
leznék neked, „OK, még itt vagyok, köszönök mindent”. Egy kedves ba-
rátom azt javasolta, hogy akkor csak írjam le mindezeket a dolgokat, és 
írjak az Õszinteségrõl. Jó ötlet, gondoltam, de mi az õszinteség? Sokszor 
azt gondoltam, hogyha jól kibeszélem magamból, magamról az összes hi-
bámat, rossz gondolataimat, helytelen cselekedeteimet, akkor roppantul 
õszinte vagyok. Szoktam is mondani, hogy az én életem olyan, mint egy 
nyitott könyv, bárki elolvashatja sorait. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez 
nem õszinteség, legjobb esetben is csak annyi, hogy nem akarok félrevezetni 
másokat. Az ember különben is olyan könnyen becsapja önmagát, és úgy 
tûnik, akkor kell legjobban résen lennie, amikor leginkább úgy gondolja, 
hogy õszinte, mert általában ilyenkor csapja be magát legjobban. Szóval 
marad a kérdés: mi az õszinteség?

Amikor elõször jártam Krisna-völgyben, volt szerencsém mindjárt az 
elsõk között ¾ªvara K¥¢£a prabhuval beszélgetni. Nagyon megdöbbentett, 
de ugyanakkor tetszett az egyik megjegyzése: „Mutassatok jobbat akkor azt 
fogom csinálni”. Tudtam, már évek óta bhakta, és azóta is árgus szemmel 
figyelem a kedves prabhut, aki az azóta eltelt 11 évben sem talált úgy látszik 
jobbat, mert még mindig ugyanolyan lelkesen végzi szolgálatodat. Na, azt hi-
szem ez is õszinteség! Kevés beszéd, és õszinte törekvés, hogy elégedetté te-
gyem a lelki tanítómesteremet. Ha másoknak sikerült, talán egyszer nekem 
is fog, ha egyszer végre felnövök (a törekvésnek ugye bizalommal telinek is 
kell lennie), bár azt hiszem ideje egy kicsit igyekeznem, mert ha kitölti is az 
életem a Kali-yugára elõirányzott 100 évet, már akkor is csak a fele van hát-
ra! Szerencsére sok követendõ példát találok. Számomra az õszinteség leg-
szebb példája a te életed, Guru Mah§r§ja. Õszinte igyekezetedbõl létrejött a 
Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közösségének lelkes bhakta csapata, és 
Új Vraja-dh§ma, szent helyeivel. Õszinteséged idevonzotta R§dhe-¼y§mát 
és a többi kedves m¡rtit, akik kegyesen elfogadták Magyarországot új kedv-
teléseik új helyszíneként.
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Aztán, gondoltam, írhatnék a háláról is. Azt hiszem hála egyenlõ bol-
dogság, boldogság egyenlõ lelki erõ. Én még nem láttam élõ embert, aki-
nek annyi ereje  van, mint neked, kedves Guru Mah§r§ja. Már amit eddig 
létrehoztál, arra is csak azt tudják mondani a hozzám hasonlóan ostoba 
emberek, hogy „lehetetlen”, igaz a szó visszakívánkozik a szótárba, amikor 
körülnézek és látom, hogy mégis lehetséges. Ha visszafelé haladok a logikai 
soron (bocsásd meg kérlek, hogy spekulálok),akkor mindebbõl annak kell 
következnie, hogy a hálád ¼r¦la Prabhup§da felé igencsak hatalmas, és amíg 
az õ szolgálatát végezheted, addig minden nehézség és elkülönültség érzet 
ellenére valószínûleg boldog is vagy.

Hogy ne tetézzem a sértéseket a rólad szóló spekulációimmal, inkább 
köszönetemet szeretném neked kifejezni az én boldogságomért. Mostaná-
ban egyre sûrûbben érzem a hálát K¥¢£a felé, hogy adott nekem téged, ¼r¦la 
Prabhup§da felé, hogy elküldött ide hozzánk, a bhakták felé, hogy befogad-
tak maguk közé, aztán megint csak K¥¢£ának, hogy megtart kedvtelései-
nek ezen a XXI. századi színterén, és legfõképpen neked, hogy szolgálhatlak 
bhaktáidon keresztül. Nem vagyok túl járatos a Bibliában, de azt hiszem, 
Jézus valahol azt mondja „Isten királyságát adtam nektek”! Te ennél is töb-
bet adtál nekünk a szent helyek megnyilvánításával itt Új Vraja-dh§mában, 
az istenszeretet gyakorlásának birodalmát. Ha bárhova megyünk is ezen a 
szent helyen, esélyünk sem lehet arra, hogy más is eszünkbe juthat, mint 
Krisna, és mi lehet fontosabb az emberi életben ennél? Az a hála, amit ér-
zek, boldoggá tesz, és ebbõl egyszer automatikusan jönnie kell a lelki erõnek 
is (azért nem ártana még sértés nélkül japázni is), aminek talán az egyik elsõ 
jele, hogy  csak megírtam ezt a felajánlást, amitõl tegnap még úgy féltem. 
Most ezért ismét hálás vagyok neked, és még boldogabb, úgyhogy lett egy 
kis lelkierõm, hogy le is gépeljem az irodán. Úgy tûnik ez a három tényezõ 
így gerjeszti egymást. Légy te is örökké boldog, kedves Guru Mah§r§ja, és 
engedd meg kérlek, hogy örökké szolgáid szolgája legyek, bárhová mész is.

Hálás és boldog tanítványod: 
¼r¦ Sarovara dev¦ d§s¦
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¼r¦ Vi¢£u d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Nem vagyok túl jó felajánlásíró, ezért minden évben az utolsó pillanatig, 
vagy még tovább is tûnõdök, mit írjak, mit is tudnék felajánlani neked. Év 
közben sokszor, sokféle jut eszembe, de aztán mégsem érzem ezeket olyan 
jelentõsnek, hogy leírjam. Valahogy amikor itt a lehetõség, a megfelelõ pil-
lanat, mégis elbátortalanodok: vajon elég jó lesz-e ami eszembe jutott, il-
lik-e leírnom? Így hát inkább most nem valami nagy dologról próbálok írni, 
hanem egyszerûen csak arról néhány gondolatot, hogy a hétköznapokban 
mit jelent a kapcsolatom veled.

Tavaly sikerült eljutni Indiába, és ott szembesültem a K¥¢£a-tudat va-
lóságával. Persze tudja, érti az ember, vagy legalább el tudja képzelni, hogy 
mindezek a szent helyek léteznek, próbáljuk megérteni azt a világot, azt a kul-
túrát, amit a szentírások is közvetítenek felénk. De mégis sokkal érthetõbb, 
és egyszersmind sokkolóbb, amikor ott élõ egyenesben találkozik az ember 
ezzel. Hihetetlen erõs töltést, és komoly megerõsítést éreztem. És ezzel az 
érzéssel együtt megértettem azt is, hogy a mindennapokban te közvetíted 
számunkra ugyanezt, te vagy az összekötõ kapocs számunkra nemcsak a 
védikus kultúra világával, de a lelki világgal is. Leckéid, tetteid, minden 
mozdulatod ezt erõsíti. Egyszerre más megvilágításba került, és érthetõvé 
vált az, hogy a lelki tanítómester kegye által kapjuk meg K¥¢£a kegyét:

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

Ezért fokozottan kell törekednünk arra, hogy elégedetté tegyünk té-
ged. Ez sokszor nem könnyû feladat, hiszen te olyan sok mindenhez értesz, 
és néha úgy érezzük, hogy túl sokat követelsz, és maximalista vagy, azaz 
a lehetõ legtöbbet próbálod kihozni mindenbõl és mindenkibõl. De a cél 
az, hogy egész életünkkel, testünkkel, elménkkel, vagyonunkkal, gondola-
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tunkkal, vagyis mindenünkkel meghódoljunk K¥¢£a elõtt, ne legyen más 
érdekünk, mint az Õ érdeke. Te pedig ezt próbálod felénk közvetíteni, és 
ezért követelsz ilyen sokat, hiszen K¥¢£a is mindent fog követelni, Õ az igazi 
maximalista. De a te kegyed, hogy az eszközt is megadod hozzá:

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

A lelki tanítómester kegyébõl a némából a legkiválóbb szónok válhat, s a 
béna hegyeket képes átszelni.”

Persze ha ilyen nagy változás nem is történik azonnal, de azt már szám-
talanszor láttam vagy tapasztaltam, hogy egyszerûen csak el kell fogad-
nunk az utasításodat, meg kell csinálnunk amit kérsz, és közben egyszerûen 
elrendezõdnek a dolgok. Belekezdek valamibe, amirõl nem is tudom, miért 
kéne úgy csinálnom, nem is vagyok róla meggyõzõdve, hogy meg tudom 
csinálni, csak azt tudom, hogy te kérted. És hamarosan meglepve tapaszta-
lom, hogy mûködik, és pontról pontra úgy, ahogy mondtad. És ez pontosan 
ugyanazt a komoly hitet, lelkierõt adja számomra, mint amit a szent helyek 
látványa adott. 

Emlékszem arra az alkalomra, amikor elõször láttalak 1990-ben. Nem 
tudtam túl sokat a K¥¢£a-tudatról, tanítványi láncról, de mondták, hogy 
aznap különleges vendége lesz a vasárnapi programnak, és kíváncsi voltam. 
Kíváncsian figyeltem az érkezõket, és kérdezgettem az ismerõseimet minden 
ajtónyílásnál: õ az? Vagy õ?  Aztán mikor beléptél, nem kérdeztem semmit, 
annyira egyértelmû volt, hogy rád vártunk. És az is egyértelmû volt, amirõl 
és ahogy beszéltél. Teljesen magától értetõdõ volt, ahogy még a meg nem 
fogalmazódott kérdéseimre is válaszoltál, és eloszlattad a kételyeimet. Ez az 
érzés azóta is velem van, hogy minden kérdésre tudod a megfelelõ választ, 
ezt érzem, akárhányszor hallgatom a leckéidet. És ezt érzem gyûléseken, 
vagy más programokon, de a magánélettel kapcsolatban is. Amikor hozzád 
fordulunk, mindig adsz egy olyan tiszta, világos, plusz megértést, olyan út-
mutatást, amit senki más. Ilyen lehetett a tanítványoknak ¼r¦la Prabhup§da 
is, ahogy magabiztosan, egyszerûen, érthetõen segített nekik minden kér-
désben, te pedig az Õ és K¥¢£a üzenetét adod át ugyanígy nekünk. 
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yasya deve par§ bhaktir yath§ deve tath§ gurau 
tasyaite kathit§ hy arth§¤ prak§ªante mah§tmana¤

Azon nagy lelkek elõtt, akiknek rendíthetetlen hitük van az Úrban és a lel-
ki tanítómesterben, a védikus tudás teljes jelentése automatikusan feltárul.

Te ezt közvetíted felénk, de úgy, hogy még mi is meg tudjuk érteni, és így 
fejlõdjön fokozatosan a hitünk. Bár a mi hitünk még nem rendíthetetlen, 
minden alkalommal mikor feltétel nélkül azt tesszük, amit kérsz, ugyanígy 
feltárod elõttünk a „védikus tudás teljes jelentését”. Mi közben mi hatalmas 
erõfeszítést teszünk, hogy fenntartsuk a ragaszkodásainkat más dolgokhoz, 
amiket mi vélünk fontosnak, de te ennek ellenére csak folyamatosan su-
gárzod a kegyedet, ám ezt csak ilyenkor tudjuk megtapasztalni, mikor kicsit 
hajlandóak vagyunk félretenni a saját érdekünket. Mégis lefoglalsz bennün-
ket a szolgálatodban, bár néha tényleg azt hiszem, csak hátráltatunk abban, 
amit te sokkal megfelelõbben végeznél. Azonban újra és újra, mint a jó apa 
a gyerekéhez, lehetõséget adsz nekünk, hogy valahogyan megtanuljuk mi is 
a helyes folyamatot. Ez a mi szerencsénk, és az egyetlen esélyünk.

bhakty§ m§m abhij§n§ti      y§v§n yaª c§smi tattvata¤ 
tato m§° tattvato jñ§tv§      viªate tad-anantaram

„A Legfelsõbb Személyiséget egyedül az odaadó szolgálat által lehet 
valóban megérteni. Ha valaki az ilyen odaadás révén tudatát teljesen a 
Legfelsõbb Úrban merítette el, beléphet Isten birodalmába.”

Kérlek, hogy ezért továbbra is foglalj le szolgálatodban, és nézd el ne-
künk a botlásainkat, amit nagy igyekezetünkben csinálunk! Kegyed nélkül 
nincs semmi esélyünk, hogy valaha is kiszabaduljunk az anyagi világból, és 
visszatérhessünk K¥¢£ához. Mindenhol azt olvashatjuk, hogy ha a tanít-
vány elégedetté teszi a lelki tanítómestert, a lelki tanítómester legnagyobb 
ajándéka, hogy lefoglalja a tanítványt az odaadó szolgálatban. Bár még nem 
mindig tudlak elégedetté tenni, csak azt tudom felajánlani, hogy újra és újra 
megpróbálom. Kérlek, add meg a lehetõséget, hogy addig gyakorolhassam 
ezt az irányításod alatt, amíg végül sikeressé nem válok!

Érdemtelen szolgád: ¼r¦ Vi¢£u d§sa
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¼rutidharma d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da, all 
glories to your Divine grace on this auspious occasion of ¼r¦ vy§sa-p¡j§. 

According to the Ýdi-parva of the Mah§bh§rata, the word vy§sa means 
“one who describes elaborately.” Hence ¼r¦la K¥¢£a Dvaip§yana Vy§sadeva 
is an empowered incarnation (ªakty§veªa-avat§ra) of K¥¢£a, the Supreme 
Personality of Godhead. Empowered incarnations are devotees who exhibit 
one or more of seven of K¥¢£a’s own ªaktis, or potencies. ¼r¦la Vy§sadeva 
is invested with the jñ§na-ªakti, the potency of knowledge, so much so that 
¼r¦ Caitanya Mah§prabhu has described him as sarvajña (“all-knowing”). 
“The words spoken by this sage are Vedic evidence,” Caitanya Mah§prabhu 
has testified to San§tana Gosv§m¦ (munira v§kya ª§stra param§£a), “and 
through his words alone can the materially conditioned souls attain spir-
itual knowledge. But grasping Vy§sadeva’s transcendental message is not 
a matter of dry academics or intellectual gymnastics. The genuine student 
of the Bh§gavatam or any other Vedic scripture must have Vy§sadeva’s 
blessings before real understanding can blossom in his heart. Therefore the 
¼r¦mad-Bh§gavatam directs its readers to offer their respectful obeisance’s to 
Vy§sa before beginning their recitation.”

For most of us, the blessings of Vy§sa must be received from the cur-
rent representative of Vy§sa, the spiritual master who comes in disciplic 
succession from Madhv§c§rya, ¼r¦la M§dhavendra Puri, and ¼r¦ Caitanya 
Mah§prabhu. Our hearts are too polluted by lust to take Vy§sadeva’s coun-
sel from within, and we are too feeble-minded to directly comprehend the 
meaning of his words (the Vedic scriptures) simply by reading them. It is 
certainly unlikely that any of us will get his darªana in the snowy wastes 
above Badrin§tha. But Vy§sa can be seen and heard by us in the form 
(vapu) and teachings (v§£¦) of the §c§rya who has been blessed by the pow-
er to broadcast the message of Vy§sa throughout the world.

¼r¦la Prabhup§da once gave the measure for becoming a successful 
preacher: “One must have the courage of an Englishman and the heart of a 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

399

Bengali mother.” Guru Mah§r§ja certainly your life is the full embodiment 
of this standard. 

¼r¦la Prabhup§da in explaining “causeless mercy,” compared it to an un-
known man walking up to someone on the street and handing him one mil-
lion dollars. He explained that the nature of the debt owed to the spiritual 
master is such that if you pay back five dollars, you realize that actually you 
owe ten. When you attempt to pay back the ten, then you realize you owe 
twenty.  Guru Mah§r§ja how can we pay back the debt we owe to you?

On this occasion I pray to you to give me the guidance and the qualifica-
tion necessary to write. I  have seen how dedicated you are to this art and 
someday I may follow in your footsteps. ¼r¦la Prabhup§da writes, “By thus 
following in the footsteps of ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ [who wrote books], one 
can become a r¡p§nuga devotee” (Cc. Madhya 19.132 purport).

Your servant 
¼rutidharma d§sa

Bhakta Stein Ferenc
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának! Minden dicsõséget az Úr Caitanya sa¯k¦rtana mozgalmának! Min-
den dicsõséget neked, megjelenési napodon!

Minden egyes évben nagy öröm, hogy írhatok neked!
Valójában persze fel sem tudom mérni a jelentõségét annak, hogy kap-

csolatban lehetek veled. Kapcsolatban lehetek ¼r¦la Prabhup§da tanítvá-
nyával, a K¥¢£ától eredõ tanítványi láncolat tökéletesen hiteles tagjával, 
veled, aki a közvetlen kapcsolatot jelented az Úr K¥¢£a és köztünk, feltéte-
lekhez kötött lelkek között.

Tökéletes példával messze elõttünk jársz az odaadás útján, és vezetsz 
minket, arra buzdítva, hogy mi a tanítványaid is minél többet kaphassunk 
K¥¢£a társaságából, s a vele való szeretetteljes kapcsolat tökéletesen boldog 
ízébõl. Te diktálod a tempót, és amit adni tudsz nekünk, az végtelen. Én 
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messze lemaradva mögötted, meg sem érthetem dicsõségedet és helyzete-
det. Te azonban indokolatlan kegyedbõl megnyilvánítod a lelki világot je-
lenléteddel, bhajanáiddal, leckéiddel, és azzal hogy lefoglalsz minket az Úr 
szolgálatában.

A ¼r¦mad-Bh§gavatam Harmadik Énekének 7. fejezetének 2O. versé-
ben olvashatunk arról, hogy a legjobb módszer ebben a korban a mah§tm§ 
transzcendentalisták szolgálata. Ahhoz hogy te mah§tm§ transzcendentalista 
vagy-e, kétség sem férhet, hiszen a mindig az Úr dicsõségét zenged, és szün-
telen odaadással rendelkezel.

Köszönöm, hogy jelen vagy az életemben, és biztosítod mindenki számára 
a K¥¢£ához vezetõ utat. Köszönöm, hogy lehetõséget adsz a szolgálatodra, 
és köszönöm, hogy még az olyan alacsonyszintû élõlényeknek is lehetõséget 
adsz, mint amilyen én vagyok. Sohasem tudom meghálálni. Egyszer talán 
meg fogom érteni, ha az Úr adja a kegyét.

