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vágyát! Ez lenyűgöz engem és csak csodálkozni tudok, hogyan lehetek 
ilyen szerencsés, hogy itt lehet, hogy kapcsolatba kerülhetem veled és 
a részesévé vállhattam mindennek!?

Mégis annyira szerencsétlen vagyok, hogy nem tudom igazán érté-
kelni ezt a sok kegyet, mert még mindig csak az énközpontúság hatja 
át a mindennapjaimat, a mindenféle anyagi vágy, vagy épp, ha azokból 
kiábrándulok, akkor csak menekülnék ebből a világból. Nem vagyok sajnos 
birtokában a neked meglévő tiszta odaadásnak, amit a lelki tanítómes-
tered felé tanúsítasz. 

Végtelenül hálás vagyok mind a pozitív lelkesítésekért, amiket a szemé-
lyes példád, leckéid, tanításaid, bhajanáid adnak nekem, de mostanában 
azért is hálássá kezdek válni, hogy te vagy az egyetlen személy, aki tény-
leg annak megfelelően viszonyul velem és ad tanításokat, ami valójában 
a szívemben van. 

Az elmúlt évben volt szerencsém több kijavítást kapni tőled, amiért 
nagyon hálás vagyok, mivel lustaságom és makacs természetem miatt 
szükségem van rá, hogy valaki szigorú legyen velem és te ezt teljes mér-
tékben látod rajtam. téged nem tudnak megvezetni a jámbor karmából 
származó, kedvezőnek látszó tulajdonságok, mert te látod, hogy mi az, ami 
Krsnával valóban közvetlenül kapcsolatban áll! Végtelenül hálás vagyok 
neked ezért, hogy ha kell rákoppintasz a fejemre és a megfelelő irányra 
mutatsz, hogy ne temessenek túlságosan maguk alá a büszkeség, a kéj, 
az irigység és az illúzió.

Csak abban reménykedem, hogy egyszer reményedhez és bizalmadhoz 
hűen igazi tanítványoddá tudok majd vállni! Kérlek, fogadj engem lótusz-
lábaid menedékébe, tarts is ott, s soha ne engedj el, bármennyire is sze-
rencsétlen vagyok! Taníts kérlek engem, hogy igazi vaisnavīvé válhassak, 
vagyis Śrī Caitanya Mahāprabhu és Śrīla Prabhupāda komoly követőjévé, 
a bhakták szolgájává, és minden élőlény jóakarójává vállhassak! Kérlek, 
add az áldásod, hogy felfoghassam végre, hogy az egyetlen igazi kincset, 
csak a Krsna-tudat komoly gyakorlása adja, és ez a kincs az eredeti lelki 
helyzetemben való szolgálat az Istenség Legfelsőbb Személyisége és örök 
társai felé! Kérlek, adj nekem erőt, hogy ki tudjak tartani és ezt az élete-
met rá tudjam szánni e kincs elnyerésére! Kérlek, adj nekem intelligen-
ciát, amikor kell, hogy ne vezessenek félre az elmémből vagy máshonnan 

A legáldottabb nap 
2019. május 19.

Śrī Vyāsa-pūjā
Szeretett lelki tanítómesterünk,

Ő Isteni Kegyelme

Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja

a Krsna-tudat Nemzetközi Szervezete 
avató lelki tanítómesterének megjelenési napja
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Abhilāsa Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Ebben az évben képtelen vagyok rá, hogy hozzád méltó módon dicsőít-
selek téged!

Ehelyett hálamat szeretném kifejezni mindenért, amit az elmúlt évben 
tanítottál nekem!

Személyedet figyelve, leckéidet hallgatva, mindig azt tapasztalom, hogy 
a te tetteidnek és szavaidnak valódi mélysége, tartalma és értelme van, 
amik igazi inspirációul szolgának nekem, hogy komolyabban vegyem 
a lelki életet. Minden egyes pillanat, amit a közeledben tölthetek, min-
den egyes szó, amit tőled hallhatok, aff elé az irányba próbál vinni, hogy 
jó tanítványoddá válljak.

Személyesen mutatsz nekem példát, hogy milyen egy igazi tanítvány, 
abban ahogyan Śrīla Prabhupāda, szeretett lelki tanítómestered tanítá-
saihoz, utasításaihoz ragaszkodsz és amiket példamutatóan követsz min-
denben. Legyen szó a lelki életed bármelyik területéről, azt fedezem fel, 
hogy mennyire mélyen tükrözik Śrīla Prabhupāda hangulatát és vízióját 
a Krsna-tudat gyakorlása és prédikálása felé. 

Bevallom sokszor megesik, hogy mikor Budapesten tartózkodsz, a szo-
bád ajtaja előtt megállok és néma csodálattal hallgatom, ahogyan min-
den reggel Śrīla Prabhupāda leckéit hallgatod. Mélyen megérint, minden 
ilyen alkalom, mert rájövök, hogy ez a kulcsa a lelki sikernek, mennyire 
is vesszük komolyan lelki tanítómestereink szavait, mennyire kötelező-
dünk el követésük és szolgálatuk mellett!? Mindaz, amit magam körül 
láthatok a magyar-yātrāban, egy csoda. A bhakták képzése, a tanítványaid 
komolysága, a mūrti imádat minősége, a könyvosztás és a prédikálás dina-
mikája, a közösségi élet sokszínűsége, központjaink szépsége, az egyház 
vezetése, lenyűgöző még ISKCON viszonylatokban is, ezt sokaktól hal-
lom. Mindez azért bonthatta ki szirmait, mert nagyon komolyan vetted 
és veszed Śrīla Prabhupāda, az egész guru-paramparā, és a Pañca-tattva 
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Śrī Gurv-astaka
Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura

(1)
sam˙sāra-dāvānala-līdha-loka-

tranāya kārunya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya

vande guroh śrī-caranāravinda

A lelki tanítómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhő esőt 
zúdít az erdő tűzre, hogy eloltsa, úgy szabadítja fel a lelki tanítómester 
a szenvedő anyagi világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. 
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótusz-
lábának, aki a kedvező tulajdonságok óceánja.

(2)
mahāprabhoh kīrtana-nrtya-gīta-
vāditra-mādyan-manaso rasena

romāñca-kampāśru-taran˙ga-bhājo
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómesternek mindig örömet szerez az Úr Caitanya Mahāprabhu 
san˙ kīrtana mozgalma; a Szent Nevek éneklése, az eksztatikus tánc, az 
éneklés és a zenélés. Mivel elméjében a tiszta odaadás ízeit élvezi, a haja 
néha égnek áll, a teste remeg, és könynyek hullámai törnek elő a sze-
meiből. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester 
lótuszlábainak.
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(3)
śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-

śrn˙gāra-tan-mandira-mārjanādau
yuktasya bhaktām˙ś ca niyuñjato ’pi

vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester mindig Śrī Śrī Rādhā és Krsna templomi imádatá-
val foglalkozik. Tanítványait is ebben foglalja le. Gyönyörű ruhákkal és 
ékszerekkel díszítik fel a mūrtikat, takarítják templomukat és az Úr más 
hasonló imádatát végzik. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen 
lelki tanítómester lótuszlábainak.

(4)
catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda-

svādv-anna-trptān hari-bhakta-san˙ghān
krtvaiva trptim˙ bhajatah sadaiva
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester mindig négyféle ízletes ételt ajánl fel Krsnának, ame-
lyek nyalhatók, rághatók, ihatók és szívhatók. Amikor a lelki tanítómester 
látja, hogy a bhakták elégedettek a bhagavat-prasādával, akkor ő is elé-
gedett. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester 
lótuszlábainak.

(5)
śrī-rādhikā-mādhavayor apāra-

mādhurya-līlā-guna-rūpa-nāmnām
prati-ksanāsvādana-lolupasya

vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester mindig arra áhítozik, hogy hallhasson és énekelhessen 
Rādhikā és Mādhava határtalan szerelmi kedvteléseiről, tulajdonságairól, 
neveiről és formáiról. A lelki tanítómester arra vágyik, hogy ezeket minden 

Homages
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percben megízlelje. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki taní-
tómester lótuszlábainak.

(6)
nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai

yā yālibhir yuktir apeksanīyā
tatrāti-dāksyād ati-vallabhasya

vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester nagyon kedves, mert ügyesen segít a gopīknak, akik 
különböző időkben különböző csodálatos elren  de zé seket tesznek Rādhā 
és Krsna szeretői kedvteléseinek tökéletességéért Vrn dā vana ligeteiben. 
Legalázatosabb hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótusz-
lábainál.

(7)
sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sabdhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómestert úgy kell tisztelni, mint a Legfelsőbb Urat, mert ő az 
Úr leg ben sőségesebb szolgája. Ezt elismeri az összes kinyilvánított írás, 
és az összes tekintély követi, ezért tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
az ilyen lelki tanítómester lótuszlábainak, aki Śrī Hari (Krsna) hiteles 
képviselője.

(8)
yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙
vande guroh śrī caranāravindam
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A lelki tanítómester kegyéből az ember megkapja Krsna áldását. A lelki 
tanítómester kegye nélkül az ember nem képes fejlődni semmit. Ezért 
mindig emlékeznem kell a lelki tanítómesterre és dicsőítenem kell őt. 
Naponta legalább háromszor tiszteletteljes hódolatomat kell ajánlanom 
lelki tanítómesterem lótuszlábainak.

11 

You answered the Purī brāhmanas with an invitation to see the ISK-
CON world for themselves, “You also come there! See how there are 
so many Jagannātha temples, Rādhā-Krsna temples, how they are being 
worshipped, how these foreigners they have become pure Vaisnavas.” 
Yes, pure Vaisnavas! We strictly followed four regulative principles and 
diligently chanted the mahā-mantra. On the basis of the scripture and 
precedent that you cited, “why you should not receive them as Vaisnavas 
and give them proper reception?”

And while off ering an olive branch to “combinedly work for Jagannātha,” 
you shook a stick: “remove this restriction or short-sightedness.”

That was it! You had ended! But after thanking your audience, you 
had to be reminded why you were there. The book! The inauguration! 
Without saying the name of the author you added, “This book is now 
inaugurated! Thank you very much.”

Thank you Śrīla  Prabhupāda! Although you were repeatedly invited to 
see Jagannātha in the temple, you refused. You would not go until your 
disciples could. 

Thank you! Only a decade before, your followers had lived in deca-
dence, yet you stood on that podium and praised those same disciples 
to the most aristocartic representatives of Vaisnava culture. To those of 
high birth and good fortune you raised us as equals on the basis of what 
you declared to be our service and surrender to Jagannātha.

But may I humbly submit a perspective of my own!
Our credentials were not our service and surrender to Jagannātha, but 

our service and surrender to you. For us you were, and still are, everything, 
even while Jagannatha remains the lord of the lokas. You are our every-
thing for reasons too numerous for me to count. But on that evening in 
January, one reason shone forth like the rising full moon over the Purī 
ocean: despite our past, despite our lack of Vaisnava culture, you were 
proud of our guru-nisthā, of our faith in you. 

But who could not have faith in a person who valued and stood up for 
us, as you did. Thank you.

Your servant forever
Śivarāma Swami
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that you could transform yavanas into brāhmanas. You understood that. 
Still you had come with a purpose and a message. Maybe they would hear.

“You do not expand the mercy of Jagannātha!...He is not only this 
Purīnātha or Oriyānatha, He is Jagannātha...That is the definition of 
Jagannātha: sarva-loka-maheśvaram…So why you should deny the inhab-
itants of sarva-loka the darśana of Jagannātha.”

You chided your audience, “Śrī Caitanya Mahāprabhu never approved 
such thing…Why you should resent? This is not very good.” You quoted 
Sanskrit, and to those in the know it was clear that you had called them 
candidates for hell. Without breaking stride, you then supported your 
indictment with the strength of your achievements:

“We have translated into English the Bhagavad-gītā, Caitanya-
caritāmrta, Śrīmad-Bhāgavatam. And they are being received very nicely. 
In the Christmas period, in a week from 17th to 24th December, our 
devotees have sold books, small and big, 17 lakhs.” And there was the BBT, 
massive temple expenses and 200 buses, all to “preach this Jagannātha 
cult all over the world.”

Again you appealed to your audience. After all, they were all learned. 
“I do not know what is the cause. Here you are all present, many learned 
scholars and panditas, so you consider why this restriction should be 
there.” These words were reminiscent of Krsna calling Arjuna a pandita.

But if they remained adamant. So what! “Of course, if you do not allow, 
there is no – I have to say – loss on the part of the foreigners because 
Jagannātha has already gone there and they are worshipping.” We were 
already getting Jagannātha’s darśana. Not only that, but Jagannātha had 
even crossed the ocean to help your mission. Even if his pandas didn’t 
understand, Jagannātha was for sarva-loka.

And then you unleashed your final rebuke: a condemnation!
“But it is an etiquette that, to give someone…to the Vaisnava. Vaisnava 

aparādha has been very much condemned by Śrī Caitanya Mahāprabhu. 
You should welcome them, to receive them well.” To restrict pure devo-
tees was an off ense. Vaisnava-aparādha. The thundering waves on the 
beach went quiet. 

“Off ense?!” many of the panditas would think. “Are these westerners 
even Vaisnavas to be off ended?”

7 

The Meaning of Vyāsa-pūjā

Vyāsa-pūjā is that time of the year where we can gather with friends and 
spiritual family members to celebrate the birthday of our beloved spir-
itual master. This festive event is a time for spiritual enlivenment and for 
surcharging our perhaps depleting spiritual batteries. The atmosphere 
is surcharged with transcendental vibrations that completely take over 
those who are present.

Unmistakeably being one of the most important events in our spiritual 
lives, it is a time when we can show our deep gratitude to our spiritual 
master for delivering us from the depth of ignorance with the torchlight 
of knowledge. It is that time of year when we are reminded of our duties, 
promises and obligations. It is that time of year when we are inspired to 
dive deep into our own spiritual practices. It is that time of year where we 
are awakened once again to the fact that without the parampara system 
and the mercy of our spiritual master, we are in fact helpless. 

For those attending, the Vyāsa-pūjā celebration is a time for complete 
absorption and deep meditation. We use this day to worship the spiritual 
master as a representative of the supreme Lord. He who has given us the 
knowledge by which we may attempt to approach the Lord and ask from 
His acceptance becomes the object of our meditation. Absorbing ourselves 
in the spiritual input that we gain during the day and meditating on the 
importance of the spiritual mater in our lives we ask to remain under 
his shelter year after year. Our spiritual master’s expectations of us are 
openly transmitted and, we, his followers try to soak it all in as much as 
we possibly can, realizing where we come short and making plans how 
to do better. We use this day to genuinely and honestly make new spir-
itual goals as an off ering of gratitude to our spiritual master. Realizing 
the insurmountable amount of sacrifice and hardships that our spiritual 
master has taken upon himself to deliver us, we become humbled. Real-
izing our shortcomings in repaying this irredeemable debt, we seek to 
raise the level of our own endeavours.

Sukhayanti Devī Dāsī
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Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja’s 
Off ering to Śrīla Prabhupāda, 2019

 Dear Śrīla Prabhupāda,

Please accept my humble obeisances at the cintāmani dust of your lotus 
feet. All glories Your Divine Grace, the fearless champion of his disciples 
and followers.

On January 26th of your last year with us, while in Jagannatha Purī, 
you attended an evening function to inaugurate the publication of a book 
on a contemporary of Caitanya Mahāprabhu. In attendance were the 
most respected pandas and dignitaries of Purī. All brāhmanas, of course. 

The setting was a pāndala on the beach. After some problems with 
the sound systsem, you disclosed how “in our humble way” ISKCON was 
“trying to introduce the Jagannātha Svāmī culture.” Rātha-yātrā was the 
beginning of that cultural introduction. And the first Rātha-yātrās was 
in 1967 in San Francisco, a celebration which, by 1977, was recognised by 
the city council as a holiday, and acknowledged by the police as a crowd 
of people who were not “a window breaking crowd.” Then you spoke 
of the London Rātha-yātrā, where the Guardian newspaper criticised 
the Rātha-yātrā as ‘a rival to Nelson’s column.”’ New York, Melbourne, 
Sydney, and Paris followed. “So in the western countries Rātha-yātrā is 
being introduced one after another. And Jagannātha Svāmī is attracting 
the attention of the western people.”

Then you began the thrust of your talk, your purpose for speaking. 
You argued that Jagannātha’s popularity would bring tourists to Purī, 
which would obviously benefit the temple, hotels, shops, and govern-
ment – everyone.

But there was a problem. “Unfortunately, you do not allow these for-
eigners to enter the temple.” You were not pulling any punches. Your 
voice was commanding but appealing. “How it can be adjusted?”

It could be. But local customs ran deep. And while the locals appreci-
ated you in their own way, that appreciation wasn’t deep enough to accept 
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Off ering to Śrīla Prabhupāda, 2019

 Dear Śrīla Prabhupāda,

Please accept my humble obeisances at the cintāmani dust of your lotus 
feet. All glories Your Divine Grace, the fearless champion of his disciples 
and followers.

On January 26th of your last year with us, while in Jagannatha Purī, 
you attended an evening function to inaugurate the publication of a book 
on a contemporary of Caitanya Mahāprabhu. In attendance were the 
most respected pandas and dignitaries of Purī. All brāhmanas, of course. 

The setting was a pāndala on the beach. After some problems with 
the sound systsem, you disclosed how “in our humble way” ISKCON was 
“trying to introduce the Jagannātha Svāmī culture.” Rātha-yātrā was the 
beginning of that cultural introduction. And the first Rātha-yātrās was 
in 1967 in San Francisco, a celebration which, by 1977, was recognised by 
the city council as a holiday, and acknowledged by the police as a crowd 
of people who were not “a window breaking crowd.” Then you spoke 
of the London Rātha-yātrā, where the Guardian newspaper criticised 
the Rātha-yātrā as ‘a rival to Nelson’s column.”’ New York, Melbourne, 
Sydney, and Paris followed. “So in the western countries Rātha-yātrā is 
being introduced one after another. And Jagannātha Svāmī is attracting 
the attention of the western people.”

Then you began the thrust of your talk, your purpose for speaking. 
You argued that Jagannātha’s popularity would bring tourists to Purī, 
which would obviously benefit the temple, hotels, shops, and govern-
ment – everyone.

But there was a problem. “Unfortunately, you do not allow these for-
eigners to enter the temple.” You were not pulling any punches. Your 
voice was commanding but appealing. “How it can be adjusted?”

It could be. But local customs ran deep. And while the locals appreci-
ated you in their own way, that appreciation wasn’t deep enough to accept 
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A lelki tanítómester kegyéből az ember megkapja Krsna áldását. A lelki 
tanítómester kegye nélkül az ember nem képes fejlődni semmit. Ezért 
mindig emlékeznem kell a lelki tanítómesterre és dicsőítenem kell őt. 
Naponta legalább háromszor tiszteletteljes hódolatomat kell ajánlanom 
lelki tanítómesterem lótuszlábainak.

11 

You answered the Purī brāhmanas with an invitation to see the ISK-
CON world for themselves, “You also come there! See how there are 
so many Jagannātha temples, Rādhā-Krsna temples, how they are being 
worshipped, how these foreigners they have become pure Vaisnavas.” 
Yes, pure Vaisnavas! We strictly followed four regulative principles and 
diligently chanted the mahā-mantra. On the basis of the scripture and 
precedent that you cited, “why you should not receive them as Vaisnavas 
and give them proper reception?”

And while off ering an olive branch to “combinedly work for Jagannātha,” 
you shook a stick: “remove this restriction or short-sightedness.”

That was it! You had ended! But after thanking your audience, you 
had to be reminded why you were there. The book! The inauguration! 
Without saying the name of the author you added, “This book is now 
inaugurated! Thank you very much.”

Thank you Śrīla  Prabhupāda! Although you were repeatedly invited to 
see Jagannātha in the temple, you refused. You would not go until your 
disciples could. 

Thank you! Only a decade before, your followers had lived in deca-
dence, yet you stood on that podium and praised those same disciples 
to the most aristocartic representatives of Vaisnava culture. To those of 
high birth and good fortune you raised us as equals on the basis of what 
you declared to be our service and surrender to Jagannātha.

But may I humbly submit a perspective of my own!
Our credentials were not our service and surrender to Jagannātha, but 

our service and surrender to you. For us you were, and still are, everything, 
even while Jagannatha remains the lord of the lokas. You are our every-
thing for reasons too numerous for me to count. But on that evening in 
January, one reason shone forth like the rising full moon over the Purī 
ocean: despite our past, despite our lack of Vaisnava culture, you were 
proud of our guru-nisthā, of our faith in you. 

But who could not have faith in a person who valued and stood up for 
us, as you did. Thank you.

Your servant forever
Śivarāma Swami
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that you could transform yavanas into brāhmanas. You understood that. 
Still you had come with a purpose and a message. Maybe they would hear.

“You do not expand the mercy of Jagannātha!...He is not only this 
Purīnātha or Oriyānatha, He is Jagannātha...That is the definition of 
Jagannātha: sarva-loka-maheśvaram…So why you should deny the inhab-
itants of sarva-loka the darśana of Jagannātha.”

You chided your audience, “Śrī Caitanya Mahāprabhu never approved 
such thing…Why you should resent? This is not very good.” You quoted 
Sanskrit, and to those in the know it was clear that you had called them 
candidates for hell. Without breaking stride, you then supported your 
indictment with the strength of your achievements:

“We have translated into English the Bhagavad-gītā, Caitanya-
caritāmrta, Śrīmad-Bhāgavatam. And they are being received very nicely. 
In the Christmas period, in a week from 17th to 24th December, our 
devotees have sold books, small and big, 17 lakhs.” And there was the BBT, 
massive temple expenses and 200 buses, all to “preach this Jagannātha 
cult all over the world.”

Again you appealed to your audience. After all, they were all learned. 
“I do not know what is the cause. Here you are all present, many learned 
scholars and panditas, so you consider why this restriction should be 
there.” These words were reminiscent of Krsna calling Arjuna a pandita.

But if they remained adamant. So what! “Of course, if you do not allow, 
there is no – I have to say – loss on the part of the foreigners because 
Jagannātha has already gone there and they are worshipping.” We were 
already getting Jagannātha’s darśana. Not only that, but Jagannātha had 
even crossed the ocean to help your mission. Even if his pandas didn’t 
understand, Jagannātha was for sarva-loka.

And then you unleashed your final rebuke: a condemnation!
“But it is an etiquette that, to give someone…to the Vaisnava. Vaisnava 

aparādha has been very much condemned by Śrī Caitanya Mahāprabhu. 
You should welcome them, to receive them well.” To restrict pure devo-
tees was an off ense. Vaisnava-aparādha. The thundering waves on the 
beach went quiet. 

“Off ense?!” many of the panditas would think. “Are these westerners 
even Vaisnavas to be off ended?”

7 

The Meaning of Vyāsa-pūjā

Vyāsa-pūjā is that time of the year where we can gather with friends and 
spiritual family members to celebrate the birthday of our beloved spir-
itual master. This festive event is a time for spiritual enlivenment and for 
surcharging our perhaps depleting spiritual batteries. The atmosphere 
is surcharged with transcendental vibrations that completely take over 
those who are present.

Unmistakeably being one of the most important events in our spiritual 
lives, it is a time when we can show our deep gratitude to our spiritual 
master for delivering us from the depth of ignorance with the torchlight 
of knowledge. It is that time of year when we are reminded of our duties, 
promises and obligations. It is that time of year when we are inspired to 
dive deep into our own spiritual practices. It is that time of year where we 
are awakened once again to the fact that without the parampara system 
and the mercy of our spiritual master, we are in fact helpless. 

For those attending, the Vyāsa-pūjā celebration is a time for complete 
absorption and deep meditation. We use this day to worship the spiritual 
master as a representative of the supreme Lord. He who has given us the 
knowledge by which we may attempt to approach the Lord and ask from 
His acceptance becomes the object of our meditation. Absorbing ourselves 
in the spiritual input that we gain during the day and meditating on the 
importance of the spiritual mater in our lives we ask to remain under 
his shelter year after year. Our spiritual master’s expectations of us are 
openly transmitted and, we, his followers try to soak it all in as much as 
we possibly can, realizing where we come short and making plans how 
to do better. We use this day to genuinely and honestly make new spir-
itual goals as an off ering of gratitude to our spiritual master. Realizing 
the insurmountable amount of sacrifice and hardships that our spiritual 
master has taken upon himself to deliver us, we become humbled. Real-
izing our shortcomings in repaying this irredeemable debt, we seek to 
raise the level of our own endeavours.

Sukhayanti Devī Dāsī
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A lelki tanítómester kegyéből az ember megkapja Krsna áldását. A lelki 
tanítómester kegye nélkül az ember nem képes fejlődni semmit. Ezért 
mindig emlékeznem kell a lelki tanítómesterre és dicsőítenem kell őt. 
Naponta legalább háromszor tiszteletteljes hódolatomat kell ajánlanom 
lelki tanítómesterem lótuszlábainak.

11 

You answered the Purī brāhmanas with an invitation to see the ISK-
CON world for themselves, “You also come there! See how there are 
so many Jagannātha temples, Rādhā-Krsna temples, how they are being 
worshipped, how these foreigners they have become pure Vaisnavas.” 
Yes, pure Vaisnavas! We strictly followed four regulative principles and 
diligently chanted the mahā-mantra. On the basis of the scripture and 
precedent that you cited, “why you should not receive them as Vaisnavas 
and give them proper reception?”

And while off ering an olive branch to “combinedly work for Jagannātha,” 
you shook a stick: “remove this restriction or short-sightedness.”

That was it! You had ended! But after thanking your audience, you 
had to be reminded why you were there. The book! The inauguration! 
Without saying the name of the author you added, “This book is now 
inaugurated! Thank you very much.”

Thank you Śrīla  Prabhupāda! Although you were repeatedly invited to 
see Jagannātha in the temple, you refused. You would not go until your 
disciples could. 

Thank you! Only a decade before, your followers had lived in deca-
dence, yet you stood on that podium and praised those same disciples 
to the most aristocartic representatives of Vaisnava culture. To those of 
high birth and good fortune you raised us as equals on the basis of what 
you declared to be our service and surrender to Jagannātha.

But may I humbly submit a perspective of my own!
Our credentials were not our service and surrender to Jagannātha, but 

our service and surrender to you. For us you were, and still are, everything, 
even while Jagannatha remains the lord of the lokas. You are our every-
thing for reasons too numerous for me to count. But on that evening in 
January, one reason shone forth like the rising full moon over the Purī 
ocean: despite our past, despite our lack of Vaisnava culture, you were 
proud of our guru-nisthā, of our faith in you. 

But who could not have faith in a person who valued and stood up for 
us, as you did. Thank you.

Your servant forever
Śivarāma Swami
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percben megízlelje. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki taní-
tómester lótuszlábainak.

(6)
nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai

yā yālibhir yuktir apeksanīyā
tatrāti-dāksyād ati-vallabhasya

vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester nagyon kedves, mert ügyesen segít a gopīknak, akik 
különböző időkben különböző csodálatos elren  de zé seket tesznek Rādhā 
és Krsna szeretői kedvteléseinek tökéletességéért Vrn dā vana ligeteiben. 
Legalázatosabb hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótusz-
lábainál.

(7)
sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sabdhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómestert úgy kell tisztelni, mint a Legfelsőbb Urat, mert ő az 
Úr leg ben sőségesebb szolgája. Ezt elismeri az összes kinyilvánított írás, 
és az összes tekintély követi, ezért tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
az ilyen lelki tanítómester lótuszlábainak, aki Śrī Hari (Krsna) hiteles 
képviselője.

(8)
yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙
vande guroh śrī caranāravindam
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(3)
śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-

śrn˙gāra-tan-mandira-mārjanādau
yuktasya bhaktām˙ś ca niyuñjato ’pi

vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester mindig Śrī Śrī Rādhā és Krsna templomi imádatá-
val foglalkozik. Tanítványait is ebben foglalja le. Gyönyörű ruhákkal és 
ékszerekkel díszítik fel a mūrtikat, takarítják templomukat és az Úr más 
hasonló imádatát végzik. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen 
lelki tanítómester lótuszlábainak.

(4)
catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda-

svādv-anna-trptān hari-bhakta-san˙ghān
krtvaiva trptim˙ bhajatah sadaiva
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester mindig négyféle ízletes ételt ajánl fel Krsnának, ame-
lyek nyalhatók, rághatók, ihatók és szívhatók. Amikor a lelki tanítómester 
látja, hogy a bhakták elégedettek a bhagavat-prasādával, akkor ő is elé-
gedett. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester 
lótuszlábainak.

(5)
śrī-rādhikā-mādhavayor apāra-

mādhurya-līlā-guna-rūpa-nāmnām
prati-ksanāsvādana-lolupasya

vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester mindig arra áhítozik, hogy hallhasson és énekelhessen 
Rādhikā és Mādhava határtalan szerelmi kedvteléseiről, tulajdonságairól, 
neveiről és formáiról. A lelki tanítómester arra vágyik, hogy ezeket minden 

Homages
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Śrī Gurv-astaka
Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura

(1)
sam˙sāra-dāvānala-līdha-loka-

tranāya kārunya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya

vande guroh śrī-caranāravinda

A lelki tanítómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhő esőt 
zúdít az erdő tűzre, hogy eloltsa, úgy szabadítja fel a lelki tanítómester 
a szenvedő anyagi világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. 
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótusz-
lábának, aki a kedvező tulajdonságok óceánja.

(2)
mahāprabhoh kīrtana-nrtya-gīta-
vāditra-mādyan-manaso rasena

romāñca-kampāśru-taran˙ga-bhājo
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómesternek mindig örömet szerez az Úr Caitanya Mahāprabhu 
san˙ kīrtana mozgalma; a Szent Nevek éneklése, az eksztatikus tánc, az 
éneklés és a zenélés. Mivel elméjében a tiszta odaadás ízeit élvezi, a haja 
néha égnek áll, a teste remeg, és könynyek hullámai törnek elő a sze-
meiből. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester 
lótuszlábainak.
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Abhilāsa Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Ebben az évben képtelen vagyok rá, hogy hozzád méltó módon dicsőít-
selek téged!

Ehelyett hálamat szeretném kifejezni mindenért, amit az elmúlt évben 
tanítottál nekem!

Személyedet figyelve, leckéidet hallgatva, mindig azt tapasztalom, hogy 
a te tetteidnek és szavaidnak valódi mélysége, tartalma és értelme van, 
amik igazi inspirációul szolgának nekem, hogy komolyabban vegyem 
a lelki életet. Minden egyes pillanat, amit a közeledben tölthetek, min-
den egyes szó, amit tőled hallhatok, aff elé az irányba próbál vinni, hogy 
jó tanítványoddá válljak.

Személyesen mutatsz nekem példát, hogy milyen egy igazi tanítvány, 
abban ahogyan Śrīla Prabhupāda, szeretett lelki tanítómestered tanítá-
saihoz, utasításaihoz ragaszkodsz és amiket példamutatóan követsz min-
denben. Legyen szó a lelki életed bármelyik területéről, azt fedezem fel, 
hogy mennyire mélyen tükrözik Śrīla Prabhupāda hangulatát és vízióját 
a Krsna-tudat gyakorlása és prédikálása felé. 

Bevallom sokszor megesik, hogy mikor Budapesten tartózkodsz, a szo-
bád ajtaja előtt megállok és néma csodálattal hallgatom, ahogyan min-
den reggel Śrīla Prabhupāda leckéit hallgatod. Mélyen megérint, minden 
ilyen alkalom, mert rájövök, hogy ez a kulcsa a lelki sikernek, mennyire 
is vesszük komolyan lelki tanítómestereink szavait, mennyire kötelező-
dünk el követésük és szolgálatuk mellett!? Mindaz, amit magam körül 
láthatok a magyar-yātrāban, egy csoda. A bhakták képzése, a tanítványaid 
komolysága, a mūrti imádat minősége, a könyvosztás és a prédikálás dina-
mikája, a közösségi élet sokszínűsége, központjaink szépsége, az egyház 
vezetése, lenyűgöző még ISKCON viszonylatokban is, ezt sokaktól hal-
lom. Mindez azért bonthatta ki szirmait, mert nagyon komolyan vetted 
és veszed Śrīla Prabhupāda, az egész guru-paramparā, és a Pañca-tattva 
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Śrī Gurv-astaka
Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura

(1)
sam˙sāra-dāvānala-līdha-loka-

tranāya kārunya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya

vande guroh śrī-caranāravinda

A lelki tanítómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhő esőt 
zúdít az erdő tűzre, hogy eloltsa, úgy szabadítja fel a lelki tanítómester 
a szenvedő anyagi világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. 
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótusz-
lábának, aki a kedvező tulajdonságok óceánja.

(2)
mahāprabhoh kīrtana-nrtya-gīta-
vāditra-mādyan-manaso rasena

romāñca-kampāśru-taran˙ga-bhājo
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómesternek mindig örömet szerez az Úr Caitanya Mahāprabhu 
san˙ kīrtana mozgalma; a Szent Nevek éneklése, az eksztatikus tánc, az 
éneklés és a zenélés. Mivel elméjében a tiszta odaadás ízeit élvezi, a haja 
néha égnek áll, a teste remeg, és könynyek hullámai törnek elő a sze-
meiből. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester 
lótuszlábainak.
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vágyát! Ez lenyűgöz engem és csak csodálkozni tudok, hogyan lehetek 
ilyen szerencsés, hogy itt lehet, hogy kapcsolatba kerülhetem veled és 
a részesévé vállhattam mindennek!?

Mégis annyira szerencsétlen vagyok, hogy nem tudom igazán érté-
kelni ezt a sok kegyet, mert még mindig csak az énközpontúság hatja 
át a mindennapjaimat, a mindenféle anyagi vágy, vagy épp, ha azokból 
kiábrándulok, akkor csak menekülnék ebből a világból. Nem vagyok sajnos 
birtokában a neked meglévő tiszta odaadásnak, amit a lelki tanítómes-
tered felé tanúsítasz. 