Mégegyszer köszönöm!

Érdemtelen és elesett szolgád: 
Bhakta Stein Ferenc

Sucir§£¦ d§s¦ 
Dearest Guru Mah§r§ja,

I have some words to offer, on this most auspicious day,
To reciprocate the love, care and kindness you display, 
You overwhelm me by your love, compassion in your eyes, 
To see misuse of our free will, causing our demise.

I often think had you not come, then where would my faith be?
In shallow Hindu rituals, for health, wealth, family,
A TV set and Bollywood, all this and much more,
And good association? Yes, the Patel family next door.
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But you came to save me, from this most inglorious life,
The razors edge of maya, shining sharp like a knife,
The pendulum of karma, swinging to and fro, 
Delivering our just desserts, reaping what we sow.

Compassion you have shown to us, like his Divine Grace,
Journeying from east to west, to deliver this place,
His tears of compassion, glide down like an ocean,
Bestowing all recipients, with love and devotion.

You protect this great ocean, keep it from contamination,
Allowing all who drink from it, the rare chance for salvation,
The waves carry one and all, no restrictions do apply,
The mission distributes mercy, in ample supply. 

The waves of this great ocean, no one can restrain,
Bursting all the banks, to deliver the highest gain,
The sound of the many waves, vibrate the holy name,
Cleansing chambers of our hearts, to never be the same. 

Through your heartfelt kirtans, our attraction you arouse,
For the holy name of Govinda, protector of the cows,
Enchanted by the mantra, we raise our arms and dance,
To follow Lord Gaur§¯ga and feel His loving glance.

This precious jewel-like mantra takes us deeper and deeper,
To steady and nourish roots, of our devotional creeper,
You show us how to spread further seeds of spiritual power,
Taking souls back to the Lord, to offer like a flower. 

The mission is your life and soul, of this there is no doubt,
A servant of Prabhup§da you are, chaste and devout,
Fulfilling each instruction given, without hesitation,
You continue in your service here, with great determination.
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You show us the form of your Lord, of complexion blackish blue,  
And His most charming consort, of molten golden hue,
He stands there with a charming smile, in this most holy place,
New Vraja-dh§ma is here by your desire, fulfilled by His Grace.
 
I love you Guru Mah§r§ja.

your servant, 
Sucir§£¦ d§s¦ 

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

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

Ahogy írom ezt a felajánlást, a szobám falán lévõ képet nézem, amin ¼r¦la 
Prabhup§dával sétálsz. A kegyedbõl ma is emlékezhetek arra, hogy milyen 
különleges kincseim vannak. Ezeket egytõl-egyig mind tõled kaptam.

Sajnos nincsenek jó tulajdonságaim, amiket fel tudnék ajánlani neked, 
de igyekszem menedéket venni a szolgálatomnál, és menni elõre a hála út-
ját járva, megtanulni úgy élni, hogy egy felajánlás legyen az egész életem. 
Ahogy olvasom a könyvedet, a ¼uddha-bhakti-cint§ma£it, ami nagyon inspi-
ráló, nem kérdéses, hogy erõnek erejével haladnom kell tovább. Kérlek, adj 
erõt és eltökéltséget ehhez, drága Guru Mah§r§ja.

Az évek alatt sokszor fejeztem be ezzel a mondattal a felajánlásomat, és 
most is ezért imádkozom: kérlek, tarts örökre lótuszlábad menedékében. 
Biztosan, és idõrõl idõre egyre jobban tudom, hogy ez a legfontosabb szá-
momra.

Ha egyszer tiszta szolgáddá válok majd, azzal elértem mindent. Köszö-
nöm, hogy menedéket adsz, inspirálsz, és elfogadod hibákkal teli szolgála-
taimat.

Szolgád: Sukum§r¦ dev¦ d§s¦
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Sundara-Gop§l d§sa, ¼raddh§ dev¦ 
d§s¦, Taru£¦ R§dh§ dev¦ d§s¦

Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Habár alkalmatlanok vagyunk, hogy dicsõítsünk téged megjelenési na-
pod alkalmából, mégis megpróbálkozunk pár szóban kifejezni hálánkat, sze-
retetünket.

A tavalyi évben kis családunk kibõvült, megszületett a kislányunk, aki-
nek a Taru£¦-R§dh§ nevet adtad. Mi annyira befedettek vagyunk, hogy 
nem látjuk, milyen szerencsések vagyunk, hogy itt élhetünk. Még ha anya-
gi szemszögbõl vizsgáljuk csak: van tetõ a fejünk felett, kapunk ellátást, 
élhetünk egy nyugodt, békés vidéki életet. Lelki szemszögbõl pedig min-
den lehetõségünk megvan, hogy táncolhassunk és énekelhessünk R§dhe 
¼y§mának, és hogy a Govardhana-hegy menedékében szolgálhassuk Õket. 
Itt élünk évek óta, és van, amikor természetesnek vesszük ezt.

Minden ember a legjobbat szeretné gyermekének, és még ha nekünk sok 
dolog nehéz is a K¥¢£a-tudat útján, látjuk, hogy Taru£¦ mennyi kegyet ka-
pott már eddigi élete során. Már a pocakban sok mah§-pras§damot evett, 
kéthetesen a lótuszkezedbe fogtad, és R§dhe-¼y§ma és Balar§ma oltalmába 
ajánlottad õt.

Köszönjük, hogy örülsz és támogatod a törekvésünket, hogy amíg csak 
lehet, csak farmos, K¥¢£a lótuszlábáról származó porral megáldott zöldséget, 
gyümölcsöt, gabonát egyen, és a surabhi tehenek tejét igya!

Köszönjük, hogy lehetõvé tetted, hogy megpróbáljuk megvalósítani ¼r¦la 
Prabhup§dának azt az elképzelését, hogy: „Mindenkinek a helyén kellene 
maradni, és megtermelni azt, ami szükséges…”, és hogy Taru£¦-R§dh§ itt 
nõhet fel!

Szolgáid: 
Sundara-Gop§l d§sa, ¼raddh§ dev¦ d§s¦, Taru£¦ R§dh§ dev¦ d§s¦
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Sundar§nanda d§sa 
Dear Guru Mah§r§ja,
                                  
Please accept my humble obeisances, all glories to ¼r¦la Prabhup§da and 

all glories to you on this most auspicious occasion.
My greatest fortune in my time in this material world has been to meet 

you Guru Mah§r§ja, and even greater fortune than that has been the privi-
lege of you allowing me to take shelter at your lotus feet.

You are my greatest inspiration in this world. The books you have written 
are incredible, I associate closely with you through your beautiful books, and 
your merciful and compassionate podcasts allow me to have daily darªana 
with you.  I dance with you in your ecstatic bhajanas and k¦rtanas that I can 
download onto my media player. 

Sometimes I dream about you, though not nearly as much as I would 
like.

I hanker to once again be in your physical proximity, you are a holy t¦rtha 
and pilgrimage for me is to place your lotus feet on my head and beg for 
your mercy. 

Whatever I can do to be of some assistance to you in your mission I will 
try my best to achieve.

You are my lifeline to the spiritual world Guru Mah§r§ja; I pray to be 
a sincere soul, I pray for the determination and courage to abandon my 
attachments and anarthas that seem to plague my heart. I am shocked at 
the depth of my grip on this material world. I am a very fallen soul Guru 
Mah§r§ja and I often feel overwhelmed at the enormity of clearing these 
weeds from my heart.

I pray that you have a long and healthy life Guru Mah§r§ja and I thank 
you unlimitedly for your kindness and mercy that you show all fortunate 
souls that K¥¢£a leads your way.

On this most auspicious day Guru Mah§r§ja, please accept my heartfelt 
appreciation and love for you. Thank you for everything.

Your loving and appreciative disciple
Sundar§nanda d§sa 
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Sundara-r¡pa d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Az elmúlt év minden napján abból merítettem erõt, hogy rád gondoltam, 
arra, hogy mennyire tisztán és mekkora nagy szeretettel gyakorlod a K¥¢£a-
tudatot. Te egy élõ bh§gavata személy vagy, s az írásaid tökéletesebbek, mint 
a Mah§bh§rata, mert közvetlenül dícsérik R§dhe-¼y§mát, az otthunukat és 
a bhaktáikat. Amit írsz, az ¼r¦mad-Bh§gavatam. Amikor ezekre gondolok, 
akkor mindig nagy elégedettség, csodálat és elismerés tölti el a szívemet, 
és azt hiszem ez a legjobb érzés az életemben. Az, hogy habár végtelenül 
szerencsétlen vagyok abból a szempontból, hogy lelkileg gyenge vagyok, s 
mert nem használom ki a K¥¢£a-tudat által felkínált lehetõségeket teljes 
mértékben, ugyanakkor végtelelenül szerencsés is vagyok, hogy a tanítvá-
nyod lehetek, s hogy néha megkapom a személyes társulásod, arról nem is 
beszélve, hogy segíthetek neked megszerkeszteni ezeket a gyönyörû szent-
írásokat, melyek a szívedbõl nyilvánulnak meg. 

Ma egy könyvkötészeten voltam, s olyan lelkes lettem, amikor beszéltem 
a tulajdonossal, mert volt egy-két jó ötlete az új könyved borítójával és a 
dobozzal kapcsolatban, amibe a könyveket tennénk. Alig várom, hogy mu-
tathassak neked valami „jó” dolgot, aminek örülnél, ami tetszene. Persze 
tudom, hogy az tenne igazán elégedetté, ha „végre” kifejleszteném én is a 
tiszta szeretetemet R§dhe-¼y§ma iránt, amely minden erõfeszítésed és tá-
mogatásod célja.

Köszönök neked mindent, köszönöm a türelmed, s kérlek, ne haragudj, 
hogy még mindig az anyagi vágyaimat dédelgetem. 

Szolgád:
Sundara-r¡pa d§sa
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Sundar¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Megérkeztek a tavasz elsõ hírnökei: nyílnak az aranyesõ bokrok, lila ibo-
lyák tündökölnek a kertek zöld pázsitos fûszálai között és számtalan madár 
csicsergésétõl zeng Új Vraja-dh§ma a mai napsütéses délelõtt. A termé-
szet éledezõ, virágot bontogató jelenségei kívülrõl töltenek fel energiával, 
miközben a szobában hallgatom a Nava-vraja-mandala parikrama hangfel-
vételt, és a szívemet átjárja kedves hangod, mely határtalan szeretetet és 
nyugalmat sugároz. Becsukom a szememet, és próbálok elmerülni az általad 
vezetett parikrama édes hangulatában. Habár te most M§y§purában vagy és 
GBC gyûléseken veszel részt, mégis a v§£¦n keresztül újra veled vagyunk a 
magyar bhaktákkal, és követünk téged azon az úton, ahol betekintést nyúj-
tasz R§dhe-¼y§ma otthonának rejtelmeibe. Indokolatlan kegyedbõl én is 
Krisna-völgyben élhetek, ez nekem is az otthonom, ahová évente 30 ezer 
vendég látogat el. Minden vendéget csodálattal tölt el R§dhe-¼y§ma szép-
sége, Krisna-völgy lelki atmoszférája, tisztasága, az itt fejlõdõ önfenntartó 
társadalom, és az egyszerû, harmonikus életmódunk. Mostanáig nagyjából 
én is így láttam Krisna-völgyet csupán, és nagyon örülök, hogy részt vehetek 
ebben a közös prédikálásban. Új Vraja-dh§ma azonban jóval több ennél, 
R§dhe-¼y§ma változatos kedvteléseinek a birodalma, melyet rajtad keresz-
tül ismerhetünk meg. Felfoghatatlan az a jószerencse, amiben a kegyedbõl 
részesülhetünk. Áldásos megjelenésed jelenti számomra a valódi tavaszt, 
amely igazi életet lehel a tudatlanságban szunnyadó önvalómba. Ahogy a 
2007. december 25-ei reggeli k¦rtanára gondolok, amit ajándékba kaptunk 
tõled karácsony napján, akkor újra csak sírok, ahogyan akkor is sírtam a 
bhaktákkal együtt. Ezeknek a könnyeknek tiszta szereteted a forrása, aminek 
az ereje és hatalma minden mást felülmúl. Ez a k¦rtana új dimenziót nyitott 
meg az életemben, melynek élménye felejthetetlen marad számomra.

Kedves Guru Mah§r§ja, nekem te vagy az a különleges brijb§s¦, akinek 
¼r¦la Prabhup§da iránti rendíthetetlen hite és mély odaadása bennem is 
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növeli a hitet a lelki családunk tagjaiban, K¥¢£ában, és segíti a kitartást a 
lelki folyamat gyakorlásában. Te vagy az a kiváló vai¢£ava, mindannyiunk 
jóakarója és megmentõje, akit ha hûségesen követünk és szolgálunk és raj-
tad keresztül ¼r¦la Prabhup§dát, akkor visszavisztek minket az örök ottho-
nunkba. Guru Mah§r§ja, hálás szívvel köszönöm neked mindazt a lemon-
dást, kemény munkát és rengeteg tanítást, amit sok éve folyamatosan teszel 
értünk a lelki fejlõdésünk érdekében. Köszönöm a kimeríthetetlen jóságo-
dat, türelmedet és apai gondoskodást, amellyel törõdsz velünk és lefoglalsz 
minket a bhakták és R§dhe-¼y§ma szolgálatában. Éjjel-nappal azon fárado-
zol, hogy megtanítsd nekünk a szeretet tudományát, hogy megtanuljunk 
menedéket venni a azent névnél, R§dhe-¼y§ma lótuszlábainál. Ezt teszed 
csodálatos könyveid írásával, eksztatikus bhajanák, k¦rtanák tartásával és a 
Nava-vraja-mandala parikrama vezetésével is.  A tõled hallott kedvtelések-
re emlékezve, ma délután a verõfényes napsütésben, japával a kezünkben 
parikramára indulunk Ind¦vara prabhuval. Elõször a V¥nd§vana erdõn sé-
tálunk keresztül, ahol számos brijb§s¦t látunk a házuk körül serénykedni. Új 
virágok ültetésével szépítik a kertjeiket és a gyümölcsfák metszésével készül-
nek a nyárra. Néhányan integetnek felénk, mások „Jaya R§dhe-¼y§mával” 
köszönnek kedvesen. Az utunk Rama£a-retin keresztül Nandagr§ma felé 
vezet. Alig várjuk már, hogy megpillanthassuk Krisna-völgy új lakóját, a 
1,5 éves gyönyörû zebut, Nandit. A tehenek és a borjak bõgése üdítõen hat 
ránk. Megsimogatjuk õket, sõt egy kevés friss fûvel próbáljuk viszonozni a 
kedvességüket. Ezután a Govardhana hegy felé haladunk tovább és öröm-
mel észleljük, hogy már sok zöldség palánta nõ R§dhe-¼y§ma kedvenc kert-
jében. Végül elérkezünk a R§dh§-ku£¨a partjára, majd belépve a templom-
szobába, hódolatunkat ajánljuk a guru-parampar§nak, Gaura Natar§jának, 
Govardhana-L§lnak és a legelbûvölõbb R§dh§-¼y§masundarának. Elõttük 
állok és hosszasan nézem végtelenül vonzó és édes formájukat. Gyönyör-
ködöm Bennük, miközben rád gondolok Guru Mah§r§ja, mert Új Vraja-
dh§mában itt minden: R§dhe-¼y§ma, a szent dh§ma, a bhakták egyedül 
tiszta szeretetedbõl nyilvánult meg. Nagyon boldognak és szerencsésnek 
érzem magam, hogy a tanítványod lehetek és ebben a nektáróceánban úsz-
hatok. Õszintén imádkozok R§dhe-¼y§mához, hogy hadd váljak egy napon 
a brijb§s¦k és a dh§ma alázatos szolgájává, és hadd tudjam a hálámat kife-
jezni neked és a bhaktáknak, kiknek a kegyébõl az Õ otthonukban élhetek. 
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Kedves Guru Mah§r§ja, szeretnék bocsánatot kérni a hibáimért és a sér-
téseimért, amiket valaha is elkövettem ellened. Kérlek, tarts továbbra is a 
lótuszlábad menedékében! 

Jelentéktelen szolgád: 
Sundar¦ dev¦ d§s¦
                                                                                                                                                      

                               
Suª¦la dev¦ d§s¦

Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Lassan egy év telt el azóta, hogy kegyesen a tanítványoddá avattál és raj-
tad keresztül csatlakozhattam ¼r¦la Prabhup§da családjához. Minden nap 
érzem, hogy végre megtaláltam helyemet, az igazi, örök családomat.

Az elmúlt pár hónapban sok változás történt az életemben. Elõször azt 
gondoltam, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültem, de aztán rájöttem, hogy 
igazából lelki szempontból ezek a körülmények teljesen lényegtelenek. Az 
anyagi dolgok, külsõségek mindig változnak, de a lényeg: a kapcsolat a lelki 
tanítómesterrel és rajta keresztül R§dhe-¼y§ma szolgálata: örök.

Olvasva a maratoni SMS-eket, az az érzésem támadt, hogy bízva a gu-
ruban és K¥¢£ában, bármi lehetséges, bármit el lehet érni. Látva a sok le-
mondást, amit vállaltál, látva a szeretetedet R§dhe-¼y§ma és a bhakták felé, 
elszégyelltem magamat, hogy holmi anyagi dolgok miatt bánkódom. Csodá-
latos számomra az, hogy milyen mély ragaszkodásod van R§dhe-¼y§mához, 
és hogy milyen szépen tudod ezt közvetíteni a bhakták felé a tanításaidon, 
könyveiden keresztül. R§dhe-¼y§ma kegyébõl, a te közvetítéseddel most 
Új Vraja-dh§mában is megnyilvánulnak a szent helyek. Csodálatos minden 
nap végigmenni úgy a farmon, hogy minden domb, fa, bokor, fûszál kapcso-
latban van K¥¢£a valamelyik kedvtelésével. Öröm látni, ahogy a gyerekek 
is kezdik ezeket megismerni, és ezeket a kedvteléseket kint a szabadban, az 
„eredeti helyen” játszhatják el.

Köszönöm, hogy lehetõvé teszed nekünk, elesett lelkeknek, hogy ismét 
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rátaláljunk eredeti, örök kapcsolatunkra R§dhe-¼y§mával, és szolgálhassuk 
Õket.

Minden dicsõséget neked, kedves Guru Mah§r§ja!