Végtelenül hálás vagyok mind a pozitív lelkesítésekért, amiket a szemé-
lyes példád, leckéid, tanításaid, bhajanáid adnak nekem, de mostanában 
azért is hálássá kezdek válni, hogy te vagy az egyetlen személy, aki tény-
leg annak megfelelően viszonyul velem és ad tanításokat, ami valójában 
a szívemben van. 
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A legáldottabb nap 
2019. május 19.

Śrī Vyāsa-pūjā
Szeretett lelki tanítómesterünk,

Ő Isteni Kegyelme

Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja

a Krsna-tudat Nemzetközi Szervezete 
avató lelki tanítómesterének megjelenési napja
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masses, but at the same time carefully preserves the timeless wisdom that 
is the heritage of our spiritual forefathers. 

This is a careful art, as Śrīla Prabhupāda delineates in his famous pur-
port to SBh 1.4.1: “Personal realization does not mean that one should, 
out of vanity, attempt to show one’s own learning by trying to surpass the 
previous ācārya. He must have full confidence in the previous ācārya, and 
at the same time he must realize the subject matter so nicely that he can 
present the matter for the particular circumstances in a suitable manner. 
The original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning 
should be screwed out of it, yet it should be presented in an interesting 
manner for the understanding of the audience. This is called realization.”

You have traversed the path expertly Guru Mahārāja. Through your 
online preaching, namely the vlogs, you are attracting the masses (over 
90M views in total at the time of writing, March 2019) with your fl air, 
clarity and purity, but at the same time staying true to the message of “the 
previous ācārya,” Śrīla Prabhupāda. You are giving the same substance, 
just with a diff erent form. Like an expert alchemist, you have formulated 
a pill that the everyday man can more easily swallow. The consummate 
fashion with which you have done this Guru Mahārāja requires, as indi-
cated in the purport by Śrīla Prabhupāda, a depth of realisation as well 
as genuine dedication to the Founder Ācārya. 

However, characteristically result-oriented, just like Śrīla Prabhupāda, 
you have not just stopped at a few videos. Follow-up events, courses and 
a team of expert disciples to support the preaching, is already leading to 
some wonderful fruits being borne. Sincere seekers are now practising 
Krsna consciousness, and quality people are coming forward to support 
the mission. And no doubt so much more is in store…

I watch from afar, in awe of my glorious Spiritual Master. How fortu-
nate I am to be connected to you. 

Were I an expert in Sanskrit and qualified to do so, I would include 
an addendum to Viśvanātha Cakravarti Thākura’s Gurvāstakam which 
we sing every morning; a ninth (or tenth) verse describing your wonder-
ful preaching activities and eff orts to bring lost souls back to the lotus 
feet of Rādhā-Śyāma. From distributing books to building temples and 
establishing dhamas, and from ecstatic classes and kīrtanas to personal 

17 

származó más, hamis elképzelések! Ahhoz is kérem, a kegyed, hogy meg 
tudjak tanulni tisztelni mindenkit és magamnak viszonzásul ne várjak 
tiszteletet cserébe! S kérlek, add az áldásaid, hogy megtanuljam igazán 
értékelni a szent nevet és a san˙kīrtana mozgalmat! Ezt az egyedül álló 
lehetőséget, hogy mindezt a tanítványodként érhessem el!

Kegyedben bizva és tőlem tellhető legnagyobb alázattal, erőtlen szolgád, 
Abhilāsa Devī Dāsī

Abhinanda Dāsa
The light is looking for its way
The material darkness through the many envelopes
The light is looking for its way
to give an eye to who doesn’t see
The light is looking for its way
There should be no distance to reach God
The light is looking for its way
The proud and envious dark
The light is looking for its way
It is nothing more than a promise to the heart
The light is looking for its way
Leaning on the lie about the lie
The light is looking for its way
Changing the image of the world
The light is looking for its way
Let it be water in the cup
The light is looking for its way
Giving good reason for happiness

Abhinanda Dāsa
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Ācārya-ratna Dāsa 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta a szememet. Tiszteletteljes hódolatomat aján-
lom neki.”

Nagyon örülök, hogy újra köszönthetlek téged ezen a különleges napon. 
Bármikor, amikor a társaságodban lehetek az mindig nagy lelkesedés tölt 
el, és ez a társulás Krsna-tudat végzésére inspirál, úgy árad belőled a tiszta 
odaadó szolgálat.

Most már két éve vagyok osztályfőnök abban az iskolában, ahol tanítok. 
Huszonnyolc diákért vállalok valamilyen felelősséget, de látom, hogy ez is 
milyen óriási terhet ró az emberre. Pedig sokszor ez a felelősség egysze-
rűen csak adminisztratív. Ugyanakkor mindig törekszem, hogy valami-
lyen pluszt kapjanak ezek a tinédzserek az életük ezen szakaszában. Sok 
olyan helyzet van, általában a megszokott tanítási renden kívül, amelyben 
nekem feladatot kell adnom nekik, és cserébe valamilyen eredményt is 
elvárok, hogy az, amit megbeszélünk, meg is történjen. Látom, hogy ezt 
erőszakkal nem lehet megoldani. Inspirálni, lelkesíteni, motiválni kell 
őket, hogy elvégezzék a rájuk bízott feladatokat. Nagyon nehéz a mai 
fiatalokban feltüzelni a lelkesedést bármi iránt, ami számukra kívülről 
érkezik és idegen tőlük, vagy akár ellenkezik a természetükkel. Ilyenkor is 
gondolok rád, hogy te olyan egyszerűen, a tiszta személyedből fakadóan, 
átragasztod az emberekre a lelkesedést, bármilyen nehéz feladatról is 
legyen szó. És ilyenkor látom a te dicsőségedet is, hogy mekkora erő van 
benned, hogy más embereknek is át tudod adni a saját lelkesedésed egy 
darabját, legyenek azok akár bizonytalan érdeklődők, kezdők vagy éppen 
lelkesedésüket vesztett bhakták.

31 

On this most auspicious day of your 70th Vyāsa-pūjā Guru Mahārāja, 
I would like to focus on your unique contribution to the preaching arena 
that has emerged over the past couple of years and wowed the ISKCON 
world, and beyond. 

Anyone who has been involved in preaching Krsna consciousness 
knows that in this age of Kali, it is no easy task to bring people to the 
Lord’s lotus feet. Especially when it comes to devoting oneself to a rela-
tively high commitment faith such as Krsna consciousness. And indeed, 
as materialistic values and degradation deepen, it becomes increasingly 
painstaking to persuade people of the futility of their ways and the need 
for spiritual upliftment. 

Of course these trends come as no surprise. As the sages of Naimisāranya 
point out to Sūta Gosvāmī in SBh 1.1.10:

prāyenālpāyusah sabhya
kalāv asmin yuge janāh

mandāh sumanda-matayo
manda-bhāgyā hy upadrutāh

“O learned one, in this iron Age of Kali men almost always have but 
short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky and, above 
all, always disturbed.”

So the predicament is stark. The people of this age are so unqualified 
in so many ways. They are obsessed with the temporary and many decry 
that which is eternal – all things godly. The fastest growing faith system 
is atheism/materialism. And even when it comes to spiritual practice, 
most are lazy or indiff erent, hence the proliferation of various forms of 
yoga and meditation that are generally heavily watered-down versions, 
or downright perversions, of the original Vedic wisdom. Furthermore, 
the spiritual landscape is such a confusing one for the average aspirant, 
with all sorts of gurus and yogis pedalling a plethora of brands of pseudo-
spiritualism.

Seeing the terrible and degraded situation of our times, dear Guru 
Mahārāja, you have taken to a method of preaching that addresses the 
fundamental needs of modern society in a way that is accessible to today’s 
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weeks and, despite my initial ignorance and unfamiliarity with temple 
rules, I was allowed to experience “full time” Krsna Consciousness and 
even do service for you. Thank you!

From every devotee I talked to I heard the most beautiful praises to 
your person, which reminded me of an episode that took place some years 
ago here in Lisbon, during Śrīla Prabhupāda’s Vyāsa-pūjā. Among the 
devotees was a young man from Brazil who had met the “Hare Krishnas” 
recently and started attending the temple. After almost everyone had 
presented their off ering, he raised his hand to speak. I can’t remember the 
exact words but he humbly admitted to know absolutely nothing about 
Śrīla Prabhupāda beforehand. Nonetheless, he believed it was possible to 
evaluate someone by what others said of him and, taking into account 
all the remarkable things he had just heard, his conclusion was that Śrīla 
Prabhupāda was the most extraordinary person. 

And, dear Guru Mahārāja, so are you! And I am deeply sorry because 
my words of appreciation stand very far from what I want to convey.

You are a true blessing for this world and the Sweet Lord, for some 
reason, permitted me to benefit from your mercy. I pray to Rādhā-Śyāma 
to allow me to contribute to Śrīla Prabhupāda’s mission by serving you, 
doesnt matter how or where I am. And if, for some remote reason, you 
are just a little bit pleased with my service, then I know Lord Krsna will 
be pleased too.

Deeply grateful, your humble servant,
Bhaktin Ana Matias
Lisbon

Ānanda Caitanya Dāsa
Dearest Guru Mahārāja, 

Please accept my humblest obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to your moonshine lotus feet, which are my one and only shelter. 

19 

Kedves Guru Mahārāja, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
sokszor közvetlenül is szolgálhatunk téged és instrukciókat is kaphatunk 
tőled, társulhatunk veled. Szeretném ezt mindig értékelni, és tudatos lenni 
erről. Szeretném ezt a legjobban kihasználni, amennyire az időm engedi. 
Remélem, hogy még sokáig érezhetjük ezt a lelki erőt és inspirációt, még 
akkor is, ha te személyesen sokszor nem vagy jelen, hanem az instrukcióid 
és utasításaid révén kapunk lelkesedést, és így jutunk a te társaságodba, 
azáltal, hogy követjük azokat. Ugyanakkor azt is szeretném megköszönni 
neked ezen a napon, hogy képessé váltam felismerni, mennyire fontos 
a másokért való felelősségvállalás és áldozathozatal jelentősége ebben 
a világban. Azt, hogy a példádon keresztül legyőzhetjük az önzőségünket 
és a kényelmet, tanulhatunk türelmet, hogy másokért tehessünk valamit 
a lelki jobbulása érdekében.

Elesett szolgád lótuszlábaid porában,
Ācārya-ratna Dāsa

Ādīśvarī Devī Dāsī 
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda, all 
glories to you! 

I would like to thank you for helping me to develop those qualities 
which are necessary to restore my relationships with Krsna. You are an 
example of elevated Vaishnavas from Śrīla Prabhupāda’s books. When 
I study these books your image naturally appears in my mind and I can 
easier see that this knowledge can be practically performed. You are amaz-
ing in time management. My relationships with time can be described 
very simply: I made an appointment and I failed to come. But because 
of you I come more often. You are an example of compassion for people, 
who are very much attached to matter and think that only rascals and 
weak people care about God. By your mercy I more often meet people 
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who are looking for God since long ago. By hearing you they become 
inspired and get faith. And it makes my faith stronger. 

Thank you very much for the opportunity to distribute your books. 
Devotees who read them are very grateful because they help them to 
develop love of God. You inspire me to let go material desires in order to 
fully give my life to Krsna. I’m happy to serve you, 

Your servant, 
Ādīśvarī Devī Dāsī

Adhoksaja Krsna Dāsa 
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
Recently my father asked how to get onto your site. 
He had seen one of your vlogs on Facebook and was immediately com-

pelled to find more. How many other peoples’ lives are you aff ecting? 
How much you are doing to spread Lord Caitanya’s message? 

Purity is the force and this is your quality. So how powerful your infl u-
ence is. 

Your compassion is unmistakable and quite endearing. Such an accom-
plished vaisnava and yet so approachable and unassuming. 

Please keep us always in the corner of your lotus feet.

Your servant,
Adhoksaja Krsna Dāsa

29 

Bhaktin Ana Matias
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to your lotus feet.

I am writing this off ering little more than a year since I first “met” you 
in one of your vlogs, which some devotee-friend shared on Facebook. 
That short video lasted few minutes but had the power to change my 
life. I often wonder what good deed I may have performed sometime, 
somewhere, for Lord Krsna to grant me the blessing of picking that post 
among dozens I had received that day.

Through your videos and recordings you explained many things to me 
in the months that followed.

I ended up reading about your incredible life and was amazed by your 
dedication and achievements. What to say of your beautiful bhajans?! 
Without even knowing me you became my teacher and my source of 
inspiration, imparting the right words of wisdom whenever they were 
needed.

Believing to have found my spiritual master, and after obtaining your 
kind permission, I looked for Hungary in the map and prepared to meet 
you in person. You were also immensely generous and patient and helped 
organize everything for my stay in Budapest and New Vraja-dhāma. It 
was a short fl ight from Lisbon… but you know Guru Mahārāja, I would 
have traveled to the other side of the planet, if that’s where you were.

I remember being in your presence for the first time, admittedly scared 
but immensely happy for finally being able to pay my obeisances to you. It 
was unbelievable, to see you magnified from a computer screen to being 
seated on the opposite side of the room; what to say of hearing your now 
familiar voice, without the intermediation of speakers? Please, understand 
that these feelings of amazement will probably never go away… so I beg 
your forgiveness, as from time to time I will surely miss the right words 
to address you or forget what I should be doing.

I ended up living among the extraordinary devotees of Hungary for two 
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Mindössze egy év telt el az első lépéstől és már itt is volt Manohara. 
A te inspirációdnak köszönhetően, most itt egy kisfiú, aki nemcsak szü-
lőkre talált a kegyedből, hanem lehetőséget kapott arra, hogy betelje-
süljön a célja az emberi létben való születésének. Mikor megszületett 
sokan még sajnálták a kórházban, hogy milyen szomorú sorsa van, aztán 
a te inspirációd hatásának köszönhetöen most itt üldögél mellettem Śrī 
Vrndāvana-dhāmában. A héten bejártuk vele az univerzum legszentebb 
helyeit, Vrndāvana hét fő templomát (Rādhā-ramanától még egy krikett 
ütőt is kapott :)) , a Govardhana hegyet és a Rādhā-kundát. De a legjobb az 
egészben, hogy amikor hazamegyünk, akkor is a csodálatos Rādhe-Śyāma 
birodalmába megy haza. Minden nap megkaphatja az Isteni Pár darśanáját 
és énekelheti szent nevüket. 

A másik, amit meg szeretnék említeni a Braja és Govinda-priya vis-
szatérése a magyar yātrāba. Onnantól kezdve, hogy eltávolodtak több, 
mint egy évtized telt el. Braja sokmindenen keresztül ment, és sajnos 
volt olyan idő, amikor inkább messzire elkerültük, mert a viselkedése 
teher volt számunkra. Aztán Rādhe-Śyāma megmutatta nekik, hogy amit 
keresnek az nem a Föld másik oldalán van. Ez a fordulat megint egy lehe-
tőséggé vált számunkra, hogy megtapasztaljuk a kegyed. Az események 
arra emlékeztettek, amikor az Úr Nityānanda a kegyében részesítette 
Jagāit és Mādhāit, annak ellenére, hogy ők nem igazán bántak Vele meg-
felelően. Ehhez hasonlóan te nagyon segítőkész voltál Braja felé, pedig 
ő sem a vaisnava etikettnek megfelelően viselkedett egy időben. A ked-
vességed és segítőkészségednek köszönhetően ez a bhakta család most 
olyan változásokon megy keresztül, ami örömmel tölti el a szívünket. 
Braja teljes erőbedobással azon van, hogy örömet okozzon neked és előre 
vigye a magyar yātrāt.

E két szituáció csak cseppek abból az óceánból, ami elárasztja a yātrānkat 
azáltal, hogy jelen vagy az életünkben. Örökre lekötelezel minket.

Jelentéktelen szolgáid,
Am˙śu Dāsa és Śyāma-pyāri Devī Dāsī
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Ādi-śakti Devī Dāsī
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget 
Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget lótuszlábad porának! Minden 
dicsőséget megjelenési napodnak!

tapyante loka-tāpena  sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi  purusasyākhilātmanah

„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 lévő Istenség Legfelsőbb Személyisége imádatának 
legmagasabb rendű formája.”

Erre a gyönyörű versre te hívtad fel a figyelmünket az egyik könyv-
osztó maraton során, próbálva ezzel is arra inspirálni bennünket, hogy 
akarjunk önzetlenebbé válni, és, hogy rájöjjünk arra, hogy milyen is az 
igazi együttérzés és szeretet, amivel örömet tudunk okozni  Krsnának. 
Śrīla Prabhupāda élete a legszebb példa arra, amiről ez a vers szól, te pedig 
ugyanezt a példát adod nekünk tovább.

Tökéletesen leírja, hogy milyen vagy: magadat a háttérbe helyezve foly-
ton azon munkálkodsz, hogy minden egyes lelket közelebb vigyél Krsnához 
és az életedet ajánlva szolgálod a lelki tanítómesteredet. Ez számomra hihe-
tetlenül lelkesítően hat! Felfoghatatlan hogyan teszed mindezt, de nagyon 
jó látni, hogy ilyen módon is lehet létezni ebben az anyagi világban, aho-
gyan te teszed. Nem tudom méltó módon kifejezni, azt, ami bennem van, 
de szerencsére ez a vers tökéletesen leírja azt, amilyennek látlak. Nagyon 
hálás vagyok, hogy próbálhatlak – a magam esetlen módján – szolgálni, és 
amiért megmutatod nekünk, hogy milyen egy igazi tiszta bhakta. 

Nagyon köszönöm, hogy ekkora szeretettel segíted mindannyiunk lelki 
útját!

Jelentéktelen szolgád, 
Ādi-śakti Devī Dāsī
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Ādi-guru Dāsa 
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda.

This year for my off ering I was planning to write a very short glorifica-
tion of each your books. Then one day I was reading in a purport in the 
SB 8th canto and Śrīla Prabhupāda said something remarkable. He quoted 
the sādhu sanga…lava-mātra verse…that just one moment of association 
with a pure devotee can lead one to all perfection. Than he gave his own 
life’s experience as an example. He said that when he met first his spiritual 
master, in that very first moment Śrīla Bhaktsiddhānta Sarasvatī Thākura 
instructed him to spread Krsna consciousness in the English language 
for the benefit of the world. Thus Śrīla Prabhupāda concludes his point, 
that one moment meeting gave him spiritual engagement and saved him 
from so much material engagement and it was further confirmed in other 
meetings he had with his guru over time. I was amazed by the practical-
ity and application of such a famous verse that is very often thought of 
in a non-practical way.

In this way I recalled how you, my spiritual master have engaged me 
in Krsna’s service in many ways, and how this engagement has helped 
me in ways that are both perceptible and imperceptible to me in my 
gradual devotional progress. I do not really know how I am ever going to 
get purified from my materialistic conditioned nature, but I fully believe 
that you know and therefore I try to always follow your direction and 
please you as best I can.

Whether I was sometimes bringing Sandalwood oil for Rādhā-Śyāma 
from New Delhi, or driving some tables from UK to New Vraja-dhāma 
and taking back some books. Getting you incense or doing little things 
like driving you in London. Or the very first time just before my initia-
tion you sent me to Ireland for one year to help with book distribution 
and even recently you sent me to France for the same.

In this way I am feel I am being pulled gradually forward towards the 
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mélyen ismered a vaisnava filozófiát, és milyen hatékonyan tudsz máso-
kat is inspirálni. Aztán könyveiden keresztül láthattam, hogy mennyire 
elkötelezett író vagy, aki nemcsak a szavakat, hanem az illusztrációkat is 
a legnagyobb gonddal válogatja meg. Az elmúlt évben azonban arra döb-
bentem rá, hogy a szurkolásnak is nagymestere vagy. Köszönöm, hogy ott 
voltál velem személyesen a doktori védésemen, nagyon sokat jelentett az 
a bátorítás, amit tőled kaptam. Köszönöm, hogy bíztál bennem a legele-
jétől fogva, hogy ez sikerülhet nekem. A te szurkolásoddal sikerülhetett.

Hálás szívvel, szolgád, 
Amrtānanda Devī Dāsī

Am˙śu Dāsa és Śyāma-pyāri Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ebben az évben két olyan eseményről szeretnénk említést tenni, amely 
a kegyed és az együttérzésed eredményeként hatalmas változást hozott 
az életünkbe.

Az első az örökbefogadás. Amikor erről beszéltél egy podcaston, elöször 
nem gondolkodtunk el mélyen a témán. Valahogy ment az élet és így 
is elégedettek voltunk. De úgy tűnik Rādhe-Śyāma nem így gondolta, 
mert egymás után jöttek olyan jelek, amelyek azt mutatták, hogy nekünk 
ezzel dolgunk van. Habár a helyzetek, amelyekben találtuk magunkat 
egyértelműek voltak, még mindig volt bennünk egy fajta félelem, aggo-
dalom. Azonban a te hozzáállásod a témához végül lerombolta a gátakat 
és nekikezdtünk a folyamatnak. A bürokrácián és az örökbefogadáshoz 
szükséges képzéseken való túljutás olyan gyorsan és könnyen ment, hogy 
már itt látszott az Úr elrendezése. Minden negatív dolog, amit ebben 
a témában lehet hallani csak elíllant elöllünk és gördülékenyen zajlottak 
az események. Aztán Nityānanda-trayodaśīn megcsörrent a telefonunk. 
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Amogha-līlā Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Rohan az idő. Észrevétlenül eltelt megint egy év és újra itt a lehető-
ség, hogy szavakba öntsem, milyen szerencsés vagyok, hogy pont te vagy 
a lelkitanítómesterem. Bevallom az utolsó pillanatokban ragadtam kla-
viatúrát… Sok minden történt körülöttem, ami minden energiámat fel-
emésztett. Mikor este szembesültem vele, hogy még inni is elfelejtettem, 
csak az járt a fejemben, hogy neked honnan jön az a rengeteg energia, 
amit több száz bhaktára fordítasz. 

Aztán eszembe jutott a versenyfutós történet… Futunk, közben annyi-
szor megbotlunk, elesünk és csak feladnánk, de te csak bíztatsz, hogy 
álljunk fel fussunk tovább… Nem baj, hogy épp fejjel estünk a sárba és 
csupa mocsok a ruhánk. Csak szaladjunk Rādhā-Śyāmához, mert Ők az 
Egyetlen Valóság. Köszönöm, hogy újra és újra, ha kell, akkor ezredszer 
is emlékeztetsz erre Guru Mahārāja! 

Szolgád: 
Amogha-līlā Devī Dāsī

Amrtānanda Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Amióta ismerlek, annyi tiszteletreméltó tulajdonságot felfedezhettem 
benned. Legelőször a kedvességed nyűgözött le, aztán az, hogy milyen gyö-
nyörűen énekelsz. Leckéidből, előadásaidból megérthettem, hogy milyen 
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real desire of my soul, to possess love of Godhead. I am not deserving of 
this good fortune but I am going to try to make honest use of it and reap 
whatever fruits my limited intelligence can muster.

Your servant,
Ādi-guru Dāsa 

Akhilāśraya Dāsa 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked, 
minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Újabban kezdek elgondolkodni korábban természetesnek hitt dolgokon, 
helyzeteken. Sok mindent újra kell értékeljek; gondolom ezt időről-időre 
mindenkinek meg kell tennie a lelki életében. Egy ilyen elmélkedés közben 
ötlött fel bennem, hogy mennyire természetesnek veszem, hogy te olyan 
tökéletes tanítvány és egyben figyelmes, szerető lelki tanítómester vagy. 
Szigorú vagy magadhoz, nagyon erős hangsúlyt fektetsz a sadhanádra, ren-
geteg szolgálatot végzel, minden fronton prédikálsz és mindezek mellett 
nagyon sok figyelmet szentelsz a tanítványaidra és követőidre. Valahol 
mindig is tudtam, hogy jó szerencsémet (hogy elkezdtem a folyamatot, 
bhakták közt élhetek és dolgozhatok, stb.) neked köszönhetem és legin-
kább annak, hogy te olyan kiváló bhakta, Śrīla Prabhupādának őszinte 
követője vagy. Ahogyan a Gangesznek minden hulláma szent és tisztító 
hatású, úgy a bhakták között sem szabad rangsorolni, de az is tény, hogy 
a yātrānkat te hoztad létre és mozgatod azóta is elképesztő lelki energiával.

Nem gondolom, hogy mindezt természetesnek kellene vegyem. Nem 
hiszem, hogy neked ne lett volna részed rengeteg fájdalmas lemondásban, 
csalódásban, elvesztegetett erőfeszítésben. Pont ezért olyan csodálatos 
és megható, hogy mindezek ellenére nem téveszted szem elől a lelki célt, 
sosem adod lejjebb és minden tettedet Śrīla Prabhupāda missziójának és 
vágyának beteljesítése mozgatja. Még most is, mikor kezd cserben hagyni 
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a lassan öregedő test azon vagy, hogy hogyan tudnál minél több embert 
megérinteni a Krsna-tudattal, hogyan tudnád könyveidben megörökíteni 
Rādhe-Śyāma csodálatos kedvteléseit, hogyan tudnád biztosítani a yātrānk 
jövőbeli sikeres működését. Neked lelki szükségleted, tisztán izzó vágyad, 
hogy így élsz, nekünk, tanítványaidnak pedig nagy szerencse és végtelen 
lelki haszon származik belőle. És itt kap el persze a szégyen: mennyi min-
dent köszönhetek neked, mennyi hasznom származik a te kiválóságodból, 
elkötelezettségedből és mégis mennyire haszontalan szolgád vagyok.

Nem szeretek senkinek sem az adósa maradni, de a kettőnk kapcsola-
tában mindig az leszek! Próbálok hasznos tagja lenni a közösségünknek, 
szolgálni a prédikáló missziót és követni a lótuszlábaid nyomát – kevés 
sikerrel. Csak azt remélem, hogy kegyedből tanulni fogok a kudarcaimból, 
de legalább egy kicsit alázatosabbá válok. Kérlek, segítsd ezt a haszontalan 
ostobát abban, hogy kezdje le használni az intelligenciáját és veselkedjen 
végre neki az elméje megzabolázása hosszú küzdelmének!

Jelentéktelen szolgád,
Akhilāśraya Dāsa

Alambikā Devī Dāsī
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget megjelenésed napjának!

Szeretnék köszönetet mondani neked, hogy olyan nagy figyelemmel 
segíted lelki fejlődésemet. Azzal, hogy lehetőségem van Krsna-völgyben 
élni, az élet legmagasabb rendű célját értem el. Soha sem leszek képes 
meghálálni ezt a lehetőséget, de próbálok az odaadó szolgálat végzésével 
viszonozni a képességeim szerint.

Śrīla Prabhupāda eljött nyugatra, hogy megtanítson bennünket szeretni 
Krsnát. Valamilyen elképzelhetetlen jószerencse folytán én is megkaphat-
tam Śrīla Prabhupāda indokolatlan kegyét könyvei formájában és később 
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a bhakták társaságát is. Akkoriban még Szerbiában éltem és ott találkoztam 
egy san˙kīrtanás bhaktával, akitől megvettem az első könyveimet 91 decem-
berében. Következő évben Szegeden voltam a nagy angol fesztiválturmé 
koncertjén. Később kaptam egy kazettát, amin a Ratha-yātrā történetét 
meséled el. Ezt a három leckét annyiszor hallgattam meg, hogy már fejből 
el tudtam mesélni más bhaktáknak. Már akkor is szívesen megosztottam 
másokkal olyan tanításokat, amelyek engem nagyon inspiráltak. Ezt még 
most is csinálom, amikor a vanaprastha matajikkal megosztjuk élménye-
inket és lelkesítő olvasmányainkat. Mivel családos voltam, nem élhettem 
templomban, ami régebben feltétele volt annak, hogy valaki avatást kap-
hasson, ezért meg sem fordult a fejemben, hogy tanítómestert válasszak. 
2003-ban viszont már otthon élő bhaktákat is felavattak. Ekkor kérdezték 
meg tőlem, kit választanék, mire nekem rögtön te jutottál eszembe. Úgy 
éreztem, már így is a tanítómesterem vagy, annyi mindent tanultam tőled, 
olvastam a könyveidet, hallgattam leckéidet, jöttem a farmra, jártam Sze-
gedre a bhaktákhoz, más bhaktákkal is, amikor te ott voltál programokon, 
de Szerbiában éltem. Írtam neked egy nagyon hosszú bemutatkozó levelet, 
amiben kértem, hogy fogadj el tanítványodnak. Sajnos, Szabadka kívül 
esett a prédikáló zónádon, ezért nem fogadhattál el. Krsna csodálatos 
elrendezéséből azonban végül mégis itt lehetek a közeledben és szolgá-
latomat ajánlhatom Śrī-Śrī Rādhe-Śyāmának, Śrī Govardhana-lalának, 
Śrī Gauranatarajának, Śrīla Prabhupādának és a bhaktáknak, akik segíte-
nek nekem csiszolódni, formálódni, hogy egyszer majd csillogó gyémánt 
lehessek Rādhe-Śyāma lótuszlábainál.

Kérlek, bocsásd meg a sértéseimet, amiket elkövetek akár tudatlan-
ságból vagy figyelmetlenségből. Kérlek, add az áldásaidat, hogy amíg 
Rādhe-Śyāma jónak látja, szolgálhassam Őket egyre nagyobb odaadással 
és eltökéltséggel. Had legyek örökre elkötelezett szolgád.

Köszönöm szépen, hogy vagy nekem. Nagyon szeretlek.

Hálás szolgád
Alambikā Devī Dāsī
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Ādi-guru Dāsa 
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda.

This year for my off ering I was planning to write a very short glorifica-
tion of each your books. Then one day I was reading in a purport in the 
SB 8th canto and Śrīla Prabhupāda said something remarkable. He quoted 
the sādhu sanga…lava-mātra verse…that just one moment of association 
with a pure devotee can lead one to all perfection. Than he gave his own 
life’s experience as an example. He said that when he met first his spiritual 
master, in that very first moment Śrīla Bhaktsiddhānta Sarasvatī Thākura 
instructed him to spread Krsna consciousness in the English language 
for the benefit of the world. Thus Śrīla Prabhupāda concludes his point, 
that one moment meeting gave him spiritual engagement and saved him 
from so much material engagement and it was further confirmed in other 
meetings he had with his guru over time. I was amazed by the practical-
ity and application of such a famous verse that is very often thought of 
in a non-practical way.

In this way I recalled how you, my spiritual master have engaged me 
in Krsna’s service in many ways, and how this engagement has helped 
me in ways that are both perceptible and imperceptible to me in my 
gradual devotional progress. I do not really know how I am ever going to 
get purified from my materialistic conditioned nature, but I fully believe 
that you know and therefore I try to always follow your direction and 
please you as best I can.

Whether I was sometimes bringing Sandalwood oil for Rādhā-Śyāma 
from New Delhi, or driving some tables from UK to New Vraja-dhāma 
and taking back some books. Getting you incense or doing little things 
like driving you in London. Or the very first time just before my initia-
tion you sent me to Ireland for one year to help with book distribution 
and even recently you sent me to France for the same.

In this way I am feel I am being pulled gradually forward towards the 
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mélyen ismered a vaisnava filozófiát, és milyen hatékonyan tudsz máso-
kat is inspirálni. Aztán könyveiden keresztül láthattam, hogy mennyire 
elkötelezett író vagy, aki nemcsak a szavakat, hanem az illusztrációkat is 
a legnagyobb gonddal válogatja meg. Az elmúlt évben azonban arra döb-
bentem rá, hogy a szurkolásnak is nagymestere vagy. Köszönöm, hogy ott 
voltál velem személyesen a doktori védésemen, nagyon sokat jelentett az 
a bátorítás, amit tőled kaptam. Köszönöm, hogy bíztál bennem a legele-
jétől fogva, hogy ez sikerülhet nekem. A te szurkolásoddal sikerülhetett.

Hálás szívvel, szolgád, 
Amrtānanda Devī Dāsī

Am˙śu Dāsa és Śyāma-pyāri Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ebben az évben két olyan eseményről szeretnénk említést tenni, amely 
a kegyed és az együttérzésed eredményeként hatalmas változást hozott 
az életünkbe.

Az első az örökbefogadás. Amikor erről beszéltél egy podcaston, elöször 
nem gondolkodtunk el mélyen a témán. Valahogy ment az élet és így 
is elégedettek voltunk. De úgy tűnik Rādhe-Śyāma nem így gondolta, 
mert egymás után jöttek olyan jelek, amelyek azt mutatták, hogy nekünk 
ezzel dolgunk van. Habár a helyzetek, amelyekben találtuk magunkat 
egyértelműek voltak, még mindig volt bennünk egy fajta félelem, aggo-
dalom. Azonban a te hozzáállásod a témához végül lerombolta a gátakat 
és nekikezdtünk a folyamatnak. A bürokrácián és az örökbefogadáshoz 
szükséges képzéseken való túljutás olyan gyorsan és könnyen ment, hogy 
már itt látszott az Úr elrendezése. Minden negatív dolog, amit ebben 
a témában lehet hallani csak elíllant elöllünk és gördülékenyen zajlottak 
az események. Aztán Nityānanda-trayodaśīn megcsörrent a telefonunk. 
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Amogha-līlā Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Rohan az idő. Észrevétlenül eltelt megint egy év és újra itt a lehető-
ség, hogy szavakba öntsem, milyen szerencsés vagyok, hogy pont te vagy 
a lelkitanítómesterem. Bevallom az utolsó pillanatokban ragadtam kla-
viatúrát… Sok minden történt körülöttem, ami minden energiámat fel-
emésztett. Mikor este szembesültem vele, hogy még inni is elfelejtettem, 
csak az járt a fejemben, hogy neked honnan jön az a rengeteg energia, 
amit több száz bhaktára fordítasz. 

Aztán eszembe jutott a versenyfutós történet… Futunk, közben annyi-
szor megbotlunk, elesünk és csak feladnánk, de te csak bíztatsz, hogy 
álljunk fel fussunk tovább… Nem baj, hogy épp fejjel estünk a sárba és 
csupa mocsok a ruhánk. Csak szaladjunk Rādhā-Śyāmához, mert Ők az 
Egyetlen Valóság. Köszönöm, hogy újra és újra, ha kell, akkor ezredszer 
is emlékeztetsz erre Guru Mahārāja! 

Szolgád: 
Amogha-līlā Devī Dāsī

Amrtānanda Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Amióta ismerlek, annyi tiszteletreméltó tulajdonságot felfedezhettem 
benned. Legelőször a kedvességed nyűgözött le, aztán az, hogy milyen gyö-
nyörűen énekelsz. Leckéidből, előadásaidból megérthettem, hogy milyen 
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real desire of my soul, to possess love of Godhead. I am not deserving of 
this good fortune but I am going to try to make honest use of it and reap 
whatever fruits my limited intelligence can muster.

Your servant,
Ādi-guru Dāsa 

Akhilāśraya Dāsa 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked, 
minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Újabban kezdek elgondolkodni korábban természetesnek hitt dolgokon, 
helyzeteken. Sok mindent újra kell értékeljek; gondolom ezt időről-időre 
mindenkinek meg kell tennie a lelki életében. Egy ilyen elmélkedés közben 
ötlött fel bennem, hogy mennyire természetesnek veszem, hogy te olyan 
tökéletes tanítvány és egyben figyelmes, szerető lelki tanítómester vagy. 
Szigorú vagy magadhoz, nagyon erős hangsúlyt fektetsz a sadhanádra, ren-
geteg szolgálatot végzel, minden fronton prédikálsz és mindezek mellett 
nagyon sok figyelmet szentelsz a tanítványaidra és követőidre. Valahol 
mindig is tudtam, hogy jó szerencsémet (hogy elkezdtem a folyamatot, 
bhakták közt élhetek és dolgozhatok, stb.) neked köszönhetem és legin-
kább annak, hogy te olyan kiváló bhakta, Śrīla Prabhupādának őszinte 
követője vagy. Ahogyan a Gangesznek minden hulláma szent és tisztító 
hatású, úgy a bhakták között sem szabad rangsorolni, de az is tény, hogy 
a yātrānkat te hoztad létre és mozgatod azóta is elképesztő lelki energiával.

Nem gondolom, hogy mindezt természetesnek kellene vegyem. Nem 
hiszem, hogy neked ne lett volna részed rengeteg fájdalmas lemondásban, 
csalódásban, elvesztegetett erőfeszítésben. Pont ezért olyan csodálatos 
és megható, hogy mindezek ellenére nem téveszted szem elől a lelki célt, 
sosem adod lejjebb és minden tettedet Śrīla Prabhupāda missziójának és 
vágyának beteljesítése mozgatja. Még most is, mikor kezd cserben hagyni 
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Ādi-guru Dāsa 
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda.

This year for my off ering I was planning to write a very short glorifica-
tion of each your books. Then one day I was reading in a purport in the 
SB 8th canto and Śrīla Prabhupāda said something remarkable. He quoted 
the sādhu sanga…lava-mātra verse…that just one moment of association 
with a pure devotee can lead one to all perfection. Than he gave his own 
life’s experience as an example. He said that when he met first his spiritual 
master, in that very first moment Śrīla Bhaktsiddhānta Sarasvatī Thākura 
instructed him to spread Krsna consciousness in the English language 
for the benefit of the world. Thus Śrīla Prabhupāda concludes his point, 
that one moment meeting gave him spiritual engagement and saved him 
from so much material engagement and it was further confirmed in other 
meetings he had with his guru over time. I was amazed by the practical-
ity and application of such a famous verse that is very often thought of 
in a non-practical way.

In this way I recalled how you, my spiritual master have engaged me 
in Krsna’s service in many ways, and how this engagement has helped 
me in ways that are both perceptible and imperceptible to me in my 
gradual devotional progress. I do not really know how I am ever going to 
get purified from my materialistic conditioned nature, but I fully believe 
that you know and therefore I try to always follow your direction and 
please you as best I can.

Whether I was sometimes bringing Sandalwood oil for Rādhā-Śyāma 
from New Delhi, or driving some tables from UK to New Vraja-dhāma 
and taking back some books. Getting you incense or doing little things 
like driving you in London. Or the very first time just before my initia-
tion you sent me to Ireland for one year to help with book distribution 
and even recently you sent me to France for the same.

In this way I am feel I am being pulled gradually forward towards the 
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mélyen ismered a vaisnava filozófiát, és milyen hatékonyan tudsz máso-
kat is inspirálni. Aztán könyveiden keresztül láthattam, hogy mennyire 
elkötelezett író vagy, aki nemcsak a szavakat, hanem az illusztrációkat is 
a legnagyobb gonddal válogatja meg. Az elmúlt évben azonban arra döb-
bentem rá, hogy a szurkolásnak is nagymestere vagy. Köszönöm, hogy ott 
voltál velem személyesen a doktori védésemen, nagyon sokat jelentett az 
a bátorítás, amit tőled kaptam. Köszönöm, hogy bíztál bennem a legele-
jétől fogva, hogy ez sikerülhet nekem. A te szurkolásoddal sikerülhetett.

Hálás szívvel, szolgád, 
Amrtānanda Devī Dāsī

Am˙śu Dāsa és Śyāma-pyāri Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ebben az évben két olyan eseményről szeretnénk említést tenni, amely 
a kegyed és az együttérzésed eredményeként hatalmas változást hozott 
az életünkbe.

Az első az örökbefogadás. Amikor erről beszéltél egy podcaston, elöször 
nem gondolkodtunk el mélyen a témán. Valahogy ment az élet és így 
is elégedettek voltunk. De úgy tűnik Rādhe-Śyāma nem így gondolta, 
mert egymás után jöttek olyan jelek, amelyek azt mutatták, hogy nekünk 
ezzel dolgunk van. Habár a helyzetek, amelyekben találtuk magunkat 
egyértelműek voltak, még mindig volt bennünk egy fajta félelem, aggo-
dalom. Azonban a te hozzáállásod a témához végül lerombolta a gátakat 
és nekikezdtünk a folyamatnak. A bürokrácián és az örökbefogadáshoz 
szükséges képzéseken való túljutás olyan gyorsan és könnyen ment, hogy 
már itt látszott az Úr elrendezése. Minden negatív dolog, amit ebben 
a témában lehet hallani csak elíllant elöllünk és gördülékenyen zajlottak 
az események. Aztán Nityānanda-trayodaśīn megcsörrent a telefonunk. 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 14 of 244 - Pages(22, 27) 2019. 05. 13.   6:27



20

who are looking for God since long ago. By hearing you they become 
inspired and get faith. And it makes my faith stronger. 

Thank you very much for the opportunity to distribute your books. 
Devotees who read them are very grateful because they help them to 
develop love of God. You inspire me to let go material desires in order to 
fully give my life to Krsna. I’m happy to serve you, 

Your servant, 
Ādīśvarī Devī Dāsī

Adhoksaja Krsna Dāsa 
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
Recently my father asked how to get onto your site. 
He had seen one of your vlogs on Facebook and was immediately com-

pelled to find more. How many other peoples’ lives are you aff ecting? 
How much you are doing to spread Lord Caitanya’s message? 

Purity is the force and this is your quality. So how powerful your infl u-
ence is. 

Your compassion is unmistakable and quite endearing. Such an accom-
plished vaisnava and yet so approachable and unassuming. 

Please keep us always in the corner of your lotus feet.

Your servant,
Adhoksaja Krsna Dāsa

29 

Bhaktin Ana Matias
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to your lotus feet.

I am writing this off ering little more than a year since I first “met” you 
in one of your vlogs, which some devotee-friend shared on Facebook. 
That short video lasted few minutes but had the power to change my 
life. I often wonder what good deed I may have performed sometime, 
somewhere, for Lord Krsna to grant me the blessing of picking that post 
among dozens I had received that day.

Through your videos and recordings you explained many things to me 
in the months that followed.

I ended up reading about your incredible life and was amazed by your 
dedication and achievements. What to say of your beautiful bhajans?! 
Without even knowing me you became my teacher and my source of 
inspiration, imparting the right words of wisdom whenever they were 
needed.

Believing to have found my spiritual master, and after obtaining your 
kind permission, I looked for Hungary in the map and prepared to meet 
you in person. You were also immensely generous and patient and helped 
organize everything for my stay in Budapest and New Vraja-dhāma. It 
was a short fl ight from Lisbon… but you know Guru Mahārāja, I would 
have traveled to the other side of the planet, if that’s where you were.

I remember being in your presence for the first time, admittedly scared 
but immensely happy for finally being able to pay my obeisances to you. It 
was unbelievable, to see you magnified from a computer screen to being 
seated on the opposite side of the room; what to say of hearing your now 
familiar voice, without the intermediation of speakers? Please, understand 
that these feelings of amazement will probably never go away… so I beg 
your forgiveness, as from time to time I will surely miss the right words 
to address you or forget what I should be doing.

I ended up living among the extraordinary devotees of Hungary for two 
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Mindössze egy év telt el az első lépéstől és már itt is volt Manohara. 
A te inspirációdnak köszönhetően, most itt egy kisfiú, aki nemcsak szü-
lőkre talált a kegyedből, hanem lehetőséget kapott arra, hogy betelje-
süljön a célja az emberi létben való születésének. Mikor megszületett 
sokan még sajnálták a kórházban, hogy milyen szomorú sorsa van, aztán 
a te inspirációd hatásának köszönhetöen most itt üldögél mellettem Śrī 
Vrndāvana-dhāmában. A héten bejártuk vele az univerzum legszentebb 
helyeit, Vrndāvana hét fő templomát (Rādhā-ramanától még egy krikett 
ütőt is kapott :)) , a Govardhana hegyet és a Rādhā-kundát. De a legjobb az 
egészben, hogy amikor hazamegyünk, akkor is a csodálatos Rādhe-Śyāma 
birodalmába megy haza. Minden nap megkaphatja az Isteni Pár darśanáját 
és énekelheti szent nevüket. 

A másik, amit meg szeretnék említeni a Braja és Govinda-priya vis-
szatérése a magyar yātrāba. Onnantól kezdve, hogy eltávolodtak több, 
mint egy évtized telt el. Braja sokmindenen keresztül ment, és sajnos 
volt olyan idő, amikor inkább messzire elkerültük, mert a viselkedése 
teher volt számunkra. Aztán Rādhe-Śyāma megmutatta nekik, hogy amit 
keresnek az nem a Föld másik oldalán van. Ez a fordulat megint egy lehe-
tőséggé vált számunkra, hogy megtapasztaljuk a kegyed. Az események 
arra emlékeztettek, amikor az Úr Nityānanda a kegyében részesítette 
Jagāit és Mādhāit, annak ellenére, hogy ők nem igazán bántak Vele meg-
felelően. Ehhez hasonlóan te nagyon segítőkész voltál Braja felé, pedig 
ő sem a vaisnava etikettnek megfelelően viselkedett egy időben. A ked-
vességed és segítőkészségednek köszönhetően ez a bhakta család most 
olyan változásokon megy keresztül, ami örömmel tölti el a szívünket. 
Braja teljes erőbedobással azon van, hogy örömet okozzon neked és előre 
vigye a magyar yātrāt.

E két szituáció csak cseppek abból az óceánból, ami elárasztja a yātrānkat 
azáltal, hogy jelen vagy az életünkben. Örökre lekötelezel minket.

Jelentéktelen szolgáid,
Am˙śu Dāsa és Śyāma-pyāri Devī Dāsī

21 

Ādi-śakti Devī Dāsī
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget 
Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget lótuszlábad porának! Minden 
dicsőséget megjelenési napodnak!

tapyante loka-tāpena  sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi  purusasyākhilātmanah

„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 lévő Istenség Legfelsőbb Személyisége imádatának 
legmagasabb rendű formája.”

Erre a gyönyörű versre te hívtad fel a figyelmünket az egyik könyv-
osztó maraton során, próbálva ezzel is arra inspirálni bennünket, hogy 
akarjunk önzetlenebbé válni, és, hogy rájöjjünk arra, hogy milyen is az 
igazi együttérzés és szeretet, amivel örömet tudunk okozni  Krsnának. 
Śrīla Prabhupāda élete a legszebb példa arra, amiről ez a vers szól, te pedig 
ugyanezt a példát adod nekünk tovább.

Tökéletesen leírja, hogy milyen vagy: magadat a háttérbe helyezve foly-
ton azon munkálkodsz, hogy minden egyes lelket közelebb vigyél Krsnához 
és az életedet ajánlva szolgálod a lelki tanítómesteredet. Ez számomra hihe-
tetlenül lelkesítően hat! Felfoghatatlan hogyan teszed mindezt, de nagyon 
jó látni, hogy ilyen módon is lehet létezni ebben az anyagi világban, aho-
gyan te teszed. Nem tudom méltó módon kifejezni, azt, ami bennem van, 
de szerencsére ez a vers tökéletesen leírja azt, amilyennek látlak. Nagyon 
hálás vagyok, hogy próbálhatlak – a magam esetlen módján – szolgálni, és 
amiért megmutatod nekünk, hogy milyen egy igazi tiszta bhakta. 

Nagyon köszönöm, hogy ekkora szeretettel segíted mindannyiunk lelki 
útját!

Jelentéktelen szolgád, 
Ādi-śakti Devī Dāsī
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who are looking for God since long ago. By hearing you they become 
inspired and get faith. And it makes my faith stronger. 

Thank you very much for the opportunity to distribute your books. 
Devotees who read them are very grateful because they help them to 
develop love of God. You inspire me to let go material desires in order to 
fully give my life to Krsna. I’m happy to serve you, 

Your servant, 
Ādīśvarī Devī Dāsī

Adhoksaja Krsna Dāsa 
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
Recently my father asked how to get onto your site. 
He had seen one of your vlogs on Facebook and was immediately com-

pelled to find more. How many other peoples’ lives are you aff ecting? 
How much you are doing to spread Lord Caitanya’s message? 

Purity is the force and this is your quality. So how powerful your infl u-
ence is. 

Your compassion is unmistakable and quite endearing. Such an accom-
plished vaisnava and yet so approachable and unassuming. 

Please keep us always in the corner of your lotus feet.

Your servant,
Adhoksaja Krsna Dāsa
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Bhaktin Ana Matias
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to your lotus feet.

I am writing this off ering little more than a year since I first “met” you 
in one of your vlogs, which some devotee-friend shared on Facebook. 
That short video lasted few minutes but had the power to change my 
life. I often wonder what good deed I may have performed sometime, 
somewhere, for Lord Krsna to grant me the blessing of picking that post 
among dozens I had received that day.

Through your videos and recordings you explained many things to me 
in the months that followed.

I ended up reading about your incredible life and was amazed by your 
dedication and achievements. What to say of your beautiful bhajans?! 
Without even knowing me you became my teacher and my source of 
inspiration, imparting the right words of wisdom whenever they were 
needed.

Believing to have found my spiritual master, and after obtaining your 
kind permission, I looked for Hungary in the map and prepared to meet 
you in person. You were also immensely generous and patient and helped 
organize everything for my stay in Budapest and New Vraja-dhāma. It 
was a short fl ight from Lisbon… but you know Guru Mahārāja, I would 
have traveled to the other side of the planet, if that’s where you were.

I remember being in your presence for the first time, admittedly scared 
but immensely happy for finally being able to pay my obeisances to you. It 
was unbelievable, to see you magnified from a computer screen to being 
seated on the opposite side of the room; what to say of hearing your now 
familiar voice, without the intermediation of speakers? Please, understand 
that these feelings of amazement will probably never go away… so I beg 
your forgiveness, as from time to time I will surely miss the right words 
to address you or forget what I should be doing.

I ended up living among the extraordinary devotees of Hungary for two 
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Mindössze egy év telt el az első lépéstől és már itt is volt Manohara. 
A te inspirációdnak köszönhetően, most itt egy kisfiú, aki nemcsak szü-
lőkre talált a kegyedből, hanem lehetőséget kapott arra, hogy betelje-
süljön a célja az emberi létben való születésének. Mikor megszületett 
sokan még sajnálták a kórházban, hogy milyen szomorú sorsa van, aztán 
a te inspirációd hatásának köszönhetöen most itt üldögél mellettem Śrī 
Vrndāvana-dhāmában. A héten bejártuk vele az univerzum legszentebb 
helyeit, Vrndāvana hét fő templomát (Rādhā-ramanától még egy krikett 
ütőt is kapott :)) , a Govardhana hegyet és a Rādhā-kundát. De a legjobb az 
egészben, hogy amikor hazamegyünk, akkor is a csodálatos Rādhe-Śyāma 
birodalmába megy haza. Minden nap megkaphatja az Isteni Pár darśanáját 
és énekelheti szent nevüket. 

A másik, amit meg szeretnék említeni a Braja és Govinda-priya vis-
szatérése a magyar yātrāba. Onnantól kezdve, hogy eltávolodtak több, 
mint egy évtized telt el. Braja sokmindenen keresztül ment, és sajnos 
volt olyan idő, amikor inkább messzire elkerültük, mert a viselkedése 
teher volt számunkra. Aztán Rādhe-Śyāma megmutatta nekik, hogy amit 
keresnek az nem a Föld másik oldalán van. Ez a fordulat megint egy lehe-
tőséggé vált számunkra, hogy megtapasztaljuk a kegyed. Az események 
arra emlékeztettek, amikor az Úr Nityānanda a kegyében részesítette 
Jagāit és Mādhāit, annak ellenére, hogy ők nem igazán bántak Vele meg-
felelően. Ehhez hasonlóan te nagyon segítőkész voltál Braja felé, pedig 
ő sem a vaisnava etikettnek megfelelően viselkedett egy időben. A ked-
vességed és segítőkészségednek köszönhetően ez a bhakta család most 
olyan változásokon megy keresztül, ami örömmel tölti el a szívünket. 
Braja teljes erőbedobással azon van, hogy örömet okozzon neked és előre 
vigye a magyar yātrāt.

E két szituáció csak cseppek abból az óceánból, ami elárasztja a yātrānkat 
azáltal, hogy jelen vagy az életünkben. Örökre lekötelezel minket.

Jelentéktelen szolgáid,
Am˙śu Dāsa és Śyāma-pyāri Devī Dāsī
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Ādi-śakti Devī Dāsī
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget 
Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget lótuszlábad porának! Minden 
dicsőséget megjelenési napodnak!

tapyante loka-tāpena  sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi  purusasyākhilātmanah

„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 lévő Istenség Legfelsőbb Személyisége imádatának 
legmagasabb rendű formája.”

Erre a gyönyörű versre te hívtad fel a figyelmünket az egyik könyv-
osztó maraton során, próbálva ezzel is arra inspirálni bennünket, hogy 
akarjunk önzetlenebbé válni, és, hogy rájöjjünk arra, hogy milyen is az 
igazi együttérzés és szeretet, amivel örömet tudunk okozni  Krsnának. 
Śrīla Prabhupāda élete a legszebb példa arra, amiről ez a vers szól, te pedig 
ugyanezt a példát adod nekünk tovább.

Tökéletesen leírja, hogy milyen vagy: magadat a háttérbe helyezve foly-
ton azon munkálkodsz, hogy minden egyes lelket közelebb vigyél Krsnához 
és az életedet ajánlva szolgálod a lelki tanítómesteredet. Ez számomra hihe-
tetlenül lelkesítően hat! Felfoghatatlan hogyan teszed mindezt, de nagyon 
jó látni, hogy ilyen módon is lehet létezni ebben az anyagi világban, aho-
gyan te teszed. Nem tudom méltó módon kifejezni, azt, ami bennem van, 
de szerencsére ez a vers tökéletesen leírja azt, amilyennek látlak. Nagyon 
hálás vagyok, hogy próbálhatlak – a magam esetlen módján – szolgálni, és 
amiért megmutatod nekünk, hogy milyen egy igazi tiszta bhakta. 

Nagyon köszönöm, hogy ekkora szeretettel segíted mindannyiunk lelki 
útját!

Jelentéktelen szolgád, 
Ādi-śakti Devī Dāsī
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weeks and, despite my initial ignorance and unfamiliarity with temple 
rules, I was allowed to experience “full time” Krsna Consciousness and 
even do service for you. Thank you!

From every devotee I talked to I heard the most beautiful praises to 
your person, which reminded me of an episode that took place some years 
ago here in Lisbon, during Śrīla Prabhupāda’s Vyāsa-pūjā. Among the 
devotees was a young man from Brazil who had met the “Hare Krishnas” 
recently and started attending the temple. After almost everyone had 
presented their off ering, he raised his hand to speak. I can’t remember the 
exact words but he humbly admitted to know absolutely nothing about 
Śrīla Prabhupāda beforehand. Nonetheless, he believed it was possible to 
evaluate someone by what others said of him and, taking into account 
all the remarkable things he had just heard, his conclusion was that Śrīla 
Prabhupāda was the most extraordinary person. 

And, dear Guru Mahārāja, so are you! And I am deeply sorry because 
my words of appreciation stand very far from what I want to convey.

You are a true blessing for this world and the Sweet Lord, for some 
reason, permitted me to benefit from your mercy. I pray to Rādhā-Śyāma 
to allow me to contribute to Śrīla Prabhupāda’s mission by serving you, 
doesnt matter how or where I am. And if, for some remote reason, you 
are just a little bit pleased with my service, then I know Lord Krsna will 
be pleased too.

Deeply grateful, your humble servant,
Bhaktin Ana Matias
Lisbon

Ānanda Caitanya Dāsa
Dearest Guru Mahārāja, 

Please accept my humblest obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to your moonshine lotus feet, which are my one and only shelter. 
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Kedves Guru Mahārāja, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
sokszor közvetlenül is szolgálhatunk téged és instrukciókat is kaphatunk 
tőled, társulhatunk veled. Szeretném ezt mindig értékelni, és tudatos lenni 
erről. Szeretném ezt a legjobban kihasználni, amennyire az időm engedi. 
Remélem, hogy még sokáig érezhetjük ezt a lelki erőt és inspirációt, még 
akkor is, ha te személyesen sokszor nem vagy jelen, hanem az instrukcióid 
és utasításaid révén kapunk lelkesedést, és így jutunk a te társaságodba, 
azáltal, hogy követjük azokat. Ugyanakkor azt is szeretném megköszönni 
neked ezen a napon, hogy képessé váltam felismerni, mennyire fontos 
a másokért való felelősségvállalás és áldozathozatal jelentősége ebben 
a világban. Azt, hogy a példádon keresztül legyőzhetjük az önzőségünket 
és a kényelmet, tanulhatunk türelmet, hogy másokért tehessünk valamit 
a lelki jobbulása érdekében.

Elesett szolgád lótuszlábaid porában,
Ācārya-ratna Dāsa

Ādīśvarī Devī Dāsī 
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda, all 
glories to you! 

I would like to thank you for helping me to develop those qualities 
which are necessary to restore my relationships with Krsna. You are an 
example of elevated Vaishnavas from Śrīla Prabhupāda’s books. When 
I study these books your image naturally appears in my mind and I can 
easier see that this knowledge can be practically performed. You are amaz-
ing in time management. My relationships with time can be described 
very simply: I made an appointment and I failed to come. But because 
of you I come more often. You are an example of compassion for people, 
who are very much attached to matter and think that only rascals and 
weak people care about God. By your mercy I more often meet people 
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Ācārya-ratna Dāsa 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta a szememet. Tiszteletteljes hódolatomat aján-
lom neki.”

Nagyon örülök, hogy újra köszönthetlek téged ezen a különleges napon. 
Bármikor, amikor a társaságodban lehetek az mindig nagy lelkesedés tölt 
el, és ez a társulás Krsna-tudat végzésére inspirál, úgy árad belőled a tiszta 
odaadó szolgálat.

Most már két éve vagyok osztályfőnök abban az iskolában, ahol tanítok. 
Huszonnyolc diákért vállalok valamilyen felelősséget, de látom, hogy ez is 
milyen óriási terhet ró az emberre. Pedig sokszor ez a felelősség egysze-
rűen csak adminisztratív. Ugyanakkor mindig törekszem, hogy valami-
lyen pluszt kapjanak ezek a tinédzserek az életük ezen szakaszában. Sok 
olyan helyzet van, általában a megszokott tanítási renden kívül, amelyben 
nekem feladatot kell adnom nekik, és cserébe valamilyen eredményt is 
elvárok, hogy az, amit megbeszélünk, meg is történjen. Látom, hogy ezt 
erőszakkal nem lehet megoldani. Inspirálni, lelkesíteni, motiválni kell 
őket, hogy elvégezzék a rájuk bízott feladatokat. Nagyon nehéz a mai 
fiatalokban feltüzelni a lelkesedést bármi iránt, ami számukra kívülről 
érkezik és idegen tőlük, vagy akár ellenkezik a természetükkel. Ilyenkor is 
gondolok rád, hogy te olyan egyszerűen, a tiszta személyedből fakadóan, 
átragasztod az emberekre a lelkesedést, bármilyen nehéz feladatról is 
legyen szó. És ilyenkor látom a te dicsőségedet is, hogy mekkora erő van 
benned, hogy más embereknek is át tudod adni a saját lelkesedésed egy 
darabját, legyenek azok akár bizonytalan érdeklődők, kezdők vagy éppen 
lelkesedésüket vesztett bhakták.
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On this most auspicious day of your 70th Vyāsa-pūjā Guru Mahārāja, 
I would like to focus on your unique contribution to the preaching arena 
that has emerged over the past couple of years and wowed the ISKCON 
world, and beyond. 

Anyone who has been involved in preaching Krsna consciousness 
knows that in this age of Kali, it is no easy task to bring people to the 
Lord’s lotus feet. Especially when it comes to devoting oneself to a rela-
tively high commitment faith such as Krsna consciousness. And indeed, 
as materialistic values and degradation deepen, it becomes increasingly 
painstaking to persuade people of the futility of their ways and the need 
for spiritual upliftment. 

Of course these trends come as no surprise. As the sages of Naimisāranya 
point out to Sūta Gosvāmī in SBh 1.1.10:

prāyenālpāyusah sabhya
kalāv asmin yuge janāh

mandāh sumanda-matayo
manda-bhāgyā hy upadrutāh

“O learned one, in this iron Age of Kali men almost always have but 
short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky and, above 
all, always disturbed.”

So the predicament is stark. The people of this age are so unqualified 
in so many ways. They are obsessed with the temporary and many decry 
that which is eternal – all things godly. The fastest growing faith system 
is atheism/materialism. And even when it comes to spiritual practice, 
most are lazy or indiff erent, hence the proliferation of various forms of 
yoga and meditation that are generally heavily watered-down versions, 
or downright perversions, of the original Vedic wisdom. Furthermore, 
the spiritual landscape is such a confusing one for the average aspirant, 
with all sorts of gurus and yogis pedalling a plethora of brands of pseudo-
spiritualism.

Seeing the terrible and degraded situation of our times, dear Guru 
Mahārāja, you have taken to a method of preaching that addresses the 
fundamental needs of modern society in a way that is accessible to today’s 
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Ācārya-ratna Dāsa 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta a szememet. Tiszteletteljes hódolatomat aján-
lom neki.”

Nagyon örülök, hogy újra köszönthetlek téged ezen a különleges napon. 
Bármikor, amikor a társaságodban lehetek az mindig nagy lelkesedés tölt 
el, és ez a társulás Krsna-tudat végzésére inspirál, úgy árad belőled a tiszta 
odaadó szolgálat.

Most már két éve vagyok osztályfőnök abban az iskolában, ahol tanítok. 
Huszonnyolc diákért vállalok valamilyen felelősséget, de látom, hogy ez is 
milyen óriási terhet ró az emberre. Pedig sokszor ez a felelősség egysze-
rűen csak adminisztratív. Ugyanakkor mindig törekszem, hogy valami-
lyen pluszt kapjanak ezek a tinédzserek az életük ezen szakaszában. Sok 
olyan helyzet van, általában a megszokott tanítási renden kívül, amelyben 
nekem feladatot kell adnom nekik, és cserébe valamilyen eredményt is 
elvárok, hogy az, amit megbeszélünk, meg is történjen. Látom, hogy ezt 
erőszakkal nem lehet megoldani. Inspirálni, lelkesíteni, motiválni kell 
őket, hogy elvégezzék a rájuk bízott feladatokat. Nagyon nehéz a mai 
fiatalokban feltüzelni a lelkesedést bármi iránt, ami számukra kívülről 
érkezik és idegen tőlük, vagy akár ellenkezik a természetükkel. Ilyenkor is 
gondolok rád, hogy te olyan egyszerűen, a tiszta személyedből fakadóan, 
átragasztod az emberekre a lelkesedést, bármilyen nehéz feladatról is 
legyen szó. És ilyenkor látom a te dicsőségedet is, hogy mekkora erő van 
benned, hogy más embereknek is át tudod adni a saját lelkesedésed egy 
darabját, legyenek azok akár bizonytalan érdeklődők, kezdők vagy éppen 
lelkesedésüket vesztett bhakták.

31 

On this most auspicious day of your 70th Vyāsa-pūjā Guru Mahārāja, 
I would like to focus on your unique contribution to the preaching arena 
that has emerged over the past couple of years and wowed the ISKCON 
world, and beyond. 

Anyone who has been involved in preaching Krsna consciousness 
knows that in this age of Kali, it is no easy task to bring people to the 
Lord’s lotus feet. Especially when it comes to devoting oneself to a rela-
tively high commitment faith such as Krsna consciousness. And indeed, 
as materialistic values and degradation deepen, it becomes increasingly 
painstaking to persuade people of the futility of their ways and the need 
for spiritual upliftment. 

Of course these trends come as no surprise. As the sages of Naimisāranya 
point out to Sūta Gosvāmī in SBh 1.1.10:

prāyenālpāyusah sabhya
kalāv asmin yuge janāh

mandāh sumanda-matayo
manda-bhāgyā hy upadrutāh

“O learned one, in this iron Age of Kali men almost always have but 
short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky and, above 
all, always disturbed.”

So the predicament is stark. The people of this age are so unqualified 
in so many ways. They are obsessed with the temporary and many decry 
that which is eternal – all things godly. The fastest growing faith system 
is atheism/materialism. And even when it comes to spiritual practice, 
most are lazy or indiff erent, hence the proliferation of various forms of 
yoga and meditation that are generally heavily watered-down versions, 
or downright perversions, of the original Vedic wisdom. Furthermore, 
the spiritual landscape is such a confusing one for the average aspirant, 
with all sorts of gurus and yogis pedalling a plethora of brands of pseudo-
spiritualism.

Seeing the terrible and degraded situation of our times, dear Guru 
Mahārāja, you have taken to a method of preaching that addresses the 
fundamental needs of modern society in a way that is accessible to today’s 
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masses, but at the same time carefully preserves the timeless wisdom that 
is the heritage of our spiritual forefathers. 

This is a careful art, as Śrīla Prabhupāda delineates in his famous pur-
port to SBh 1.4.1: “Personal realization does not mean that one should, 
out of vanity, attempt to show one’s own learning by trying to surpass the 
previous ācārya. He must have full confidence in the previous ācārya, and 
at the same time he must realize the subject matter so nicely that he can 
present the matter for the particular circumstances in a suitable manner. 
The original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning 
should be screwed out of it, yet it should be presented in an interesting 
manner for the understanding of the audience. This is called realization.”

You have traversed the path expertly Guru Mahārāja. Through your 
online preaching, namely the vlogs, you are attracting the masses (over 
90M views in total at the time of writing, March 2019) with your fl air, 
clarity and purity, but at the same time staying true to the message of “the 
previous ācārya,” Śrīla Prabhupāda. You are giving the same substance, 
just with a diff erent form. Like an expert alchemist, you have formulated 
a pill that the everyday man can more easily swallow. The consummate 
fashion with which you have done this Guru Mahārāja requires, as indi-
cated in the purport by Śrīla Prabhupāda, a depth of realisation as well 
as genuine dedication to the Founder Ācārya. 

However, characteristically result-oriented, just like Śrīla Prabhupāda, 
you have not just stopped at a few videos. Follow-up events, courses and 
a team of expert disciples to support the preaching, is already leading to 
some wonderful fruits being borne. Sincere seekers are now practising 
Krsna consciousness, and quality people are coming forward to support 
the mission. And no doubt so much more is in store…

I watch from afar, in awe of my glorious Spiritual Master. How fortu-
nate I am to be connected to you. 

Were I an expert in Sanskrit and qualified to do so, I would include 
an addendum to Viśvanātha Cakravarti Thākura’s Gurvāstakam which 
we sing every morning; a ninth (or tenth) verse describing your wonder-
ful preaching activities and eff orts to bring lost souls back to the lotus 
feet of Rādhā-Śyāma. From distributing books to building temples and 
establishing dhamas, and from ecstatic classes and kīrtanas to personal 
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származó más, hamis elképzelések! Ahhoz is kérem, a kegyed, hogy meg 
tudjak tanulni tisztelni mindenkit és magamnak viszonzásul ne várjak 
tiszteletet cserébe! S kérlek, add az áldásaid, hogy megtanuljam igazán 
értékelni a szent nevet és a san˙kīrtana mozgalmat! Ezt az egyedül álló 
lehetőséget, hogy mindezt a tanítványodként érhessem el!

Kegyedben bizva és tőlem tellhető legnagyobb alázattal, erőtlen szolgád, 
Abhilāsa Devī Dāsī

Abhinanda Dāsa
The light is looking for its way
The material darkness through the many envelopes
The light is looking for its way
to give an eye to who doesn’t see
The light is looking for its way
There should be no distance to reach God
The light is looking for its way
The proud and envious dark
The light is looking for its way
It is nothing more than a promise to the heart
The light is looking for its way
Leaning on the lie about the lie
The light is looking for its way
Changing the image of the world
The light is looking for its way
Let it be water in the cup
The light is looking for its way
Giving good reason for happiness

Abhinanda Dāsa
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masses, but at the same time carefully preserves the timeless wisdom that 
is the heritage of our spiritual forefathers. 