Egy egyszerû szolgád: 
Suª¦la dev¦ d§s¦

¼y§m§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Ma reggel hallgattam meg a környezetvédelemrõl szóló elõadásodat, 
amit a Bhakti tanévnyitóján tartottál. Lelkesítõ volt figyelemmel kísérni, 
ahogy a környezetvédelem mostanában mindennapos, anyagi témáját lel-
ki perspektívába állítottad. Köszönöm szépen, hogy az élet legkülönfélébb 
területein segítesz, hogy mindent K¥¢£ával kapcsolatban lássak. Ennek a 
felajánlásnak egyetlen sora sem jöhetett volna létre a nélkül a tudás nélkül, 
amit tõled kaptam és kapok, és a következõ gondolatokkal szeretném kife-
jezni az irántad érzett hálámat.  

Amit a fent említett leckédben mondtál a lelki környezetvédelemrõl, 
arról K§liya kígyó jutott eszembe, az eredeti környezetszennyezõ, aki mérgé-
vel beszennyezte V¥nd§vana tisztaságát. A démonok ebben a korban azon-
ban fõleg nem kívül vannak, hanem belül, és hogy megszabaduljunk tõlük, 
a külsõ-belsõ tisztaság fontos alapelv számunkra, és törekvéseink állandó 
célpontja. Tiszta, erõszak nélkül készített ételeket eszünk, tiszta ruhában 
járunk, tisztán tartjuk a templomot és az otthonunkat. Tiszta gondolato-
kat gondolunk, tiszta érzéseket érzünk, tisztán követjük a tanítványi lán-
colatunkat, és tisztán japázunk, legalábbis amennyire tõlünk telik. Amit 
tõled tanultam az az, hogy a K¥¢£a-tudat a tisztaság kultúrája. Ahogy ¼r¦la 
Prabhup§da írja: 

„A tisztaság alapvetõen fontos a lelki fejlõdéshez. Kétféle tisztaság van: 
külsõ és belsõ. Az elõbbi azt jelenti, hogy az ember rendszeresen fürdik, 
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az utóbbi pedig azt, hogy mindig K¥¢£ára gondol, és a Hare K¥¢£a, Hare 
K¥¢£a, K¥¢£a K¥¢£a, Hare Hare/ Hare R§ma, Hare R§ma, R§ma R§ma, 
Hare Hare mantrát énekli. Ez a folyamat kitisztítja az elmébõl a múlt karmá-
jának összegyûlt porát.” (Bhagavad-g¦t§ 13. fejezet 8-12.)

„A démonok nem szeretik és nem is követik e külsõ és belsõ tisztaságra 
vonatkozó szabályokat.” (Bhagavad-g¦t§ 16. fejezet 7. vers)

Ebben a korban nem könnyû megtisztulni és tisztának maradni, lótuszvi-
rágnak, melyet nem érintenek az anyagi energia hullámai. Azonban ha eltö-
kéltek vagyunk, akkor nem lehetetlen, hiszen olyan segítségünk van hozzá, 
mint a Bh§gavata Pur§£a, a Legfelsõbbrõl szóló, tiszta szentírás, amely ¼r¦la 
Prabhup§da eltökélt követõinek köszönhetõen ma ott táncol az istentaga-
dó vagy személytelenséget hirdetõ, K¥¢£ára irigy ideológiák ezernyi, mérget 
árasztó fején.  

Ebben a korban a legtöbb ember irigy K¥¢£ára, s ilyen tudatállapotban 
nehéz befogadni a ¼r¦mad-Bh§gavatam üzenetét. Néha úgy tûnik, ¼r¦la 
Prabhup§da hangját túlharsogják a lélektelen, minden jámborságot, sõt a 
józan észt is nélkülözõ rikácsolók, akik az anyagi energiát dicsõítik. Ha pe-
dig nem tudjuk ¼r¦la Prabhup§da szavaira rögzíteni az elménket, könnyen 
elcsüggedünk, ahogy a tehénpásztorfiúk és a gop¦k is mind elájultak ijedtük-
ben, amikor látták, hogy K¥¢£a milyen veszélyes helyzetbe került, mert azt 
hitték, K§liya kígyó mindjárt összeroppantja hatalmas gyûrûivel. Csak az Úr 
Balar§ma mosolygott, aki tudta, hogy K¥¢£a végül gyõzni fog. 

A lelki tanítómester az Úr Balar§ma képviselõje, és ugyanígy belõled is 
mindig a végsõ gyõzelembe vetett, erõs hit árad, a sok nehézség ellenére, 
amit sajnos sokszor mi, tanítványok – nem csak az értetlen külvilág – oko-
zunk neked. Te azonban minden körülmények között folytatod missziódat, a 
prédikálás újabb és újabb területeit meghódítva, belül elmerülve a K¥¢£áról 
és ¼r¦la Prabhup§dáról szóló meditációdban, kívül pedig bhakták és leendõ 
bhakták tömegeit lelkesítve szigorú, példamutató lelki gyakorlatoddal, meg 
nem alkuvó, tökéletességre törekvõ és másokat is a lehetõ legnagyobb lelki 
és anyagi igényességre nevelõ jellemeddel.  

A nájlonzacskók, a mûanyagtányérok és az energiapazarlás ellen meg-
hirdetett harcunk tehát többrõl szól, mint arról, hogy kényelmes környeze-
tet teremtsünk magunknak az élet élvezetéhez. A mi környezetvédelmünk 
ceto-darpa£a-m§rjanam, a szív megtisztítása, amely nem anyagi, hanem lelki 
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cél. A fenntartható fejlõdés ökológiai fogalma pedig jól ráillik a s§dhaka 
lelki életére is: olyan ütemet kell meghatároznunk magunknak a K¥¢£a-
tudatban való fejlõdésünkhöz, amit hosszú távon fenn tudunk tartani.  

A Föld az emberiség látható, kézzel fogható szíve. Minél több faluban 
és városban éneklik a szent nevet, annál könnyebben fog megtisztulni ez a 
mérgezett szív a szennyezõdésektõl. Kérlek, add, hogy ehhez én is hozzájá-
rulhassak a magam jelentéktelen módján. 

Szolgád: ¼y§m§ dev¦ d§s¦ 

¼y§ma Dul§l¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja! 

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

Mindenkinek az életében adódnak teljesen reménytelennek tûnõ helyze-
tek, amibõl nem lát kiutat. Olyan megpróbáltatások ezek, amelyeknél csak 
egy kívülálló személy kegye, jóakarata, segítsége jelent megoldást.

Tavaly nyáron én is egy ilyen szituációba kerültem a férjemmel együtt, 
amikor Gaura ¼akti prabhu elmondta nekünk, hogy Balabhadra prabhu 
visszalépett lelki tanítómesteri státuszából. Teljesen összetörtem. „Vége” – 
gondoltam. Elég nehéz megfogalmazni ezt az érzést. Ahhoz tudnám hasonlí-
tani, mint amikor hirtelen egy szakadék nyílik a földben. Ott álltam a szaka-
dék szélén és a másik oldalon R§dhe-¼y§ma, Új Vraja-dh§ma és a bhakták 
voltak. Viszont hiányzott a híd, ami az odaadó szolgálatomat lehetõvé tette 
volna.  Az összekötõ láncszem, ami engem és Õket összekapcsolja. Teljes 
elkeseredésemben csak sírtam és imádkoztam R§dhe-¼y§mához, hogy se-
gítsenek.

Másnap különleges dolog történt, és kedvezõ fordulatot vett a szeren-
csétlenségünk. Indokolatlan kegyedbõl megnyilvánult a „híd” a szakadék 
felett. Hívattál minket és elmondtad, hogyan fogjuk fel a történteket, kija-
vítottad félreértésünket, és menedéket adtál lótuszlábaidnál. A legnagyobb 
kegyben részesültünk, elfogadtál minket tanítványaidnak.
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Amikor egy járni tanuló kisgyerek elesik, megüti magát és sír, a szülei 
segítségére sietnek, felemelik és bíztatják tovább, hogy próbálkozzon újra 
és újra.

Te is segítõ kezeidet nyújtottad nekünk, felemeltél elesett helyzetünkbõl 
és utat mutattál a lelki életünk folytatásához. Újra értelmet adtál a szolgála-
tunknak és arra is adtál egy lehetõséget, hogy elérjük a R§dhe-¼y§ma irán-
ti tiszta szeretet. Felavattál a szent névvel, és biztosítottad a lehetõséget, 
hogy tovább haladhassunk az úton. Nagyon szépen köszönöm neked, Guru 
Mah§r§ja, hogy hibáim ellenére kedvesen tovább vezetsz ezen az úton, visz-
sza R§dhe-¼y§mához.

Köszönöm a szép nevet, amit kaptam tõled, és a bizalmadat, amiben ré-
szesítettél minket. 

Nagyon sokat jelentett ez a számomra. 
Köszönöm szépen! 

Jelentéktelen szolgád: 
¼y§ma Dul§l¦ dev¦ d§s¦

¼y§majiu d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

¼r¦la Gurudeva 1986-ban egy bhaktának azt írta, hogy „az egyik legjobb 
mód megkapni K¥¢£a kegyét, ha felelõssget veszünk arra, hogy a bhaktáit se-
gítjük”. Ennek vagy az egyik tökéletes példája. Ha csak magamból indulok 
ki, akkor is látom, hogy annyira szerencsétlen vagyok, te mégis le tudsz fog-
lalni K¥¢£a szolgálatában, oly módon, hogy még valami haszon is származik 
belõle. Mint mikor a Nap sugarait egy üvegen keresztül felerõsítjük, és éget, 
K¥¢£a kegye is egy tökéletes bhaktán keresztül, felfokozódva szórja sugarait. 
És amikor ránk szóród ezeket a kegy-sugarakat, tökéletlen törekvésünk már 
odaadó szolgálat lesz. Ez egy tiszta bhakta kegye!
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Ez a kegy sokféleképpen megmutatkozik. Van olyan, amit egy egész or-
szág érezhet. Mint például Vraja megnyilvánítása. Sokszor kérdezik tõlem, 
hogy jártam-e Indiában, és mindig megdöbbenek, mikor a válaszhoz, „nem” 
hozzáteszem: és nem is akarok menni. Ez az érzés, mióta megnyilvánítot-
tad nekünk a szent helyeket, csak fokozódott. Itt van Vraja! Teljes egé-
szében. Minden hely, minden szikla, minden fûszál Vraja egy része. Itt van 
Govardhana, itt van Nandagr§ma, itt van Var¢§£§, és itt van R§dhe-¼y§ma. 
Hová akarna innen menni az ember?

A te kegyed, hogy mindezt láthatjuk. A Hem§¯g¦val és Radharadhya 
prabhuval megbeszéltük, hogy mikor megjön a tavasz, parikramákra indu-
lunk és minden szent helyrõl mesélünk egymásnak. Amikor sétálunk, áthat 
mindent Vraja légköre. A legelészõ tehenek, a virágzó fák, a meleg, mégis 
hûsítõ szél, az ezerszínben játszó égbolt, a játékos felhõk. Nem tudom elég-
szer megköszönni, hogy itt élhetek, hogy része lehetek ennek a csodának.

Van olyan kegyed is, melyet személyre szabottan szórsz egy-egy bhaktára.
¼r¦la Gurudeva azt mondta: „Kövesd minden utasításomat és tudd, hogy 

mindig veled vagyok!” Az utolsó levelében azt írta nekem: „Az egyetlen 
imám az, hogy mindig fogadd el a jó bhakták társulásának menedékét, tü-
relmesen viseld a nehézségeket Prabhup§da tanításai alapján, és örökké 
szolgád ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara lótuszlábait… Éld le a teljes életed Új 
Vraja-dh§mában és a végén menj haza, vissza Istenhez”.  Ez az utasítása, 
ám a lehetõség és az, hogy értékelni tudom Új Vraja-dh§mát, hogy követni 
tudom, amit kér tõlem, csak miattad lehetséges. 

Köszönöm, hogy vagy, hogy segítesz ezen a rögös úton, és azt hogy követ-
ni tudom a gurum utasítását.

Törekvõ szolgád:
¼y§majiu d§s¦
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¼y§malat§ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

Hadd ajánljam fel tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked!

Gondolkodtam, vajon mit ajánlhatnék ebben az évben neked, mikor az 
elmúlt idõkben csak bonyodalmakat és problémákat okoztam. Szeretnék 
mégis egy pár sorban köszönetet mondani és hálámat kifejezni törõdésedért, 
és hogy a legnehezebb idõkben is szakítottál idõt, hogy gondolj rám, és el-
rendezd az utamat.

K¥¢£a néha olyan helyzetbe teszi az embert, hogy ne maradjon neki más, 
csak az imák és a könnyek. Nem gondoltam, hogy egyszer én is ilyen helyzet-
be kerülök. És sose gondoltam volna, hogy ilyenkor tényleg nincs más csak, 
függni a guru és K¥¢£a lótuszlábain. Egy kis betekintést kaptam ebbõl,és 
rájöttem, hogy az életem teljes mértékben rajtad függ. Talpra állni, újra 
valami életkedvet érezni, csak általad és a bhaktáid társasága által sikerült.

Szeretném megköszönni mindezt a sok törõdést, figyelmet. És fõleg azt, 
hogy annak ellenére, hogy nem voltam õszinte hozzád, és eljátszottam a 
legkedvezõbb helyzetemet, te nem fordultál el tõlem. Sõt, minden ballépé-
sem ellenére a kezedet nyújtottad, és egy olyan lehetõséget kínáltál, amit az 
ember csak akkor kaphat meg, ha valami jót csinál. Fel sem tudom fogni azt 
az indokolatlan kegyet, amit folyamatosan záporozol rám.

„Ó lelki tanítómester, isteni bölcsesség adója, bûnösök jótevõje! Egyedül 
te vagy a kegy óceánja, mert másokkal is megosztod a saját boldogságodat. 
Noha  V¥nd§vanában laksz, alászálltál a hozzám hasonló bûnös lelkek ér-
dekében, hogy R§dh§-K¥¢£a iránti magasztos szeretetérõl prédikálj nekik. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!”

Köszönöm, hogy továbbra is lefoglalsz a szolgálatodban. Bár érdemtelen 
és képesítetlen vagyok, mégis tudom, hogy indokolatlan kegyedbõl bármi 
megtörténhet. Ezért csak egy dologért imádkozom: hadd maradjak mindig 
az én csodálatos lelki tanítómesterem szolgálatában!

Érdemtelen szolgád: 
¼y§malat§ dev¦ d§s¦
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¼y§ma-py§r¦ dev¦ d§s¦
Kedves Mah§r§ja!

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

Emlékszem, jó pár évvel ezelõtt, szintén vy§sa-p¡j§d alkalmából arra kér-
ted a tanítványaidat, hogy mindenki próbáljon aznap annyi mah§ könyvet 
kiosztani, amennyit csak tud. Ez nekem hihetetlenül nagy inspirációt adot, 
és emlékszem, nagyon lelkesen mentem az emberekhez. Habár azelõtt nem 
voltak túl jó élményeim a sa¯k¦rtanán, az a nap valahogy nagyon különleges 
élményt hagyott bennem, mintha megérintett volna valami.

sampade vipade, j¦vane-mara£e
d§y mama gel§, tuw§ o-pada bara£e

Jósorsomban, balsorsomban, életemben, halálomban, minden nehézség 
megszûnt, amikor a te lótuszlábaidat választottam egyedüli menedékemül.

Azt hiszem ez a különleges „varázs érintés” valamilyen indokolatlan 
kegybõl még a mai napig is tart. Ezúton szeretném megköszönni neked, 
hogy bár teljesen méltatlan vagyok rá, mégis részt vehetek e csodálatos 
sa¯k¦rtana misszióban, és szeretettel oszthatom ¼r¦la Prabhup§da könyveit.

A karácsonyi maraton után tartottál egy nagyon nagyon különle-
ges k¦rtanát Új Vraja-dh§mában, amit soha nem fogok elfelejteni. Ezen a 
k¦rtanán kinyilvánítottad szíved mélységét, szereteted R§dhe-¼y§ma, ¼r¦la 
Prabhup§da és a bhakták felé. Helyettünk imádkoztál, és mi egyként boldo-
gan kiáltottuk utánad: „Ó, R§dhe-¼y§ma, kérlek, ments meg!” Én könny-
be lábadt szemmel, földbegyökerezett lábbal álltam a tömegben, próbáltam 
felfogni milyen szerencsés vagyok, hogy itt lehetek Vraja-dh§mában, a ve-
zetésed alatt.

Egyik üzenetedben azt írtad a maratonon: olyan voltunk, mint a kóbor 
kutyák, az illúzió végtelenjében, ¼r¦la Prabhup§da mégis lehetõséget adott, 
hogy dicsõséges szolgákká váljunk a transzcendentális valóságban. Ha min-
den nehézség ellenére szilárdak maradunk a szolgálatunkban, akkor miénk 
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lehet a legmagasabb rendû boldogság birodalma, annak minden csodájával 
együtt. Hát mit is mondhatnék mindezek után én, mint egy kölyök kóbor 
kutya? 

Csak alázatosan azért imádkozom hozzád, hogy továbbra is vezess ¼r¦ ¼r¦ 
R§dh§ ¼y§masundara lótuszlábaihoz vezetõ ösvényen, és hogy egy szép na-
pon a legmagasabb rendû boldogság tiszta szívû szolgája váljék belõlem.

Szolgád: ¼y§ma-py§r¦ dev¦ d§s¦

¼y§masundar¦ dev¦ d§s¦
Kedves Mah§r§ja!

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

Szeretném megköszönni neked azt a sok törõdést, amit családom tag-
jai és én magam is kaptam tõled az elmúlt években. Amióta megszületett 
R§dh§-l¦l§, még hálásabb vagyok, mint eddig, ha valaki segít, illetve lelkesít 
a K¥¢£a-tudat gyakorlására. Enélkül valószínûleg nem tudnék a lányomnak 
semmilyen K¥¢£a-tudatot adni, tanítani. 

Azt hiszem, már R§dh§-l¦l§ is felismerte, hogy a lelki tanítómester szere-
pe fontos a lelki életben. Egyenlõre még csak lelki nevet kérnek a kisbabá-
iknak a játékaik során, de hát valahogy el kell kezdeni. Mindenesetre azt 
már bejelentette, hogy neki egész biztosan „apa Guru Mah§r§ja” lesz  a lelki 
tanítómestere. 

Reméljük, hogy még sokáig köztünk maradsz, és családunk még néhány 
generációja rajtad keresztül ajánlhatja szolgálatát ¼r¦la Prabhup§da mozgal-
mának. 