This is a careful art, as Śrīla Prabhupāda delineates in his famous pur-
port to SBh 1.4.1: “Personal realization does not mean that one should, 
out of vanity, attempt to show one’s own learning by trying to surpass the 
previous ācārya. He must have full confidence in the previous ācārya, and 
at the same time he must realize the subject matter so nicely that he can 
present the matter for the particular circumstances in a suitable manner. 
The original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning 
should be screwed out of it, yet it should be presented in an interesting 
manner for the understanding of the audience. This is called realization.”

You have traversed the path expertly Guru Mahārāja. Through your 
online preaching, namely the vlogs, you are attracting the masses (over 
90M views in total at the time of writing, March 2019) with your fl air, 
clarity and purity, but at the same time staying true to the message of “the 
previous ācārya,” Śrīla Prabhupāda. You are giving the same substance, 
just with a diff erent form. Like an expert alchemist, you have formulated 
a pill that the everyday man can more easily swallow. The consummate 
fashion with which you have done this Guru Mahārāja requires, as indi-
cated in the purport by Śrīla Prabhupāda, a depth of realisation as well 
as genuine dedication to the Founder Ācārya. 

However, characteristically result-oriented, just like Śrīla Prabhupāda, 
you have not just stopped at a few videos. Follow-up events, courses and 
a team of expert disciples to support the preaching, is already leading to 
some wonderful fruits being borne. Sincere seekers are now practising 
Krsna consciousness, and quality people are coming forward to support 
the mission. And no doubt so much more is in store…

I watch from afar, in awe of my glorious Spiritual Master. How fortu-
nate I am to be connected to you. 

Were I an expert in Sanskrit and qualified to do so, I would include 
an addendum to Viśvanātha Cakravarti Thākura’s Gurvāstakam which 
we sing every morning; a ninth (or tenth) verse describing your wonder-
ful preaching activities and eff orts to bring lost souls back to the lotus 
feet of Rādhā-Śyāma. From distributing books to building temples and 
establishing dhamas, and from ecstatic classes and kīrtanas to personal 
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származó más, hamis elképzelések! Ahhoz is kérem, a kegyed, hogy meg 
tudjak tanulni tisztelni mindenkit és magamnak viszonzásul ne várjak 
tiszteletet cserébe! S kérlek, add az áldásaid, hogy megtanuljam igazán 
értékelni a szent nevet és a san˙kīrtana mozgalmat! Ezt az egyedül álló 
lehetőséget, hogy mindezt a tanítványodként érhessem el!

Kegyedben bizva és tőlem tellhető legnagyobb alázattal, erőtlen szolgád, 
Abhilāsa Devī Dāsī

Abhinanda Dāsa
The light is looking for its way
The material darkness through the many envelopes
The light is looking for its way
to give an eye to who doesn’t see
The light is looking for its way
There should be no distance to reach God
The light is looking for its way
The proud and envious dark
The light is looking for its way
It is nothing more than a promise to the heart
The light is looking for its way
Leaning on the lie about the lie
The light is looking for its way
Changing the image of the world
The light is looking for its way
Let it be water in the cup
The light is looking for its way
Giving good reason for happiness

Abhinanda Dāsa
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nekünk, hogy tisztán lássunk újra. De sokszor nem becsüljük, és nem 
vesszük eléggé komolyan a lelki életet de te újra, és újra felnyitod a sze-
münket. Ebben a világban csak az Úr bhaktáira lehet számítani e téren. 
Ez számunkra igazi segítség, és ez áldozatokkal jár bizonyára.

prānaih svaih prāninah pānti
sādhavah ksana-bhan˙guraih

baddha-vairesu bhūtesu
mohitesv ātma-māyayā

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége illuzórikus energiájától megtévesztve 
az emberek örökké ellenségeskednek egymással. A bhakták azonban még 
saját mulandó életüket is kockára téve igyekeznek megmenteni őket. 
(SB.8.7.39)

Ez a te támogatásod és áldásod számunkra, hogy nagy erőfeszítések, 
és kockázatok árán viszel az úton minket. Elnyered számunkra az Isten-
ség Legfelsőbb Személyisége figyelmét. Erre a csodálatos tulajdonságra 
tanítasz minket, hogy miközben más élőlények megmentésén dolgozunk, 
eközben mi magunk hogyan válljunk megvalósított személyekké.

Nagyon hálás vagyok neked, mert egy új lehetőséget adtál, hogy megíz-
leljem miről is szól az élet. A szereteted egy parányi cseppjéért imátkozom 
amit a kegyedből hátha sikerül elérnem az életben. Próbálok emlékezni 
minden pillanatban, hogy a te Lótuszlábad szolgálata az jelenti az életet 
számomra.

Köszönöm szépen, hogy azon fáradozol, hogy Krsna-tudatossá váljunk.
Hare Krsna.

Jelentéktelen szolgád, 
Āryadeva Dāsa
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care and attention, you have taught us by your own example that Krsna 
consciousness involves not just inspiration but also perspiration. You 
have given your life to tirelessly spreading the Holy Names far and wide 
and thus bringing about a “revolution in the impious lives of this world’s 
misdirected civilization. (SBh 1.5.11)” What an illustrious career. Genera-
tions to come will sing your glories. Vande guroh śrī-caranāravindam!

Begging to remain in the dust of your lotus feet…

Your aspiring servant,
Ānanda Caitanya Dāsa
Hungary

Ānanda Vrndāvana Dāsa
Kedves Guru Maharja!

Kérlek, fogadd tiszteletetelejs hodolatomat! Minden dicsőséget neked! 
Minden dícsőséget Śrīla Prabhupādának!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

tvam˙ gopikā vrsaraves tanayāntike ‘si
sevādhikārini guro nija-pāda-padme

dāsyam˙ pradāya kuru mām˙ vraja-kānane śrī-
rādhān˙ghri-sevana-rase sukhinīm˙ sukhābdhau

Śrīla Prabhupāda a Śrīmad-Bhāgavatam 8.20.3 ezt írja.
Bali Mahārāja Prahlāda Mahārāja kegyéből megkapta az odaadó szolgá-

lat magját, s amikor ez a mag nőni kezdett, elnyerte e szolgálat gyümölcsét. 
Odaadással fordult az Úr felé, szeretete miatt elhatározta: „Megadom 
ennek a kis törpe brāhmanának, amit kér tőlem.” Ez a szeretet jele. Bali 
Mahārājára különleges kegy által érte el az odaadó szolgálat legmagasabb 
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rendű tökéletességét. Prahlada Mahārāja áldásnak köszönhetően képes 
volt felajánlani magát az Istenség Legfelsőbb Személyiségének. 

Az ideiglenes birtoklás érzet megzavarja az értelmünket, azt gondol-
ván, hogy van valami, amiről le kell mondanunk. Cānakya Pandita azt 
mondja: bármilye is van az embernek, azt jobb, ha átadja az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségnek, mert majd úgy is mindent hátra kell hagynia 
az idő múlásával. A világban az idő minden kincset elvesz majd az ide-
iglenes tulajdonosaitól. Miért ne tegye elégedetté az ember az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségét azzal a kinccsel, amit úgyis el kell veszítenie? 

Nagyon hálás vagyok, hogy az értékesnek tartott dolgok közül a fia-
talságomból felajánlhattam neked, hogy segíthessem Śrīla Prabhupāda 
misszióját itt Magyországon. Ezt a 20 évet sokan a saját vágyaik, terveik 
beteljesülésre tudják csak használni, mivel nem kapták meg a bhakták 
kegyes társaságát.

Egyszer találkoztam egy Isten testvéreddel könyvosztás közben, aki ezt 
mondta: légy nagyon hálás hogy odaadhattad a fiatalságodat a Krsna-tudat 
terjesztésre, ez különlegessé tesz téged a több ezer más ember között. Most 
még nem érted, de később majd meg fogod.

Most olvastam, hogy Satsvarūpa Dāsa Gosvāmī, hogyan adta oda Śrīla 
Prabhupādának az idején túl minden megtakarított pénzét, pedig nem 
volt gazdag. Később, amikor e tettére vissza gondolt így összegezte e 
cselekedetét.

My life saved.
I gave Him my ticket to hell.
Amikor az ember átad valamit tulajdonainak vélt dolgok közül a lelki 

tanítómesternek, nem pont tudja vagy érti, mi is ennek az értéke, de 
valami báj vagy varázslat hatására elfeledkezünk magunkról, és csak meg-
tesszük. Persze halljuk, hogy fog tisztul a szívünk, csökken a szenvedés, ez 
a kötelességünk és az ember elkezd majd érezni valamit Istennel kapcso-
latban. De idővel, amikor ez tényleg tapasztalható lesz az ember életében, 
csak hálát tud érezni azoknak a bhaktáknak, akik segítettek fentartani 
a lelkesedést benne, amikor sok minden más is megfordult az ember 
fejébe az mellett, hogy folytassa a Krsna tudatot.

Látni lehet a magyar yātrā fejlődését, ahogy védelmed, írányításod alatt 
halad előre. Sok hullám éri ezt a hajót, de a te személyednek köszönhetően, 

47 

Thank you Guru Mahārāja for showing me the real magic of san˙kīrtana, 
the special magic of transforming people’s lives through book distribution. 
Spending ten days on the marathon in Manchester was such an incred-
ible, memorable experience. Each marathon you enthusiastically still go 
out despite your health situation, age and weather conditions, it is truly 
amazing and heart touching. Your compassion and kindness is endless.

You have showered Gopāla-Nāyika, Vraja-Mohinī and Rādhā-Dāmodara 
Prabhu with an abundance of loving blessings and guidance. I pray that 
through these continued blessings they can be steady on their spiritual 
path and serve to the highest standard pleasing you and Śrīla Prabhupāda.

Thank you Guru Mahārāja, for your unlimited kindness.

Your fallen servant,
Anurādhā Devī Dāsī
Watford UK

Āryadeva Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Szeretnélek köszönteni kedves Guru Mahārāja megjelenési napodon!
Egy tanítványnak igazából ez a nap, a saját életének legszerencsésebb 

napja. Belegondolni is szörnyű, hogy ha nincs egy hiteles lelki tanító-
mester, akkor az emberi élet egyáltalán nem élet, csak valami rossz álom.

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, aki a tudás 
fáklyájával felnyitotta a tudatlanság sötétségétől elvakult szememet.

Sűrű sötétség lenne az élet a te jelenléted nélkül. Egy lehetőséget adtál 
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Anurādhā Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
On this most auspicious day of your Vyāsa-pūjā I feel extremely grate-

ful to be here and given the opportunity to express how deeply thankful 
I am, for all you have done for my family and myself.

Due to some wondrous special mercy you have been in our lives for 
more than 30 years.

We were very fortunate as you were our resident sannyasa at the Manor 
and I have many memories of my father talking to you with his challeng-
ing questions and each time getting defeated by your brilliant, precise 
answers. Later in the evening he would say to my mother ‘that man is 
a very intelligent man’. From this point you genuinely became our fam-
ily Guru. Unfortunately, my father had been diagnosed with cancer and 
whilst in the terminal ward in hospital you came to visit him, giving him 
guidance and reading the Bhagavad-gītā to him.

Throughout the years your guidance, mercy and blessings have been 
a true lifeline for me. You are deeply so soft and kind hearted and I truly 
feel so fortunate to have as my spiritual father. You so kindly accepted 
Gan˙gā Mātā as your disciple, always lovingly encouraging her with her 
chanting and reading. Upon her passing you were very kindly present and 
gave blessings for her final rites’ ceremony on the banks of the Gan˙gā. 
I am so deeply grateful for these special moments.

Guru Mahārāja, you have shown us how to lovingly serve your spiritual 
master, by following his instructions and knowing exactly what would 
please him. Your attention to detail in executing your services is just one 
of your unique, wonderful qualities. I pray I can follow instructions and 
practice my sādhana to serve and please you and Śrīla Prabhupāda to the 
best of my abiity.

Thank you Guru Mahārāja for giving us the beautiful writings of all 
your books. They are truly more than windows to the spiritual world, 
they are deeply entrancing in a way that nothing else can compare.
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töretlenül halad előre. Látni lehet, hogy azok a bhakták, akik a küzde-
lemben elfáradtak, hogyan térnek újra vissza, hogy veled tartsanak vissza 
Istenhez. És látni lehet azokat, akik kibírták a hullámokat, hogyan változ-
nak, és válnak éretté, maguk is menedékké mások számára a lelki életben. 

Egy apának nagy boldogságot okoz az, ha a gyerekei között látja, hogy 
többen és többen lelkileg felnőtté válnak, akikre rábízhatja a jövőt. Ez igazi 
ajándék neked, ha az életünk a Krsna-tudat valóságának, hiteleségének 
a bemutatása, hiszen ez érettség fogja tovább vinni az örökségedet, amit 
megosztottál velünk. 

Nagyon kevesen kapják meg, azt a lehetőséget, hogy megtakarított 
vagyonukat, értékeiket vagy idejüket nagy hittel egy olyan szentnek adhas-
sák, aki szent helyeket teremt. Ilyen tettek eredménye a bhakta lelki bank-
számlájára kerül, ami majd, amikor az idő elérkezik, megkaphatja az Úr 
iránti tiszta odaadást.

Vágyaim tetteim miatt elfeledkeztem az Úrral való kapcsolatomról, de 
az Úr együtt érző bhaktáinak köszönhetően végül, én is találkozhattam 
veled. Kedve Guru Mahārāja tanításaiddal, jó kívánságaiddal, imáiddal 
feltárod előttünk az Úrral való kapcsolatunkat, és vággyal töltöd meg 
a szívünket, hogy elfogadhassuk a tiszta odaadószolgálat útját.

Kedves Guru Maharja kérlek áldj meg minket, hogy tanításaidnak egyre 
jobban átadhassuk magunkat, és hogy egymás támaszai legyünk a neked 
végzett felajánlásainkban.

Jelentéktelen szolgád, 
Ānanda Vrndāvana Dāsa

Ānanda-vardhana Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Srī Srī 
Rādhā-Śyāmasundarának, Śrīla Prabhupādának és isteni kegyelmednek!

Újra itt van egy lehetőség hogy kifelyezhessem a hálámat neked, kedves 
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Anurādhā Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
On this most auspicious day of your Vyāsa-pūjā I feel extremely grate-

ful to be here and given the opportunity to express how deeply thankful 
I am, for all you have done for my family and myself.

Due to some wondrous special mercy you have been in our lives for 
more than 30 years.

We were very fortunate as you were our resident sannyasa at the Manor 
and I have many memories of my father talking to you with his challeng-
ing questions and each time getting defeated by your brilliant, precise 
answers. Later in the evening he would say to my mother ‘that man is 
a very intelligent man’. From this point you genuinely became our fam-
ily Guru. Unfortunately, my father had been diagnosed with cancer and 
whilst in the terminal ward in hospital you came to visit him, giving him 
guidance and reading the Bhagavad-gītā to him.

Throughout the years your guidance, mercy and blessings have been 
a true lifeline for me. You are deeply so soft and kind hearted and I truly 
feel so fortunate to have as my spiritual father. You so kindly accepted 
Gan˙gā Mātā as your disciple, always lovingly encouraging her with her 
chanting and reading. Upon her passing you were very kindly present and 
gave blessings for her final rites’ ceremony on the banks of the Gan˙gā. 
I am so deeply grateful for these special moments.

Guru Mahārāja, you have shown us how to lovingly serve your spiritual 
master, by following his instructions and knowing exactly what would 
please him. Your attention to detail in executing your services is just one 
of your unique, wonderful qualities. I pray I can follow instructions and 
practice my sādhana to serve and please you and Śrīla Prabhupāda to the 
best of my abiity.

Thank you Guru Mahārāja for giving us the beautiful writings of all 
your books. They are truly more than windows to the spiritual world, 
they are deeply entrancing in a way that nothing else can compare.
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töretlenül halad előre. Látni lehet, hogy azok a bhakták, akik a küzde-
lemben elfáradtak, hogyan térnek újra vissza, hogy veled tartsanak vissza 
Istenhez. És látni lehet azokat, akik kibírták a hullámokat, hogyan változ-
nak, és válnak éretté, maguk is menedékké mások számára a lelki életben. 

Egy apának nagy boldogságot okoz az, ha a gyerekei között látja, hogy 
többen és többen lelkileg felnőtté válnak, akikre rábízhatja a jövőt. Ez igazi 
ajándék neked, ha az életünk a Krsna-tudat valóságának, hiteleségének 
a bemutatása, hiszen ez érettség fogja tovább vinni az örökségedet, amit 
megosztottál velünk. 

Nagyon kevesen kapják meg, azt a lehetőséget, hogy megtakarított 
vagyonukat, értékeiket vagy idejüket nagy hittel egy olyan szentnek adhas-
sák, aki szent helyeket teremt. Ilyen tettek eredménye a bhakta lelki bank-
számlájára kerül, ami majd, amikor az idő elérkezik, megkaphatja az Úr 
iránti tiszta odaadást.

Vágyaim tetteim miatt elfeledkeztem az Úrral való kapcsolatomról, de 
az Úr együtt érző bhaktáinak köszönhetően végül, én is találkozhattam 
veled. Kedve Guru Mahārāja tanításaiddal, jó kívánságaiddal, imáiddal 
feltárod előttünk az Úrral való kapcsolatunkat, és vággyal töltöd meg 
a szívünket, hogy elfogadhassuk a tiszta odaadószolgálat útját.

Kedves Guru Maharja kérlek áldj meg minket, hogy tanításaidnak egyre 
jobban átadhassuk magunkat, és hogy egymás támaszai legyünk a neked 
végzett felajánlásainkban.

Jelentéktelen szolgád, 
Ānanda Vrndāvana Dāsa

Ānanda-vardhana Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Srī Srī 
Rādhā-Śyāmasundarának, Śrīla Prabhupādának és isteni kegyelmednek!

Újra itt van egy lehetőség hogy kifelyezhessem a hálámat neked, kedves 
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Guru Mahārāja, azért a számtalan értékes dologért amit kapok tőled, 
kezdve a transzcendentális tudással. Ez a tudás olyan a sötét szívemben 
mint egy lámpás, aminek a segítségével a tudatlanság és a szenvedély sűrű 
sötétségét el tudom oszlatni ha megfelelően alkalmazom és személyre 
szólóan értelmezem. Ennek a tudásnak a segítségével képessé válok 
felfogni hogy mi az eredeti azonosságom, ki ez a világ, hogyan működik, mi 
a létezés célja, ki az idő, s hogy ki a létezésük oka, forrása és célja, valamint 
hogy hogyan tudom ezzel a legfelsőbb lénnyel, Śrī Krsnával helyreállítani 
az örök szeretetteljes kapcsolatomat. Ezen tudás birtokában létezésem egy 
csapásra értelmet nyert. A Legfelsőbb Úrral kapcsolatot teremteni csak 
bhaktáin keresztül lehetséges, ezért megteremtetted ennek a lehetőségét 
itt Magyarországon is, Új-Vraja-dhāma és más központok létrehozásával. 
Körülbelül 30 éve hogy ezt megtetted, és ez egy olyan érték, amit senki 
sem fog neked tudni visszafizetni. Pont mostanában meditálok azon, hogy 
ez a bhakta társaság mekkora megfizethetetlen kincs, és ha valakinek 
semmilye sincs, csak ez, akkor mindene meg van, viszont ha rendkívüli 
gazdag, de nincs meg neki a bhakták társasága, akkor semmilye sincsen, 
és igazából végtelenül szegény. E társaság kincsének értékességét nem 
lehet eléggé felmagasztalni. Próbálok mostanában azon meditálni hogy 
milyen értékesek a bhakták, és ezt több féle módon próbálom tenni. Pl. 
felidézem azokat a vyāsa-pūjā leckéidet, amikor kifelyezed hogy mennyire 
szeretnéd itt látni azokat a bhaktákat, akik már nincsenek valamiért 
közöttünk, valamint szoktam meditálni Rādhanāt Mahārāja:”A bhakták 
a legnagyobb kincsünk”című írásából Ganaśyāma baba történetén is, 
aki a házi mūrtijához érkező vendégeket Krsna bensőséges barátjának 
tekintette. 

Most van Isteni megjelenésed 70. évfordulója is, ami azt jelenti hogy 
a világ lakossága 70 éve élvezheti társaságodat, de főleg azok akik érté-
kelni is tudják azt. Lehetőség nyílt kegyedből az emberiség számára 
hogy bekapcsolódhassanak Rādhe-Śyāma örök szolgálatába, s így egy-
más örök társaivá is válhassanak elnyerve örök lelki azonosságukat. 
Ahogy a Nava-vraja-mahimāban írod, Sāksi Gopālának is örök társa a két 
brāhmana, úgy Rādhe-Śyāmának is meg vannak az örök társai és rend-
kívül izgalmas és felemelő dolog részt venni ebben a transzcendentális 
toborzásban és sādhu-san˙gában.
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neked. A reggeli leckén a szent névről beszéltél, hogy Krsnát a bhaktákra 
emlékezteti, hogyha a saját nevét hallja és ez boldoggá teszi. Ez nagyon 
megfogott, szeretném, ha egyszer örömet tudnék okozni Krsnának és 
ugyanígy neked is, hiszen megáldottál a transzcendentális tudással, ami 
nagyon ritka kincs. Csak áldom a jó sorsom, hogy ismerhetlek téged és 
nem vesztem el a világ útvesztőjében. Köszönöm, hogy ismerhetlek és 
remélem, hogy az Úr Krsna jó egészségben tart téged, hogy sokat társul-
hassunk veled. Sok korlátom van sajnos, de bízom abban, hogy egyszer 
megkapom a bhakták áldását, és hogy egyszer elégedett leszel velem. 

śrī-bhagavān uvāca
aham˙ bhakta-parādhīno
hy asvatantra iva dvija

sādhubhir grasta-hrdayo
bhaktair bhakta-jana-priyah

„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége így szólt a brāmanához: Teljes mér-
tékben a bhaktáim kezébe helyezem magam. Az igazság az, hogy egyáltalán 
nem vagyok független. Mivel a szentek mentesek minden anyagi vágytól, 
szívük legbenső zuga az otthonom. Mit is mondhatnék róluk, hiszen még 
azok is nagyon kedvesek Nekem, akik az ő szolgálatukba szegődnek.”(SB. 
9.4.63.)

Kedves Guru Mahārāja! Nagyon remélem, hogy idővel viszonozni tudok 
majd mindent, amit tőled kapok és szépen tudlak szolgálni téged és Śrīla 
Prabhupādát! 

Elesett szolgád, 
Anupāma Devī Dāsī
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láthatóak mint hivatalos követőid, de örülnek ha tőled hallhatnak és tet-
szenek nekik a tanításaid. Ezek a személyek különösen szerencsések, mert 
megtették az első lépéseket azon az úton, hogy szolgálatodba szegődjenek.

Szerencsére én is megkaptam ezt a különleges lehetőséget, és elindul-
tam az úton, de minden pillanatban szükségem van az áldásodra, hogy 
soha ne térjek el, és ez legyen életem egyetlen célja.

Kedves Guru Mahārāja! Olyan erős az anyagi energia, hogy a te kegyed 
nélkül biztosan nem lennék képes végigjárni ezt az utat, ezért ezen a ked-
vező napon egy különleges áldásért folyamodok Hozzád. Kérlek, ne uta-
sítsd vissza a kérésemet! Légy szíves fogadj el örök szolgádnak! Ezt most 
nem csak úgy mondom, tényleg őszintén kérlek erre. Kérlek, biztosítsd 
nekem ezt a lehetőséget, hogy életről életre szolgálhassalak téged! Ez 
hatalmasabb siker annál mintha sok millió kitüntetésben részesítenének, 
vagy akár az Úr Brahmā helyzetébe emelkednék. Ez maga az élet tökéle-
tessége. Kérlek, add meg nekem az erőt és az intelligenciát, hogy ki tudjak 
tartani emellett, és soha ne vezessen félre az anyagi energia, hogy elhitesse 
velem, hogy van ennél tökéletesebb helyzet bárhol a három világban!

Elesett szolgád, 
Antardhī Dāsa

Anupāma Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ismét eljött ez a nap, amikor újra köszönthetlek téged abból az alka-
lomból, hogy eljöttél közénk, és megkaphattuk a társaságod. A veled 
való találkozások és a leckéid hallgatása mindig nagy lelkesedéssel tölt 
el és kihúz a tudatlanságból. Te vagy a fő inspirálója annak, hogy job-
ban törekedjek a lelki élet gyakorlataiban, hogy örömet szerezzek vele 
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Köszönöm hogy Kegyedből én is porszemként része lehetek e szent 
társaságnak.

Remélem még sokáig köztünk maradsz jó egészségben kedves Guru 
Mahārāja!

Jelentéktelen szolgád, 
Ānanda-vardhana Dāsa

Ānandinī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának. Minden dicsőséget lótuszllábaidnak.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Csodálattal és szeretettel gondolok rád és Śrīla Prabhupādára. Most kez-
dem igazán megérteni fáradhatatlan erő feszítéseiteket. Ebben a korban 
ilyen aktivitással szolgálni Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát ember feletti 
dolog. Az Isteni Pár kegye átemel minden fizikai nehézségen, ha valaki 
teljes szívvel átadja magát az Ő szolgálatuknak.

A vrndāvanai gosvāmīk jutnak eszembe, akik fárdhatatlanul szolgál-
ták az Úr Caitanyát. Mindig Krsna szent nevét énekelték, és táncoltak, 
mélyrehatóan tanulmányozták a kinyilatkoztatott szentírásokat, hogy az 
emberiség javára megszilárdítsák a vallás örök elveit. Ékesszólóan dicsőí-
tették az Úr Caitanyát. A feltételekhez kötött lelkeket képesek megtisztí-
tani a bűnös tetteik visszahatásaitól a Govindáról szóló transzcendentális 
dalok záporával. Miközben lemondottan élnek szüntelenül a gopīk Krsna 
iránti szeretetének eksztatikus óceánjába merülnek… Többek közt ezeket 
olvashatjuk a Sad-gosvāmī-astakában.

Ezek a csodálatos tettek mind Nálad is megfigyelhetők. Kedves Guru 
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Mahārāja a célod neked is ugyanaz, mint az övék volt. Ontod a transz-
cendentális megvalósításaidat a könyveidben, amik komoly lelki életedről 
tanúskodnak. Ezekkel az írásaiddal, leckéiddel, tetteiddel biztosítod, hogy 
aki erőfeszítést tesz ezek komoly tanulmányozására, megértve a monda-
nivalójukat feladjanak minden anyagi tettet, és haladjanak rendületlenül 
lelki céljuk felé.

Olyan csodálatos ez! Az egész lényed egy segítőkészség, könyörület 
felénk elesett lelkek felé, akár megérdemeljük, akár nem.

Add a kegyed kérlek, hogy megértsem szavaidat, és fejlődhessek a lelki 
életemben. Te olyan csodálatos személy vagy, boldog vagyok, hogy te vagy 
az én Guru Mahārājám. 

Köszönök minden figyelmed, melyet rám, ostoba szolgádra fordítasz.

Elesett szolgád,
Ānandinī Devī Dāsī

Anan˙ga-ran˙ga Devī Dāsī
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretném megköszönni neked, hogy lehetőségem van a magyar 
bhaktak társaságában szolgálni. 

A Magyarországi Krsna-tudatú Hivők Közössége nagyon alapos és sta-
bil, s a projektjeink is súlyosak: Krsna-völgy Kulturalis Központ, Ételt az 
Életért alapítvány, Bhaktivedanta főiskola. A magyar emberek láthatják, 
hogy Krsna bhaktái hasznos dolgokat csinálnak. Ez nagyon fontos, s ezért 
az emberek hisznek nekünk és tisztelnek minket. Ez nekem is megerősíti 
a hitem és erőt ad, hogy éljek. 

Mielőtt Krsna-völgybe jöttem már bhaktin voltam Oroszorszagban. Volt 
nāma-hattám, s láttam, hogy sok bhaktának volt nehézsége. Sok gondjuk 
volt a családban, a gyerekekkel, a munkával. Még a Krsna-tudatban is 
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Antardhī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Ismét eltelt egy év, és ismét kaptunk egy újabb lehetőséget, hogy kife-
jezzük az irántad érzett hálánkat, és megköszönjük neked mindazt amit 
értünk teszel. 

Mikor a veled való kapcsolatomon meditálok automatikusan az jön 
az elmémbe, hogy te a mesterem vagy és én a szolgád vagyok. Tudom és 
látom, hogy vannak olyan istentestvéreim akik inkább apaként tekinte-
nek rád, vagy egy jóakaró barátjuknak tekintenek téged, de én a magam 
részéről nagyon boldog vagyok, ha a szolgádnak nevezhetem magam.

Az anyagi világban ahol mindenki Úr akar lenni, nem jelent túl nagy 
karriert ha valaki azzal kérkedik, hogy valaki másnak a szolgája. Talán 
még bolondnak is nézik, hogy csak ennyire sikerült jutnia és még büszke 
is rá. A te szolgádnak lenni azonban túl van a leghatalmasabb anyagi sike-
reken. Sokan kaphatnak Nobel díjat, vagy Oszkár díjat, vagy más híres 
kitüntetést, de milyen eredményt érnek el vele?

Ha ezeknek a kitüntetéseknek az eredménye az, hogy az ember még 
felfuvalkodottabbá válik és megfeledkezik az élet valódi céljáról, akkor 
jobban járt volna, ha egyáltalán nem is kapott volna semmilyen elismerést. 

A valódi elismerés az amikor te elfogadsz minket szolgádnak. A tiszta 
bhakták szolgálatával az ember elérhet minden lelki sikert. Ki lenne olyan 
bolond, hogy lemondana a te szolgálatodról és ehelyett azt választaná, 
hogy megpróbáljon valami más módon boldogságot találni ebben az 
anyagi világban? Sajnos a Kali-yuga tele van ilyen ostoba személyekkel! 
te azonban olyan könyörületes vagy, hogy még a legostobább, legeleset-
tebb személyeknek is lehetőséget adsz arra hogy valamilyen szolgálatot 
végezzenek neked. Csupán azzal, hogy értékelik az erőfeszítéseidet, és 
méltányolják a videó üzeneteidet több eredményt érnek el, mintha egész 
életüket jámbor tetteket végezve töltötték volna. És nézik, és méltányol-
ják! Több személytől kaptam már visszajelzést, akik az interneten nem 
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megy, hogy észrevegyem. Persze látok testi változásokat, de biztos a szív-
ből jövő szeretet miatt, nem gondolom jelentősnek. Valójában nem látok 
nagy különbséget aközött, amikor 20 éve megismerhettelek, és a mostani 
állapotod között.

Amikor hallgatom vagy olvasom a beszámolóid az egészségi állapotod-
ról, kicsit röstellem is magam, mert tényleg jobban bele kell gondolnom, 
hogy mekkora erőfeszítést teszel, milyen sokat utazol, és hogy számtalan 
projektben veszel részt, foglalkozol a tanítványaiddal, hihetetlen lelke-
sedéssel prédikálsz, stb. – és mindezt egy 70 éves testben. Szerintem ezt 
még akkor sem tudom igazán átérezni és felfogni, amikor én töltöm be 
majd a 70. évemet (ha egyáltalán meg fog ez történni). Talán érezni fogom 
a testi korlátokat, de azt a lemondást és erőfeszítést, amit te teszel, ahhoz 
sosem fogok tudni viszonyítani.

Az előző gondolathoz visszatérve, azok a bhakták, akik a kezdeti idők-
ben találkoztak veled, biztosan úgy is emlékeznek rád, mint egy fiatal 
testben lévő sannyasi, aki végtelen energiával és odaadással prédikál, és 
indítja el a missziót magyar földön. Itt Vrndāvanában van szerencsém több 
istentestvéreddel találkozni, látni őket, ahogy egymással viszonyulnak. 
Biztosan ők is, és te is úgy látjátok egymást, mint amikor fiatalon csatla-
koztatok, és Śrīla Prabhupāda elégedettsége volt az életetek központja. 
Az azóta eltelt évek bizonyára csak még értékesebbé és szorosabbá ková-
csolják az ilyen lelki szinten szövődött barátságokat, és örök lelkekként, 
lelkes – még ha idős testben is, de – fiatal úttörőként tekintetek egymásra.

Bárcsak az erőfeszítéseid egy kis töredékét tudnám felajánlani neked. 
Bárcsak a hitednek egy cseppjét tudnám érezni a szívemben.
Bárcsak a tudásod egy szeletét tudnám elsajátítani.
Bárcsak az odaadásod egy morzsájával tudnálak szolgálni.
Nagyon köszönök mindent Guru Mahārāja! Sosem tudom meghálálni 

mindazt, amit kaptam tőled… de törekszem.

Szolgád és lányod, 
Añjavatī Devī Dāsī
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nehézségük volt. Azt hiszem talán azért, mert kell, hogy legyen egy komoly 
közösség. Egy személy egy közösségben fejlődik – például Krsna-völgyben. 

Látom, hogy az emberek itt fejlődnek, látom, hogyan válnak tökélete-
sebbé, s látom, hogyan müködik itt a spirituális élet folyamata. 

Ez az te érdemed, és köszönöm neked!
 

Szolgád,
Anan˙ga-ran˙ga Devī Dāsī

Ananta-līlā Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget 
Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget lótuszlábad porának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Szeretnélek szívből köszönteni megjelenési napod alkalmából, és köszöne-
tet mondani neked, hogy még mindig a lótuszlábad menedékében lehetek. 

Számomra felfoghatatlan az a lelki potenciál, amit képviselsz, és olyan 
távol vagyok ettől a tiszta lelki minőségtől, de még ilyen elesett helyzetben 
is feltárul az a kincs, ami a te szívedből árad, és magát Śrī Krsnát képviseli. 

Még a legapróbbnak tűnő dolgok is határtalan értékké válnak, ha kap-
csolatba kerülnek veled. Gondolok itt arra a végtelen lelki skálára, amit 
magyarországi prédikálásoddal indítottál el: hány elesett lelket mentettél 
meg, és hatalmaztál fel azzal, hogy ők is a kiterjedéseiddé váljanak ebben 
a szent misszóban. Aztán lelki otthont teremtettél, Új-Vraja-dhāmát, és 
végül őszinte odaadásod célja és szíved vágya is megjelent a Legcsodála-
tosabb Formában, amit valaha láttam. 

Rādhe-Śyāma miattad jött el, és nyitották meg a lelki világ kapuját, 
hogy bárki beléphessen rajta. De a kódot csak a tiszta bhakták ismerik, 
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megy, hogy észrevegyem. Persze látok testi változásokat, de biztos a szív-
ből jövő szeretet miatt, nem gondolom jelentősnek. Valójában nem látok 
nagy különbséget aközött, amikor 20 éve megismerhettelek, és a mostani 
állapotod között.

Amikor hallgatom vagy olvasom a beszámolóid az egészségi állapotod-
ról, kicsit röstellem is magam, mert tényleg jobban bele kell gondolnom, 
hogy mekkora erőfeszítést teszel, milyen sokat utazol, és hogy számtalan 
projektben veszel részt, foglalkozol a tanítványaiddal, hihetetlen lelke-
sedéssel prédikálsz, stb. – és mindezt egy 70 éves testben. Szerintem ezt 
még akkor sem tudom igazán átérezni és felfogni, amikor én töltöm be 
majd a 70. évemet (ha egyáltalán meg fog ez történni). Talán érezni fogom 
a testi korlátokat, de azt a lemondást és erőfeszítést, amit te teszel, ahhoz 
sosem fogok tudni viszonyítani.

Az előző gondolathoz visszatérve, azok a bhakták, akik a kezdeti idők-
ben találkoztak veled, biztosan úgy is emlékeznek rád, mint egy fiatal 
testben lévő sannyasi, aki végtelen energiával és odaadással prédikál, és 
indítja el a missziót magyar földön. Itt Vrndāvanában van szerencsém több 
istentestvéreddel találkozni, látni őket, ahogy egymással viszonyulnak. 
Biztosan ők is, és te is úgy látjátok egymást, mint amikor fiatalon csatla-
koztatok, és Śrīla Prabhupāda elégedettsége volt az életetek központja. 
Az azóta eltelt évek bizonyára csak még értékesebbé és szorosabbá ková-
csolják az ilyen lelki szinten szövődött barátságokat, és örök lelkekként, 
lelkes – még ha idős testben is, de – fiatal úttörőként tekintetek egymásra.

Bárcsak az erőfeszítéseid egy kis töredékét tudnám felajánlani neked. 
Bárcsak a hitednek egy cseppjét tudnám érezni a szívemben.
Bárcsak a tudásod egy szeletét tudnám elsajátítani.
Bárcsak az odaadásod egy morzsájával tudnálak szolgálni.
Nagyon köszönök mindent Guru Mahārāja! Sosem tudom meghálálni 

mindazt, amit kaptam tőled… de törekszem.

Szolgád és lányod, 
Añjavatī Devī Dāsī

39 

nehézségük volt. Azt hiszem talán azért, mert kell, hogy legyen egy komoly 
közösség. Egy személy egy közösségben fejlődik – például Krsna-völgyben. 

Látom, hogy az emberek itt fejlődnek, látom, hogyan válnak tökélete-
sebbé, s látom, hogyan müködik itt a spirituális élet folyamata. 

Ez az te érdemed, és köszönöm neked!
 

Szolgád,
Anan˙ga-ran˙ga Devī Dāsī

Ananta-līlā Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget 
Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget lótuszlábad porának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Szeretnélek szívből köszönteni megjelenési napod alkalmából, és köszöne-
tet mondani neked, hogy még mindig a lótuszlábad menedékében lehetek. 

Számomra felfoghatatlan az a lelki potenciál, amit képviselsz, és olyan 
távol vagyok ettől a tiszta lelki minőségtől, de még ilyen elesett helyzetben 
is feltárul az a kincs, ami a te szívedből árad, és magát Śrī Krsnát képviseli. 

Még a legapróbbnak tűnő dolgok is határtalan értékké válnak, ha kap-
csolatba kerülnek veled. Gondolok itt arra a végtelen lelki skálára, amit 
magyarországi prédikálásoddal indítottál el: hány elesett lelket mentettél 
meg, és hatalmaztál fel azzal, hogy ők is a kiterjedéseiddé váljanak ebben 
a szent misszóban. Aztán lelki otthont teremtettél, Új-Vraja-dhāmát, és 
végül őszinte odaadásod célja és szíved vágya is megjelent a Legcsodála-
tosabb Formában, amit valaha láttam. 

Rādhe-Śyāma miattad jött el, és nyitották meg a lelki világ kapuját, 
hogy bárki beléphessen rajta. De a kódot csak a tiszta bhakták ismerik, 
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és kizárólag az Ő indokolatlan kegyük által kerülhetünk közelebb hozzá. 
Ez a kód nem titkos, és a kegyedből én is megismerhettem: Hare Krsna 
Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma 
Hare Hare. 

De nélküled sehogyan nem működik ez a kód. Egyszerűen képtelen 
vagyok olyan hangvibrációt kihozni, amiben van őszinteség, tisztaság, 
odaadás, ráadásul türelmetlen és ostoba vagyok, az igazi alázatról pedig 
nem sok fogalmam van. 

A te példamutatásod és lelki tisztaságod segít, hogy ne dobjak el min-
dent, és ne adjam föl az egyetlen kincset, vagyis ennek a kódnak a meg-
fejtését, ami maga az örök lét és boldogság forrása. 

A példádon keresztül megtanítasz az ősi Védák bölcsességére, és arra, 
hogyan kell értékelni, tisztelni, szeretni és jó döntéseket hozni, hogy ne 
emésszen fel a karmám és süllyedjek még mélyebbre a tudatlanság bűzös 
mocsarában. 

Ezek nagyon mély dolgok, és nem tudnám felfogni az értelmüket, sem 
leírni, ha te nem lennél a lelki tanítómesterem.

Most pedig a lelki skála legmagasabb szintjétől Rādhe-Śyāmától sze-
retnék eljutni oda, ami az én kis pirinyó és jelentéktelen életemet bera-
gyogja. Köszönöm, hogy még mindig kaphatom a társulásod nektárját, 
és vigyázol rám, kedves Guru Mahārāja.

Olyan jelentéktelen, ostoba dolgokkal fordultam hozzád, mégis mindig 
meghallgattál, bíztattál, bátorítottál, megerősítetted bennem azt aki, és 
ami vagyok. Szavaid eloszlatják minden kételyem, és feloldják az elmémet 
belepő anyagi blokkokat.

Úgy szeretnélek, legalább egyszer az életben elégedetté tenni, hogy csak 
egy kicsit tudjak viszonozni kegyed végtelen óceánjából. Csak egyetlen 
cseppet! (Persze, ha lehet, akkor többet is! :-) )

Köszönöm, hogy elfogadtál tanítványodnak, és ilyen gyönyörű nevet 
kaphattam, ami mindig mosolyra derít, amikor időhiánnyal küszködök, 
és azt gondolom, hogy reménytelen a helyzetem. Amikor sivárnak és nyo-
masztóan üresnek érzem az életet, ezért egyik szélsőségből a másikba csa-
pongok, pedig valójában Rādhārānī szeretete és sokszínű változatossága 
hiányzik. A lelki hangulat, ami örök és végtelen. Most mindez nagyon távoli 
és rejtett számomra. Ezért is nagyon hálás vagyok, hogy esélyt kaphattam 
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tőled az emlékezés lelki hatalmára, továbbá arra, hogy még ebben az elesett 
helyzetben is kapcsolódhatok Rādhe-Śyāma örök lelki kedvteléseihez. 

Mindig érzem a támogatásodat és sosem fogom elfelejteni, hogy milyen 
szeretettel bántál velem, még akkor is, ha nagyot hibáztam. Hogy milyen 
türelmes vagy, amikor évek elteltével sem tudok változtatni a rossz szo-
kásaimon és megszabadulni az anyagi ragaszkodásaimtól. Neked köszön-
hetem, hogy elkezdhetem a lelki utamat, és azt is, hogy folytathatom. 

Az indokolatlan kegyed és együttérzésed bárkit felszabadíthat, mert te 
vagy a lelki inspiráció, erő és szeretet tiszta, végtelen forrása. Szeretnék 
egyszer én is ilyen Ananta-līlā Devī Dāsī lenni. (Ezt a nevet héberül kell 
olvasni, és ennek a sorrendnek megfelelően szeretném megvalósítani, 
vagyis először igazi Dāsī lenni.) 

Kedves Guru Mahārāja! Csak a te indokolatlan kegyedből érhetek el 
bármilyen fejlődést a lelki életben! Kérlek, adj erőt ahhoz, hogy el tud-
jam fogadni a kegyed, és a társaságodban lehessek szeretett tanítványaid 
körében!

Kívánom, hogy teljesüljön a legtitkosabb lelki vágyad! 
Boldog Születésnapot! :-)

Jelentéktelen szolgád, 
Ananta-līlā Devī Dāsī

Añjavatī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked és 
szeretett lelki tanítómesterednek, Śrīla Prabhupādának!

Csodás napot ünneplünk, kerek 70-ik évfordulóját annak, amikor erre 
a bolygóra érkeztél egy különleges küldetéssel. Bizony nagy szerencse ez 
nekünk, tanítványaidnak, és az egész emberiségnek.

Az én szememben te sosem öregszel, Guru Mahārāja. Általában jó meg-
figyelő vagyok, meglátok dolgokat, de ez az öregedés dolog csak erőltetve 
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és kizárólag az Ő indokolatlan kegyük által kerülhetünk közelebb hozzá. 
Ez a kód nem titkos, és a kegyedből én is megismerhettem: Hare Krsna 
Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma 
Hare Hare. 

De nélküled sehogyan nem működik ez a kód. Egyszerűen képtelen 
vagyok olyan hangvibrációt kihozni, amiben van őszinteség, tisztaság, 
odaadás, ráadásul türelmetlen és ostoba vagyok, az igazi alázatról pedig 
nem sok fogalmam van. 

A te példamutatásod és lelki tisztaságod segít, hogy ne dobjak el min-
dent, és ne adjam föl az egyetlen kincset, vagyis ennek a kódnak a meg-
fejtését, ami maga az örök lét és boldogság forrása. 

A példádon keresztül megtanítasz az ősi Védák bölcsességére, és arra, 
hogyan kell értékelni, tisztelni, szeretni és jó döntéseket hozni, hogy ne 
emésszen fel a karmám és süllyedjek még mélyebbre a tudatlanság bűzös 
mocsarában. 

Ezek nagyon mély dolgok, és nem tudnám felfogni az értelmüket, sem 
leírni, ha te nem lennél a lelki tanítómesterem.

Most pedig a lelki skála legmagasabb szintjétől Rādhe-Śyāmától sze-
retnék eljutni oda, ami az én kis pirinyó és jelentéktelen életemet bera-
gyogja. Köszönöm, hogy még mindig kaphatom a társulásod nektárját, 
és vigyázol rám, kedves Guru Mahārāja.

Olyan jelentéktelen, ostoba dolgokkal fordultam hozzád, mégis mindig 
meghallgattál, bíztattál, bátorítottál, megerősítetted bennem azt aki, és 
ami vagyok. Szavaid eloszlatják minden kételyem, és feloldják az elmémet 
belepő anyagi blokkokat.

Úgy szeretnélek, legalább egyszer az életben elégedetté tenni, hogy csak 
egy kicsit tudjak viszonozni kegyed végtelen óceánjából. Csak egyetlen 
cseppet! (Persze, ha lehet, akkor többet is! :-) )

Köszönöm, hogy elfogadtál tanítványodnak, és ilyen gyönyörű nevet 
kaphattam, ami mindig mosolyra derít, amikor időhiánnyal küszködök, 
és azt gondolom, hogy reménytelen a helyzetem. Amikor sivárnak és nyo-
masztóan üresnek érzem az életet, ezért egyik szélsőségből a másikba csa-
pongok, pedig valójában Rādhārānī szeretete és sokszínű változatossága 
hiányzik. A lelki hangulat, ami örök és végtelen. Most mindez nagyon távoli 
és rejtett számomra. Ezért is nagyon hálás vagyok, hogy esélyt kaphattam 
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tőled az emlékezés lelki hatalmára, továbbá arra, hogy még ebben az elesett 
helyzetben is kapcsolódhatok Rādhe-Śyāma örök lelki kedvteléseihez. 

Mindig érzem a támogatásodat és sosem fogom elfelejteni, hogy milyen 
szeretettel bántál velem, még akkor is, ha nagyot hibáztam. Hogy milyen 
türelmes vagy, amikor évek elteltével sem tudok változtatni a rossz szo-
kásaimon és megszabadulni az anyagi ragaszkodásaimtól. Neked köszön-
hetem, hogy elkezdhetem a lelki utamat, és azt is, hogy folytathatom. 

Az indokolatlan kegyed és együttérzésed bárkit felszabadíthat, mert te 
vagy a lelki inspiráció, erő és szeretet tiszta, végtelen forrása. Szeretnék 
egyszer én is ilyen Ananta-līlā Devī Dāsī lenni. (Ezt a nevet héberül kell 
olvasni, és ennek a sorrendnek megfelelően szeretném megvalósítani, 
vagyis először igazi Dāsī lenni.) 

Kedves Guru Mahārāja! Csak a te indokolatlan kegyedből érhetek el 
bármilyen fejlődést a lelki életben! Kérlek, adj erőt ahhoz, hogy el tud-
jam fogadni a kegyed, és a társaságodban lehessek szeretett tanítványaid 
körében!

Kívánom, hogy teljesüljön a legtitkosabb lelki vágyad! 
Boldog Születésnapot! :-)

Jelentéktelen szolgád, 
Ananta-līlā Devī Dāsī

Añjavatī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked és 
szeretett lelki tanítómesterednek, Śrīla Prabhupādának!

Csodás napot ünneplünk, kerek 70-ik évfordulóját annak, amikor erre 
a bolygóra érkeztél egy különleges küldetéssel. Bizony nagy szerencse ez 
nekünk, tanítványaidnak, és az egész emberiségnek.

Az én szememben te sosem öregszel, Guru Mahārāja. Általában jó meg-
figyelő vagyok, meglátok dolgokat, de ez az öregedés dolog csak erőltetve 
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és kizárólag az Ő indokolatlan kegyük által kerülhetünk közelebb hozzá. 
Ez a kód nem titkos, és a kegyedből én is megismerhettem: Hare Krsna 
Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma 
Hare Hare. 

De nélküled sehogyan nem működik ez a kód. Egyszerűen képtelen 
vagyok olyan hangvibrációt kihozni, amiben van őszinteség, tisztaság, 
odaadás, ráadásul türelmetlen és ostoba vagyok, az igazi alázatról pedig 
nem sok fogalmam van. 

A te példamutatásod és lelki tisztaságod segít, hogy ne dobjak el min-
dent, és ne adjam föl az egyetlen kincset, vagyis ennek a kódnak a meg-
fejtését, ami maga az örök lét és boldogság forrása. 

A példádon keresztül megtanítasz az ősi Védák bölcsességére, és arra, 
hogyan kell értékelni, tisztelni, szeretni és jó döntéseket hozni, hogy ne 
emésszen fel a karmám és süllyedjek még mélyebbre a tudatlanság bűzös 
mocsarában. 

Ezek nagyon mély dolgok, és nem tudnám felfogni az értelmüket, sem 
leírni, ha te nem lennél a lelki tanítómesterem.

Most pedig a lelki skála legmagasabb szintjétől Rādhe-Śyāmától sze-
retnék eljutni oda, ami az én kis pirinyó és jelentéktelen életemet bera-
gyogja. Köszönöm, hogy még mindig kaphatom a társulásod nektárját, 
és vigyázol rám, kedves Guru Mahārāja.

Olyan jelentéktelen, ostoba dolgokkal fordultam hozzád, mégis mindig 
meghallgattál, bíztattál, bátorítottál, megerősítetted bennem azt aki, és 
ami vagyok. Szavaid eloszlatják minden kételyem, és feloldják az elmémet 
belepő anyagi blokkokat.

Úgy szeretnélek, legalább egyszer az életben elégedetté tenni, hogy csak 
egy kicsit tudjak viszonozni kegyed végtelen óceánjából. Csak egyetlen 
cseppet! (Persze, ha lehet, akkor többet is! :-) )

Köszönöm, hogy elfogadtál tanítványodnak, és ilyen gyönyörű nevet 
kaphattam, ami mindig mosolyra derít, amikor időhiánnyal küszködök, 
és azt gondolom, hogy reménytelen a helyzetem. Amikor sivárnak és nyo-
masztóan üresnek érzem az életet, ezért egyik szélsőségből a másikba csa-
pongok, pedig valójában Rādhārānī szeretete és sokszínű változatossága 
hiányzik. A lelki hangulat, ami örök és végtelen. Most mindez nagyon távoli 
és rejtett számomra. Ezért is nagyon hálás vagyok, hogy esélyt kaphattam 
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tőled az emlékezés lelki hatalmára, továbbá arra, hogy még ebben az elesett 
helyzetben is kapcsolódhatok Rādhe-Śyāma örök lelki kedvteléseihez. 

Mindig érzem a támogatásodat és sosem fogom elfelejteni, hogy milyen 
szeretettel bántál velem, még akkor is, ha nagyot hibáztam. Hogy milyen 
türelmes vagy, amikor évek elteltével sem tudok változtatni a rossz szo-
kásaimon és megszabadulni az anyagi ragaszkodásaimtól. Neked köszön-
hetem, hogy elkezdhetem a lelki utamat, és azt is, hogy folytathatom. 

Az indokolatlan kegyed és együttérzésed bárkit felszabadíthat, mert te 
vagy a lelki inspiráció, erő és szeretet tiszta, végtelen forrása. Szeretnék 
egyszer én is ilyen Ananta-līlā Devī Dāsī lenni. (Ezt a nevet héberül kell 
olvasni, és ennek a sorrendnek megfelelően szeretném megvalósítani, 
vagyis először igazi Dāsī lenni.) 

Kedves Guru Mahārāja! Csak a te indokolatlan kegyedből érhetek el 
bármilyen fejlődést a lelki életben! Kérlek, adj erőt ahhoz, hogy el tud-
jam fogadni a kegyed, és a társaságodban lehessek szeretett tanítványaid 
körében!

Kívánom, hogy teljesüljön a legtitkosabb lelki vágyad! 
Boldog Születésnapot! :-)

Jelentéktelen szolgád, 
Ananta-līlā Devī Dāsī

Añjavatī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked és 
szeretett lelki tanítómesterednek, Śrīla Prabhupādának!

Csodás napot ünneplünk, kerek 70-ik évfordulóját annak, amikor erre 
a bolygóra érkeztél egy különleges küldetéssel. Bizony nagy szerencse ez 
nekünk, tanítványaidnak, és az egész emberiségnek.

Az én szememben te sosem öregszel, Guru Mahārāja. Általában jó meg-
figyelő vagyok, meglátok dolgokat, de ez az öregedés dolog csak erőltetve 
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Mahārāja a célod neked is ugyanaz, mint az övék volt. Ontod a transz-
cendentális megvalósításaidat a könyveidben, amik komoly lelki életedről 
tanúskodnak. Ezekkel az írásaiddal, leckéiddel, tetteiddel biztosítod, hogy 
aki erőfeszítést tesz ezek komoly tanulmányozására, megértve a monda-
nivalójukat feladjanak minden anyagi tettet, és haladjanak rendületlenül 
lelki céljuk felé.

Olyan csodálatos ez! Az egész lényed egy segítőkészség, könyörület 
felénk elesett lelkek felé, akár megérdemeljük, akár nem.

Add a kegyed kérlek, hogy megértsem szavaidat, és fejlődhessek a lelki 
életemben. Te olyan csodálatos személy vagy, boldog vagyok, hogy te vagy 
az én Guru Mahārājám. 

Köszönök minden figyelmed, melyet rám, ostoba szolgádra fordítasz.

Elesett szolgád,
Ānandinī Devī Dāsī

Anan˙ga-ran˙ga Devī Dāsī
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretném megköszönni neked, hogy lehetőségem van a magyar 
bhaktak társaságában szolgálni. 

A Magyarországi Krsna-tudatú Hivők Közössége nagyon alapos és sta-
bil, s a projektjeink is súlyosak: Krsna-völgy Kulturalis Központ, Ételt az 
Életért alapítvány, Bhaktivedanta főiskola. A magyar emberek láthatják, 
hogy Krsna bhaktái hasznos dolgokat csinálnak. Ez nagyon fontos, s ezért 
az emberek hisznek nekünk és tisztelnek minket. Ez nekem is megerősíti 
a hitem és erőt ad, hogy éljek. 

Mielőtt Krsna-völgybe jöttem már bhaktin voltam Oroszorszagban. Volt 
nāma-hattám, s láttam, hogy sok bhaktának volt nehézsége. Sok gondjuk 
volt a családban, a gyerekekkel, a munkával. Még a Krsna-tudatban is 
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Antardhī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Ismét eltelt egy év, és ismét kaptunk egy újabb lehetőséget, hogy kife-
jezzük az irántad érzett hálánkat, és megköszönjük neked mindazt amit 
értünk teszel. 

Mikor a veled való kapcsolatomon meditálok automatikusan az jön 
az elmémbe, hogy te a mesterem vagy és én a szolgád vagyok. Tudom és 
látom, hogy vannak olyan istentestvéreim akik inkább apaként tekinte-
nek rád, vagy egy jóakaró barátjuknak tekintenek téged, de én a magam 
részéről nagyon boldog vagyok, ha a szolgádnak nevezhetem magam.

Az anyagi világban ahol mindenki Úr akar lenni, nem jelent túl nagy 
karriert ha valaki azzal kérkedik, hogy valaki másnak a szolgája. Talán 
még bolondnak is nézik, hogy csak ennyire sikerült jutnia és még büszke 
is rá. A te szolgádnak lenni azonban túl van a leghatalmasabb anyagi sike-
reken. Sokan kaphatnak Nobel díjat, vagy Oszkár díjat, vagy más híres 
kitüntetést, de milyen eredményt érnek el vele?

Ha ezeknek a kitüntetéseknek az eredménye az, hogy az ember még 
felfuvalkodottabbá válik és megfeledkezik az élet valódi céljáról, akkor 
jobban járt volna, ha egyáltalán nem is kapott volna semmilyen elismerést. 

A valódi elismerés az amikor te elfogadsz minket szolgádnak. A tiszta 
bhakták szolgálatával az ember elérhet minden lelki sikert. Ki lenne olyan 
bolond, hogy lemondana a te szolgálatodról és ehelyett azt választaná, 
hogy megpróbáljon valami más módon boldogságot találni ebben az 
anyagi világban? Sajnos a Kali-yuga tele van ilyen ostoba személyekkel! 
te azonban olyan könyörületes vagy, hogy még a legostobább, legeleset-
tebb személyeknek is lehetőséget adsz arra hogy valamilyen szolgálatot 
végezzenek neked. Csupán azzal, hogy értékelik az erőfeszítéseidet, és 
méltányolják a videó üzeneteidet több eredményt érnek el, mintha egész 
életüket jámbor tetteket végezve töltötték volna. És nézik, és méltányol-
ják! Több személytől kaptam már visszajelzést, akik az interneten nem 
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megy, hogy észrevegyem. Persze látok testi változásokat, de biztos a szív-
ből jövő szeretet miatt, nem gondolom jelentősnek. Valójában nem látok 
nagy különbséget aközött, amikor 20 éve megismerhettelek, és a mostani 
állapotod között.

Amikor hallgatom vagy olvasom a beszámolóid az egészségi állapotod-
ról, kicsit röstellem is magam, mert tényleg jobban bele kell gondolnom, 
hogy mekkora erőfeszítést teszel, milyen sokat utazol, és hogy számtalan 
projektben veszel részt, foglalkozol a tanítványaiddal, hihetetlen lelke-
sedéssel prédikálsz, stb. – és mindezt egy 70 éves testben. Szerintem ezt 
még akkor sem tudom igazán átérezni és felfogni, amikor én töltöm be 
majd a 70. évemet (ha egyáltalán meg fog ez történni). Talán érezni fogom 
a testi korlátokat, de azt a lemondást és erőfeszítést, amit te teszel, ahhoz 
sosem fogok tudni viszonyítani.

Az előző gondolathoz visszatérve, azok a bhakták, akik a kezdeti idők-
ben találkoztak veled, biztosan úgy is emlékeznek rád, mint egy fiatal 
testben lévő sannyasi, aki végtelen energiával és odaadással prédikál, és 
indítja el a missziót magyar földön. Itt Vrndāvanában van szerencsém több 
istentestvéreddel találkozni, látni őket, ahogy egymással viszonyulnak. 
Biztosan ők is, és te is úgy látjátok egymást, mint amikor fiatalon csatla-
koztatok, és Śrīla Prabhupāda elégedettsége volt az életetek központja. 
Az azóta eltelt évek bizonyára csak még értékesebbé és szorosabbá ková-
csolják az ilyen lelki szinten szövődött barátságokat, és örök lelkekként, 
lelkes – még ha idős testben is, de – fiatal úttörőként tekintetek egymásra.

Bárcsak az erőfeszítéseid egy kis töredékét tudnám felajánlani neked. 
Bárcsak a hitednek egy cseppjét tudnám érezni a szívemben.
Bárcsak a tudásod egy szeletét tudnám elsajátítani.
Bárcsak az odaadásod egy morzsájával tudnálak szolgálni.
Nagyon köszönök mindent Guru Mahārāja! Sosem tudom meghálálni 

mindazt, amit kaptam tőled… de törekszem.

Szolgád és lányod, 
Añjavatī Devī Dāsī
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nehézségük volt. Azt hiszem talán azért, mert kell, hogy legyen egy komoly 
közösség. Egy személy egy közösségben fejlődik – például Krsna-völgyben. 

Látom, hogy az emberek itt fejlődnek, látom, hogyan válnak tökélete-
sebbé, s látom, hogyan müködik itt a spirituális élet folyamata. 

Ez az te érdemed, és köszönöm neked!
 

Szolgád,
Anan˙ga-ran˙ga Devī Dāsī

Ananta-līlā Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget 
Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget lótuszlábad porának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Szeretnélek szívből köszönteni megjelenési napod alkalmából, és köszöne-
tet mondani neked, hogy még mindig a lótuszlábad menedékében lehetek. 

Számomra felfoghatatlan az a lelki potenciál, amit képviselsz, és olyan 
távol vagyok ettől a tiszta lelki minőségtől, de még ilyen elesett helyzetben 
is feltárul az a kincs, ami a te szívedből árad, és magát Śrī Krsnát képviseli. 

Még a legapróbbnak tűnő dolgok is határtalan értékké válnak, ha kap-
csolatba kerülnek veled. Gondolok itt arra a végtelen lelki skálára, amit 
magyarországi prédikálásoddal indítottál el: hány elesett lelket mentettél 
meg, és hatalmaztál fel azzal, hogy ők is a kiterjedéseiddé váljanak ebben 
a szent misszóban. Aztán lelki otthont teremtettél, Új-Vraja-dhāmát, és 
végül őszinte odaadásod célja és szíved vágya is megjelent a Legcsodála-
tosabb Formában, amit valaha láttam. 

Rādhe-Śyāma miattad jött el, és nyitották meg a lelki világ kapuját, 
hogy bárki beléphessen rajta. De a kódot csak a tiszta bhakták ismerik, 
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Mahārāja a célod neked is ugyanaz, mint az övék volt. Ontod a transz-
cendentális megvalósításaidat a könyveidben, amik komoly lelki életedről 
tanúskodnak. Ezekkel az írásaiddal, leckéiddel, tetteiddel biztosítod, hogy 
aki erőfeszítést tesz ezek komoly tanulmányozására, megértve a monda-
nivalójukat feladjanak minden anyagi tettet, és haladjanak rendületlenül 
lelki céljuk felé.

Olyan csodálatos ez! Az egész lényed egy segítőkészség, könyörület 
felénk elesett lelkek felé, akár megérdemeljük, akár nem.

Add a kegyed kérlek, hogy megértsem szavaidat, és fejlődhessek a lelki 
életemben. Te olyan csodálatos személy vagy, boldog vagyok, hogy te vagy 
az én Guru Mahārājám. 

Köszönök minden figyelmed, melyet rám, ostoba szolgádra fordítasz.

Elesett szolgád,
Ānandinī Devī Dāsī

Anan˙ga-ran˙ga Devī Dāsī
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretném megköszönni neked, hogy lehetőségem van a magyar 
bhaktak társaságában szolgálni. 

A Magyarországi Krsna-tudatú Hivők Közössége nagyon alapos és sta-
bil, s a projektjeink is súlyosak: Krsna-völgy Kulturalis Központ, Ételt az 
Életért alapítvány, Bhaktivedanta főiskola. A magyar emberek láthatják, 
hogy Krsna bhaktái hasznos dolgokat csinálnak. Ez nagyon fontos, s ezért 
az emberek hisznek nekünk és tisztelnek minket. Ez nekem is megerősíti 
a hitem és erőt ad, hogy éljek. 

Mielőtt Krsna-völgybe jöttem már bhaktin voltam Oroszorszagban. Volt 
nāma-hattám, s láttam, hogy sok bhaktának volt nehézsége. Sok gondjuk 
volt a családban, a gyerekekkel, a munkával. Még a Krsna-tudatban is 
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Antardhī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Ismét eltelt egy év, és ismét kaptunk egy újabb lehetőséget, hogy kife-
jezzük az irántad érzett hálánkat, és megköszönjük neked mindazt amit 
értünk teszel. 

Mikor a veled való kapcsolatomon meditálok automatikusan az jön 
az elmémbe, hogy te a mesterem vagy és én a szolgád vagyok. Tudom és 
látom, hogy vannak olyan istentestvéreim akik inkább apaként tekinte-
nek rád, vagy egy jóakaró barátjuknak tekintenek téged, de én a magam 
részéről nagyon boldog vagyok, ha a szolgádnak nevezhetem magam.

Az anyagi világban ahol mindenki Úr akar lenni, nem jelent túl nagy 
karriert ha valaki azzal kérkedik, hogy valaki másnak a szolgája. Talán 
még bolondnak is nézik, hogy csak ennyire sikerült jutnia és még büszke 
is rá. A te szolgádnak lenni azonban túl van a leghatalmasabb anyagi sike-
reken. Sokan kaphatnak Nobel díjat, vagy Oszkár díjat, vagy más híres 
kitüntetést, de milyen eredményt érnek el vele?

Ha ezeknek a kitüntetéseknek az eredménye az, hogy az ember még 
felfuvalkodottabbá válik és megfeledkezik az élet valódi céljáról, akkor 
jobban járt volna, ha egyáltalán nem is kapott volna semmilyen elismerést. 

A valódi elismerés az amikor te elfogadsz minket szolgádnak. A tiszta 
bhakták szolgálatával az ember elérhet minden lelki sikert. Ki lenne olyan 
bolond, hogy lemondana a te szolgálatodról és ehelyett azt választaná, 
hogy megpróbáljon valami más módon boldogságot találni ebben az 
anyagi világban? Sajnos a Kali-yuga tele van ilyen ostoba személyekkel! 
te azonban olyan könyörületes vagy, hogy még a legostobább, legeleset-
tebb személyeknek is lehetőséget adsz arra hogy valamilyen szolgálatot 
végezzenek neked. Csupán azzal, hogy értékelik az erőfeszítéseidet, és 
méltányolják a videó üzeneteidet több eredményt érnek el, mintha egész 
életüket jámbor tetteket végezve töltötték volna. És nézik, és méltányol-
ják! Több személytől kaptam már visszajelzést, akik az interneten nem 
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Guru Mahārāja, azért a számtalan értékes dologért amit kapok tőled, 
kezdve a transzcendentális tudással. Ez a tudás olyan a sötét szívemben 
mint egy lámpás, aminek a segítségével a tudatlanság és a szenvedély sűrű 
sötétségét el tudom oszlatni ha megfelelően alkalmazom és személyre 
szólóan értelmezem. Ennek a tudásnak a segítségével képessé válok 
felfogni hogy mi az eredeti azonosságom, ki ez a világ, hogyan működik, mi 
a létezés célja, ki az idő, s hogy ki a létezésük oka, forrása és célja, valamint 
hogy hogyan tudom ezzel a legfelsőbb lénnyel, Śrī Krsnával helyreállítani 
az örök szeretetteljes kapcsolatomat. Ezen tudás birtokában létezésem egy 
csapásra értelmet nyert. A Legfelsőbb Úrral kapcsolatot teremteni csak 
bhaktáin keresztül lehetséges, ezért megteremtetted ennek a lehetőségét 
itt Magyarországon is, Új-Vraja-dhāma és más központok létrehozásával. 
Körülbelül 30 éve hogy ezt megtetted, és ez egy olyan érték, amit senki 
sem fog neked tudni visszafizetni. Pont mostanában meditálok azon, hogy 
ez a bhakta társaság mekkora megfizethetetlen kincs, és ha valakinek 
semmilye sincs, csak ez, akkor mindene meg van, viszont ha rendkívüli 
gazdag, de nincs meg neki a bhakták társasága, akkor semmilye sincsen, 
és igazából végtelenül szegény. E társaság kincsének értékességét nem 
lehet eléggé felmagasztalni. Próbálok mostanában azon meditálni hogy 
milyen értékesek a bhakták, és ezt több féle módon próbálom tenni. Pl. 
felidézem azokat a vyāsa-pūjā leckéidet, amikor kifelyezed hogy mennyire 
szeretnéd itt látni azokat a bhaktákat, akik már nincsenek valamiért 
közöttünk, valamint szoktam meditálni Rādhanāt Mahārāja:”A bhakták 
a legnagyobb kincsünk”című írásából Ganaśyāma baba történetén is, 
aki a házi mūrtijához érkező vendégeket Krsna bensőséges barátjának 
tekintette. 