Szolgád: 
¼y§masundar¦ dev¦ d§s¦
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Bhaktin Szabó Tünde
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ne-
ked, megjelenési napod alkalmából! Minden dicsõséget ¼r¦ ¼r¦ Day§l-
Nit§i Vijaya-Gaur§¯gának és ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának! Minden 
dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Szeretnélek köszönteni megjelenési napod alkalmából. Néha elgondo-
lom, mi lenne, ha nem jöttél volna Magyarországra. Úgy gondolom, biztos 
lenne valami, biztos, hogy ¼r¦la Prabhup§da tanításai eljutottak volna ide 
is valamilyen úton-módon. De abban a pillanatban tudom, hogy bele sem 
akarok gondolni, hogy mi lenne velünk nélküled. Elveszettek lennénk, nem 
lenne, aki megmentsen bennünket. Mindent, amit ma Magyarországon a 
K¥¢£a-tudattal azonosíthatunk, neked és odaadó bhaktáidnak köszönhetjük. 
Épp tegnap láttam egy több mint tíz éves felvételt Új Vraja-dh§máról. Hihe-
tetlen! Ezt csak a jelenlétedned és kegyednek köszönhetjük. A sok virágzó 
központ a bhaktáiddal, akik tanításaidat követve terjesztik ¼r¦la Prabhup§da 
misszióját, lehetõséget adnak olyan elesett embernek is, mint én. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél értünk és megteszel mindent, 
hogy terjeszd ¼r¦la Prabhup§da misszióját, hogy taníts bennünket, elesette-
ket, hogy megkapjuk a lehetõséget, hogy meg tudjunk hódolni és odaadó, 
õszinte szolgálatot tudjunk végezni, menedéket véve lótuszlábadnál.

Szeretnék jelentéktelen szolgád lenni örökre!

Szolgád: 
Bhaktin Szabó Tünde (Budapest)
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Bhakta Szamosi Róbert és Judit
Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának és neked! Minden dicsõséget az Úr sa¯k¦rtana mozgalmának!

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

K¥¢£a éltessen erõben, egészségben, még nagyon sok éven át, hogy értel-
me legyen a mi életünknek is, és elnyerhessük lótuszlábaid árnyékát. 

Szeretnénk köszönetet mondani a sok apró szolgálatért, még álmodni 
sem mertünk volna, hogy valaha megkaphatjuk ezt a bensõséges nektárt. 
Bízunk benne, hogy a sok-sok hibát – amit közben vétettünk – valamikor 
jóvá tudjuk tenni. 

Még az a jó, hogy van kire felnézni, s jó példát venni – Prabhup§da, a 
tanítványi láncolat és te igazán tiszta elöljáróink vagytok! Bárcsak megért-
hetnénk egyszer, hogy milyen nagy kegy, hogy emberként születtünk, és 
megismertük ezt a mozgalmat! Jó lenne szívünk mocskos szennyét kiseper-
ni, s K¥¢£a kegyét elnyerni!

k¥¢£a yadi k¥p§ kare kona bh§gyav§ne
guru-antary§mi-r¡pe ªikh§ya §pane 

Jelentéktelen szolgáid: 
Bhakta Szamosi Róbert és Judit Pécsrõl 
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Bhakta Szávai Gábor
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsõséget ¼r¦la Prabhu-
p§dának és neked!

Elõször is szeretném megköszönni, hogy tanítványodnak fogadtál az el-
múlt évben. A ªik¢§-guru címû könyvedet olvasva egyre világosabbá vált 
számomra, hogy mekkora felelõsség az, amit vállalsz értem és oly sok más 
aspiráns személyért, akik szeretnének fejlõdni a K¥¢£a-tudatban.  Ez a fajta 
felelõsségvállalás egy olyan teher, amelynek elfogadására közönséges sze-
mélyek nem képesek.  Nyilván sok szenvedést okozunk neked, de annyira 
kegyes vagy az elesett lelkekhez, hogy önként vállalod magadra ezt a fajta 
nehézséget, csak azért, hogy segíthess nekünk a lelki életünkben.  

A ¼r¦mad-Bh§gavatam Nyolcadik Énekében ez áll:

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

Számomra nem kétséges, hogy te egy kivételesen nagy személyiség vagy, 
az Istenség Legfelsõbb Személyiségét a legmagasabb szinten imádod, az oda-
adó szolgálat különféle aspektusait tökéletesen bemutatva.  Mindamellett, 
hogy avató lelki tanítómesterként felelõsséget vállalsz értünk, oly sok más 
csodálatra méltó dolgot teszel. 

Elõször is megteremtetted annak a lehetõségét, hogy itt Magyarországon 
gyakorolhassuk a lelki életet. Templomokat alapítottál, m¡rtikat avattál 
be.  Lefektetted egy K¥¢£a-tudatos társadalom alapjait, valamint olyan sze-
mélyeket képeztél és képzel folyamatosan, akik ezt képesek fenntartani és 
mûködtetni.  Könyveket írsz K¥¢£áról és a tiszta odaadó szolgálatról, hogy 
megérthessük, mit is jelent valójában a lelki élet, és ízelítõt kaphassunk ab-
ból az elmélyült hangulatból, amelyben K¥¢£át szolgálod.  Tetteiddel példát 
mutatva vezetsz bennünket a tiszta odaadás ösvénye felé.  Biztos vagyok 
benne, hogy az elkövetkezendõ tíz-ezer évre megvannak a terveid arra, 
hogy hogyan lesz mindenkibõl bhakta.  
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Köszönöm azt az emberfeletti erõfeszítést és kitartást, amit K¥¢£áért, ¼r¦la 
Prabhup§dáért, és értünk, elesett lelkekért teszel.  Ahogy Dhruva-loka a 
tengelye az egész univerzumnak, úgy vagy re a tengelye és egyben mozga-
tórugója a K¥¢£a tudatunknak.  Olyan vagy számunkra, mint bolygóknak 
a Sarkcsillag; helyzetében szilárd, biztos pontja, alapja vagy létezésünknek, 
életünknek és minden cselekedetünknek.  

Köszönöm, hogy vagy nekem, értelmet és célt adva létezésemnek, és kö-
szönöm, hogy oltalmadba fogadtál, ami számomra még mindig egy felfogha-
tatlanul csodálatos dolog.  

Szolgád: 
Bhakta Szávai Gábor

 
Bhakta Szépvölgyi Richárd

Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Újra dicsõíteni szeretnélek ezen a neves napon. Nagyon sokat köszönhe-
tünk neked.

Múlt évben már megköszöntem, hogy bejárhattam veled és az egri 
bhaktákkal az Úr K¥¢£a kedvteléseinek helyszínét, de még mindig sok lelke-
sedés merítek ebbõl. 

Az elmúlt nyáron volt az elsõ olyan p§da-y§tr§, amin az elejétõl a végig 
részt vettem. Teljes idõben sa¯k¦rtanáztam. Sokszor a harin§ma mellett. Na-
gyon jó élmény volt megtapasztalni, hogy olyan sok embernek átadhattuk 
a K¥¢£a-tudatot és a szent nevet. Csak annak éltünk, hogy osszuk ¼r¦la 
Prabhup§da könyveit és a szent nevet. Felkeltünk, tartottunk egy rövid 
programot, japáztunk, elfogadtuk az Úr maradékát és elindultunk a leg-
közelebbi faluba, városba, a harin§mosok énekelték a Hare K¥¢£a mah§-
mantrát, mi, sa¯k¦rtanosok megkértünk mindenkit, hogy vegyen egy Vissza 
Istenhez magazint. A végén, még ha el is fáradtunk és sokszor dacoltunk az 
anyagi világ három szenvedésével, fõleg az idõjárással, az elmével és a testi 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

421

fáradsággal, és még nem is hajlott annyira a lábunk, mint a zarándoklat ele-
jén, mentünk tovább és tovább, mert egy sokkal magasabb rendû ízt adott 
ez a szolgálat. 

Kész lettek a román nyelvû Bhagavad-g¦t§k is, remélem lesz lehetõségem 
minél többet osztani. 

Két utazó sa¯k¦rtanán is részt vehettem a múlt évben, az egyik a ¼r¦la 
Prabhup§da marathon volt. Nehéz volt mindkettõ, de megtanulhattam, 
hogy milyen nagydolog a sa¯k¦rtana és mekkora menedéket ad. Az utcán 
minden egyszerûvé válik. ¼y§mabih§r¦ prabhuval voltam egy  lakókocsival 
Svédországban. Megízlelhettem, milyen is az, ha a tanítvány átadja magát 
a guru missziójának. 

Nagyon lelkesítõ volt, amikor a múlt évi elsõ utazó sa¯k¦rtanon hal-
lottam, hogy a 1997-es vy§sa- p¡j§don a k¦rtana egyik részén csak ¼r¦la 
Prabhup§da pra£§máit énekelted, s a bhaktákat és m§t§j¦kat is erre kérted, 
lelkesítetted, nagy eksztázisban. Remélem, egyszer én is tudom ilyen tiszta 
szívvel énekelni:

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

namaste sárasvati-deve goura-vani-pracárine 
nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tárine

 
Ebben az évben mi is elkezdjük a bhakti-v¥k¢a csoportok szervezését és 

a többi tevékenységünket is ennek a hosszú távú prédikálásnak rendeljük 
alá. Köszönöm szépen a kegyet, és kérlek, hadd végezhessem továbbra is 
szolgálatot ¼r¦la Prabhup§da missziójában. 

Jelentéktelen szolgád:
Bhakta Szépvölgyi Richárd (Eger)
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Bhakta Szívós János, Nagy Anikó 
és lányuk, Szitara

Kedves ¼r¦la ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!
 
A K¥¢£a-tudat magyarországi magas szintû mûveléséhez az ön segítsége 

és elszántsága, kitartása, hûsége elengedhetetlen. Köszönjük a munkáját, 
amit végez a közösségért. Köszönjük, hogy Kecskeméten is látogatást tesz 
és programot tart. A lelkesedése számunkra mindig ösztönzõ és lelkesítõ, 
egyben utat is mutat az igaz cél felé K¥¢£ához. Az életünk célja, hogy K¥¢£a 
szent nevét eljuttassuk mindenkihez, de ehhez elengedhetetlen az útveze-
tés. Nagyon sok tanítványa van, és ez igen nagy felelõsség. Reméljük, min-
den terve, célja sikerülni fog. A közeljövõben, bízunk benne, minél többen 
és minél többet részesülhetünk kegyében. 

Köszönjük, hogy segít minket a lelki élet útján fejlõdni.
 
Bhakta Szívós János, Nagy Anikó és lányuk, Szitara

Tam§la-var£a d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Mielõtt elkezdtem volna megírni a felajánlásomat, elolvastam, amit ta-
valy írtam. Akkor azt írtam, hogy pár éve még nem gondoltam volna, hogy 
programokat fogok tartani, embereknek fogok prédikálni stb. Most viszont 
az jutott az eszembe, hogy amikor írtam a tavalyi felajánlást írtam még csak 
nem is gondoltam rá, hogy egy év múlva már Krisna-völgyben fogok lakni 
és a p¡j§r¦ osztályon fogok szolgálatot végezni. Hát igen, a K¥¢£a-tudatos 
mozgalomban nehéz kiszámolni, hogy egy év múlva hol leszünk, és milyen 
szolgálatot végzünk. Én minden esetre nagyon hálás vagyok, hogy Krisna-
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völgyben élhetek és R§dh§-¼y§masundara szolgálatát végezhetem. Egy cso-
dálatos új világ kezd feltárulni elõttem. Tavaly még azt írtam, hogy boldog 
vagyok, hogy prédikálhatok, idén pedig azt írom, hogy boldog vagyok, hogy 
p¡j§r¦ lehetek itt a farmon. Idõnként itt is van lehetõségem a prédikálás-
ra, és olyankor élek is a lehetõséggel. Valójában csak szeretném kifejezni 
a hálámat neked, amiért lehetõséget kaptam, hogy ilyen szép szolgálatokat 
végezhetek ebben a mozgalomban.

Nemrég itt járt a farmon Harid§sa prabhu Angliából, és az egy leckén 
elmesélte, hogy amint utaztak a repülõgépen Budapest felé, az utasokat fi-
gyelve látta, hogy különféle érzékkielégítõ céllal jönnek az emberek Ma-
gyarországra. Akkor az jutott az eszébe, hogy a gépen utazik három bhakta 
is, aki zarándokútra indultak Új Vraja-dh§mba. Aztán azt mondta, hogy a te 
kegyedbõl Magyarországból zarándokhely lett. Igen ez mind a te dicsõséged, 
itt van R§dh§-¼y§masundara, Day§l Nit§i-Vijaya Gaur§¯ga, Krisna-völgy, 
központok, és így Magyarország zarándok hellyé változott. Mi mindannyian 
hálásak vagyunk ezért neked, azok nevében is, akik ezt még nem tudják 
értékelni.

1972-ben ¼r¦la Prabhup§da a párizsi Orly repülõtéren sajtókonferen-
ciát tartott. Az egyik riporter Prabhup§da magánéletére volt kíváncsi ab-
ból az idõbõl, amikor még nem volt a K¥¢£a-tudatú mozgalom vezetõje. 
Prabhup§da egymás után válaszolta meg a kérdéseket és elmondta, hogy ho-
gyan mondott le a családi életrõl és lépett be a sanny§sa életerendbe. Ekkor 
a riporter megkérdezte Prabhup§dát, hogy hány gyereke van. Prabhp§da rá-
nézett, és csak annyit mondott: „Több ezer”. A riporter nagyot nézett, majd 
sebesen írni kezdett a noteszébe, mintha valami szenzációs történetre buk-
kant volna. – És egyik sem a feleségemtõl való! – toldotta meg Prabhup§da. 
Aztán megjegyezte, hogy sok gyereke most is itt ül vele, ebben a szobában. 
Amikor ezt mondta, a bhakták egy emberként kiáltották: „Haribol!” A ri-
porter értetlenül bámult, majd lassan kezdte felfogni, hogy mit is ért ez alatt 
Prabhup§da.

Szóval mi is a te gyerekeid vagyunk, és végtelenül nagy a szerencsénk, hogy 
egy ilyen gondoskodó apánk van, mint amilyen te vagy, Guru Mah§r§ja.

Idén is csak azt tudom írni, amit évrõl évre leírok minden felajánláskor. 
Vagyis szeretnék örökre a szolgád maradni, és nagyon-nagyon vágyom rá, 
hogy egyszer majd elégedetté tudjalak tenni. Köszönöm, hogy elnézed a 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

424

hibáimat és az ostobaságomat. Minden dicsõséget neked ezen a kedvezõ 
napon, megjelenési napodon!

Ostoba, elesett szolgád: 
Tam§la-var£a d§sa

Bhakta Tánczos Péter
Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd hódolatomat! Minden dicsõséget neked! Minden dicsõ-
séget ¼r¦la Prabhup§dának!

2008. márciusa… a minap épp a Govindából tartottam hazafele, ami-
kor  a Kossuth tér  irányából lázongó tömeg hangjára lettem figyelmes. Már 
megint … Nagy szomorúság fogott el, de hirtelen eszembe jutott, hogy te ke-
gyesen megjelentél az Isteni Párral,  R§dhe-¼y§mával,  hogy megments min-
ket. Minden aggodalmam elszállt, és azon gondolkodtam, hogy eljön majd a 
nap, amikor ezek az elesett lelkek vai¢£ava öltözékben k¦rtanázva, virágfüzé-
rekkel a kezükben jönnek majd ide a Parlamentbe, ahol ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i 
Vijaya-Gaur§¯ga elfoglalja méltó helyét, és az egész országot irányító csaló 
politikusok helyett majd Õk ülnek itt. Vaiku£±ha bolygók hangulata hatja 
át majd Magyarorszagot,  beköszönt a béke, és az emberek végre elkezdhe-
tik R§dhe-¼y§ma lótuszlábának szolgálatát. Számomra ez nem utópia, bár 
most még csak transzparensekkel a kezükben, elégedetlenkedõ embereket 
látok, de te már itt vagy, és azon fáradozol, hogy megmensd õket. Újra és 
újra hódolatomat ajánlom K¥¢£a végtelenül kegyes bhaktájának! Az egész 
ország nevében: Minden dicsõséget neked! Minden dicsõséget neked! Min-
den dicsõséget neked!

Szolgád: 
Bhakta Tánczos Péter 
(Govinda étterem)
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Taruna K¥¢£a d§sa
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my most humble obeisances. All glories to your lotus feet 
and to the lotus feet of ¼r¦la Prabhupda.

Over the last year many things have changed in my life—my §ªrama, 
my service, and I know more will change in the future.  I am apprehensive 
about change, but in the material world it is inevitable.  You have guided 
me expertly through these different changes—immediately identifiying 
what needed to be done, and telling me so, even though I was not ready to 
hear.

You have continued to speak to me through your podcasts and give me 
direction and tools to deal in a K¥¢£a conscious and dharmic way with my 
situation. I make no claims to be K¥¢£a conscious, but I know that you keep 
us on the right path if we submit to your guidance. And not only on the 
right path, but traversing that path at the fastest speed possible.  Without 
you constantly applying the teachings of K¥¢£a consciousness to my life I 
would be totally lost.

I am fallen, clouded by the darkness of Kali yuga—disturbed, upset and 
confused, but somehow or other K¥¢£a has been kind enough to send His 
pure devotee to rescue me. Now I have had the opportunity to hear from 
you and serve you over the last 7 and a half years and these wonderful ex-
periences are beginning to accumulate.  I am so lucky that you even know I 
exist, what to speak of you personally instructing me.  And I am coming to 
understand that you care for us very much.  You love us.  Much more than 
our families, and even our friends, because you know the real platform of 
love.  You love us as souls.  And knowing that you are there, and that you 
truly care for us means so much.  I feel protected.  I feel that I am linked to 
K¥¢£a.  I feel that I am a part of a very special spiritual family, and I know 
this is what everyone is looking for. So many mistakes I have made, and 
continue to make, so many offenses I have committed, but you continue to 
tolerate me and to shower your unlimited blessings and mercy upon me.

Your messages are always so intelligent, so incisive, your critques of 
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modern sociey so clear and more expert than any journalist or intellectual. 
You describe K¥¢£a and you describe the material world and you excel in 
your descriptions of both.  You are unlimitedly intelligent.  You are expert. 
Saying this sounds like damning by faint praise but I feel impelled to say it. 
You are giving such a huge contribution to ISKCON. I cannot imagine how 
pleased ¼r¦la Prabhup§da is with you.

Through my covered eyes I can see only a tiny fraction of your glories, 
but even with this limited vision I am awed and amazed by your transcen-
dental qualities.  I cannot believe my good fortune to have you as my spir-
itual master.  Thank you for not giving up on me, thank you for giving me 
a very real love, and for constantly coaxing me to remember K¥¢£a, and to 
take Him as my only true shelter.