Most van Isteni megjelenésed 70. évfordulója is, ami azt jelenti hogy 
a világ lakossága 70 éve élvezheti társaságodat, de főleg azok akik érté-
kelni is tudják azt. Lehetőség nyílt kegyedből az emberiség számára 
hogy bekapcsolódhassanak Rādhe-Śyāma örök szolgálatába, s így egy-
más örök társaivá is válhassanak elnyerve örök lelki azonosságukat. 
Ahogy a Nava-vraja-mahimāban írod, Sāksi Gopālának is örök társa a két 
brāhmana, úgy Rādhe-Śyāmának is meg vannak az örök társai és rend-
kívül izgalmas és felemelő dolog részt venni ebben a transzcendentális 
toborzásban és sādhu-san˙gában.
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neked. A reggeli leckén a szent névről beszéltél, hogy Krsnát a bhaktákra 
emlékezteti, hogyha a saját nevét hallja és ez boldoggá teszi. Ez nagyon 
megfogott, szeretném, ha egyszer örömet tudnék okozni Krsnának és 
ugyanígy neked is, hiszen megáldottál a transzcendentális tudással, ami 
nagyon ritka kincs. Csak áldom a jó sorsom, hogy ismerhetlek téged és 
nem vesztem el a világ útvesztőjében. Köszönöm, hogy ismerhetlek és 
remélem, hogy az Úr Krsna jó egészségben tart téged, hogy sokat társul-
hassunk veled. Sok korlátom van sajnos, de bízom abban, hogy egyszer 
megkapom a bhakták áldását, és hogy egyszer elégedett leszel velem. 

śrī-bhagavān uvāca
aham˙ bhakta-parādhīno
hy asvatantra iva dvija

sādhubhir grasta-hrdayo
bhaktair bhakta-jana-priyah

„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége így szólt a brāmanához: Teljes mér-
tékben a bhaktáim kezébe helyezem magam. Az igazság az, hogy egyáltalán 
nem vagyok független. Mivel a szentek mentesek minden anyagi vágytól, 
szívük legbenső zuga az otthonom. Mit is mondhatnék róluk, hiszen még 
azok is nagyon kedvesek Nekem, akik az ő szolgálatukba szegődnek.”(SB. 
9.4.63.)

Kedves Guru Mahārāja! Nagyon remélem, hogy idővel viszonozni tudok 
majd mindent, amit tőled kapok és szépen tudlak szolgálni téged és Śrīla 
Prabhupādát! 

Elesett szolgád, 
Anupāma Devī Dāsī
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láthatóak mint hivatalos követőid, de örülnek ha tőled hallhatnak és tet-
szenek nekik a tanításaid. Ezek a személyek különösen szerencsések, mert 
megtették az első lépéseket azon az úton, hogy szolgálatodba szegődjenek.

Szerencsére én is megkaptam ezt a különleges lehetőséget, és elindul-
tam az úton, de minden pillanatban szükségem van az áldásodra, hogy 
soha ne térjek el, és ez legyen életem egyetlen célja.

Kedves Guru Mahārāja! Olyan erős az anyagi energia, hogy a te kegyed 
nélkül biztosan nem lennék képes végigjárni ezt az utat, ezért ezen a ked-
vező napon egy különleges áldásért folyamodok Hozzád. Kérlek, ne uta-
sítsd vissza a kérésemet! Légy szíves fogadj el örök szolgádnak! Ezt most 
nem csak úgy mondom, tényleg őszintén kérlek erre. Kérlek, biztosítsd 
nekem ezt a lehetőséget, hogy életről életre szolgálhassalak téged! Ez 
hatalmasabb siker annál mintha sok millió kitüntetésben részesítenének, 
vagy akár az Úr Brahmā helyzetébe emelkednék. Ez maga az élet tökéle-
tessége. Kérlek, add meg nekem az erőt és az intelligenciát, hogy ki tudjak 
tartani emellett, és soha ne vezessen félre az anyagi energia, hogy elhitesse 
velem, hogy van ennél tökéletesebb helyzet bárhol a három világban!

Elesett szolgád, 
Antardhī Dāsa

Anupāma Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ismét eljött ez a nap, amikor újra köszönthetlek téged abból az alka-
lomból, hogy eljöttél közénk, és megkaphattuk a társaságod. A veled 
való találkozások és a leckéid hallgatása mindig nagy lelkesedéssel tölt 
el és kihúz a tudatlanságból. Te vagy a fő inspirálója annak, hogy job-
ban törekedjek a lelki élet gyakorlataiban, hogy örömet szerezzek vele 
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Köszönöm hogy Kegyedből én is porszemként része lehetek e szent 
társaságnak.

Remélem még sokáig köztünk maradsz jó egészségben kedves Guru 
Mahārāja!

Jelentéktelen szolgád, 
Ānanda-vardhana Dāsa

Ānandinī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának. Minden dicsőséget lótuszllábaidnak.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Csodálattal és szeretettel gondolok rád és Śrīla Prabhupādára. Most kez-
dem igazán megérteni fáradhatatlan erő feszítéseiteket. Ebben a korban 
ilyen aktivitással szolgálni Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát ember feletti 
dolog. Az Isteni Pár kegye átemel minden fizikai nehézségen, ha valaki 
teljes szívvel átadja magát az Ő szolgálatuknak.

A vrndāvanai gosvāmīk jutnak eszembe, akik fárdhatatlanul szolgál-
ták az Úr Caitanyát. Mindig Krsna szent nevét énekelték, és táncoltak, 
mélyrehatóan tanulmányozták a kinyilatkoztatott szentírásokat, hogy az 
emberiség javára megszilárdítsák a vallás örök elveit. Ékesszólóan dicsőí-
tették az Úr Caitanyát. A feltételekhez kötött lelkeket képesek megtisztí-
tani a bűnös tetteik visszahatásaitól a Govindáról szóló transzcendentális 
dalok záporával. Miközben lemondottan élnek szüntelenül a gopīk Krsna 
iránti szeretetének eksztatikus óceánjába merülnek… Többek közt ezeket 
olvashatjuk a Sad-gosvāmī-astakában.

Ezek a csodálatos tettek mind Nálad is megfigyelhetők. Kedves Guru 
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Guru Mahārāja, azért a számtalan értékes dologért amit kapok tőled, 
kezdve a transzcendentális tudással. Ez a tudás olyan a sötét szívemben 
mint egy lámpás, aminek a segítségével a tudatlanság és a szenvedély sűrű 
sötétségét el tudom oszlatni ha megfelelően alkalmazom és személyre 
szólóan értelmezem. Ennek a tudásnak a segítségével képessé válok 
felfogni hogy mi az eredeti azonosságom, ki ez a világ, hogyan működik, mi 
a létezés célja, ki az idő, s hogy ki a létezésük oka, forrása és célja, valamint 
hogy hogyan tudom ezzel a legfelsőbb lénnyel, Śrī Krsnával helyreállítani 
az örök szeretetteljes kapcsolatomat. Ezen tudás birtokában létezésem egy 
csapásra értelmet nyert. A Legfelsőbb Úrral kapcsolatot teremteni csak 
bhaktáin keresztül lehetséges, ezért megteremtetted ennek a lehetőségét 
itt Magyarországon is, Új-Vraja-dhāma és más központok létrehozásával. 
Körülbelül 30 éve hogy ezt megtetted, és ez egy olyan érték, amit senki 
sem fog neked tudni visszafizetni. Pont mostanában meditálok azon, hogy 
ez a bhakta társaság mekkora megfizethetetlen kincs, és ha valakinek 
semmilye sincs, csak ez, akkor mindene meg van, viszont ha rendkívüli 
gazdag, de nincs meg neki a bhakták társasága, akkor semmilye sincsen, 
és igazából végtelenül szegény. E társaság kincsének értékességét nem 
lehet eléggé felmagasztalni. Próbálok mostanában azon meditálni hogy 
milyen értékesek a bhakták, és ezt több féle módon próbálom tenni. Pl. 
felidézem azokat a vyāsa-pūjā leckéidet, amikor kifelyezed hogy mennyire 
szeretnéd itt látni azokat a bhaktákat, akik már nincsenek valamiért 
közöttünk, valamint szoktam meditálni Rādhanāt Mahārāja:”A bhakták 
a legnagyobb kincsünk”című írásából Ganaśyāma baba történetén is, 
aki a házi mūrtijához érkező vendégeket Krsna bensőséges barátjának 
tekintette. 

Most van Isteni megjelenésed 70. évfordulója is, ami azt jelenti hogy 
a világ lakossága 70 éve élvezheti társaságodat, de főleg azok akik érté-
kelni is tudják azt. Lehetőség nyílt kegyedből az emberiség számára 
hogy bekapcsolódhassanak Rādhe-Śyāma örök szolgálatába, s így egy-
más örök társaivá is válhassanak elnyerve örök lelki azonosságukat. 
Ahogy a Nava-vraja-mahimāban írod, Sāksi Gopālának is örök társa a két 
brāhmana, úgy Rādhe-Śyāmának is meg vannak az örök társai és rend-
kívül izgalmas és felemelő dolog részt venni ebben a transzcendentális 
toborzásban és sādhu-san˙gában.

45 

neked. A reggeli leckén a szent névről beszéltél, hogy Krsnát a bhaktákra 
emlékezteti, hogyha a saját nevét hallja és ez boldoggá teszi. Ez nagyon 
megfogott, szeretném, ha egyszer örömet tudnék okozni Krsnának és 
ugyanígy neked is, hiszen megáldottál a transzcendentális tudással, ami 
nagyon ritka kincs. Csak áldom a jó sorsom, hogy ismerhetlek téged és 
nem vesztem el a világ útvesztőjében. Köszönöm, hogy ismerhetlek és 
remélem, hogy az Úr Krsna jó egészségben tart téged, hogy sokat társul-
hassunk veled. Sok korlátom van sajnos, de bízom abban, hogy egyszer 
megkapom a bhakták áldását, és hogy egyszer elégedett leszel velem. 

śrī-bhagavān uvāca
aham˙ bhakta-parādhīno
hy asvatantra iva dvija

sādhubhir grasta-hrdayo
bhaktair bhakta-jana-priyah

„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége így szólt a brāmanához: Teljes mér-
tékben a bhaktáim kezébe helyezem magam. Az igazság az, hogy egyáltalán 
nem vagyok független. Mivel a szentek mentesek minden anyagi vágytól, 
szívük legbenső zuga az otthonom. Mit is mondhatnék róluk, hiszen még 
azok is nagyon kedvesek Nekem, akik az ő szolgálatukba szegődnek.”(SB. 
9.4.63.)

Kedves Guru Mahārāja! Nagyon remélem, hogy idővel viszonozni tudok 
majd mindent, amit tőled kapok és szépen tudlak szolgálni téged és Śrīla 
Prabhupādát! 

Elesett szolgád, 
Anupāma Devī Dāsī
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rendű tökéletességét. Prahlada Mahārāja áldásnak köszönhetően képes 
volt felajánlani magát az Istenség Legfelsőbb Személyiségének. 

Az ideiglenes birtoklás érzet megzavarja az értelmünket, azt gondol-
ván, hogy van valami, amiről le kell mondanunk. Cānakya Pandita azt 
mondja: bármilye is van az embernek, azt jobb, ha átadja az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségnek, mert majd úgy is mindent hátra kell hagynia 
az idő múlásával. A világban az idő minden kincset elvesz majd az ide-
iglenes tulajdonosaitól. Miért ne tegye elégedetté az ember az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségét azzal a kinccsel, amit úgyis el kell veszítenie? 

Nagyon hálás vagyok, hogy az értékesnek tartott dolgok közül a fia-
talságomból felajánlhattam neked, hogy segíthessem Śrīla Prabhupāda 
misszióját itt Magyországon. Ezt a 20 évet sokan a saját vágyaik, terveik 
beteljesülésre tudják csak használni, mivel nem kapták meg a bhakták 
kegyes társaságát.

Egyszer találkoztam egy Isten testvéreddel könyvosztás közben, aki ezt 
mondta: légy nagyon hálás hogy odaadhattad a fiatalságodat a Krsna-tudat 
terjesztésre, ez különlegessé tesz téged a több ezer más ember között. Most 
még nem érted, de később majd meg fogod.

Most olvastam, hogy Satsvarūpa Dāsa Gosvāmī, hogyan adta oda Śrīla 
Prabhupādának az idején túl minden megtakarított pénzét, pedig nem 
volt gazdag. Később, amikor e tettére vissza gondolt így összegezte e 
cselekedetét.

My life saved.
I gave Him my ticket to hell.
Amikor az ember átad valamit tulajdonainak vélt dolgok közül a lelki 

tanítómesternek, nem pont tudja vagy érti, mi is ennek az értéke, de 
valami báj vagy varázslat hatására elfeledkezünk magunkról, és csak meg-
tesszük. Persze halljuk, hogy fog tisztul a szívünk, csökken a szenvedés, ez 
a kötelességünk és az ember elkezd majd érezni valamit Istennel kapcso-
latban. De idővel, amikor ez tényleg tapasztalható lesz az ember életében, 
csak hálát tud érezni azoknak a bhaktáknak, akik segítettek fentartani 
a lelkesedést benne, amikor sok minden más is megfordult az ember 
fejébe az mellett, hogy folytassa a Krsna tudatot.

Látni lehet a magyar yātrā fejlődését, ahogy védelmed, írányításod alatt 
halad előre. Sok hullám éri ezt a hajót, de a te személyednek köszönhetően, 
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Thank you Guru Mahārāja for showing me the real magic of san˙kīrtana, 
the special magic of transforming people’s lives through book distribution. 
Spending ten days on the marathon in Manchester was such an incred-
ible, memorable experience. Each marathon you enthusiastically still go 
out despite your health situation, age and weather conditions, it is truly 
amazing and heart touching. Your compassion and kindness is endless.

You have showered Gopāla-Nāyika, Vraja-Mohinī and Rādhā-Dāmodara 
Prabhu with an abundance of loving blessings and guidance. I pray that 
through these continued blessings they can be steady on their spiritual 
path and serve to the highest standard pleasing you and Śrīla Prabhupāda.

Thank you Guru Mahārāja, for your unlimited kindness.

Your fallen servant,
Anurādhā Devī Dāsī
Watford UK

Āryadeva Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Szeretnélek köszönteni kedves Guru Mahārāja megjelenési napodon!
Egy tanítványnak igazából ez a nap, a saját életének legszerencsésebb 

napja. Belegondolni is szörnyű, hogy ha nincs egy hiteles lelki tanító-
mester, akkor az emberi élet egyáltalán nem élet, csak valami rossz álom.

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, aki a tudás 
fáklyájával felnyitotta a tudatlanság sötétségétől elvakult szememet.

Sűrű sötétség lenne az élet a te jelenléted nélkül. Egy lehetőséget adtál 
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Anurādhā Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
On this most auspicious day of your Vyāsa-pūjā I feel extremely grate-

ful to be here and given the opportunity to express how deeply thankful 
I am, for all you have done for my family and myself.

Due to some wondrous special mercy you have been in our lives for 
more than 30 years.

We were very fortunate as you were our resident sannyasa at the Manor 
and I have many memories of my father talking to you with his challeng-
ing questions and each time getting defeated by your brilliant, precise 
answers. Later in the evening he would say to my mother ‘that man is 
a very intelligent man’. From this point you genuinely became our fam-
ily Guru. Unfortunately, my father had been diagnosed with cancer and 
whilst in the terminal ward in hospital you came to visit him, giving him 
guidance and reading the Bhagavad-gītā to him.

Throughout the years your guidance, mercy and blessings have been 
a true lifeline for me. You are deeply so soft and kind hearted and I truly 
feel so fortunate to have as my spiritual father. You so kindly accepted 
Gan˙gā Mātā as your disciple, always lovingly encouraging her with her 
chanting and reading. Upon her passing you were very kindly present and 
gave blessings for her final rites’ ceremony on the banks of the Gan˙gā. 
I am so deeply grateful for these special moments.

Guru Mahārāja, you have shown us how to lovingly serve your spiritual 
master, by following his instructions and knowing exactly what would 
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töretlenül halad előre. Látni lehet, hogy azok a bhakták, akik a küzde-
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rendű tökéletességét. Prahlada Mahārāja áldásnak köszönhetően képes 
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Thank you Guru Mahārāja for showing me the real magic of san˙kīrtana, 
the special magic of transforming people’s lives through book distribution. 
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Your fallen servant,
Anurādhā Devī Dāsī
Watford UK

Āryadeva Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Szeretnélek köszönteni kedves Guru Mahārāja megjelenési napodon!
Egy tanítványnak igazából ez a nap, a saját életének legszerencsésebb 

napja. Belegondolni is szörnyű, hogy ha nincs egy hiteles lelki tanító-
mester, akkor az emberi élet egyáltalán nem élet, csak valami rossz álom.

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah
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Sűrű sötétség lenne az élet a te jelenléted nélkül. Egy lehetőséget adtál 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 18 of 244 - Pages(34, 47) 2019. 05. 13.   6:27



48

nekünk, hogy tisztán lássunk újra. De sokszor nem becsüljük, és nem 
vesszük eléggé komolyan a lelki életet de te újra, és újra felnyitod a sze-
münket. Ebben a világban csak az Úr bhaktáira lehet számítani e téren. 
Ez számunkra igazi segítség, és ez áldozatokkal jár bizonyára.

prānaih svaih prāninah pānti
sādhavah ksana-bhan˙guraih

baddha-vairesu bhūtesu
mohitesv ātma-māyayā

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége illuzórikus energiájától megtévesztve 
az emberek örökké ellenségeskednek egymással. A bhakták azonban még 
saját mulandó életüket is kockára téve igyekeznek megmenteni őket. 
(SB.8.7.39)

Ez a te támogatásod és áldásod számunkra, hogy nagy erőfeszítések, 
és kockázatok árán viszel az úton minket. Elnyered számunkra az Isten-
ség Legfelsőbb Személyisége figyelmét. Erre a csodálatos tulajdonságra 
tanítasz minket, hogy miközben más élőlények megmentésén dolgozunk, 
eközben mi magunk hogyan válljunk megvalósított személyekké.

Nagyon hálás vagyok neked, mert egy új lehetőséget adtál, hogy megíz-
leljem miről is szól az élet. A szereteted egy parányi cseppjéért imátkozom 
amit a kegyedből hátha sikerül elérnem az életben. Próbálok emlékezni 
minden pillanatban, hogy a te Lótuszlábad szolgálata az jelenti az életet 
számomra.

Köszönöm szépen, hogy azon fáradozol, hogy Krsna-tudatossá váljunk.
Hare Krsna.

Jelentéktelen szolgád, 
Āryadeva Dāsa
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care and attention, you have taught us by your own example that Krsna 
consciousness involves not just inspiration but also perspiration. You 
have given your life to tirelessly spreading the Holy Names far and wide 
and thus bringing about a “revolution in the impious lives of this world’s 
misdirected civilization. (SBh 1.5.11)” What an illustrious career. Genera-
tions to come will sing your glories. Vande guroh śrī-caranāravindam!

Begging to remain in the dust of your lotus feet…

Your aspiring servant,
Ānanda Caitanya Dāsa
Hungary

Ānanda Vrndāvana Dāsa
Kedves Guru Maharja!

Kérlek, fogadd tiszteletetelejs hodolatomat! Minden dicsőséget neked! 
Minden dícsőséget Śrīla Prabhupādának!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

tvam˙ gopikā vrsaraves tanayāntike ‘si
sevādhikārini guro nija-pāda-padme

dāsyam˙ pradāya kuru mām˙ vraja-kānane śrī-
rādhān˙ghri-sevana-rase sukhinīm˙ sukhābdhau

Śrīla Prabhupāda a Śrīmad-Bhāgavatam 8.20.3 ezt írja.
Bali Mahārāja Prahlāda Mahārāja kegyéből megkapta az odaadó szolgá-

lat magját, s amikor ez a mag nőni kezdett, elnyerte e szolgálat gyümölcsét. 
Odaadással fordult az Úr felé, szeretete miatt elhatározta: „Megadom 
ennek a kis törpe brāhmanának, amit kér tőlem.” Ez a szeretet jele. Bali 
Mahārājára különleges kegy által érte el az odaadó szolgálat legmagasabb 
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Bhakti-latā devī dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Az imakönyvedben Guru Mahārāja van egy nagyon szép vers Rūpa és 
Sanātana Gosvāmīkhoz, amit nagyon szeretek:

sanātanam rūpam udiyusoh ksitau
hrdād-adhanau vraja-kānanesayoh

tat-keli-kalpāgama-samgatīlitah
sadāli-vithir anurāginir-bhaje

„Śrīla Rūpa Gosvāmīt és Sanātana Gosvāmīt imádom, akiknek szívéből 
Rādhā és Krsna, Vrndāvana királya és királynője kilépett ebbe a világba. 
A védikus szentírások alapján feltárták az isteni pár kedvteléseit, s nyom-
dokaikat Krsna minden szerető, odaadó híve követi”.

Számomra azért is olyan szép ez az ima, mert az jut eszembe róla, hogy 
a te szívedből is úgyanúgy kilépett Rādhe-Śyāma itt nyugaton Magyar-
országra. A feltételekhez kötött élőlények iránti együttérzésedből Rādhā 
és Krsna megnyilvánultak a szíved legmélyéről és te felültetted őket 
Új-Vraja-dhāma arany trónusára, hogy másokkal is meg tudd osztani 
a legnagyobb kincsed, amit Śrīla Prabhupādától kaptál. Megteremtetted 
ugyanazt a dhāmát, egy látszólag közönséges földet átitattál Vrndāvana 
hangulatával és így értelmet adtál minden ott élő létezésének. Ez igazán 
csodálatos. Az emberek nap mint nap arra törekszenek ebben a világban, 
hogy valami maradandót alkossanak, hogy mások ne felejtsék el őket és 
értékeljék a törekvésüket, a munkájukat, de amit ők hoznak létre, annak 
nincsen valódi tartalma és másokat sem tudnak vele boldoggá tenni. Amit 
viszont te alkottál Guru Mahārāja, az nemcsak, hogy páratlan, mert az 
értékét nem lehet megfizetni, hanem igazából a legnagyobb csoda, mert 
mindenki számára elérhető, aki ellátogat Új-Vraja-dhāmába és min-
denki boldogságot tud belőle meríteni. Nemcsak Rādhe-Śyāma van ott, 
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Asta-sakhī devī dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on your appearance day.

After reading your letter to your disciples about the gift that can give 
you the greatest pleasure on your 70th birthday, I fulfilled your request 
with love and sponsored a Nava-vraja-mahimā set. Who ever gets, will 
be very fortunate! Meditating on your transcendental anxiety in your 
letter, I came to the conclusion that although we try to plant a first few 
hundred copies of NVM at the moment, I am sure that after some years 
or decades they will be the most valuable treasure. Now we, devotees, 
are tasting its sweeter than sweetest lines and can not have enough of 
Rādhā-Śyāmasundara’s so wonderful world that you had given us. 

You brought us Rādhā-Śyāma and you have dedicated your life to help 
Them manifest Their sweet Vraja where They can enjoy Their pastimes 
with pleasure and the devotees can serve Them with joy. Forests, kunjas, 
pastures, lakes, Yamunā-river, an increasingly varied living world, pure 
earth and water, fragrance of fl owers which surpasses the sweetness of all 
the honey in the world; voices of the cows competing with the buzzing 
of bees, the miracles of sunset and the clear sky at night sky-they are so 
attractive that not only us, devotees living here discover its mystery, but 
pilgrims from far away come to New Vraja-dhāma and visit and glorify 
the holy places with joyful kīrtanas. 

Maybe not every day yet. But the increasing vitality of preaching prom-
ises that peoples’s hearts will soften up and more and more and will feel 
the thirst for transcendental knowledge. While Śrīla Prabhupāda’s books 
are the basic maps, still serious seekers will search for the nectarian details 
also. Nava-vraja-mahimā will, then, become a scarce commodity, a sought-
for treasure and those who have it will be the richest in the world!

You give us priceless things, Guru Mahārāja! And you do it with such 
rare love that you can plant hope and trust even in the heart of such 
sceptical person like me, that one day this useless material dream will 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 25 of 244 - Pages(64, 49) 2019. 05. 13.   6:27



48

nekünk, hogy tisztán lássunk újra. De sokszor nem becsüljük, és nem 
vesszük eléggé komolyan a lelki életet de te újra, és újra felnyitod a sze-
münket. Ebben a világban csak az Úr bhaktáira lehet számítani e téren. 
Ez számunkra igazi segítség, és ez áldozatokkal jár bizonyára.

prānaih svaih prāninah pānti
sādhavah ksana-bhan˙guraih

baddha-vairesu bhūtesu
mohitesv ātma-māyayā

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége illuzórikus energiájától megtévesztve 
az emberek örökké ellenségeskednek egymással. A bhakták azonban még 
saját mulandó életüket is kockára téve igyekeznek megmenteni őket. 
(SB.8.7.39)

Ez a te támogatásod és áldásod számunkra, hogy nagy erőfeszítések, 
és kockázatok árán viszel az úton minket. Elnyered számunkra az Isten-
ség Legfelsőbb Személyisége figyelmét. Erre a csodálatos tulajdonságra 
tanítasz minket, hogy miközben más élőlények megmentésén dolgozunk, 
eközben mi magunk hogyan válljunk megvalósított személyekké.

Nagyon hálás vagyok neked, mert egy új lehetőséget adtál, hogy megíz-
leljem miről is szól az élet. A szereteted egy parányi cseppjéért imátkozom 
amit a kegyedből hátha sikerül elérnem az életben. Próbálok emlékezni 
minden pillanatban, hogy a te Lótuszlábad szolgálata az jelenti az életet 
számomra.

Köszönöm szépen, hogy azon fáradozol, hogy Krsna-tudatossá váljunk.
Hare Krsna.

Jelentéktelen szolgád, 
Āryadeva Dāsa

33 
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be over and I can enter the abode of love – not only on a physical level 
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and uniqe love you guide me with on my spiritual way. 

Your insignificant servant,
Asta-sakhī devī dāsī
New Vraja-dhāma

Atula Krsna Dāsa
Kedves Śrīla Gurudevám!

Hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsőséget isteni megjelenésed napjának!
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a hűséget emelte ki.” Śrīla Prabhupāda zseniális! Tisztában van vele, hogy 
a kívánatos tulajdonságok nem élnek magányosan és megvan a maguk 
hierarchiája. Ő Isteni Kegyelme csalhatatlanságára hagyatkozva e kijelen-
téséből megérthetjük, hogy a hűség a transzcendentális tulajdonságok 
császára és sok „alattvalója” van. 

A te személyed mintaképe az Ānanda Vrndāvana prabhunak adott vála-
szodnak. Az idő haladtával folyamatosan tanúi lehetünk, hogyan élsz és 
dolgozol együtt az imént említett „alattvalókkal” és legnemesebb, leg-
fennköltebb elöljárójukkal, a hűséggel. Ezért minden dicsőséget neked! 
Minden dicsőséget neked Śrīla Prabhupāda szavaihoz való hűségedért, 
amiért a tisztán látó, vagy a jóérzésű emberek Ő Isteni Kegyelme Śrīla 
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Úr Caiatnya üzenetét, felébresztve bennük a magasabb értékek és célok 
felé való törekvés vágyát, ki rángatva ezzel őket a tudatlanság sötétségből. 
Ezen a prédikálásodon keresztül, a fentebb említett missziós tevékeny-
ségeid mellett, csak ezzel Magyarországon tízezrek szívébe juttattad el 
a bhakti-latā-bīját.

Kedves Guru Mahārāja, ezeket látva mind a három világ csak tisztelet-
teljes hódolatát tudja ajánlani neked újra és újra és meg újra. Ezen ered-
mények mögött rejlő és azokat tápláló felmérhetetlen Krsna-tudatodat, 
nem lehet felfogni vagy megérteni, csak ámulattal csodálni, és végtelen 
boldogságot érezve a szívben örülni, hogy láthatunk vagy akár csak meg-
pillanthatunk téged. Az meg, hogy tanúi lehetünk mindezen tevékenysé-
geidnek és még indokolatlan kegyedből részeseivé is válhatunk, szolgálva 
téged, felmérhetetlen lelki áldással halmoz el mindenkit, a legszerencsé-
sebb embereké varázsolva minket ez egész világon.

Nagyon köszönjük neked Guru Mahārāja, hogy itt vagy és megmen-
ted mind a három világot, és beragyogod fénnyel mindannyiunk életét. 
Köszönjük, hogy megkaphatjuk indokolatlan kegyedet és áldásaidat és 
köszönjük, hogy a szolgáid lehetünk. 

Kérlek, bocsásd meg ha bármi hibát vétettünk, akár Ellened, akár 
bárki más ellen, beleértve a szent nevet is, és kérlek csak foglalj le 
mindannyiunkat, Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga szolgálatában, 
szeretet Rādhe-Śyāmád birodalmában tartva minket. Kérlek, annak elle-
nére, hogy nem érdemeljük meg, záporozd ránk a szent név nektárját, 
hagy ízlelhesse meg nyelvünk a śuddha-nāma fenéges ízét, és kérlek ezzel 
nyítsd ki számunkra a tiszta Isten szeretet birodalmának kapuját.

Örök szolgád,
Bahagavat-priya Dāsa 
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irodalmakat, olyan irodalmakat amelyek irányadó tankönyvek lettek 
az egész ISKCON számára. Hiszen összeszeded és egyesíted az összes 
előző vaisnava ācārya tanításait, mindenki számára közérthető módon 
elmagyarázva azokat. Legyenek ezek akár Rādhā-Krsna lenyűgöző kedv-
telései akár a teológiánk magasztos értelmezései. Mindez szinte felfog-
hatatlan és ámulatba ejtő, és Istentestvéreid is csak lenyűgözve állnak 
teljesítményed láttán. Minden lélegzeteddel, és mozdulatoddal az Úr 
Caitanya és Śrīla Prabhupāda vágyát szolgálod, beteljesítve, hogy egész 
világ Krsna-tudatossá váljon. Az egész ISKCON egyik legfőbb oszlopa és 
legnagyobb lelki harcosa vagy. 

A szíved annyira puha és könyörületes, hogy mindezeken felül, még 
arra is figyelmet fordítasz, hogy személyesen törődj a bhaktákkal. Lenyű-
göz és végletekig megérinti a szívemet az ahogyan nem hagysz elveszni 
egyetlen lelket sem, és személyesen nyúlsz a bhakták után és segíted 
elrendezni az életüket, még akkor is ha mindenki más már lemond 
róluk. Végtelen bámulatos, hogy személyesen mennyi energiát fordítasz 
a bhakták megsegítésére. Olyan csodálatos, ahogyan átérzed a fájdal-
munkat, együttérző vagy velünk és figyelembe véve még a feltételhez 
kötöttségünket is, kedvesen minden támogatás megadsz számunkra. Én 
úgy gondolom, ezt semelyikünk sem fogja tudni visszafizetni számodra. 
Örökké az adósaid maradunk. Hiszen visszavonhatatlanul elraboltad 
a szívünket, ezzel a feltétel nélküli és mindenki felé irányuló szemé-
lyes szereteteddel. Ezért, joggal mondhatjuk, hogy a három világ egyik 
legkiválóbb vaisnavája vagy, hiszen teljesen megvalósítottad a tapyante 
loka-tāpena kezdetű vers jelentését. 

50 éve tehát, hogy egy pillanatra sem pihenve, energiát és fáradsá-
got nem sajnálva, rengeteg szenvedést vállalva csak a bhakták lelki fel-
emelkedéséért, és az ISCKON sikeréért élsz. Mindezeken felül, ami már 
felfoghatatlan energiáról tesz tanúbizonyságot, valamint Rādhe-Śyāma 
a Pañca-tattva és a guru-paramparā transzcendentális felhatalmazását 
mutatja, még véghez vitted azt a hihetetlen tettet is, hogy példát mutattál 
az egész nemzetközi szervezet számára, az online prédikálás lehetősé-
gének kihasználásában. Elindítottad és hihetetlen mértékben sikeressé 
tetted a Facebook prédikálást, hiszen video bejegyzéseit egész Magyaror-
szág szerte ismertté tették a Krsna-tudatot, eljutatva az emberekhez az 
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Prabhupāda hiteles tanítványaként, és hiteles lelki tanítómesterként 
fogadnak el téged.

Imáim között két legfőbb van. Egyik: váljon valóra a legbensőségesebb 
vágyad; a másik: igaz tanítványod szeretnék lenni, aki állandóan az elége-
dettségedre és hasznodra van. Bárcsak megáldana engem a Gondviselés 
az ehhez kellő őszinteséggel, erővel és intelligenciával!

Dandavat, kedves Śrīla Gurudevám! Rākho rān˙gā caranera pāśa.

Szolgád, 
Atula Krsna Dāsa

Avatāri Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Ha Krsna a sötétséget eloszlató Nap, hát te vagy a Hold, ki végtelenül 
kegyesen tükrözöd rám a transzcendentális napsugarakat. Rám találtál 
a sötétben, felnyitottad tudatlanságtól leragadt szemeimet, és ha követem 
ragyogó fényed, az anyagi világ útvesztőjéből egészen Rádhe – Śyāma 
lótuszlábainak örök szolgálatáig vezetsz el. 

Reggelente a hangvibrációd az első, ami behatol a tudatomba, elcsitítva 
elmém háborgását. A tapasztalat többrétű és csodálatos: A hangod és 
a szavaid megnyilvánítanak egy lelki valóságot, ahol a kételyeim elszállnak, 
minden leegyszerűsödik és kitisztul, növekszik és szilárdul a hitem, és 
gyűlik bennem az erő, hogy követni tudjam az utasításaidat. Köszönöm 
neked e páratlan ajándékot, melyet a szavaid nektárjának nap nap utáni 
ízlelése jelent.