Please continue to bestow your kind mercy upon this wretch, and please 
forgive my numerous offenses.

Your humble servant,
Taruna K¥¢£a d§sa

T¦rthap§da d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Kedves Guru Mah§r§ja! Már 10 év telt el azóta, hogy megismerkedtem 
veled és a mozgalommal. Visszagondolva, mintha tegnap lett volna, hogy 
találkoztunk, de 10 év mégiscsak hosszú idõ. Ha õszinte vagyok, akkor azt 
mondom, úgy hittem könnyebb lesz. Azt gondoltam, ha én is 10 éve fogom 
gyakorolni, mint akik akkor már 10 éve gyakorolták, biztos tiszta bhakta 
leszek. Ma már óvatosabban kezelem a gondolatot, és ha az élet végére az 
lennék, az már hihetetlen. De ami nem változott a hitemben, az te vagy! 
Annyira csodállak a kimeríthetetlen eltökéltségedért, a magabiztosságodért, 
a kedvességedért, a türelmedért, és még sok-sok más jó tulajdonságaidért, 
amivel még egy ilyen vas szívû embert is, meg tudsz változtatni, mint én. 
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Végtelen szerencsém határtalan, hiszen veletek lehetek és prédikálhatok, 
részben vezethetek egy templomot, a vai¢£ava elvek szerint nevelhetem a 
családom. Te, mint lelki tanítómesterem, a legnagyobb figyelmet érdemled, 
mert nélküled nincs semmi lelki erõre lépés.

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

Te adtad nekem K¥¢£át, az én dolgom az, hogy viszonozzam a 
megelõlegezett jóindulatodat azzal, hogy szépen gyakorlom a lelki életet, és 
szolgállak téged, és minden más vai¢£avát.

Köszönöm, hogy lehetõséget adtál! Minden dicsõséget neked! Guru 
Mah§r§ja vy§sa-p¡j§ ki jaya!

Szolgád: 
T¦rthap§da d§sa

Bhakta Tokay János
Kedves Guru Mah§r§ja! 

Kérlek, fogadd tisztelettejes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhu p§dának, és minden dicsõséget csodálatos megjelenési napodnak! 

Szeretném megköszönni neked, hogy újra lehetõséget adtál arra in-
dokolatlan kegyedbõl, hogy köszönthetlek megjelenési napod alkalmá-
ból! Nem vagyok képes szép és míves szavakat írni, és érzem magamban 
az anyagi vágyak súlyát. Nem vagyok elég õszinte követõ, szívemben 
küzdök a büszkeséggel! Kérlek, bocsáss meg nekem! A remény lángja 
mindig ott világít szívemben, mert tudom, a lelki tanítómester nem kö-
zönséges személy, mivel õ ment meg minket! Milyen szerencsések akik 
ragyogó lótuszlábad porában vesznek menedéket! Adj erõt, hogy megsza-
badulhassak a büszkeségtõl, és oltalmat találjak lótuszlábad porában. A 
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lelki tanítómestert úgy kell tisztelni, mint a legfelsõbb Urat, mert õ az Úr 
legbensõségesebb szolgája! Miért van az, hogy az illuzióban lévõ személy 
azt hiszi magáról, hogy boldog? Talán mert illuzióban van, s közben meny-
nyit szenved. Ördögi kör, mondhatnánk, de a K¥¢£a-tudat folyamata se-
gít, amit meg kell tanulnunk elfogadni és gyakorolni a kegyedbõl! Mert 
az igazi boldogsághoz vezetõ utat csak te tudod megmutatni nekünk!  
 

kabe heno k¥p§, labhiy§ e jana,
k¥t§rtha hoibe, n§tha!

ªakti-buddhi-h¦na, §mi ati d¦na
koro’ more §tma-s§tha 

„Óh Uram és mesterem! Mikor részesül már ez a bhakta kegyed áldá-
sában? Alacsony rendû vagyok és elesett, nincs erõm, sem intelligenciám. 
Kérlek, tégy szeretett szolgáddá!” 

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Tokay János

Bhaktin Tokayné Erika 
Kedves Guru Mah§r§ja! 

 
nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale

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

„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Õ Isteni Kegyelme A. C. Bhakti-
vedanta Swami Prabhup§dának, aki nagyon kedves az úr K¥¢£ának, s az Õ 
lótuszlábainál keresett menedéket.” 

Az ember elérheti az élet legmagasabb rendû tökéletességét, pusztán az-
által, hogy a megfelelõ forrásból, figyelmesen hallgatja az Úr transzcenden-
tális üzenetetét és kedvteléseit. A hallás e módszere a bhakták társaságá-
ban a leginkább ajánlott folyamat a nézeteltérések korában, a Kali-korban. 
Számtalan dolog van, ami akadályt jelenthet az odaadó szolgálat elkez-
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désében, de a tiszta bhakták társaságában minden ilyen akadály eltûnik. 
Kedves Mah§r§ja, te nekünk a fényt és az életet jelented! Az anyagi lét 
tudatlanságát a sötétséghez hasonlítják, az Istenség Személyiségét pedig a 
védikus írások mindegyike a naphoz hasonlítja. Ahol fény van, ott nem 
lehet sötétség. A te kegyes jelenléted biztosítja számomra a fényt, a tudást, 
a reményt, az életet. A reményt, hogy sáros és fertõzött szívem egyszer meg-
tisztul. A gyógyír nem más, mint a bh§gavaták társasága. Kétféle bh§gavata 
van, a bh§gavata könyv, és a bh§gavata bhakta. Mindkettõ megfelelõ or-
vosság, és mindkettõ képes megsemmisíteni az akadályokat. A bh§gavata 
bhakta épp olyan jó, mint a bh§gavata könyv, mert a bh§gavata bhakta a 
bh§gavata könyv szerint él, a bh§gavata könyv pedig tele van tudnivalók-
kal az Istenség Személyiségérõl és tiszta bhaktáiról,akik szintén bh§gavaták! 
A bh§gavata könyv és a bh§gavata személy nem különböznek egymástól!  
 

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 szememet.”  

Jelentéktelen szolgád: 
Bhaktin Tokayné Erika 

Bhakta Tóth Bálint
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Szeretnélek megjelenésed rendkívül kedvezõ napján egy szép felajánlást 
írni neked, bár képesítetlennek érzem magam, hogy megfelelõképpen tud-
jalak dicsõíteni téged.

Guru Mah§r§ja! Mindenekelõtt szeretnék köszönetet mondani neked 
azért a rengeteg csodálatos dologért, amelyet tõled kaptunk.
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Köszönöm, hogy ¼r¦la Prabhup§da vágyából Magyarországra jöttél, hogy 
az Úr Caitanya üzenetét prédikáld és megments bennünket, bûnbe esett és 
feltételekhez kötött élõlényeket. Ha te nem jöttél volna el, emberi életem 
célja minden bizonnyal meghiúsult volna. Köszönöm neked, hogy megkap-
hattam az odaadó szolgálat növényének magját!

Köszönöm neked, hogy elhoztad a szent nevet, amely nem különbözik 
magától a Legfelsõbb Úrtól, ¼r¦ K¥¢£ától, s melyet figyelmesen, alázatos 
hozzáállással vibrálva felébredhet bennünk szunnyadó szeretetünk K¥¢£a 
felé.

Köszönöm neked, hogy elhoztad ¼r¦la Prabhup§da felbecsülhetetlen 
értékû könyveit, melyeket rendszeresen olvasva és tanulmányozva képessé 
válhatunk arra, hogy tudásra tegyünk szert K¥¢£áról, a hozzá fûzõdõ kap-
csolatunkról, arról, hogy hogyan cselekedjünk e kapcsolatnak megfelelõen, 
valamint hogy hogyan tudjuk kifejleszteni az Isten iránti tiszta szeretetet, 
ami az emberi élet végsõ célja.

Szeretnék köszönetet mondani neked, amiért a kegyedbõl mindennap 
láthatom és csodálhatom ¼r¦ ¼r¦ Day§l-Nit§i Vijaya-Gaur§¯gát, akiket a 
bhakták nagy pompával imádnak. Gyönyörû ruhákba öltöztetik, szépen fel-
ékszerezik, és csodálatos virágfüzérekkel ékesítik Õket. Bármi kevés szolgá-
latot végezhetek Nekik, az csak a te kegyedbõl lehetséges.

Köszönöm, hogy mindennap részt vehetek, a rendkívül kedvezõ ma¯gala-
§ratival kezdõdõ reggeli programon, hogy imádkozhatok ¼r¦mat¦ Tulas¦-
dev¦hez, hogy a bhakták társaságában énekelhetem a szent nevet, valamint, 
hogy rendszeresen hallgathatok a ¼r¦mad Bh§gavatamról és a Caitanya- 
carit§m¥táról szóló elõadásokat.

Köszönöm neked, hogy ¼r¦la Prabhup§da iránt érzett végtelen odaadá-
sodnak köszönhetõen megnyilvánítottad Új Vraja-dh§mát, ami a legcsodá-
latosabb hely a világon és nem különbözik Goloka V¥nd§vanától, hiszen a 
te ragyogóan tiszta szíved vágyából ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundara személye-
sen jelent meg ezen a szent helyen. 

Szeretnék köszönetet mondani a könyvekért, amiket írtál, valamint a 
rengeteg elõadásért, szemináriumért, leckéért és podcastért. Ezek a hang-
felvételek biztosítják számunkra, hogy rendszeresen tudjunk társulni veled 
nektári szavaidon keresztül.

Guru Mah§r§ja! Te a kedvezõ tulajdoságok tárháza vagy és dicsõséged 



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

431

határtalan! Végtelen csodálattal tölt el, amikor láthatom, ahogy a szent 
nevet énekled! Bárcsak mindig emlékezni tudnék azokra a pillanatokra, 
amikor Új Vraja-dh§mában a k¦rtanát vezeted! Ezek az emlékek a szívem 
valódi kincsei!

Guru Mah§r§ja! Kérlek, légy kegyes hozzám, és foglalj le mindig ¼r¦la 
Prabhup§da szolgálatában! Bár rendkívül elesett és ostoba vagyok, kegyed 
egyetlen cseppjétõl képes lennék megtisztulni a sok-sok élet alatt elkövetett 
bûnös tett visszahatásától, és alkalmassá válhatnék sértés nélkül énekelni 
a szent nevet!

Guru Mah§r§ja! Kérlek, add meg nekem az erõt, hogy megtanulhassak 
a személyes megbecsülésre irányuló vágy nélkül minden tiszteletet megadni 
másoknak, és kérlek, segíts, hogy eggyé tudjam tenni a szívemmel a lótusz-
ajkaidról származó utasításokat! Kérlek, segíts elpusztítani a szenvedélyt és 
a tudatlanságot, és kérlek, adj nekem lelki erõt, hogy életem végéig képes 
legyek követni a ¼r¦la Prabhup§da által lefektetett szabályozó elveket.

Guru Mah§r§ja! Egyedül képtelen vagyok bármilyen elõrelépést is tenni 
a lelki életben, ezért nálad keresek menedéket. Kérlek, segíts, hogy tetteim 
alkalmassá váljanak az odaadó szolgálatra! Bár nem érdemlem meg, sze-
retnélek megkérni, hogy adj nekem egy parányi helyet isteni lótuszlábaid 
árnyékában! Bárcsak részesülhetnék mérhetetlen kegyed áldásában, és egy 
napon odaadó szolgád lehetnék!

Hasznavehetetlen szolgád: 
Bhakta Tóth Bálint

Bhaktin Tóth Ágnes  
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

o° ajñ§na-timir§ndhasya jñ§n§ñjana-ªal§kay§
cak¢ur unm¦lita° yena tasmai ªr¦-gurave nama¤
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E szép nap alkalmából szeretnék köszönetet mondani mindazért, amit 
értünk teszel. Köszönöm, hogy 20 évvel ezelõtt abban a kis budai bérelt 
lakásban elkezdted hirdetni K¥¢£a szent nevét. Kitartásod, hited, példamu-
tatásod nélkül ma nem lenne Magyarországon ilyen virágzó a K¥¢£a-tudat. 
Köszönöm, hogy tanítványaiddal kapcsolatba kerülve én is megismerhet-
tem, és tagja lehetek ennek a nagyszerû közösségnek. Neked köszönhetem, 
hogy visszataláltam Istenhez, K¥¢£ához. Fel sem tudom fogni, milyen sze-
rencsések vagyunk, hogy ilyen kivételes lelki vezetõnk van.

Köszönöm, hogy láthatóvá és elérhetõvé tetted számunkra R§dhe-
¼y§mát, és ezáltal V¥nd§vanát ebben a pici országban. Új Vraja-dh§mát 
fáradhatatlan törekvésednek köszönhetjük, és általad lett ez a csodálatos 
hely ma Magyarország lelki fõvárosa.

A tavalyi sa¯k¦rtana maraton volt számomra az elsõ. Köszönöm, hogy 
bátorítottál, lelkesítettél bennünket az sms-ekkel. Szinte szárnyakat kap-
tam, amikor elolvastam õket, és elszállt minden aggodalmam, hogy ki tu-
dom-e osztani a könyveket. Köszönöm, hogy kegyedbõl megízlelhettem a 
sa¯k¦rtana által nyújtott csodálatos ízt.

Jelentéktelen szolgád: 
Bhaktin Tóth Ágnes  

Bhakta Tóth Attila   
Kedves Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget lelki taní-
tómesterednek, ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget lótuszlábaidnak!

Elérkezet hát e szent nap! Kedves Mah§r§ja, kérlek, engedd meg, hogy 
megpróbáljalak dicsõíteni téged vy§sa-p¡j§ ünnepséged alkalmából. Bár 
személyiségedhez méltó módon, egyszerû szavakkal ezt nem igazán lehet 
megvalósítani.

 Minden ott kezdõdött, amikor szívedet átadtad lelki tanítómesterednek 
¼r¦la Prabhup§dának! Nagy hittel, fenntartás nélkül, teljes bizalommal a 
szolgálatába állítottad mindenedet. Legfõképp az életedet! Vágyát a szíved-
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del eggyé téve, az életed értelme R§dhe-¼y§ma szolgálata, és dicsõségének 
hirdetése lett. Így jöttél hozzánk, hogy átadd nekünk mindazt, amit csak 
tudsz az Isteni Pár és a lelki tanítómester szolgálatáról. Ez nagylelkûségedrõl 
és tiszta K¥¢£a-tudatodról árulkodik. Hiszen az a kincs, ami van neked, tel-
jesen elégedetté tesz. Te viszont eleget téve lelki tanítómestered kérésének, 
ezt a kincset nem tartod meg magadnak, hanem szíves örömest megosztod 
másokkal.   

Kedves Mah§r§ja, remélem nem veszed pimaszságnak, de azt kell monda-
nom, vajpuha szívedet ellopták! Hogy kicsoda? Hát a legnagyobb vajtolvaj, 
Makhancora. Mert amikor megkóstolta a szívedet, érezte benne az Iránta 
érzett mindent elsöprõ szeretet nektárját. És azt mondta: „az egész kell Ne-
kem!” Mah§r§ja valójában te hagytad, hogy ellopja! Átadtad Neki, és soha 
nem kéred Tõle vissza! Erre akarsz bennünket kegyesen megtanítani, hogy 
adjuk oda a szívünket R§dhe-¼y§mának, mert te megtapasztaltad, hogy Ná-
luk van a legjobb helyen. Mivel örök jóakarónk vagy, arra kérsz bennünket, 
hogy ahelyett, hogy bonyolulttá tennénk saját életünket, egyszerûen csak 
adjuk oda, ajánljuk fel a szívünket R§dhe-¼y§mának. Felajánlani K¥¢£ának 
csak tiszta dolgokat szabad. Ahhoz is kegyesen megadsz minden lehetõséget, 
hogy a szívünket megtisztítsuk, hogy felajánlhatóvá váljon. Lehetõséget 
adsz a szent név éneklésére, a vai¢£avákkal való társulásra, aztán könyveket 
írsz nekünk, megnyilvánítod a szent helyeket, és még sorolhatnám. Szóval 
adsz mindent, amit csak tudsz és még annál is többet, az életedet, értünk, 
nekünk. Tanítasz bennünket arra, hogy ne foglakozzunk a látszólagos prob-
lémákkal, mert K¥¢£a szolgálatán kívül minden-minden csak illúzió. 

Ebbõl az illúzióból, az anyagi világ labirintusából nélküled és csodálatos 
tanítványaid nélkül soha, de soha nem találtam volna ki.

Hálával és köszönettel tartozom neked, amiért megmentettél! Köszö-
nöm, hogy itt lehetek!

Köszönöm, köszönöm és megint csak köszönöm kedves Mah§r§ja!
Ha soraimmal bármilyen sértést követtem el ellened, kérlek, tudd azt be 

feltételekhez kötöttségemnek, és bocsásd meg nekem.

Örökké adósod, jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Tóth Attila   
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Trivikrama d§sa  
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Egy jó tanítványnak az okozza a legnagyobb örömet, ha szeretett lelki 
tanítómesterét dicsõítheti, amikor csak lehetõsége van rá. Nekem mégis 
nagyon nehéz szavakat találnom a neked szánt felajánláshoz, még évente 
egyszer is. Ez az elesettség jellemzõ rám. Mégis, most, pár év után már nem 
veszem olyan komolyan az elme hamis szavait, és nem engedem, hogy le-
húzzon, és egy mogorva, pesszimista hitetlent csináljon belõlem.

Ilyenkor egy dologra gondolok, amit a ª§stra oly szépen leír: 

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

„A lelki-tanítómester kegyébõl a némából a legkiválóbb szónok lehet, s a 
béna hegyeket képes átszelni.” 

S ez az én szerencsém. Nagyon nagy szerencsém. Megnyilvánítod egy 
mah§tm§ összes jellemvonását, köztük a leglényegesebbet: a színtiszta, ön-
zetlen, anyagi motivációktól mentes kegyességet. Elfogadtál, bevettél K¥¢£a  
örök családjába annak ellenére, hogy ki és mi voltam-vagyok. És nem csak 
rám, de oly sok más lélekre is felelõsséget vállaltál, hogy elégedetté tedd 
¼r¦la Prabhup§dát és az Úr Caitanyát. Tiszteletet ébresztõ, példamutató, 
ösztönzõ, dicsõséges és kristálytisztán K¥¢£a-tudatos  minden gondolatod, 
szavad, írásod, cselekedeted. Az ilyen vai¢£avára mondja a ª§stra, hogy 
mah§tm§ –nagy lélek. És számomra ¼r¦la Prabhup§da lótuszlábának szolgá-
latában te vagy a legnagyobb.