Helyzetemből fakadólag leginkább a vánidon át tudok neked szolgála-
tot ajánlani. És ez nagyszerű. Ám különleges alkalmakkor Szombathelyre 
látogatsz Rādhā-Dāmodarával, és Vrndāvanává varázsoljátok a vidéket. 
Olyankor eltűnik minden aggodalmunk, fáradtságunk, és csak a vāpuh-d 
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általi szolgálatból fakadó édes íz marad, mely kioltja az anyagi ízeket, 
megtölti az elménket, szívünket – új életet lehelsz belénk. Mohón vágyunk 
rá, hogy idén is el gyere hozzánk.

Hálás köszönettel, szerencsés szolgád,
Avatāri Dāsa

Bhakta Bába Zsolt
Hare Krsna Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának

Nem vagyok annyira a szavak embere, és még sohasem írtam neked 
vyāsa-pūjā felajánlást, de most valahogy mégis késztetést éreztem rá…

E szavak papírra vetése közben éppen rád gondolok, és arra a rendkívüli 
erőfeszítésre, amit a prédikáló tevékenységed alatt eddig véghez vittél.

Számomra felfoghatatlan, hogy van ennyi energiád és erőd ehhez 
a sok-sok tevékenységhez, melyekben részt veszel. Annyi nehézségen 
és megpróbáltatáson mentén már keresztül, hogy elégedetté tedd Guru 
Mahārājadat..

Eljöttél ide az elesett lelkek piacára, és elkezdted árulni a portékádat.. 
Ingyen adod a kezdetek óta ezt a csodálatos portékát, mely nem más, 
mint az Isten iránti szeretet, a  szent név áldása…

dhanyasyāyam˙ nava-premā
yasyonmīlati cetasi

antar-vānibhir apy asya
mudrā susthu su-durgamā

„Még a legműveltebb bölcsek sem képesek megérteni egy olyan kiváló 
személyiség tetteit és jellemzőit, akinek szívében felébredt az Isten iránti 
szeretet.” (Bhakti-rasāmrta-sindhu 1.4.17.)
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Bhagavat-priya Dāsa 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked megjelenésed e kedvező napja 
alkalmából!

am˙śo bhagavato ’smy aham˙ sadā dāso ’smi sarvathā
tat-krpāpeksako nityam˙ tat-prestha-sāt karomi svam

„A Legfelsőbb Úr parányi szerves része vagyok, és mindig, minden 
tekintetben örök szolgája. Minthogy mindig kegyében és kedvességé-
ben reménykedem, felajánlom magam legkedvesebb szolgájának a lelki 
tanítómesteremnek.“ 

Megjelenésed 70. évfordulóját ünnepeljük. Különleges évforduló ez 
a tanítványaid és az egész világ számára, hiszen ezen születésedben is 
több mint ötven éve már, hogy az Úr Caitanya üzenetét prédikálód. Ezen 
prédikáció sikere érdekében, az 50 év alatt rengeteg szenvedést, vezeklés 
vállaltál, és vállalsz mind a mai napig is. Valamint rengeteg kihíváson men-
tél és mész keresztül, mindezt azért, hogy tanítványaid megkaphassák és 
elsajátíthassák a Krsna-tudatot, és, hogy könnyű legyen számukra annak 
gyakorlása. Hogy felépülhessen, és oly virágzóvá váljon a magyar yātrā, 
valamint, hogy segíteni tudd az ISKCON nemzetközi problémáinak az 
elhárítását, komolyan támogatva ezzel az egész nemzetközi intézményt 
is, mellyel nem kis szeletet vállaltál a hőn szeretett ISCKON-od meg-
mentésében, megőrizve Śrīla Prabhupāda örökségét. Ezzel nem kímélted, 
sőt feláldoztad a saját egészségedet. Annyi mérhetetlen szenvedést és 
kellemetlenséget bevállalva. 

Mindeközben hihetetlen példamutató voltál mind végig, és ha ez 
a hatalmas energiát, fáradtságot, fájdalmat, szenvedést, lemondást, és 
gyötrelmet jelentő egyéni vállalásod már önmagában nem lenne minden 
képzeletet felülmúló, még emellett szinte csodával határos módon mind 
a mai napig csak ontod magadból a legcsodálatosabb transzcendentális 
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Bhaktin Berze Móni
Hare Krsna Kedves Guru Māhārāja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Tovaszállt egy újabb év. Mikor így szaladnak a napok és az évek, eszembe 
jut, amit Ön és mások is mondtak már: nincs elvesztegetni való időnk! 
Példájával mindig arra tanít minket, hogyan lehet a legjobban kihasználni 
az időnket, hogy fejlődhessünk, haladhassunk az úton, ami visszavisz 
minket Krsna lótuszlábához. Én is szeretném minden időmet, gondola-
tomat, szavaimat és cselekedeteimet Krsna-tudatban lefoglalni, ahogy 
Ön is teszi, s remélem, az Ön kegyéből erre lehetőségem is lesz. Egyelőre 
messze vagyok még ettől, de igyekszem továbbmenni az úton, amit Ön, 
a lelki tanítómestere, Śrīla Prabhupāda és az őt megelőző nagy ācāryáink 
kitapostak a számunkra. 

Példaértékű számomra az is, ahogy elődeink tanításait a jelen körülmé-
nyekhez igazítja. S bár akkor és most is az emberek békére, boldogságra 
vágynak, keresik életük célját, de ma már másképp lehet hozzájuk eljut-
tatni az üzenetet. Kali hatása egyre erősebb, egyre jobban viszi tévútra 
a feltételekhez kötött lelkeket, de Ön felveszi a harcot Kalival, és mindent, 
így az internet adta lehetőséget is kihasználja, hogy prédikáljon, hogy 
az embereknek alternatívát adjon, lehetőséget, hogy elindulhassanak az 
úton. 

S miközben így módon harcol Kalival, folyamatosan teljesíti lelki taní-
tómestere utasítását is: folyamatosan írja könyveit, ezzel is segítve a híveit, 
hogy kiszakadjanak az ismétlődő születés és halál körforgásából, hogy 
közelebb kerüljenek a céljukhoz, közelebb kerüljenek Krsnához, és vis-
szataláljanak Hozzá. 

Hálásan köszönöm, hogy tanítványává fogadott, s mutatja az irányt, 
amerre haladnom/haladnunk kell. 

Jelentéktelen szolgája, 
Bhaktin Berze Móni
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Születésnapod (megjelenési napod) alkalmából szeretném kifejezni 
köszönetemet és hálámat, amiért próbálsz bennünket, feltételekhez 
kötött lelkeket kimenteni az anyagi létezés mély óceánjából. Bele sem 
merek gondolni, hogy mi lett volna velünk, ha ezt a tudás nem hozod el 
számunkra. Nélküled, valószínűleg még a leghalványabb esélyünk sem 
lett volna, hogy kivergődjünk az örökös születés és halál körforgásából 
(a sam˙sārából). Igazából az érzéseimet nem vagyok képes kifejezni „földi” 
gondolatokkal és szavakkal. Tudom, hogy azt a kincset, amit kaptunk 
tőled, soha nem fogjuk tudni visszafizetni neked.

Sokszor azt érzem, hogy olyan szerencsétlen vagyok, hogy nem is 
tudom igazán értékelni azt a sok jót, amit adtál nekünk. Olyan termé-
szetesnek tűnik, hogy ennyi mindent kapunk tőled. (Pedig én úgy érzem, 
hogy ezt még ki sem érdemeltem.)

Legalább szeretnék neked tettekben is valamit ajándékozni, hogy ne 
csak az üres szavaim álljanak itt.

Tudom, hogy egyik „szívügyed” a Nitya-sevā program, mely által sze-
retnél gondoskodni szeretett mūrtijaidról és a bhaktákról. 

Vyāsa-pūjā napod alkalmából szeretnék felajánlani egy részlet ado-
mányt a napi Imádatba és szeretném megköszönni ezt a lehetőséget.

Kívánom, hogy teljesüljenek lelki vágyaid Krsna áldásával! Kívánok 
továbbá nagyon jó egészséget, lelki erőt és „transzcendentális” boldog-
ságot!

Szeretettel ajánlva hódolatomat lótuszlábaidnak! 
Gaurān˙ga! :-) 

Egy elesett lélek,
Bhakta Bába Zsolt
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Bhaktin Berze Móni
Hare Krsna Kedves Guru Māhārāja!
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Bhaktin Bakó Ágnes
Kedves Maharāja!

Ezt a felajánlást akkor kezdtem el írni, miután kedvesen adtad a lehetősé-
get a személyes társulásra, ami által végre megértettem, mit jelent, hogy 
a lelki tanítómester a kegy óceánja és az elesett lelkek barátja. 

A veled való találkozás, a jelenléted és a szavaid felnyitották a szeme-
met, megváltoztatták a lelki élettel kapcsolatos téves elképzeléseimet, 
és megerősítették a hitemet abban a hibátlan értékrendben, amit Śrīla 
Prabhupādának köszönhetően te képviselsz, és amit én is követni akarok. 

Te vagy a stabil pont a tanítványaid életében, a menedék, akin keresz-
tül gyenge erőfeszítéseink elérhetik Krsnát. Vágyam, hogy képessé váljak 
arra, hogy végre én is közéjük tartozhassak és az életemmel téged dicső-
íthesselek. 

Kérlek, add áldásodat törekvéseimre és fogadd hálás köszönetemet, 
amiért fáradhatatlanul, a lehetetlent nem ismerve megteremtetted és 
biztosítottad mindannyiunk számára az odaadó szolgálat lehetőségét.

Bhaktin Bakó Ágnes
Szombathely

Balānuja Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak!

Egyedül voltam, nyomorult, elátkozott lélek
sötétben étlem, szívemen megannyi vétek
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Bhakta Bencsik János
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden discőséget neked!

Aki a legnagyobb titkot, a legmeghitebb tudást, a Krsna-tudat dicsősé-
gét elmagyarázza a lelkeknek, annál nincs és nem is lesz soha kedvesebb 
szolgája ezen a világon Krsnának.

ya idam˙ paramam˙ guhyam˙  mad-bhaktesv abhidhāsyati
bhaktim˙ mayi parām˙ krtvā  mām evaisyaty asam˙śayah

na ca tasmān manusyesu  kaścin me priya-krttamah
bhavitā na ca me tasmād  anyah priyataro bhuvi

        (Bg. 18.68-69.)

Mahārāja, te egyike vagy Krsna legkedvesebb szolgáinak, hiszen minden 
pillanatban ezen fáradozol, hogy átadd nekünk a kincseket, amit kaptál 
lelki tanítómesteredtől, Śrīla Prabhupādától. Nincs határa a könyörüle-
tességednek. Nincs határa az együttérzésednek. Nincs határa a kedvessé-
gednek. Nincs határa a szeretetednek. A végtelen jóindulatodnak köszön-
hetően a legnagyszerűbb dolgot gyakorolhatjuk a világon. Az egyetlen 
dolgot, aminek van értelme.

A kegyed nélkül nem ismerném a Krsna-tudatot, nem lehetnék 
a bhakták társaságában, nem hallgathatnám a legmeghittebb tudást, 
nem énekelném a szent nevet, nem ajánlhatnék szolgálatot Srī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának. A kegyed nélkül sem erőm, sem vágyam nem 
lenne minderre, mert nagyon tudatlan vagyok. 

Köszönök mindent neked!

Szolgád, 
Bhakta Bencsik János
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Olyan sok mindnet köszönhetek neked. 
A végtelen sok lehetőséget a veled való társulásra és a  felbecsülhetetlen 

értékű tanításokat és személyes tanácsadait, melyet az évek alatt tőled 
kaptam.

Köszönöm azt a végtelen kegyet és szeretetet, mellyel elhalmozol.
Szeretnélek téged elégedetté tenni, és meghálálni a belém fektetett 

bizalmadat.
 

Szolgád: 
Bhakta Barcza László

Bhakta Barnaby Booth
Dear Śivarāma Swami Mahārāja,

Please accept my humble obeisances.All glories to Śrīla Prabhupāda.
Mahārāja, you are so wonderful!
Thank you for all your kindness to me. You are so inspiring and I feel 

very fortunate to be able to assist you in some small way with the film-
ing for your vlogs. You have given me very clear and simple instructions 
which have always proved to be very powerful and which have enabled 
me to make progress in devotional life. I am so grateful and hope that 
I can continue to serve you and your disciples. You display such wonderful 
consideration for others, you are a tireless preacher and are witty, kind 
hearted and wise!

Your aspiring servant,
Bhakta Barnaby Booth
UK

55 

Jöttél, felemeltél, lótuszlábaidhoz vettél
pokoltól és kárhozattól megmentettél

nem érdemlem e jó sorsot, melyet tőled kaptam
hálátlan szívemben csak gyom sarjan

kérlek engedd, hogy életről életre téged szolgálhassalak
elhatározásomban meg ne inogjak

bocsájtsd meg a sok vétket, melyet lótuszlábaid ellen vétettem
kérlek segíts, hogy megtisztuljon szennyes létem

így imádkozom hozzád, bűnösök megmentőjéhez
Śrīla Prabhupāda leghűségesebb gyermekéhez

Szolgád,
Balānuja Dāsa

Balarāma Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Nem régiben olvastam Uddhaváról a harmadik énekben, aki egyrészt 
az Úr egy örök társa, valamint az egyik Vasu. Két lélek egy testben. Ezt 
nagyon érdekesnek találtam, hogy milyen könnyű lehet így tanulni ha az 
embert ennyire közel engedi valaki magához. Nyilván szóba sem jöhet, 
hogy megpróbáljon valamit eltitkolni a „vendége” elől. 

Igaz, egyedülállóan ritka kegyet jelent ha valaki egy ilyen lehetőséget 
kap, de a kérdés, hogy kap-e.

Ezen elgondolkodtam egy kicsit, hogy ha engem egy tanító be akarna 
fogadni egy ilyen vendégként akkor kötélből kell legyenek az idegei. Emel-
lett már nem is tudna más szolgálatot végezni hiszen az átlagosnál minden 
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Nem régiben olvastam Uddhaváról a harmadik énekben, aki egyrészt 
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kap, de a kérdés, hogy kap-e.
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bizonnyal jóval nagyobb idegi megterhelést jelentenék ami a tanár minden 
energiáját felemésztené.

Beláttam, hogy valószínűleg nem ez lesz az én utam.
Aztán eszembe jutott, hogy milyen kegyes vagy, hogy gondoltál rám is 

és lehetőséget teremtettél a könyveid által, hogy bárki odabújhat a szíved 
legbelsőbb csücskébe hisz hajlandó vagy megosztani vele a titkaidat oly 
módon, hogy akár életről életre olvashatja a szíved krónikáját, sőt így még 
a tőled való elválás mérgének keserű ízét is ellensúlyozhatja valamelyest.

Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagylelkű vagy.

Balarāma Dāsa

Bhakta Báló Dávid
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Minden dícsőség Śrīla Prabhupādának!
Nem lehetek elég hálás hogy találkoztam az utcán bhaktákkal, és Śrīla 

Prabhupāda és a te kegyedből ily csodás bhakták közt gyakorolhatom 
a Krsna-tudatod. Elképzelni sem tudom hogy élhettem eddig más-
képp. Krsna nélkül. Hatalmas ajándék hogy megkaphatom a védikus és 
vaisanava értékeket , és van alkalmam Śrīla Prabhupāda könyveit osztani. 
Bár szinte minden nap elgondolkodok azon hogy mivel érdemeltem ki 
ezeket a lehetőségeket.

Remélem egy nap a kegyedből megérthetem hogy ki vagy te, és olyan 
tiszta vágy ébred bennem a lelki életre ahogy te tanítod és megvalósítod, 
a lelki tanítómestered követésével.

A szeretetedel elhoztad Rādhe-Śyāmát és megnyilvánult Nava 
Vraja-dhāma, maga a lelki világ. 

Minden dicsőséget neked!

Szolgád, 
Bhakta Báló Dávid
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Balogh Rudolfné Erzsi néni, 
Tollasné Nagy Erzsi és Balogh Éva
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatunk! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és neked !

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā 
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Egy újabb év jött el így ismét örömmel ajánlhatjuk hódolatunkat neked 
e szent napon. Az eltelt év is sok megoldandó helyzetet hozott, látszatra 
jót és rosszat is. Mivel mi Krsna-hívők tudjuk, hogy néha a jónak tűnő 
esemény lehet végül rossz, és ez fordítva is igaz. Tanulságos évet hagytunk 
magunk mögött. De bízhatunk Krsna és a te kegyedben, hogy a tanul-
ságokat javunkra fordíthatjuk és még intenzívebben kell a Krsna-tudat 
folyamatát gyakorolnunk. Ez a legfontosabb.

Kérjük, hogy továbbra is segíts bennünket türelemmel, szeretettel, jó 
tanáccsal, ahogy mindig is tetted és teszed. Személyes példamutatásod 
által még jobban tudjunk haladni a célunk felé, vissza Istenhez.

Tiszteletteljes hódolatunkat ajánlva maradunk elesett szolgáid:
Balogh Rudolfné Erzsi néni, Balgoh Éva és Tollasné Nagy Erzsi 
Pécsről

Bhakta Barcza László
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!
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Nem lehetek elég hálás hogy találkoztam az utcán bhaktákkal, és Śrīla 

Prabhupāda és a te kegyedből ily csodás bhakták közt gyakorolhatom 
a Krsna-tudatod. Elképzelni sem tudom hogy élhettem eddig más-
képp. Krsna nélkül. Hatalmas ajándék hogy megkaphatom a védikus és 
vaisanava értékeket , és van alkalmam Śrīla Prabhupāda könyveit osztani. 
Bár szinte minden nap elgondolkodok azon hogy mivel érdemeltem ki 
ezeket a lehetőségeket.

Remélem egy nap a kegyedből megérthetem hogy ki vagy te, és olyan 
tiszta vágy ébred bennem a lelki életre ahogy te tanítod és megvalósítod, 
a lelki tanítómestered követésével.

A szeretetedel elhoztad Rādhe-Śyāmát és megnyilvánult Nava 
Vraja-dhāma, maga a lelki világ. 

Minden dicsőséget neked!

Szolgád, 
Bhakta Báló Dávid
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Balogh Rudolfné Erzsi néni, 
Tollasné Nagy Erzsi és Balogh Éva
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatunk! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és neked !

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā 
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Egy újabb év jött el így ismét örömmel ajánlhatjuk hódolatunkat neked 
e szent napon. Az eltelt év is sok megoldandó helyzetet hozott, látszatra 
jót és rosszat is. Mivel mi Krsna-hívők tudjuk, hogy néha a jónak tűnő 
esemény lehet végül rossz, és ez fordítva is igaz. Tanulságos évet hagytunk 
magunk mögött. De bízhatunk Krsna és a te kegyedben, hogy a tanul-
ságokat javunkra fordíthatjuk és még intenzívebben kell a Krsna-tudat 
folyamatát gyakorolnunk. Ez a legfontosabb.

Kérjük, hogy továbbra is segíts bennünket türelemmel, szeretettel, jó 
tanáccsal, ahogy mindig is tetted és teszed. Személyes példamutatásod 
által még jobban tudjunk haladni a célunk felé, vissza Istenhez.

Tiszteletteljes hódolatunkat ajánlva maradunk elesett szolgáid:
Balogh Rudolfné Erzsi néni, Balgoh Éva és Tollasné Nagy Erzsi 
Pécsről

Bhakta Barcza László
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!
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bizonnyal jóval nagyobb idegi megterhelést jelentenék ami a tanár minden 
energiáját felemésztené.

Beláttam, hogy valószínűleg nem ez lesz az én utam.
Aztán eszembe jutott, hogy milyen kegyes vagy, hogy gondoltál rám is 

és lehetőséget teremtettél a könyveid által, hogy bárki odabújhat a szíved 
legbelsőbb csücskébe hisz hajlandó vagy megosztani vele a titkaidat oly 
módon, hogy akár életről életre olvashatja a szíved krónikáját, sőt így még 
a tőled való elválás mérgének keserű ízét is ellensúlyozhatja valamelyest.

Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagylelkű vagy.

Balarāma Dāsa

Bhakta Báló Dávid
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Minden dícsőség Śrīla Prabhupādának!
Nem lehetek elég hálás hogy találkoztam az utcán bhaktákkal, és Śrīla 

Prabhupāda és a te kegyedből ily csodás bhakták közt gyakorolhatom 
a Krsna-tudatod. Elképzelni sem tudom hogy élhettem eddig más-
képp. Krsna nélkül. Hatalmas ajándék hogy megkaphatom a védikus és 
vaisanava értékeket , és van alkalmam Śrīla Prabhupāda könyveit osztani. 
Bár szinte minden nap elgondolkodok azon hogy mivel érdemeltem ki 
ezeket a lehetőségeket.

Remélem egy nap a kegyedből megérthetem hogy ki vagy te, és olyan 
tiszta vágy ébred bennem a lelki életre ahogy te tanítod és megvalósítod, 
a lelki tanítómestered követésével.

A szeretetedel elhoztad Rādhe-Śyāmát és megnyilvánult Nava 
Vraja-dhāma, maga a lelki világ. 

Minden dicsőséget neked!

Szolgád, 
Bhakta Báló Dávid
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Balogh Rudolfné Erzsi néni, 
Tollasné Nagy Erzsi és Balogh Éva
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatunk! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és neked !

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā 
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Egy újabb év jött el így ismét örömmel ajánlhatjuk hódolatunkat neked 
e szent napon. Az eltelt év is sok megoldandó helyzetet hozott, látszatra 
jót és rosszat is. Mivel mi Krsna-hívők tudjuk, hogy néha a jónak tűnő 
esemény lehet végül rossz, és ez fordítva is igaz. Tanulságos évet hagytunk 
magunk mögött. De bízhatunk Krsna és a te kegyedben, hogy a tanul-
ságokat javunkra fordíthatjuk és még intenzívebben kell a Krsna-tudat 
folyamatát gyakorolnunk. Ez a legfontosabb.

Kérjük, hogy továbbra is segíts bennünket türelemmel, szeretettel, jó 
tanáccsal, ahogy mindig is tetted és teszed. Személyes példamutatásod 
által még jobban tudjunk haladni a célunk felé, vissza Istenhez.

Tiszteletteljes hódolatunkat ajánlva maradunk elesett szolgáid:
Balogh Rudolfné Erzsi néni, Balgoh Éva és Tollasné Nagy Erzsi 
Pécsről

Bhakta Barcza László
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!
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Bhaktin Bakó Ágnes
Kedves Maharāja!

Ezt a felajánlást akkor kezdtem el írni, miután kedvesen adtad a lehetősé-
get a személyes társulásra, ami által végre megértettem, mit jelent, hogy 
a lelki tanítómester a kegy óceánja és az elesett lelkek barátja. 

A veled való találkozás, a jelenléted és a szavaid felnyitották a szeme-
met, megváltoztatták a lelki élettel kapcsolatos téves elképzeléseimet, 
és megerősítették a hitemet abban a hibátlan értékrendben, amit Śrīla 
Prabhupādának köszönhetően te képviselsz, és amit én is követni akarok. 

Te vagy a stabil pont a tanítványaid életében, a menedék, akin keresz-
tül gyenge erőfeszítéseink elérhetik Krsnát. Vágyam, hogy képessé váljak 
arra, hogy végre én is közéjük tartozhassak és az életemmel téged dicső-
íthesselek. 

Kérlek, add áldásodat törekvéseimre és fogadd hálás köszönetemet, 
amiért fáradhatatlanul, a lehetetlent nem ismerve megteremtetted és 
biztosítottad mindannyiunk számára az odaadó szolgálat lehetőségét.

Bhaktin Bakó Ágnes
Szombathely

Balānuja Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak!

Egyedül voltam, nyomorult, elátkozott lélek
sötétben étlem, szívemen megannyi vétek

59 

Bhakta Bencsik János
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden discőséget neked!

Aki a legnagyobb titkot, a legmeghitebb tudást, a Krsna-tudat dicsősé-
gét elmagyarázza a lelkeknek, annál nincs és nem is lesz soha kedvesebb 
szolgája ezen a világon Krsnának.

ya idam˙ paramam˙ guhyam˙  mad-bhaktesv abhidhāsyati
bhaktim˙ mayi parām˙ krtvā  mām evaisyaty asam˙śayah

na ca tasmān manusyesu  kaścin me priya-krttamah
bhavitā na ca me tasmād  anyah priyataro bhuvi

        (Bg. 18.68-69.)

Mahārāja, te egyike vagy Krsna legkedvesebb szolgáinak, hiszen minden 
pillanatban ezen fáradozol, hogy átadd nekünk a kincseket, amit kaptál 
lelki tanítómesteredtől, Śrīla Prabhupādától. Nincs határa a könyörüle-
tességednek. Nincs határa az együttérzésednek. Nincs határa a kedvessé-
gednek. Nincs határa a szeretetednek. A végtelen jóindulatodnak köszön-
hetően a legnagyszerűbb dolgot gyakorolhatjuk a világon. Az egyetlen 
dolgot, aminek van értelme.

A kegyed nélkül nem ismerném a Krsna-tudatot, nem lehetnék 
a bhakták társaságában, nem hallgathatnám a legmeghittebb tudást, 
nem énekelném a szent nevet, nem ajánlhatnék szolgálatot Srī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának. A kegyed nélkül sem erőm, sem vágyam nem 
lenne minderre, mert nagyon tudatlan vagyok. 

Köszönök mindent neked!

Szolgád, 
Bhakta Bencsik János
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Olyan sok mindnet köszönhetek neked. 
A végtelen sok lehetőséget a veled való társulásra és a  felbecsülhetetlen 

értékű tanításokat és személyes tanácsadait, melyet az évek alatt tőled 
kaptam.

Köszönöm azt a végtelen kegyet és szeretetet, mellyel elhalmozol.
Szeretnélek téged elégedetté tenni, és meghálálni a belém fektetett 

bizalmadat.
 

Szolgád: 
Bhakta Barcza László

Bhakta Barnaby Booth
Dear Śivarāma Swami Mahārāja,

Please accept my humble obeisances.All glories to Śrīla Prabhupāda.
Mahārāja, you are so wonderful!
Thank you for all your kindness to me. You are so inspiring and I feel 

very fortunate to be able to assist you in some small way with the film-
ing for your vlogs. You have given me very clear and simple instructions 
which have always proved to be very powerful and which have enabled 
me to make progress in devotional life. I am so grateful and hope that 
I can continue to serve you and your disciples. You display such wonderful 
consideration for others, you are a tireless preacher and are witty, kind 
hearted and wise!

Your aspiring servant,
Bhakta Barnaby Booth
UK

55 

Jöttél, felemeltél, lótuszlábaidhoz vettél
pokoltól és kárhozattól megmentettél

nem érdemlem e jó sorsot, melyet tőled kaptam
hálátlan szívemben csak gyom sarjan

kérlek engedd, hogy életről életre téged szolgálhassalak
elhatározásomban meg ne inogjak

bocsájtsd meg a sok vétket, melyet lótuszlábaid ellen vétettem
kérlek segíts, hogy megtisztuljon szennyes létem

így imádkozom hozzád, bűnösök megmentőjéhez
Śrīla Prabhupāda leghűségesebb gyermekéhez

Szolgád,
Balānuja Dāsa

Balarāma Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Nem régiben olvastam Uddhaváról a harmadik énekben, aki egyrészt 
az Úr egy örök társa, valamint az egyik Vasu. Két lélek egy testben. Ezt 
nagyon érdekesnek találtam, hogy milyen könnyű lehet így tanulni ha az 
embert ennyire közel engedi valaki magához. Nyilván szóba sem jöhet, 
hogy megpróbáljon valamit eltitkolni a „vendége” elől. 

Igaz, egyedülállóan ritka kegyet jelent ha valaki egy ilyen lehetőséget 
kap, de a kérdés, hogy kap-e.

Ezen elgondolkodtam egy kicsit, hogy ha engem egy tanító be akarna 
fogadni egy ilyen vendégként akkor kötélből kell legyenek az idegei. Emel-
lett már nem is tudna más szolgálatot végezni hiszen az átlagosnál minden 
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Bhaktin Bakó Ágnes
Kedves Maharāja!

Ezt a felajánlást akkor kezdtem el írni, miután kedvesen adtad a lehetősé-
get a személyes társulásra, ami által végre megértettem, mit jelent, hogy 
a lelki tanítómester a kegy óceánja és az elesett lelkek barátja. 

A veled való találkozás, a jelenléted és a szavaid felnyitották a szeme-
met, megváltoztatták a lelki élettel kapcsolatos téves elképzeléseimet, 
és megerősítették a hitemet abban a hibátlan értékrendben, amit Śrīla 
Prabhupādának köszönhetően te képviselsz, és amit én is követni akarok. 

Te vagy a stabil pont a tanítványaid életében, a menedék, akin keresz-
tül gyenge erőfeszítéseink elérhetik Krsnát. Vágyam, hogy képessé váljak 
arra, hogy végre én is közéjük tartozhassak és az életemmel téged dicső-
íthesselek. 

Kérlek, add áldásodat törekvéseimre és fogadd hálás köszönetemet, 
amiért fáradhatatlanul, a lehetetlent nem ismerve megteremtetted és 
biztosítottad mindannyiunk számára az odaadó szolgálat lehetőségét.

Bhaktin Bakó Ágnes
Szombathely

Balānuja Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak!

Egyedül voltam, nyomorult, elátkozott lélek
sötétben étlem, szívemen megannyi vétek
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Bhakta Bencsik János
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden discőséget neked!

Aki a legnagyobb titkot, a legmeghitebb tudást, a Krsna-tudat dicsősé-
gét elmagyarázza a lelkeknek, annál nincs és nem is lesz soha kedvesebb 
szolgája ezen a világon Krsnának.

ya idam˙ paramam˙ guhyam˙  mad-bhaktesv abhidhāsyati
bhaktim˙ mayi parām˙ krtvā  mām evaisyaty asam˙śayah

na ca tasmān manusyesu  kaścin me priya-krttamah
bhavitā na ca me tasmād  anyah priyataro bhuvi

        (Bg. 18.68-69.)

Mahārāja, te egyike vagy Krsna legkedvesebb szolgáinak, hiszen minden 
pillanatban ezen fáradozol, hogy átadd nekünk a kincseket, amit kaptál 
lelki tanítómesteredtől, Śrīla Prabhupādától. Nincs határa a könyörüle-
tességednek. Nincs határa az együttérzésednek. Nincs határa a kedvessé-
gednek. Nincs határa a szeretetednek. A végtelen jóindulatodnak köszön-
hetően a legnagyszerűbb dolgot gyakorolhatjuk a világon. Az egyetlen 
dolgot, aminek van értelme.

A kegyed nélkül nem ismerném a Krsna-tudatot, nem lehetnék 
a bhakták társaságában, nem hallgathatnám a legmeghittebb tudást, 
nem énekelném a szent nevet, nem ajánlhatnék szolgálatot Srī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának. A kegyed nélkül sem erőm, sem vágyam nem 
lenne minderre, mert nagyon tudatlan vagyok. 

Köszönök mindent neked!

Szolgád, 
Bhakta Bencsik János
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általi szolgálatból fakadó édes íz marad, mely kioltja az anyagi ízeket, 
megtölti az elménket, szívünket – új életet lehelsz belénk. Mohón vágyunk 
rá, hogy idén is el gyere hozzánk.

Hálás köszönettel, szerencsés szolgád,
Avatāri Dāsa

Bhakta Bába Zsolt
Hare Krsna Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának

Nem vagyok annyira a szavak embere, és még sohasem írtam neked 
vyāsa-pūjā felajánlást, de most valahogy mégis késztetést éreztem rá…

E szavak papírra vetése közben éppen rád gondolok, és arra a rendkívüli 
erőfeszítésre, amit a prédikáló tevékenységed alatt eddig véghez vittél.

Számomra felfoghatatlan, hogy van ennyi energiád és erőd ehhez 
a sok-sok tevékenységhez, melyekben részt veszel. Annyi nehézségen 
és megpróbáltatáson mentén már keresztül, hogy elégedetté tedd Guru 
Mahārājadat..

Eljöttél ide az elesett lelkek piacára, és elkezdted árulni a portékádat.. 
Ingyen adod a kezdetek óta ezt a csodálatos portékát, mely nem más, 
mint az Isten iránti szeretet, a  szent név áldása…

dhanyasyāyam˙ nava-premā
yasyonmīlati cetasi

antar-vānibhir apy asya
mudrā susthu su-durgamā

„Még a legműveltebb bölcsek sem képesek megérteni egy olyan kiváló 
személyiség tetteit és jellemzőit, akinek szívében felébredt az Isten iránti 
szeretet.” (Bhakti-rasāmrta-sindhu 1.4.17.)
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Bhagavat-priya Dāsa 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked megjelenésed e kedvező napja 
alkalmából!

am˙śo bhagavato ’smy aham˙ sadā dāso ’smi sarvathā
tat-krpāpeksako nityam˙ tat-prestha-sāt karomi svam

„A Legfelsőbb Úr parányi szerves része vagyok, és mindig, minden 
tekintetben örök szolgája. Minthogy mindig kegyében és kedvességé-
ben reménykedem, felajánlom magam legkedvesebb szolgájának a lelki 
tanítómesteremnek.“ 

Megjelenésed 70. évfordulóját ünnepeljük. Különleges évforduló ez 
a tanítványaid és az egész világ számára, hiszen ezen születésedben is 
több mint ötven éve már, hogy az Úr Caitanya üzenetét prédikálód. Ezen 
prédikáció sikere érdekében, az 50 év alatt rengeteg szenvedést, vezeklés 
vállaltál, és vállalsz mind a mai napig is. Valamint rengeteg kihíváson men-
tél és mész keresztül, mindezt azért, hogy tanítványaid megkaphassák és 
elsajátíthassák a Krsna-tudatot, és, hogy könnyű legyen számukra annak 
gyakorlása. Hogy felépülhessen, és oly virágzóvá váljon a magyar yātrā, 
valamint, hogy segíteni tudd az ISKCON nemzetközi problémáinak az 
elhárítását, komolyan támogatva ezzel az egész nemzetközi intézményt 
is, mellyel nem kis szeletet vállaltál a hőn szeretett ISCKON-od meg-
mentésében, megőrizve Śrīla Prabhupāda örökségét. Ezzel nem kímélted, 
sőt feláldoztad a saját egészségedet. Annyi mérhetetlen szenvedést és 
kellemetlenséget bevállalva. 