K¥¢£a azt mondja a gop¦knak: „Na p§raye ’ham! Nem tudom visszafizetni 
Nektek!”

Így vagyok valahogy én is. Mit tudnék adni cserébe neked? Hisz sem-
mi nem az enyém. Amit tudok, hogy imádkozom, hogy mindig foglalj le 
¼r¦ K¥¢£a, ¼r¦la Prabhup§da, a bhakták, és lótuszlábad személyes szolgála-
tában. Csak magamat tudom felajánlani neked, de ehhez is különleges ke-
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gyed szükséges, hogy sikeres legyek, és ez a felajánlás örökké tartson. Ezért 
szépen kérlek, mindig vesd rám lótusz-szemed pillantását, és adj erõt, hogy 
tiszta tudattal viseljem a fellépõ külsõ és belsõ nehézségeket.

Köszönök mindent! És köszönöm a „mindent”!

Aprócska, de örök szolgád: 
Trivikrama d§sa
 

Bhakta Tucsa Lajos
Kedves Guru Mah§r§ja!
 
Kérlek, fogadd hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának 

és neked!
Legfõbb szerencsémnek tartom, hogy a tanítványod lehetek.
A lelki élet ösvénye nagyon homályos az anyaggal szennyezett szemek 

számára, és talán már vissza is fordultam volna, ha nem lenne valaki, aki 
elõttem jár és biztosít arról, hogy helyes úton haladok. Régebben nem így 
képzeltem az Istenhez vezetõ utat, ami a régi rossz szokások miatt nehéz, és 
a tisztulás fájdalmas. Nem tudok túl sok érdemleges dolgot felmutatni, csak 
botladozom, miközben megpróbálok egy olyan nagy lelket követni, mint 
amilyen te vagy. Sajnos kitartó próbálkozásaimon kívül egyenlõre nem tu-
dok többet felajánlani. Azért imádkozom, hogy mielõbb eljöjjön a nap, ami-
kor nem a problémáimra megoldást várva írok neked levelet, hanem hogy 
beszámoljak a szolgálatomban és a lelki életemben elért sikerekrõl, amivel 
örömet szerezhetek majd neked.

Bárcsak jó tanítványoddá válhatnék, bárcsak képes lennék végleg oda-
adni a szívemet neked, bárcsak egy szép napon elégedett lennél velem!

 
Szolgád: 
Bhakta Tucsa Lajos
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Tuk§r§ma d§sa
Kedves, szeretetreméltó Guru Mah§r§ja!

Kérlek, engedd meg, hogy hódolatomat ajánljam a nyíló lótuszok szépsé-
gét megszégyenítõ isteni lábaid kívánságteljesítõ porában!

Nincs más kincs, drágakõ, ékszer, ami vetekedhetne e szent por értéké-
vel, hisz vraja-premával ajándékoz meg, azzal az édes szeretettel, amelyet a 
vraja-v§s¦k éreznek az örök igazság, tudás és gyönyör megtestesítõje, a meg-
testesült szeretet, a gop¦k életének eszenciája, az örökké friss és fiatal tehén-
pásztorfiú, az Úr ¼y§masundara iránt.

A ¼r¦mad-Bh§gavatam is beszámol e szent por jelentõségérõl:

rah¡ga£aitat tapas§ na y§ti
na cejyay§ nirvapa£§d g¥h§d v§

na cchandas§ 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 sza-
bályainak szigorú követésével, sem v§naprasthaként otthonunkat elhagyva 
vagy a sanny§sa rendbe lépve, sem szigorú vezeklésekkel, télen a vízbe me-
rülve, nyáron pedig tûzben vagy a perzselõ napon állva nem lehet megis-
merni. Az Abszolút Igazság megértésének számtalan folyamata van, az Ab-
szolút Igazság azonban csak az elõtt tárul fel, aki elnyerte egy nagy bhakta 
kegyét. (SB 5.12.12)

Minden egyes alkalommal, mikor felajánlást írok neked, csak nagy ne-
hézségek árán tudom betûkké, szavakká formálni gondolataimat, érzései-
met. Mindig segítséghez folyamodok az igaz vai¢£avák által neked írt régebbi 
felajánlásaik formájában. Ilyenfajta helyzetekben Dhruva Mah§r§ja példája 
jut eszembe.

„Noha Dhruva Mah§r§ja még kisfiú volt, illendõ szavakkal imákat akart 
zengeni az Istenség Legfelsõbb Személyiségéhez. Mivel azonban tapasztalat-
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lan volt, hirtelen nem tudta, mit mondjon. Az Istenség Legfelsõbb Személyi-
sége jelen van mindenki szívében, ezért megértette, hogy Dhruva Mah§r§ja 
zavarban van. Indokolatlan kegyébõl kagylókürtjével megérintette Dhruva 
Mah§r§ja homlokát, aki összetett kezekkel állt Elõtte.” (SB 4.9.4)

Mikor az Úr indokolatlan kegyébõl  Dhruva Mah§r§ja a homlokához 
érintette kagylókürtjét, transzcendentális ihlet szállta meg, s ekkor  Dhruva 
Mah§r§ja tökéletesen megértette a Védák végkövetkeztetését, s ezen transz-
cendentális ihlet ösztönözte hang azonos volt a Védák hangvibrációjával. 
Ily módon megfelelõ imákkal tudta dicsõíteni az Urat.

Én ugyanígy kisfiú vagyok, alkalmatlan, képesítetlen, akinek szüksége 
van az indokolatlan kegyedre, hogy ennek révén a transzcendentális ihlet 
múzsája megérintsen, s így megfelelõ módon dicsõíthesselek téged.

Bár képesítetlenségem nyilvánvaló, mégis ahogy a Bh§gavatam írja:
„Noha alkalmatlanok vagyunk arra, hogy méltóképpen zengjünk 

dicsõségedrõl, mégis transzcendentális vágyat érzünk, hogy tetteidet ma-
gasztaljuk. Most megpróbálunk az igaz bölcsek és tudósok utasításai szerint 
dicsõíteni téged. Bármit is mondunk azonban, minden szegényes és végte-
lenül jelentéktelen.” (SB 4.16.3)

Ragyogó dicsõséged egyik felcsillanó szikráját mutatja be a veled való 
legelsõ kapcsolatom.

Ez az eset 2000 januárjában történt. Egy  közeli könyvesboltban vásá-
roltam egy nagyon szép,vonzó küllemû, már az elsõ ránézésre tudományos 
tematikával foglalkozó Transzcendentális tudomány címû magazint. Olvasá-
sa közben sok nehézségem támadt a szanszkrit kifejezésekkel és a filozófiai 
témák megértésével. Emiatt nem olvastam el teljességében, de nap mint 
nap elõvettem, hogy megnézzem egy csodálatos arcvonásokkal, fiatalos, 
energikus, valamiféle titokzatos erõvel és vonzó hatással rendelkezõ férfi 
arcképét. Megkérdeztem magamban: „Vajon ki lehet ez a vonzó személy, és 
mi az az ismeretlen erõ ami sugárzik a fényképébõl?”

Te voltál az drága lelki tanítómesterem, de akkor még nem sejtettem 
mennyire fontos szerepet játszol majd az életemben.

Ugyanilyen vonzódást éreztem a könyv hátlapján látható ¼r¦la Prabhup§da 
felé, homlokán aranyló tilakával, egy védikus templommal a háttérben, és 
Bh§gavatam szettel az elõtérben. Az egész egy sötét háttéralapban foglalt he-
lyet, és csordogáló olvadt arany benyomását keltõ mintákkal volt dí szítve.

Ez a történetet párhuzamba állítanám egy korábbi esettel, ami személye-
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sen veled történt, s amit a visszaemlékezéseidbõl tudtam meg. Azért teszem 
ezt, hogy kiemeljem, a tisztaszívû vai¢£ava, aki mindig a szívében hordja a 
Legfelsõbb Urat, s akinek tetteit a Legfelsõbb Úr irányítja, miként változ-
tatja meg a mély tudatlanságban szendergõ élõlények szívét.

1976-ban az amerikai Minneapolisban kerestél egy templomnak való 
megfelelõ  épületet. Karmi ruhában, parókában mentél ingatlant vásárolni. 
A kiszemelt ingatlan tulajdonosa egy kedves ember volt, aki egy egész ingat-
lan portfólióval rendelkezett, s aki késõbb rendszeresen átjárt a templomba 
a négyórási pras§damra. Az adásvételi szerzõdés megkötésekor észrevetted, 
hogy az úriemberünk kezd ideges, nyugtalan lenni, egyre zavarodottabban 
viselkedni. Rákönyökölt az asztalra, és megkérdezte: „Itt ülök, érzem, hogy 
valami történik velem, és nemtudom, hogy mi. Ki vagy te?” Ekkor te, ked-
ves Guru Mah§r§ja, levetted a parókát, s felfedted magad. A beszélgetése-
tek így hosszúra nyúlt.

A lelki törvény így mûködik. Ha valaki K¥¢£a-tudatos személlyel van 
parányi kapcsolatban, õ is kezd K¥¢£a-tudatos lenni. Szép hasonlat erre a 
szantálerdõ példája. A szantálerdõben egy szantálfa van,aminek az illata 
annyira erõs, hogy az összes fát áthatja ezzel az illattal és így szantálerdõ lesz 
belõle.

Egy másik jellemvonásodat megtaláltam ¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ 
çh§kura  Du¢±a mana, Vai¢£ava ke – Ki az igazi vai¢£ava címû énekében:

„Az Úr prédikátorai között a legbecsesebbek a Vraja-dh§mban lakó örök 
személyiségek. Õk sohasem foglalkoznak azzal, hogy értéktelen anyagi hír-
névért könyörögjenek, amit csak az élõhalottak tartanak nagy becsben. A 
vraja-v§s¦k valóban teli vannak élettel, s azért prédikálnak, hogy életet ad-
janak az anyagi világ kétlábon járó hulláinak is. Azok a dalok, melyeket a 
vraja-v§s¦k énekelnek az Úr K¥¢£a dicsõségérõl, mentesek a hírnév utáni 
vágytól.”

Bárhol is legyél a világban, a szíved mindig Vraja-dh§ma, R§dh§ és 
¼y§ma otthona. E prema illata hatja át Új vraja-dh§mát, és megfertõz min-
denkit, aki egyszer ide betér. Ennek az illatnak a hatására minden szent hely 
feltárul kis falunkban, és ahogy a tavaszi esõfelhõk kifakasztják az aranyesõ 
rügyek sárgás virágait, a vraja-prema kútjából túlcsorduló nektár is elõhívja 
¼r¦ K¥¢£a transzcendentális kedvteléseinek színhelyeit.

Köszönöm, hogy részese lehetek ennek a csodának. Köszönöm azt a sok 
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lelkesedést, inspirációt, lelki erõt, amit puszta személyes jelenléted miatt 
kaptam. Csodálom, mennyire személyesen viszonzol minden bhaktával.

Miután Balabhadra prabhu elhagyta ¼r¦la Prabhup§da mozgalmát, te tel-
jes felelõsségérzettel magadra vállaltad magyar tanítványai további sorsát. 
Lelki apaként elfogadtad õket fiaidnak és lányaidnak.

Szíved lágyságát csak a frissen köpült tehénvajhoz tudom hasonlítani.
Ezért kérlek, kegyesen részesíts mindig isteni lótuszlábaid ajándéká-

ban, melyek olyanok, akár egy biztonságos hajó, amellyel szolgád átkelhet 
a születés és halál óceánján. Kérlek, helyezd lótuszlábaidat fejemre, hogy 
ráhulljon pora! Ez az egyetlen út, amellyel elérhetjük ¼r¦ K¥¢£a szolgálatát 
V¥nd§vanában.

Szolgád: 
Tuk§r§ma d§sa

Tulsi d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja! 

Kérlek, hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatom lótuszlábaid porában! 
Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked, aki 
igazán kiemelkedõ vagy az amúgy is kiemelkedõ bhakták között!

Sok százezer ember közül csak néhányat érdekel a K¥¢£a-tudat, és sok 
százezer gyakorló közül csak néhány éri el a tökéletességet, és ezek közül a 
tökéletes bhakták közül sem mindenki avató lelki tanítómester.

Régebben, a 90-es évek elején volt a bhakták közt az a felfogás, hogy csak 
nyomni kell és nyomni, aztán egy idõ után akár lelki tanítómester is lehet 
bárkibõl. Emlékszem, mentek az ugratások, hogy kibõl milyen guru lesz. El-
múlt egy kis idõ és ritkulni kezdtek az ugratások, kikopott ez a felfogás, 
aztán el is tûnt, szinte teljesen (amennyire én tudom). Szépen mindenki 
rájött, hogy a lelki tanítómesterré válás nem az eltelt évek hozama, nem 
azon múlik, ki mennyire tudja összepréselni az ajkait és nyomni a szolgála-
tát. Illetve nem csak azon. Miután a ª§strában olvashatjuk, hogy Caitanya 
Mah§prabhu kijelentette: „mindenkinek guruvá kell válnia”, azt gondoltuk, 
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ez egy automatikus dolog, csak menni kell, aztán minden csak megtörténik. 
De azt hiszem, nem lehet csak úgy lelki tanítómester bárki. Bizonyára ez 
egy nagyon bizalmas szolgálat K¥¢£ának, közvetíteni az akaratát, átlátszó 
közegként. Erre a feladatra biztos csak olyanokat fogad el, akikben teljesen 
megbízik, mint benned.

Sajnos nem sok Prabhup§da-tanítvánnyal találkoztam, de sok más kö-
zös tulajdonságuk közt a számomra a legkedvesebb, amikor szóba kerülsz. 
Mindegyikük olyan szépen, elismerõen beszélt rólad, hogy, ha más nem is 
lenne, csak ezért is kedvelném õket.

Ilyenkor mindig egy érzelmi folyamat indul el bennem. Elõször nagyon 
büszke leszek, hogy te vagy a lelki tanítómesterem, és én hozzád tartozom, 
és milyen kiváló bhakta vagy. Ez egy nagyon felemelõ érzés, amihez kis-
vártatva egy másik érzés csatlakozik: hogy tolvaj vagyok és a te lelki érde-
meidben sütkérezem, teljesen mentesen ezektõl az érdemektõl. És amikor 
rájövök, hogy az én érdemeim abban mérhetõek, hogy milyen mértékben 
nem akadályozom a terveidet, nagyon szomorú leszek. Ez az érzés különö-
sen kellemetlen, mikor istentestvéreid nyilatkoznak rólad, és nyilvánvalóvá 
válik, hogy még köztük is kiemelkedõ vai¢£ava vagy.

Ekkor a „kisebb a legkisebbnél” érzés fog el és ezzel valódi helyemre ke-
rülök, mindenféle hamis önálltatás nélkül. 

Sajnálom, hogy nincs mit felajánlásként eléd helyezni és azt mondani: 
„Tessék Guru Mah§r§ja, ezt tettem érted és ¼r¦la Prabhup§dáért. Sok meg-
valósítást nem tudok felmutatni, ami igazolná, hogy érdemes volt idõt pa-
zarolni rám. 

Egyike kevés megértésemnek, ¼r¦la Prabhup§da egy hasonlatával kap-
csolatos. Azzal a Bh§gavatam idézettel, amelyikben az anyagi energiát ha-
sonlítja egy macskához, aminek az álkapcsa halált jelent a patkánynak, és 
biztonságos védelmet a kölyökmacskának.

Látom a macska halált hozó fogait, látom, hogy soha nem téved, végze-
tes, kíméletlen és minden patkánnyal végez. Az emberek egymás után gya-
logolnak a halálba, miközben azt gondolják: szép és tartalmas életem volt. 
Eközben az életük egy szürreális rémálom volt. Az anyagi energia olyan ha-
talmas, hogy több évtizednyi szenvedést, oktalan útkeresést az álfilozófiák 
szövevényében, megannyi könnyet, betegséget, szeretteik és saját halálu-
kat képes olyan köntösbe bújtatni, aminek fényében képesek azt mondani, 
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hogy szép és tartalmas volt az életük. Nonszensz. Tökéletes illúzió. Olyan az 
egész életük, mint egy kivégzés lelassítva.

A K¥¢£a-tudat tényleg fény a koromsötét tudatlanságban, hogy maguk 
valójában láthatóvá váljanak az élet dolgai. Bár a materialista élet értelmet-
lenségét sokan megérzik, a K¥¢£a-tudat nélkül mégsem tudnak mit kezdeni 
ezzel az érzéssel.

Ehhez kell a K¥¢£a-tudat gyakorlata, egy hiteles lelki tanítómester veze-
tésével.

Hazudnék, ha azt mondanám – visszatérve a hasonlathoz –, hogy kölyök-
macska vagyok, mintsem patkány, inkább valahol a kettõ közt, ha õszinte 
akarok lenni, akkor közelebb a patkányhoz.

Semmi biztonságot adó, barátságos érzésem sincs az anyagi energiával 
kapcsolatban. Azt gondolom, hogy félelmetesen veszélyes (ez inkább „pat-
kánygondolat”, mint kölyökmacskáé). Egyetlen dolog miatt nem esek páni 
félelembe, mégpedig azért, mert vagy nekem, mert bízhatok benned, mert 
ismerlek, mint egy hiteles lelki tanítómestert, és olyan szerencsés vagyok, 
hogy tanítványaid közt tudhatom magam. Csak kapaszkodom a japámba, 
amit tõled kaptam, vibrálom a mah§-mantrát, amit te tettél potenciálissá 
számomra és nagy bizakodással, reménnyel teszem a dolgom, de közben to-
vábbra is rettegek az anyagi energia halálos álkapcsától.

Végtelenül hálás vagyok neked, hogy adod ¼r¦la Prabhup§dát és a bhaktái 
társaságát, hogy ne egyedül kelljen küzdeni, mert a bánat osztódik, az öröm 
szorzódik, ha jó társasággal oszthatja meg az ember, és a bhakták a legjobb 
társaság.

És végtelenül hálás vagyok ¼r¦la Prabhup§dának, hogy adott nekem té-
ged.

Örök szolgád: 
Tulsi d§sa
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Ujjvala d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Megjelenési napod alkalmából szeretnék írni neked.
Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a tanítványod lehetek, nem is értem 

K¥¢£a hogyan adta meg nekem ezt a lehetõséget, de nagyon hálás vagyok 
érte.

Teljes idõs szolgálatom a sa¯k¦rtana, ezért sokat gondolok rád, hiszen 
csak a te kegyedbõl megy a könyvosztás, nélküled egy könyvet sem tudnék 
kiosztani, hiszen te alapoztad meg a K¥¢£a-tudatot Magyarországon. Lassan 
20 év alatt csodálatos dolgokat ismerhettek meg a magyar emberek. Ahogy 
telik az idõ a K¥¢£a-tudatban, sokszor tapasztalok nehézséget, pl., amikor 
az elmém mást szeretne, mint amit kell, akkor csak arra gondolok, hogy 
biztosan neked is volt ilyen és leküzdötted, hisz az odaadásod nagyon pél-
damutató, és ez ad nekem erõt.

Azért is hálás vagyok neked, hogy két olyan csodálatos bhaktától tanul-
hatok mindent Kecskeméten, akik eltérés nélkül adják tovább, amit tõled 
tanultak, rendkívül elszántak, és tanultak, mint te. Nagy tisztelettel és cso-
dálattal gondolok rád, hiszen nagyon ritka az Úr K¥¢£a tiszta bhaktájával 
találkozni. Köszönöm szépen, hogy még egy ilyen hitvány gyereknek is meg-
adtad a lehetõséget a változásra és a felemelkedésre.

Megjelenésed alkalmából szeretném megígérni, hogy erõfeszítést teszek 
arra, hogy megfelelõ tanítványod legyek.

Szolgád: 
Ujjvala d§sa
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Bhakta Undesser Patrik
Kedves ¼ivar§ma Swami Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsõséget ¼r¦la 
Prabhup§dának! Minden dicsõséget neked az evilágban való megjelenésed 
legkedvezõbb ünnepén.

Nehéz elkezdenem ezt a levelet, mert még sohasem írtam felajánlást egy 
olyan tiszta személynek, amilyen te vagy, az Istenség Legfelsõbb Személyi-
sége, az Úr K¥¢£a evilági képviselõjének. Nagyon sok dolgot tudnék meg-
köszönni neked, és számtalanszor mondhatnám, hogy köszönöm. Ha meg-
engeded, mégiscsak kiemelnék egy dolgot, amit nagyon szépen köszönök 
neked. 

Nem volt túl rózsás az életem odakint, mielõtt csatlakozhattam a moz-
galomhoz. Már elég fiatalon kipróbáltam mindent, amit a konzumtársaság 
kínál a szerencsétlen j¦vának, de ez sem hozott semmilyen örömet és enyhü-
lést. 2002-ben részt vettem a bhaktaprogramon, majd azután maradtam egy 
és negyed évet. Úgy éreztem, hogy még van valami, amit nem próbáltam, 
és ezért újra az anyagi óceán csapdájába kerültem, amelybõl többszörös pró-
bálkozás után sem tudtak kihúzni a kedves bhakták. Ezután K¥¢£a egy olyan 
helyzetbe állított, amibe majdnem belehaltam. Tudtam, ha nem keresem 
fel a bhaktákat, elveszek. Ezért újra keresni kezdtem, és K¥¢£a adott egy 
lehetõséget. A bhakták és a te kegyedbõl újra itt lehetek a farmon, és ajánl-
hatom szolgálatomat ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának.

Kedves Mah§r§ja! Egy mesternek az a legnagyobb öröme, ha a tanítvá-
nyai szépen követik, és megtanulják, amit szeretne átadni nekik. Ez alatt 
az idõ alatt, amióta újra itt lehetek Új Vraja-dh§mában, nagyon sok dolgot 
tanultam a tanítványaidtól és nagyon hálás vagyok ezért nekik és neked. Én 
õket szeretném megköszönni neked. KÖSZÖNÖM!

Szolgád: 
Bhakta Undesser Patrik
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Uttam§ dev¦ d§s¦
Dear ¼r¦la Guru Mah§r§ja,

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

Please accept my humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prabhup§da!
I would like to glorify Your Divine Grace very nicely but I have not 

enough intelligence for it for your glories are unlimited.
By giving me initiation in M§y§pur in this year you were so merciful. By 

this you revealed that you are really patita p§vana. Observing the changes 
in my heart I can understand that you are like cint§ma£i, turning into gold 
everything you touch.

Your devotion to K¥¢£a is so great that simply by looking at your auspi-
cious face the natural desire to serve K¥¢£a awakens. You are very rare 
person descended from the spiritual world to give K¥¢£a consciousness to 
conditioned souls.

Your books are a very magnanimous gift to humanity. You description 
of K¥¢£a-l¦l§ is so intelligible and realized that the desire for progress in 
spiritual life becomes unbearable. Your vai¢£ava qualities are so evident and 
your humility and modesty subjugate me. 

Your love to all living entities gives the faith that K¥¢£a also loves us so 
intensely and we are very dear to him.

Thank tou 1000 times for everything you do and please let me never lose 
your lotus feet from my heart!

Uttam§ dev¦ d§s¦
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Vaikuntheªvari dev¦ d§s¦
Dear Guru Mah§r§ja,

Please accept my humble obeisancess. All glories to you on your appear-
ance day.

A great personality cannot be kown by many... vai¢£avera kriy§-mudr§... 
the activities of a great vai¢£ava cannot be understand to others. I see you 
to behold R§dhe-¼y§ma with great love in your eyes. You are really seeing 
Them as They are, Their Personality, the Supreme Couple Themselves.

You see the Holy Dh§ma around you, which you manifested from your 
heart, where R§dh§-¼y§ma is always there, and also Their residence. You 
see us as brijb§s¦s, whom are just fallen souls still fightening with the rest-
less senses and mind, and trying to serve R§dh§-¼y§ma somehow or other. 
Your pure vision makes this all into a pure offering to Them, and your care 
nourishes all the endeavours which are happens here.

It would be so nice once to see R§dh§-¼y§ma through your eyes, see this 
Holy Dh§ma through your devotion, to be such as you want us to become, 
and  become a good instrument to fulfill your plans.

Thank you for your unlimited kindness to me, for which I am completely 
unworth to. Thank you for your uncompromising nature, which is very en-
livening for me. It is a great mercy to feel so secure, and carefully led on the 
Spiritual path. I feel very grateful to have such an expert and caring leader 
as you are.

Thank you for your kind shelter, such mercy cannot ever be repaid, still 
I will try to.

Your servant:    
Vaikuntheªvari dev¦ d§s¦
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Vai¢£av¦ dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Szeretnélek köszönteni megjelenési napod alkalmából. Ezen a dicsõséges 
napon minden évben megpróbálom összegyûjteni leírhatatlan kegyed rózsá-
jának szirmait, de amint úgy érzem, kosaram már teleszedtem, mindig újabb 
és újabb szirmokra bukkanok. Lehetetlen próbálkozásnak érzem, hogy egyet 
se szórjak el útközben, hiszen végtelen sok van, ám szívemben látom azt a 
tökéletes rózsakertet, amelynek látványával nap mint nap megajándékozol 
minket azzal, hogy jelen vagy ebben a kietlen és szürke anyagi világban. 

Amíg nem léptél be az életembe, az egész létezésem értelmetlen volt, 
csak kerestem, mi a célja, de nem volt senki sem, aki elárulja. Próbálkoztam 
többfelé is keresni azt a dolgot, ami igazi értéknek mondható, de sehogyan 
sem bukkantam a nyomára. Már kezdtem feladni, amikor végre találkoztam 
¼r¦la Prabhup§da könyveivel, majd a bhaktákkal, és végül 2002-es N¥simha 
Caturdaª¦ fesztiválján Új Vraja-dh§mában veled is, aki mindezt a csodát 
lehetõvé tetted Magyarországon, és ezzel együtt az én életemet is örökre 
megváltoztattad. Attól a naptól kezdve az volt az egyetlen célom, hogy ta-
nítványaidnak dicsõséges társaságába tartozhassam, és valahogyan közelebb 
kerülhessek hozzád, hiszen te vagy az, akinek az elégedettségéért érdemes 
dolgozni ebben a kegyetlen világban. 

Minden szavad maga az igazság, hiszen a szentírások szavai rejlenek 
bennük, a K¥¢£ától eredõ tanítványi láncolat, az Úr Caitanya, a gosv§m¦k, 
az elõzõ §c§ryák, és ¼r¦la Prabhup§da szavai csengenek fülünkbe, bármit 
is mondasz. Ez az igazság az, amit egész eddigi életemben olyan elszántan 
kerestem, és megmenekültem azáltal, hogy a te személyedben végül ¼r¦la 
Prabhup§da és K¥¢£a kegyébõl végül megtaláltam.

Oly sok mindent felsorolhatnék, amit tõled kaptunk, de inkább meg-
próbálom szívemben összegyûjteni, és egy végtelen hosszú, gyönyörû színes 
fûzérbe összefûzni dicsõséged rózsaszirmait, hogy megjelenésed legkedvezõbb 
napján kimondhatatlan hálám jeléül viselhesd azt, hiszen ennek a világnak 
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az összes virágát csokorba gyûjthetném, az sem lenne elég, hogy dicsõséged 
kifejezze.

Örökké szolgád: 
Vai¢£av¦ dev¦ d§s¦

Vallabhi-k§nta d§s¦
Kedves ¼ivar§ma Mah§r§ja!

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

Minden dicsõséget neked, kedves Mah§r§ja, megjelenésed napján. Most 
tollal a kezemben ¼r¦la Gurudevám kegyéért imádkozom, hogy képes legyek 
pár dicsõítõ szót írni neked… Minden bizonnyal nagyon nehéz feladat ez 
egy olyan büszke és ügyetlen embernek, mint én.

A könyvosztás egyik elõnye, hogy nap mint nap szembesülünk az anyagi 
világ valóságával és azoknak az embereknek az életével, akik nem végeznek 
odaadó szolgálatot az Úr K¥¢£ának. Ez segít abban, hogy értékelni tudjuk a 
tudást, és a folyamatot, amit kaptunk, és lássuk, hogy mibõl menekültünk 
meg. A férjemmel gyakran beszélünk errõl, hogy mindig emlékezzünk arra, 
hogy ez mind a bhakták és legfõképpen a te kegyed. Örök hálával tarto-
zunk neked azért, hogy csatlakozhattunk ehhez a mozgalomhoz. Ami Ma-
gyarországon megnyilvánult – a szép templomok, az Úr gyönyörû formái, 
fesztiválok, lelkes bhakták, példamutató vezetõk, az istentestvéreid, akiket 
meghívsz hozzánk, és egy fejlõdõ, dinamikus prédikálási rendszer (persze 
itt a sor még nem ér véget), mind a te álmaid beteljesülése. A hatást nem 
ismerõ vágyad, hogy elégedetté tedd szeretett lelki tanítómesteredet.

Senki sem álmodhat nagyobb szerencsérõl, mint hogy találkozzon az Úr 
egy ilyen bhaktájával. Egy pillanatnyi kapcsolat veled lehetõséget ad arra, 
hogy elinduljon valaki a lelki élet útján és eljusson egészen R§dhe-¼y§ma 
lótuszlábáig. Milyen szerencsések azok, akik egész életükre szolgálatot kap-
tak Magyarországon, abban a misszióban, amit te vezetsz. Néha arra gon-
dolok, hogy a körülmények múlandóak, és bármikor megváltozhatnak, ha 
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K¥¢£a tanítani akar minket, vagy más terve van (ahogy ezt a kazahsztáni 
események kapcsán mondtad nekünk). Volt és jöhet is még olyan idõ, hogy 
a vai¢£avákat teljesen elnyomják, betiltják a prédikálást, és egy pincében 
kell elbújnunk száraz chap§t¦n élve.

Kedves Mah§r§ja! Azt gondolom, hogy még a nehéz helyzetek is nektá-
riak, ha veled lehetünk. Te már önmagadban is olyan vagy, mint egy temp-
lom, hiszen jelen van benned annak lényege: a prédikálás, K¥¢£a imádata 
és menedék a bhaktáknak. Maximális elvárásaid, precizitásod a gyakorlati és 
elvi tisztaság terén a legszebben csiszolt márványhoz hasonlítható. Leckéid, 
filozófiai tudásod, meggyõzõ válaszaid pótolnának egy mesterien faragott 
oltárt, amelyen K¥¢£a stabilan áll és legalább annyira el is kápráztatna min-
denkit, mint a jelenlegi oltárunk. Eltökéltséged erõs falakkal védené ezt az 
oltárt, kiváló ízlésed pedig aranya kupolával koronázná. Minden, amit írsz, 
a legszebb bhajana. Szép beszéded, nyugalmat árasztó, kifinomult viselkedé-
sed olyan, mint egy elõkelõ parfüm finom illata. Képzett és odaadó tanít-
ványaidat minden nap friss virágfüzérként ajánlhatod imádott Uradnak és 
Úrnõdnek. Alázatos, õszinte imáid hûsítõ, kristálytiszta víz, ragyogó intelli-
genciád pedig fényt árasztva oszlat el minden borút és sötétséget, reményt 
adva a bhaktáknak. Ha K¥¢£a szent neveid énekled, az tavaszt hoz a Kali-
yuga zord telébe, s ha hiányt vagy kudarcot szenvedünk próbálkozásaink so-
rán, apai szereteted ellensúlyba hozza mindazt. Utasításaid követése biztosít 
minden sikert, a humorod pedig semmihez sem hasonlítható. Egész életed 
egy eksztatikus k¦rtana, ami nagy hatással van mindenkire és már nagyon 
sok kemény szívet megolvasztott.

Köszönöm, hogy bár nem érdemlem meg, én is megkaptam ezt a 
lehetõséget, hogy megváltozzon az életem, és kérlek, bocsásd meg a sérté-
seimet. E kedvezõ napon hálával borulok lótuszlábaidhoz, és azért imádko-
zom, hogy a közelében maradhassak. Bárcsak még többen és többen elfo-
gadnák ezt a menedéket.

Minden dicsõséget neked megjelenésed napján.

Jelentéktelen szolgád: 
Vallabhi-k§nta d§s¦



¼r¦ Vy§sa-p¡j§ 2008

449

Vanam§l¦ d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Dicsõséges megjelenésed napján köszöntünk. Ebben a birodalomban, 
amit a semmibõl hoztál létre, körülötted minden élõlény alázattal tiszteleg, 
leborul lótuszlábaid elõtt. Köztük vagyok én is, mint egy apró porszem, aki 
a szolgád szeretne lenni. Birtokában vagy a legnagyobb tudásnak, és önzet-
lenül megosztod azt másokkal. A szívedbõl tükrözõdõ k¥¢£a-premában für-
dünk valamennyien, miközben ¼r¦la Prabhup§da missziójában próbálunk 
segíteni neked. Nem gyûjtöttem nagy vagyont, semmiféle tudásom sincs, 
csupán életrõl életre szolgálni szeretnék hatalmas hadseregedben. 

Elesett szolgád: 
Vanam§l¦ d§sa

Bhakta Váradi Gábor
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Életem során olyan sok ünneppel, ünnepelttel és ünnepélyekkel talál-
koztam. Én is, mint itt mindenki más, ünnepeltem nagy nemzeti hõsöket, 
tapsoltam politikai vezetõknek, gratuláltam kitüntetett kollégáknak. Anyák 
napján felköszöntöttem az anyukámat.

Megkülönböztetett figyelemmel kísértem azokat az alkalmakat, amikor 
neves zenészekkel, mûvészekkel találkozhattam. Mindent és mindenkit ün-
nepeltem és éltettem, aki színt, pezsgést, izgalmat hozott hétköznapjaimba. 
Olykor hálát és megbecsülést éreztem azok iránt, akik az életembe ilyen 
módon egy kis színt hoztak. Semmit nem köszönhetek most nekik.
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Ma már semmit! Társakként kísértek egy úton, ahol a világ kettõségeinek 
labirintusában, közösen adtuk át magunkat a felejtésnek. Az elfelejtésre 
koalíciót kötöttem sok-sok emberrel, akik partnernek, társnak barátnak 
látszódtak. Együtt tartottam velük a nemzeti érzések, a hamis értékrendsze-
rek, a minden igaz, jó tulajdonságot nélkülözõ büszkélkedés, az áltekintély 
térhódításának ünneppé nyilvánításában. Ebben a koalícióban maradék-
talanul megvalósítottam az emberi élet céljának feledésbe taszítását. Ilyen 
tucattörténeteket már oly sokszor hallottál... Szürke kis történetek állnak 
valójában ezek mögött az ünnepek mögött.

De a hiányérzet, a kínzó elégedetlenség és a hiábavalóság mételyezõ kín-
jai valóságosnak látszottak.

Elviselhetetlennek és tûrhetetlennek... És most itt vagyok egy szent 
dh§mában, amely ennek az országnak az ékköve kellene, hogy legyen. És 
biztos azzá lesz, ha az a sok millió ember, aki a múlandó dolgok oltárán ál-
dozza fel életét, megízleli az Úr transzcendentális üzenetét. E befejezhetet-
lennek látszó múlttal a hátam mögött olyan személynek írok most köszönõ 
és dicsõítõ szavakat, mint te, kedves Guru Mah§r§ja. Az elviselhetelenség 
érzése most is itt tanyázik bennem, kifejezõ gondolatokat kerestek...  Nehéz-
séget okoz, hogy ebben az új értékrendszerben, amit a K¥¢£a-tudat hozott az 
életembe, õszinte szavakat fûzzek épkézláb mondatokká. Lehet, hogy vala-
melyest képviselhetem a sok millió szürke sorsú embert, aki most nincsenek 
itt. Tudom, hogy ünnepnapjaik kis buborékok a szenvedéseik tengerében. 
Erõsen vágyom arra, hogy egyszer õk is megkaphassák a társulásodat. Te, 
kinek jóvoltából én is sikeressé tehetem az életemet, egy mérhetetlenül erõs 
vággyal vonzod ezeket a céltalanul kóborló lelkeket. A tiszta vágy ékkö-
veként itt van ez a farm, itt van ebben a kicsiny országban egy élõ, hiteles 
mozgalom, amelynek te vagy a letéteményese, az ereje,  a jövõje. Nem tu-
dom elfelejteni és kiradírozni magamból azokat a hiábavaló, K¥¢£ától távol 
töltött éveket, amelyek számomra a múltat jelentik, de sokaknak még a je-
lent. ¼r¦la Prabhup§da és az Úr Caitanya végtelen könyörületességét látom 
– homályos szememmel – az általad vezetett misszióban. Mit is kezdtem 
volna mindezek nélkül? Erõt és inspirációt igyekszem meríteni mindabból, 
amivel eggyé tetted az életedet. Segíteni szeretnék neked, aki fáradhatatla-
nul, két kézzel szórod a kegyet, azzal a szüntelen vággyal: „bárcsak elfogad-
nátok, hogy segíthetnék?” Szolgálom ezt a transzcendentális vágyat, úgy, 
hogy szolgaként ajánlom fel magamat.
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Követendõ célként ugyanazt a célt kell magamévá tennem, aminek az 
egész életedet szenteled.   „Tedd eggyé a vágyadat a lelki tanítómesterével” 
– utasítanak az írások. Ki kell hát fürkésszem, hogy mi a vágyad. Úgy tûnik, 
ez nem lesz nehéz! Bárcsak arra tudnék koncentrálni, ami eggyé tehetõ a 
vágyaiddal. Semmi másra, csak hogy elmélyedjek ebben a vágyban. Most 
itt ebben a felajánlásban pontot kell tennem a magasztalásodat végzõ sza-
vak végére. Ám saját magamban nem teszek pontot. Ha ünnepnapokkal 
kezdtem a gondolataimat, a megjelenési napodat a belsõ naptáramban piros 
betûkkel írom át.

Jóakaratodban reménykedõ szolgád: 
Bhakta Váradi Gábor

Vijaya Gaur§¯ga d§sa
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

Már évek óta írok neked felajánlást, de ez az elsõ alkalom, hogy így kez-
dem: „Kedves Guru Mah§r§ja!” Ez egyszerre szomorú és örömteli. Szomo-
rú, mert valaki sok rossz döntést hozott és ennek következményei lettek. 
Örömteli, mert olyan kiváló személyiségtõl kaptam menedéket és avatást, 
mint te. Ehhez semmi kétség nem fér. Ha valaki felüti a könyveidet, rögtön 
láthatja, hogy mekkora tudással rendelkezel, és hogy milyen csodálatosan 
adod át szeretet lelki tanítómestered, ¼r¦la Prabhup§da tanítását. Számunk-
ra nagy kihívás például egy vy§sa-p¡j§ felajánlás megírása, míg te a Venu-
g¦t§ végén olyan csodálatos imákat és dicsõítéseket írsz, hogy csak ámulha-
tunk. 

Most nem is errõl akartam írni. Egy másik csodálatos tulajdonságodról, 
az elkötelezettségedrõl, mint lelki tanítómester a tanítványai felé. Persze ez 
alatt te mindig minden bhaktát értesz, nem csak az általad felavatottakat, 
vagy elfogadottakat. A ¼ik¢§-guru címû könyvedben három fõ aspektusát 
emeled ki az elkötelezettségnek. Én is ezen keresztül szeretnélek dicsõíteni 
a magam jelentéktelen módján.
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1. A tanítványért vállalt felelõsség
Van (és remélem még sokáig lesz) lehetõségem a közeledben lenni és 

tapasztalni, hogy mennyire komolyan veszed ezt a felelõsséget. Végtelenül 
puha szívednek mennyire fáj, ha egy bhakta nem él a K¥¢£a-tudat csodálatos 
ajándékával. Látom, hogy személyesen felelõsnek érzed magad mindenért, 
legyen szó a bhaktákról, prédikálásról, vagy akár a templomtakarításról. Ezt 
tudva, nekünk is meg kell próbálnunk ugyanilyen felelõsségteljesnek lenni, 
mint te.

2. A tanítványért vállalt kockázat
A fentiek ilyen mértékû fenntartása jelentõs kockázattal jár. Látom, hogy 

nem kíméled a tested és szinte a végsõkig dolgozol értünk. Nem kérdés, 
hogy te teljesen boldogan (és sokkal jobb egészségben) ellennél, ha csak 
könyveket írnál, vagy imádnád R§dhe-¼y§mát. Persze ezt is megteszed, de 
emellett a menedzsment minden „nektárját” is nagy korsóval iszod. Ne-
künk minden erõfeszítésünkkel azon kell lennünk, hogy minél több terhet 
levegyünk a válladról és ne rakjunk rá újakat.

3. A tanítványnak biztosított lehetõségek
Az egész bhaktatársadalom döbbenten figyeli, hogy Magyarországon 

milyen csodálatosan fejlõdik a K¥¢£a-tudat. Valószínûleg kevesen tudják, 
hogy ezt mennyire tudatosan teszed vagy személyesen, vagy általad felhatal-
mazott kiváló személyeken keresztül. Ahogy nemrég egy leckén mondtad ez 
már nem mozgalom-, hanem társadalomépítés. Egy mozgalomnak nem kell 
sok dolog: fanatikus, lelkes hangulat, sok pras§dam, könyvek, meg egy épü-
let. Most: templomok, m¡rtik, központok, házak, utak, termõföldek, goª§l§, 
óvodák, iskolák, fõiskola, éttermek, TB, nyugdíj, sam§dhi. Neked, mint 
sanny§s¦nak, aki elvileg kívül van a társadalmon egyáltalán nincs szükséged 
ezekre a dolgokra. Ezek nekünk kellenek, és ezért nekünk kell nagyon ko-
molyan, minden erõnket beleadva dolgozni.

Rendkívüli elkötelezettségedet látva, nem tudok mit felajánlani, csak az 
életemet. Remélem, hogy tudod használni valamire. Próbállak nem akadá-
lyozni csodálatos terveid megvalósításában.

Jelentéktelen szolgád:
Vijaya Gaur§¯ga d§sa
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Vil§sin¦ dev¦ d§s¦
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

Kedves Guru Mah§r§ja!

Kérlek, fogadd alázatos, tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid szent porá-
ban! Minden dicsõséget neked! Minden dicsõséget ¼r¦la Prabhup§dának!

Drága, kedves Guru Mah§r§ja!
Boldog vagyok, hogy megjelenésed csodálatos napján újra köszönthet-

lek. Boldog vagyok, hogy egyike lehetek sok száz tanítványodnak, akik 
most mind-mind hálás, örömteli, alázatos szívvel gondolnak rád, és azon 
igyekeznek, hogy minél szebben meg tudják fogalmazni szívük feléd áradó 
legbensõbb, legtisztább érzéseit. Milyen boldogító, megnyugtató, felemelõ 
érzés tudni azt, hogy hozzád tartozunk, parányi, alázatos szolgáid lehetünk. 
Történhet bármi, a szeretetnek, odaadásnak ezt az örök kötelékét semmi 
sem szakíthatja szét. Még akkor sem, ha néha gyengeségünk, ostobaságunk 
miatt megfeledkezünk neked tett ígéretünkrõl, és ki akarunk bújni annak 
súlya alól.

De a te szíved, drága Guru Mah§r§ja, hatalmas és végtelenül kegyes. 
Mindig hajlandó megbocsájtani, és visszavárja az eltévedt tanítványokat. 
Azért imádkozom, hogy soha ne éljek vissza ezzel az indokolatlan keggyel.

Drága lelki édesapám!
Most, hogy e sorokat írom, te távol vagy, talán éppen a messzi 

V¥nd§vanában. Emlékszem, kezdõ bhaktaként mindig rettenetesen szomorú 
voltam amikor elutaztál, mert sokáig nem láthattalak. Azóta sok-sok év telt 
el, és én megértettem, hogy a kilométerekben mért távolság csak ideigle-
nes, anyagi dolog, ami soha nem tud elszakítani tõled. Éppen ellenkezõleg! 
Az elkülönülés megerõsíti, megsokszorozza az irántad érzett szeretetemet, 
felerõsíti a vágyat a szívemben, hogy végre én is engedelmes, odaadó, aláza-
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tos szolgád legyek. Hosszú évek óta vágyom erre, de megvalósítanom még 
nem sikerült, ami nagyon bánt és nagyon szégyellem.

Drága lelki édesapám! Kérlek, bocsáss meg ezért, és sok más szófogadat-
lanságomért, minden csalódásért, amit eddig okoztam neked.

Bocsánatodért, indokolatlan kegyedért könyörgök lótuszlábaidhoz bo-
rulva.

Kérlek, kegyesen add meg nekem a szent név ízét, hogy soha ne szûnjek 
meg vibrálni, énekelni, és indokolatlan kegye által végre én is jó bhakta, jó 
szolgád lehessek. Ezért imádkozom mindig.

Nincs más reményem, nincs más menedékem, mint lótuszlábaid szolgá-
lata, mint indokolatlan kegyed. Kérlek, tarts meg engem ebben a menedék-
ben!

Drága Guru Mah§r§ja!  
Boldog születésnapot kívánok neked! Az édes Úr K¥¢£a éltessen jó egész-

ségben! Örök hála és dicsõség neked, drága egyetlen, csodálatos, örök lelki 
édesapám!

Alázatos, örök szolgád: 
Vil§sin¦ dev¦ d§s¦

Vi¢£upriya dev¦ d§s¦
Kedves Guru Mah§r§ja!

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

A szent név elleni harmadik sértés így szól: A lelki tanítómestert közön-
séges halandónak vélni és utasításainak nem engedelmeskedni. Ahogyan 
olvastam P§van¦ történetét a Hazatérés címû könyvbõl, megerõsítette ezt 
bennem, hogy a gurum nem közönséges személy, azáltal ahogy bepillantást 
engedett abba, ahogy P§van¦t kísérted és támogattad szavaiddal utolsó út-
ján. Sokszor eszembe jutott milyen furcsa, hogy közel egy idõben történt 
mindkettõnk mûtéte, de mégis mennyire más lett a végkifejlet. P§van¦ na-
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gyon szerencsés volt, hiszen kevés bhaktának adatik meg a lehetõség, hogy 
a lelki tanítómester közvetlen oltalma alatt hagyhatja el testét. Ezzel egy 
idõben jön belülrõl egy korholó hang, hogy ez csak egy anyagi látásmód és a 
v§£¦n keresztül minden lehetséges. Egy biztos, hogy szavaidnak nagy hatása 
van az életemre, életünkre. Ahogyan a szentírások is mondják, hogy a tanít-
ványt a lelki tanítómester szavai fegyelmezik annak távollétében. Nagyon 
sokat gondolkodok rajta, amiket mondasz, és sokat gondolok rád. Érzem, 
hogy nem vagyok egyedül. Valami összeköt minket, pedig én egy elég fe-
gyelmezetlen tanítvány vagyok. Köszönöm ezt Guru Mah§r§ja. Köszönöm 
ezt az érzést neked. Ha elgondolkodok azon, hogy mégis honnan jöhet ez az 
érzés ez a kapcsolat akkor a válasz az, hogy a szolgálaton keresztül. Hasonlót 
tapasztalok néha Gaura-Nit§ijal is. Amikor intenzíven el vagyok merülve a 
szolgálatukba, érzem, hogy hozzájuk tartozok. Ezt az intenzív elmerülést az 
Ô szolgálatukba én úgy nevezem magamban, hogy sam§dhi. Persze nem a 
szó igazi értelmében nem sam§dhi mint ahogyan a tiszta bhakták sam§dhiban 
vannak, hanem csak Vi¢£upriya kis nehézségekkel teli életében. Amikor 
öltöztetek akkor az egy teljes elmerülés, magamat teljesen elfelejtve, egy 
sam§dhi. Köszönöm, hogy ezt lehetõvé teszed számomra, hiszen nem vagyok 
egyáltalán egy képesített személy. A te felhatalmazásod ad valamiféle képe-
sítést. Az én egyetlen képesítésem a lelki tanítómester kegye.

A másik nagy mankója életemnek a szavaid. Mint már említettem so-
kat gondolkodok azokon, amit mondasz, tanítasz. Vannak számomra örök 
érvényû tanításaid, amit nem felejtek el. Az egyiket azon a kazettán mond-
tad, amit Gaura-priyának küldtél be a kórházba. A történet arról szólt, hogy 
mit jelent K¥¢£án függeni. Mint Jayadeva Gosv§m¦, akit megtámadtak és 
kar és láb nélkül bedobták egy kútba, és nem halt meg, csak várt. Milyen 
lehetetlen helyzet ez, kar és láb nélkül egy kútban lenni! És te azt mondtad, 
hogy nem csinált mást csak függött K¥¢£án és a történet végén minden 
jóra fordult. A másik, amit egyszer levélben írtál nekem, és évrõl-évre min-
dig aktuálissá válik így hangzik: „Soha ne hagyd el a K¥¢£a-tudatot. Ez az 
egyetlen megoldás az összes problémára ebben a világban. Én meg vagyok 
gyõzödve errõl.”

Idõrõl – idõre összecsapnak a fejem fölött a hullámok, és gyakran ten-
geri beteg leszek a nagy hánykolódásba. Kérlek, add a kegyed és áldj meg, 
hogy egyszer bhakta lehessek én is, és partot érjek, mint P§van¦. Ahogy egy 
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imában olvastam: „Kérlek, tekints rám jóindulattal mind ebben, mind a 
következõ életemben.

Köszönöm a lehetõségeket, a szolgálatot és a bátorító szavaidat. Köszö-
nök mindent Guru Mah§r§ja.

Szolgád: 
Vi¢£upriya dev¦ d§s¦

Viªvan§tha d§sa 
and Jaya R§dhe dev¦ d§s¦

Hare K¥¢£a, dear Guru Mah§r§ja! 

Please accept our most humble obeisances. All glories to ¼r¦la Prab-
hup§da!

We would like to begin this offering with the expression of gratitude for 
the opportunity to make it. So many times during the year we turned to you 
for advice from the core of our hearts; so many times we were thinking of 
you with love and gratitude; so many times we were recalling those won-
derful moments we spent with you in chanting and association, listening to 
the records of your lectures and k¦rtanas…It seems it’s easy to express in a 
written way the feeling of gratitude that permanently lives in our hearts all 
these years. But every time in order to do this we feel the need to merge 
into your instructions in a deeper way and try to better understand the 
mood which defines your service. That gives us an opportunity to once 
again appreciate the role of the spiritual master in our life. 

We would like to make an example of how the mercy of your instruc-
tions changes the world around us and write about Jaya R§dhe’s parents and 
about the changes which are going on in their hearts through the years. 

My parents are ordinary people. My father was never thinking about 
God and all his life he just spent as others usually do. My mother has al-
ways been a very beautiful woman and thus quite self-centered. My family 
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lived as millions of families live; my parents worked all the time and I was 
brought up by the kindergarten, my grandmas and other people who actu-
ally didn’t care  about me and  my moral education. Our family was atheis-
tic and no one ever thought or spoke about God. But in a miraculous way I 
always craved for searching Him. I didn’t know what His name was or how 
He looked but I knew for sure that He existed. I read Bible and other books 
about different religious paths and once I prayed in tears with the request 
to show me the path as I couldn’t live any longer without any aim. And He 
responded to me. He did it very quickly. And a new life started. 

At first my parents were horrified as they were convinced that it was 
a dangerous sect, thereupon they became irritated with my neophyte fa-
naticism and inability to behave myself properly. I asked them what was 
wrong but they couldn’t answer and just were against my religious creed. 
My mother was ashamed to appear in public with me if I was in sari and she 
couldn’t confess to her friends that her daughter was a Hare K¥¢£a.

Years passed. By the influence of your  association, instructions and per-
sonal example I tried to change. And it appeared that my parents were also 
changing. The place of my birth was a small northern settlement in Yakutia 
where I lived till I  was 6. And once I got to know that the devotees also 
lived there and I immediately told my mother about it. I was sure she would 
be surprised but she said, “What’s there so strange in that? K¥¢£a’s devotees 
are everywhere and there must be also.”  She told that with such faith that 
I felt ashamed. On another occasion we talked about old age and loneliness 
and she told me that she was not afraid of that as she knew that God was 
always present in her heart. Now she is proud of the fact that her daughter 
and son-in-law are devotees. In a resolute way she defends devotees if any-
one tries to slander them and she is sure that this path is true. My father 
began to greet me “Hare K¥¢£a!” when we meet or when we speak on the 
phone. Moreover both of them changed completely. They became very at-
tentive and caring. They became really different people! It’s hard to express 
in a written form all those small things which constitute the relationships 
which changed drastically. Every time when I think about all those won-
derful changes I invariably understand that this is the result of your care for 
us. The result of your love and self-sacrifice, your personal example of how 
to pass an every day of one’s life.
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Our beloved Spiritual Master, in all our vital tests and undertakings you 
always remain a “reference point” for us, our support and a benchmark. 

Thank you.

Your servants, 
Viªvan§tha D§sa and Jaya R§dhe Dev¦ D§s¦ (Moscow)

Yogeªvara d§sa
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 szememet.

Véget ért a tél, egy rövidebb idõszaktól eltekintve a tavalyihoz hason-
lóan viszonylag enyhe lefolyású volt. Beköszöntött a tavasz, s a p¡j§r¦k sem 
fõznek már kitrit ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-¼y§masundarának. Habár Krisna-völgyben 
minden tudatos pillanat felbecsülhetetlen értékû, és sok fesztivál és megje-
lenési nap van, mégis minden s§daka legfontosabb napja a lelki tanítómes-
ter születésnapja. Kedves Guru Mah§r§ja, a te kegyed folyamatos megnyil-
vánulása. Olyan ez, mint egy szép liget, amelyet a lelki tudás, és a lemondás 
vigyázva vesz körül, amit belül az odaadó szolgálat jellemez. Nagyon külön-
leges dolog ez, ha figyelembe vesszük azt, hogy körülötte egy személytelen-
séget, ürességet, materializmust hirdetõ túlhajszolt zavarodott anyagi világ 
tombol. Ha arra gondolok, hogy megkaptam K¥¢£a kegyét, hogy itt élhetek, 
hogy gyakorolhatom ezt a kultúrát, tanulmányozhatom a szentírásokat, erre 
úgy kell válaszolnom, ahogyan San§tana Gosv§m¦ válaszolt ¼r¦ Caitanya 
Mah§prabhunak: „Nem ismerem K¥¢£a kegyét, de azt értem, hogy a Te 
kegyed irántam tökéletesen indokolatlan, mivel megszabadítottál az anyagi 
lét bonyodalmaitól”. Ó lelki tanítómester, isteni bölcsesség adója, bûnösök 
jótevõje! Egyedül te vagy a kegy óceánja, mert másokkal is megosztod sa-
ját boldogságodat. Noha V¥nd§vanában laksz, alászálltál a hozzám hason-
ló bûnös lelkek érdekében, hogy R§dh§ K¥¢£a iránti magasztos szeretetrõl 
prédikálj nekik. Kérlek légy kegyes hozzám! Ó, Urunk bhaktája! A szem tö-
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kéletessége, ha téged láthat, a test cselekedeteinek tökéletessége, ha téged 
érinthet, tulajdonságaid dicsõítése pedig a nyelvet teszi tökéletessé, mert 
olyan tiszta hívõt, mint amilyen te vagy, nagyon ritkán talál az ember. Ha 
valaki örökké téged szolgál, megszabadul minden anyagi vágytól, és teljes 
nyugalom tölti el. Mikor leszek már örök szolgád, és mikor leszek örökké 
boldog, hogy ilyen rátermett mesterem van?

Jelentéktelen szolgád: 
Yogeªvara d§sa