Mindeközben hihetetlen példamutató voltál mind végig, és ha ez 
a hatalmas energiát, fáradtságot, fájdalmat, szenvedést, lemondást, és 
gyötrelmet jelentő egyéni vállalásod már önmagában nem lenne minden 
képzeletet felülmúló, még emellett szinte csodával határos módon mind 
a mai napig csak ontod magadból a legcsodálatosabb transzcendentális 
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Bhaktin Berze Móni
Hare Krsna Kedves Guru Māhārāja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Tovaszállt egy újabb év. Mikor így szaladnak a napok és az évek, eszembe 
jut, amit Ön és mások is mondtak már: nincs elvesztegetni való időnk! 
Példájával mindig arra tanít minket, hogyan lehet a legjobban kihasználni 
az időnket, hogy fejlődhessünk, haladhassunk az úton, ami visszavisz 
minket Krsna lótuszlábához. Én is szeretném minden időmet, gondola-
tomat, szavaimat és cselekedeteimet Krsna-tudatban lefoglalni, ahogy 
Ön is teszi, s remélem, az Ön kegyéből erre lehetőségem is lesz. Egyelőre 
messze vagyok még ettől, de igyekszem továbbmenni az úton, amit Ön, 
a lelki tanítómestere, Śrīla Prabhupāda és az őt megelőző nagy ācāryáink 
kitapostak a számunkra. 

Példaértékű számomra az is, ahogy elődeink tanításait a jelen körülmé-
nyekhez igazítja. S bár akkor és most is az emberek békére, boldogságra 
vágynak, keresik életük célját, de ma már másképp lehet hozzájuk eljut-
tatni az üzenetet. Kali hatása egyre erősebb, egyre jobban viszi tévútra 
a feltételekhez kötött lelkeket, de Ön felveszi a harcot Kalival, és mindent, 
így az internet adta lehetőséget is kihasználja, hogy prédikáljon, hogy 
az embereknek alternatívát adjon, lehetőséget, hogy elindulhassanak az 
úton. 

S miközben így módon harcol Kalival, folyamatosan teljesíti lelki taní-
tómestere utasítását is: folyamatosan írja könyveit, ezzel is segítve a híveit, 
hogy kiszakadjanak az ismétlődő születés és halál körforgásából, hogy 
közelebb kerüljenek a céljukhoz, közelebb kerüljenek Krsnához, és vis-
szataláljanak Hozzá. 

Hálásan köszönöm, hogy tanítványává fogadott, s mutatja az irányt, 
amerre haladnom/haladnunk kell. 

Jelentéktelen szolgája, 
Bhaktin Berze Móni
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Születésnapod (megjelenési napod) alkalmából szeretném kifejezni 
köszönetemet és hálámat, amiért próbálsz bennünket, feltételekhez 
kötött lelkeket kimenteni az anyagi létezés mély óceánjából. Bele sem 
merek gondolni, hogy mi lett volna velünk, ha ezt a tudás nem hozod el 
számunkra. Nélküled, valószínűleg még a leghalványabb esélyünk sem 
lett volna, hogy kivergődjünk az örökös születés és halál körforgásából 
(a sam˙sārából). Igazából az érzéseimet nem vagyok képes kifejezni „földi” 
gondolatokkal és szavakkal. Tudom, hogy azt a kincset, amit kaptunk 
tőled, soha nem fogjuk tudni visszafizetni neked.

Sokszor azt érzem, hogy olyan szerencsétlen vagyok, hogy nem is 
tudom igazán értékelni azt a sok jót, amit adtál nekünk. Olyan termé-
szetesnek tűnik, hogy ennyi mindent kapunk tőled. (Pedig én úgy érzem, 
hogy ezt még ki sem érdemeltem.)

Legalább szeretnék neked tettekben is valamit ajándékozni, hogy ne 
csak az üres szavaim álljanak itt.

Tudom, hogy egyik „szívügyed” a Nitya-sevā program, mely által sze-
retnél gondoskodni szeretett mūrtijaidról és a bhaktákról. 

Vyāsa-pūjā napod alkalmából szeretnék felajánlani egy részlet ado-
mányt a napi Imádatba és szeretném megköszönni ezt a lehetőséget.

Kívánom, hogy teljesüljenek lelki vágyaid Krsna áldásával! Kívánok 
továbbá nagyon jó egészséget, lelki erőt és „transzcendentális” boldog-
ságot!

Szeretettel ajánlva hódolatomat lótuszlábaidnak! 
Gaurān˙ga! :-) 

Egy elesett lélek,
Bhakta Bába Zsolt
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általi szolgálatból fakadó édes íz marad, mely kioltja az anyagi ízeket, 
megtölti az elménket, szívünket – új életet lehelsz belénk. Mohón vágyunk 
rá, hogy idén is el gyere hozzánk.

Hálás köszönettel, szerencsés szolgád,
Avatāri Dāsa

Bhakta Bába Zsolt
Hare Krsna Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának

Nem vagyok annyira a szavak embere, és még sohasem írtam neked 
vyāsa-pūjā felajánlást, de most valahogy mégis késztetést éreztem rá…

E szavak papírra vetése közben éppen rád gondolok, és arra a rendkívüli 
erőfeszítésre, amit a prédikáló tevékenységed alatt eddig véghez vittél.

Számomra felfoghatatlan, hogy van ennyi energiád és erőd ehhez 
a sok-sok tevékenységhez, melyekben részt veszel. Annyi nehézségen 
és megpróbáltatáson mentén már keresztül, hogy elégedetté tedd Guru 
Mahārājadat..

Eljöttél ide az elesett lelkek piacára, és elkezdted árulni a portékádat.. 
Ingyen adod a kezdetek óta ezt a csodálatos portékát, mely nem más, 
mint az Isten iránti szeretet, a  szent név áldása…

dhanyasyāyam˙ nava-premā
yasyonmīlati cetasi

antar-vānibhir apy asya
mudrā susthu su-durgamā

„Még a legműveltebb bölcsek sem képesek megérteni egy olyan kiváló 
személyiség tetteit és jellemzőit, akinek szívében felébredt az Isten iránti 
szeretet.” (Bhakti-rasāmrta-sindhu 1.4.17.)
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Bhagavat-priya Dāsa 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked megjelenésed e kedvező napja 
alkalmából!

am˙śo bhagavato ’smy aham˙ sadā dāso ’smi sarvathā
tat-krpāpeksako nityam˙ tat-prestha-sāt karomi svam

„A Legfelsőbb Úr parányi szerves része vagyok, és mindig, minden 
tekintetben örök szolgája. Minthogy mindig kegyében és kedvességé-
ben reménykedem, felajánlom magam legkedvesebb szolgájának a lelki 
tanítómesteremnek.“ 

Megjelenésed 70. évfordulóját ünnepeljük. Különleges évforduló ez 
a tanítványaid és az egész világ számára, hiszen ezen születésedben is 
több mint ötven éve már, hogy az Úr Caitanya üzenetét prédikálód. Ezen 
prédikáció sikere érdekében, az 50 év alatt rengeteg szenvedést, vezeklés 
vállaltál, és vállalsz mind a mai napig is. Valamint rengeteg kihíváson men-
tél és mész keresztül, mindezt azért, hogy tanítványaid megkaphassák és 
elsajátíthassák a Krsna-tudatot, és, hogy könnyű legyen számukra annak 
gyakorlása. Hogy felépülhessen, és oly virágzóvá váljon a magyar yātrā, 
valamint, hogy segíteni tudd az ISKCON nemzetközi problémáinak az 
elhárítását, komolyan támogatva ezzel az egész nemzetközi intézményt 
is, mellyel nem kis szeletet vállaltál a hőn szeretett ISCKON-od meg-
mentésében, megőrizve Śrīla Prabhupāda örökségét. Ezzel nem kímélted, 
sőt feláldoztad a saját egészségedet. Annyi mérhetetlen szenvedést és 
kellemetlenséget bevállalva. 

Mindeközben hihetetlen példamutató voltál mind végig, és ha ez 
a hatalmas energiát, fáradtságot, fájdalmat, szenvedést, lemondást, és 
gyötrelmet jelentő egyéni vállalásod már önmagában nem lenne minden 
képzeletet felülmúló, még emellett szinte csodával határos módon mind 
a mai napig csak ontod magadból a legcsodálatosabb transzcendentális 
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Bhaktin Berze Móni
Hare Krsna Kedves Guru Māhārāja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Tovaszállt egy újabb év. Mikor így szaladnak a napok és az évek, eszembe 
jut, amit Ön és mások is mondtak már: nincs elvesztegetni való időnk! 
Példájával mindig arra tanít minket, hogyan lehet a legjobban kihasználni 
az időnket, hogy fejlődhessünk, haladhassunk az úton, ami visszavisz 
minket Krsna lótuszlábához. Én is szeretném minden időmet, gondola-
tomat, szavaimat és cselekedeteimet Krsna-tudatban lefoglalni, ahogy 
Ön is teszi, s remélem, az Ön kegyéből erre lehetőségem is lesz. Egyelőre 
messze vagyok még ettől, de igyekszem továbbmenni az úton, amit Ön, 
a lelki tanítómestere, Śrīla Prabhupāda és az őt megelőző nagy ācāryáink 
kitapostak a számunkra. 

Példaértékű számomra az is, ahogy elődeink tanításait a jelen körülmé-
nyekhez igazítja. S bár akkor és most is az emberek békére, boldogságra 
vágynak, keresik életük célját, de ma már másképp lehet hozzájuk eljut-
tatni az üzenetet. Kali hatása egyre erősebb, egyre jobban viszi tévútra 
a feltételekhez kötött lelkeket, de Ön felveszi a harcot Kalival, és mindent, 
így az internet adta lehetőséget is kihasználja, hogy prédikáljon, hogy 
az embereknek alternatívát adjon, lehetőséget, hogy elindulhassanak az 
úton. 

S miközben így módon harcol Kalival, folyamatosan teljesíti lelki taní-
tómestere utasítását is: folyamatosan írja könyveit, ezzel is segítve a híveit, 
hogy kiszakadjanak az ismétlődő születés és halál körforgásából, hogy 
közelebb kerüljenek a céljukhoz, közelebb kerüljenek Krsnához, és vis-
szataláljanak Hozzá. 

Hálásan köszönöm, hogy tanítványává fogadott, s mutatja az irányt, 
amerre haladnom/haladnunk kell. 

Jelentéktelen szolgája, 
Bhaktin Berze Móni
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Születésnapod (megjelenési napod) alkalmából szeretném kifejezni 
köszönetemet és hálámat, amiért próbálsz bennünket, feltételekhez 
kötött lelkeket kimenteni az anyagi létezés mély óceánjából. Bele sem 
merek gondolni, hogy mi lett volna velünk, ha ezt a tudás nem hozod el 
számunkra. Nélküled, valószínűleg még a leghalványabb esélyünk sem 
lett volna, hogy kivergődjünk az örökös születés és halál körforgásából 
(a sam˙sārából). Igazából az érzéseimet nem vagyok képes kifejezni „földi” 
gondolatokkal és szavakkal. Tudom, hogy azt a kincset, amit kaptunk 
tőled, soha nem fogjuk tudni visszafizetni neked.

Sokszor azt érzem, hogy olyan szerencsétlen vagyok, hogy nem is 
tudom igazán értékelni azt a sok jót, amit adtál nekünk. Olyan termé-
szetesnek tűnik, hogy ennyi mindent kapunk tőled. (Pedig én úgy érzem, 
hogy ezt még ki sem érdemeltem.)

Legalább szeretnék neked tettekben is valamit ajándékozni, hogy ne 
csak az üres szavaim álljanak itt.

Tudom, hogy egyik „szívügyed” a Nitya-sevā program, mely által sze-
retnél gondoskodni szeretett mūrtijaidról és a bhaktákról. 

Vyāsa-pūjā napod alkalmából szeretnék felajánlani egy részlet ado-
mányt a napi Imádatba és szeretném megköszönni ezt a lehetőséget.

Kívánom, hogy teljesüljenek lelki vágyaid Krsna áldásával! Kívánok 
továbbá nagyon jó egészséget, lelki erőt és „transzcendentális” boldog-
ságot!

Szeretettel ajánlva hódolatomat lótuszlábaidnak! 
Gaurān˙ga! :-) 

Egy elesett lélek,
Bhakta Bába Zsolt
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be over and I can enter the abode of love – not only on a physical level 
but on the spiritual also. 

New Vraja-dhāma is your heart, and thank you so much that I can live 
in it and serve its beats! Thank you so much, Guru Mahārāja, that I can feel 
always your assistance, support, encouragement, your impatient patience 
and uniqe love you guide me with on my spiritual way. 

Your insignificant servant,
Asta-sakhī devī dāsī
New Vraja-dhāma

Atula Krsna Dāsa
Kedves Śrīla Gurudevám!

Hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsőséget isteni megjelenésed napjának!

Vyāsa-pūjād alkalmából szeretnék írni neked, néhány gondolat ébredt 
bennem e páratlan ünnep kapcsán. 

Pár évvel ezelőtt Ānanda Vrndāvana prabhu feltett neked egy kérdést: 
„Milyen tulajdonságot szeretnél látni elsősorban a következő generáció 
bhaktáiban?” Elgondolkodtál. Ezt válaszoltad: „Śrīla Prabhupāda leginkább 
a hűséget emelte ki.” Śrīla Prabhupāda zseniális! Tisztában van vele, hogy 
a kívánatos tulajdonságok nem élnek magányosan és megvan a maguk 
hierarchiája. Ő Isteni Kegyelme csalhatatlanságára hagyatkozva e kijelen-
téséből megérthetjük, hogy a hűség a transzcendentális tulajdonságok 
császára és sok „alattvalója” van. 

A te személyed mintaképe az Ānanda Vrndāvana prabhunak adott vála-
szodnak. Az idő haladtával folyamatosan tanúi lehetünk, hogyan élsz és 
dolgozol együtt az imént említett „alattvalókkal” és legnemesebb, leg-
fennköltebb elöljárójukkal, a hűséggel. Ezért minden dicsőséget neked! 
Minden dicsőséget neked Śrīla Prabhupāda szavaihoz való hűségedért, 
amiért a tisztán látó, vagy a jóérzésű emberek Ő Isteni Kegyelme Śrīla 
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Úr Caiatnya üzenetét, felébresztve bennük a magasabb értékek és célok 
felé való törekvés vágyát, ki rángatva ezzel őket a tudatlanság sötétségből. 
Ezen a prédikálásodon keresztül, a fentebb említett missziós tevékeny-
ségeid mellett, csak ezzel Magyarországon tízezrek szívébe juttattad el 
a bhakti-latā-bīját.

Kedves Guru Mahārāja, ezeket látva mind a három világ csak tisztelet-
teljes hódolatát tudja ajánlani neked újra és újra és meg újra. Ezen ered-
mények mögött rejlő és azokat tápláló felmérhetetlen Krsna-tudatodat, 
nem lehet felfogni vagy megérteni, csak ámulattal csodálni, és végtelen 
boldogságot érezve a szívben örülni, hogy láthatunk vagy akár csak meg-
pillanthatunk téged. Az meg, hogy tanúi lehetünk mindezen tevékenysé-
geidnek és még indokolatlan kegyedből részeseivé is válhatunk, szolgálva 
téged, felmérhetetlen lelki áldással halmoz el mindenkit, a legszerencsé-
sebb embereké varázsolva minket ez egész világon.

Nagyon köszönjük neked Guru Mahārāja, hogy itt vagy és megmen-
ted mind a három világot, és beragyogod fénnyel mindannyiunk életét. 
Köszönjük, hogy megkaphatjuk indokolatlan kegyedet és áldásaidat és 
köszönjük, hogy a szolgáid lehetünk. 

Kérlek, bocsásd meg ha bármi hibát vétettünk, akár Ellened, akár 
bárki más ellen, beleértve a szent nevet is, és kérlek csak foglalj le 
mindannyiunkat, Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga szolgálatában, 
szeretet Rādhe-Śyāmád birodalmában tartva minket. Kérlek, annak elle-
nére, hogy nem érdemeljük meg, záporozd ránk a szent név nektárját, 
hagy ízlelhesse meg nyelvünk a śuddha-nāma fenéges ízét, és kérlek ezzel 
nyítsd ki számunkra a tiszta Isten szeretet birodalmának kapuját.

Örök szolgád,
Bahagavat-priya Dāsa 
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irodalmakat, olyan irodalmakat amelyek irányadó tankönyvek lettek 
az egész ISKCON számára. Hiszen összeszeded és egyesíted az összes 
előző vaisnava ācārya tanításait, mindenki számára közérthető módon 
elmagyarázva azokat. Legyenek ezek akár Rādhā-Krsna lenyűgöző kedv-
telései akár a teológiánk magasztos értelmezései. Mindez szinte felfog-
hatatlan és ámulatba ejtő, és Istentestvéreid is csak lenyűgözve állnak 
teljesítményed láttán. Minden lélegzeteddel, és mozdulatoddal az Úr 
Caitanya és Śrīla Prabhupāda vágyát szolgálod, beteljesítve, hogy egész 
világ Krsna-tudatossá váljon. Az egész ISKCON egyik legfőbb oszlopa és 
legnagyobb lelki harcosa vagy. 

A szíved annyira puha és könyörületes, hogy mindezeken felül, még 
arra is figyelmet fordítasz, hogy személyesen törődj a bhaktákkal. Lenyű-
göz és végletekig megérinti a szívemet az ahogyan nem hagysz elveszni 
egyetlen lelket sem, és személyesen nyúlsz a bhakták után és segíted 
elrendezni az életüket, még akkor is ha mindenki más már lemond 
róluk. Végtelen bámulatos, hogy személyesen mennyi energiát fordítasz 
a bhakták megsegítésére. Olyan csodálatos, ahogyan átérzed a fájdal-
munkat, együttérző vagy velünk és figyelembe véve még a feltételhez 
kötöttségünket is, kedvesen minden támogatás megadsz számunkra. Én 
úgy gondolom, ezt semelyikünk sem fogja tudni visszafizetni számodra. 
Örökké az adósaid maradunk. Hiszen visszavonhatatlanul elraboltad 
a szívünket, ezzel a feltétel nélküli és mindenki felé irányuló szemé-
lyes szereteteddel. Ezért, joggal mondhatjuk, hogy a három világ egyik 
legkiválóbb vaisnavája vagy, hiszen teljesen megvalósítottad a tapyante 
loka-tāpena kezdetű vers jelentését. 

50 éve tehát, hogy egy pillanatra sem pihenve, energiát és fáradsá-
got nem sajnálva, rengeteg szenvedést vállalva csak a bhakták lelki fel-
emelkedéséért, és az ISCKON sikeréért élsz. Mindezeken felül, ami már 
felfoghatatlan energiáról tesz tanúbizonyságot, valamint Rādhe-Śyāma 
a Pañca-tattva és a guru-paramparā transzcendentális felhatalmazását 
mutatja, még véghez vitted azt a hihetetlen tettet is, hogy példát mutattál 
az egész nemzetközi szervezet számára, az online prédikálás lehetősé-
gének kihasználásában. Elindítottad és hihetetlen mértékben sikeressé 
tetted a Facebook prédikálást, hiszen video bejegyzéseit egész Magyaror-
szág szerte ismertté tették a Krsna-tudatot, eljutatva az emberekhez az 
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Prabhupāda hiteles tanítványaként, és hiteles lelki tanítómesterként 
fogadnak el téged.

Imáim között két legfőbb van. Egyik: váljon valóra a legbensőségesebb 
vágyad; a másik: igaz tanítványod szeretnék lenni, aki állandóan az elége-
dettségedre és hasznodra van. Bárcsak megáldana engem a Gondviselés 
az ehhez kellő őszinteséggel, erővel és intelligenciával!

Dandavat, kedves Śrīla Gurudevám! Rākho rān˙gā caranera pāśa.

Szolgád, 
Atula Krsna Dāsa

Avatāri Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Ha Krsna a sötétséget eloszlató Nap, hát te vagy a Hold, ki végtelenül 
kegyesen tükrözöd rám a transzcendentális napsugarakat. Rám találtál 
a sötétben, felnyitottad tudatlanságtól leragadt szemeimet, és ha követem 
ragyogó fényed, az anyagi világ útvesztőjéből egészen Rádhe – Śyāma 
lótuszlábainak örök szolgálatáig vezetsz el. 

Reggelente a hangvibrációd az első, ami behatol a tudatomba, elcsitítva 
elmém háborgását. A tapasztalat többrétű és csodálatos: A hangod és 
a szavaid megnyilvánítanak egy lelki valóságot, ahol a kételyeim elszállnak, 
minden leegyszerűsödik és kitisztul, növekszik és szilárdul a hitem, és 
gyűlik bennem az erő, hogy követni tudjam az utasításaidat. Köszönöm 
neked e páratlan ajándékot, melyet a szavaid nektárjának nap nap utáni 
ízlelése jelent.

Helyzetemből fakadólag leginkább a vánidon át tudok neked szolgála-
tot ajánlani. És ez nagyszerű. Ám különleges alkalmakkor Szombathelyre 
látogatsz Rādhā-Dāmodarával, és Vrndāvanává varázsoljátok a vidéket. 
Olyankor eltűnik minden aggodalmunk, fáradtságunk, és csak a vāpuh-d 
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be over and I can enter the abode of love – not only on a physical level 
but on the spiritual also. 

New Vraja-dhāma is your heart, and thank you so much that I can live 
in it and serve its beats! Thank you so much, Guru Mahārāja, that I can feel 
always your assistance, support, encouragement, your impatient patience 
and uniqe love you guide me with on my spiritual way. 

Your insignificant servant,
Asta-sakhī devī dāsī
New Vraja-dhāma

Atula Krsna Dāsa
Kedves Śrīla Gurudevám!

Hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsőséget isteni megjelenésed napjának!

Vyāsa-pūjād alkalmából szeretnék írni neked, néhány gondolat ébredt 
bennem e páratlan ünnep kapcsán. 

Pár évvel ezelőtt Ānanda Vrndāvana prabhu feltett neked egy kérdést: 
„Milyen tulajdonságot szeretnél látni elsősorban a következő generáció 
bhaktáiban?” Elgondolkodtál. Ezt válaszoltad: „Śrīla Prabhupāda leginkább 
a hűséget emelte ki.” Śrīla Prabhupāda zseniális! Tisztában van vele, hogy 
a kívánatos tulajdonságok nem élnek magányosan és megvan a maguk 
hierarchiája. Ő Isteni Kegyelme csalhatatlanságára hagyatkozva e kijelen-
téséből megérthetjük, hogy a hűség a transzcendentális tulajdonságok 
császára és sok „alattvalója” van. 

A te személyed mintaképe az Ānanda Vrndāvana prabhunak adott vála-
szodnak. Az idő haladtával folyamatosan tanúi lehetünk, hogyan élsz és 
dolgozol együtt az imént említett „alattvalókkal” és legnemesebb, leg-
fennköltebb elöljárójukkal, a hűséggel. Ezért minden dicsőséget neked! 
Minden dicsőséget neked Śrīla Prabhupāda szavaihoz való hűségedért, 
amiért a tisztán látó, vagy a jóérzésű emberek Ő Isteni Kegyelme Śrīla 
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Úr Caiatnya üzenetét, felébresztve bennük a magasabb értékek és célok 
felé való törekvés vágyát, ki rángatva ezzel őket a tudatlanság sötétségből. 
Ezen a prédikálásodon keresztül, a fentebb említett missziós tevékeny-
ségeid mellett, csak ezzel Magyarországon tízezrek szívébe juttattad el 
a bhakti-latā-bīját.

Kedves Guru Mahārāja, ezeket látva mind a három világ csak tisztelet-
teljes hódolatát tudja ajánlani neked újra és újra és meg újra. Ezen ered-
mények mögött rejlő és azokat tápláló felmérhetetlen Krsna-tudatodat, 
nem lehet felfogni vagy megérteni, csak ámulattal csodálni, és végtelen 
boldogságot érezve a szívben örülni, hogy láthatunk vagy akár csak meg-
pillanthatunk téged. Az meg, hogy tanúi lehetünk mindezen tevékenysé-
geidnek és még indokolatlan kegyedből részeseivé is válhatunk, szolgálva 
téged, felmérhetetlen lelki áldással halmoz el mindenkit, a legszerencsé-
sebb embereké varázsolva minket ez egész világon.

Nagyon köszönjük neked Guru Mahārāja, hogy itt vagy és megmen-
ted mind a három világot, és beragyogod fénnyel mindannyiunk életét. 
Köszönjük, hogy megkaphatjuk indokolatlan kegyedet és áldásaidat és 
köszönjük, hogy a szolgáid lehetünk. 

Kérlek, bocsásd meg ha bármi hibát vétettünk, akár Ellened, akár 
bárki más ellen, beleértve a szent nevet is, és kérlek csak foglalj le 
mindannyiunkat, Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga szolgálatában, 
szeretet Rādhe-Śyāmád birodalmában tartva minket. Kérlek, annak elle-
nére, hogy nem érdemeljük meg, záporozd ránk a szent név nektárját, 
hagy ízlelhesse meg nyelvünk a śuddha-nāma fenéges ízét, és kérlek ezzel 
nyítsd ki számunkra a tiszta Isten szeretet birodalmának kapuját.

Örök szolgád,
Bahagavat-priya Dāsa 
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Bhakti-latā devī dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Az imakönyvedben Guru Mahārāja van egy nagyon szép vers Rūpa és 
Sanātana Gosvāmīkhoz, amit nagyon szeretek:

sanātanam rūpam udiyusoh ksitau
hrdād-adhanau vraja-kānanesayoh

tat-keli-kalpāgama-samgatīlitah
sadāli-vithir anurāginir-bhaje

„Śrīla Rūpa Gosvāmīt és Sanātana Gosvāmīt imádom, akiknek szívéből 
Rādhā és Krsna, Vrndāvana királya és királynője kilépett ebbe a világba. 
A védikus szentírások alapján feltárták az isteni pár kedvteléseit, s nyom-
dokaikat Krsna minden szerető, odaadó híve követi”.

Számomra azért is olyan szép ez az ima, mert az jut eszembe róla, hogy 
a te szívedből is úgyanúgy kilépett Rādhe-Śyāma itt nyugaton Magyar-
országra. A feltételekhez kötött élőlények iránti együttérzésedből Rādhā 
és Krsna megnyilvánultak a szíved legmélyéről és te felültetted őket 
Új-Vraja-dhāma arany trónusára, hogy másokkal is meg tudd osztani 
a legnagyobb kincsed, amit Śrīla Prabhupādától kaptál. Megteremtetted 
ugyanazt a dhāmát, egy látszólag közönséges földet átitattál Vrndāvana 
hangulatával és így értelmet adtál minden ott élő létezésének. Ez igazán 
csodálatos. Az emberek nap mint nap arra törekszenek ebben a világban, 
hogy valami maradandót alkossanak, hogy mások ne felejtsék el őket és 
értékeljék a törekvésüket, a munkájukat, de amit ők hoznak létre, annak 
nincsen valódi tartalma és másokat sem tudnak vele boldoggá tenni. Amit 
viszont te alkottál Guru Mahārāja, az nemcsak, hogy páratlan, mert az 
értékét nem lehet megfizetni, hanem igazából a legnagyobb csoda, mert 
mindenki számára elérhető, aki ellátogat Új-Vraja-dhāmába és min-
denki boldogságot tud belőle meríteni. Nemcsak Rādhe-Śyāma van ott, 
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Asta-sakhī devī dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on your appearance day.

After reading your letter to your disciples about the gift that can give 
you the greatest pleasure on your 70th birthday, I fulfilled your request 
with love and sponsored a Nava-vraja-mahimā set. Who ever gets, will 
be very fortunate! Meditating on your transcendental anxiety in your 
letter, I came to the conclusion that although we try to plant a first few 
hundred copies of NVM at the moment, I am sure that after some years 
or decades they will be the most valuable treasure. Now we, devotees, 
are tasting its sweeter than sweetest lines and can not have enough of 
Rādhā-Śyāmasundara’s so wonderful world that you had given us. 

You brought us Rādhā-Śyāma and you have dedicated your life to help 
Them manifest Their sweet Vraja where They can enjoy Their pastimes 
with pleasure and the devotees can serve Them with joy. Forests, kunjas, 
pastures, lakes, Yamunā-river, an increasingly varied living world, pure 
earth and water, fragrance of fl owers which surpasses the sweetness of all 
the honey in the world; voices of the cows competing with the buzzing 
of bees, the miracles of sunset and the clear sky at night sky-they are so 
attractive that not only us, devotees living here discover its mystery, but 
pilgrims from far away come to New Vraja-dhāma and visit and glorify 
the holy places with joyful kīrtanas. 

Maybe not every day yet. But the increasing vitality of preaching prom-
ises that peoples’s hearts will soften up and more and more and will feel 
the thirst for transcendental knowledge. While Śrīla Prabhupāda’s books 
are the basic maps, still serious seekers will search for the nectarian details 
also. Nava-vraja-mahimā will, then, become a scarce commodity, a sought-
for treasure and those who have it will be the richest in the world!

You give us priceless things, Guru Mahārāja! And you do it with such 
rare love that you can plant hope and trust even in the heart of such 
sceptical person like me, that one day this useless material dream will 
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fakad. Hirtelen értelmét veszíti a túlzott aggodalom az ideiglenes körül-
mények iránt, és tisztábban látom, hogy kik azok a személyek és mik azok 
a dolgok, amik valódi és örök értéket képviselnek.

Annyi minden változik Guru Mahārāja, de te egy stabil pont vagy az éle-
temben. Akár a mūrtik, te is mindig ott állsz, ugyanolyan lelkesen Krsnát 
szolgálva, kegyedet záporozva, és fogadva a sok általunk zúdított problé-
mát. Ha belegondolok benned még sosem csalódtam. Mindig ugyan azt 
nyújtod, a tiszta Krsna tudatot. Egy régebbi felajánlásomban a guru és 
a halál párhuzamán gondolkodtam. Az életben a halál egy biztos dolog, 
ami mindenkivel megtörténik kivétel nélkül. Félelmetes, hogy fel kell 
adnunk mindent, de ahogy tanítottad, valójában semmi sem a miénk és 
egyedül a rossz irányba történő ragaszkodásunk az, amit fel kell adnunk. 
A tiszta Krsna tudat prédikátoraként megköveteled az anyagi tudatunk 
halálát, és cserébe az igaz eredeti tudatunk ébredését adod. 

Egy szilárd kapaszkodó vagy ebben a lavinaszerű életben és én nagyon 
remélem, hogy amikor a halál nagy lavinája elsodorni készül, akkor meg 
tudom majd ragadni Lótuszlábaidat, azokat a lábakat, amiket, ha azt gon-
dolnám, hogy lehetséges anyagi képességekkel megfelelően dicsőíteni, akkor 
a legőrültebb őrült helyzeténél is szerencsétlenebb helyzetbe kerülnék. 

Minden dicsőséget ezeknek a Lótuszlábaknak!

Szolgád,
Candra-gupta Dāsa

Candraśekhara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Śrīla Prabhupāda a SB 1.16.13-15. verséhez fűzött magyarázatában ezt 
írja: „Krsnát és a tiszta bhaktáit nem lehet elválasztani egymástól, ezért 
a bhakta dicsőítése az Úr magasztalása és fordítva.” 
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hanem az összes szent hely és annyi különleges vaisnavának a samādhija. 
Köszönöm Guru Mahārāja, hogy megalkottad ezeket a szép samādhikat és 
könyvet is írtál róluk. Nekem nagyon sok erőt ad, hogy közelebb hoztad 
a leli világot hozzám azáltal, hogy elmehetnek ezekhez a szent helyekhez, 
olvashatok róluk és az imáimat tudom nekik ajánlani.

A híres versben a Śrīmad-Bhāgavatamban, amit Yudhisthira Mahārāja 
mond Vidurának, az áll, hogy valaki, aki a szívében hordja az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségét, bárhol legyen is, minden helyet meg tud tisz-
títani és igazából a szent helyek az ő jelenlétének köszönhetően válnak 
szentté. Elgondolkoztam, hogy harminc év alatt milyen sok helyen jár-
hattál már Magyarországon és a te tisztító jelenléted milyen nagy mérték-
ben hatással volt mindenkire. Sokszor találkozom emberekkel az utcán, 
akik értékelnek téged, nézik a vlogjaidat és igazán meg tudod érinteni 
a szívüket. Ezzel kapcsolatban van egy történet, amit szerettem volna 
leírni neked. Most maratonon történt, nem is olyan rég. Vannak olyan 
emberek, akikhez nehezen tudok viszonyulni, ilyenek például a plázanők. 
Sokszor nem szólítom meg őket, mert mindig elküldenek és gorombák. 
Ezért, amikor egy napon kint álltam az utcán, eljött mellettem egy ilyen 
plázanő babakocsival és nem állítottam meg, nehogy kiabáljon velem. 
Egy pillanat múlva azonban visszafordult és magától adott adományt, 
ami meglepő volt. Elmondta, hogy nagyon szeret minket, régóta ismer, 
én pedig adtam neki egy Bhagavad-gītāt. Megörült a könyvnek és mondta, 
hogy szeretne adni egy tanácsot a „főnökeimnek”. Hát megijedtem, hogy 
már csak ez hiányzik, biztos valami hibát talált a kirsnásokban. De ezt 
mondta: „Nekem van egy ötletem. Már régóta gondolkoztam, hogy ami-
kor találkozom egy krisnással, akkor elmondom neki, hogy üzenje meg 
a főnökeinek. Tudod, régóta követem a Swamitokat a facebookon és 
egyszerűen hihetetlen, amiket mond. Minden problémára látja a valódi 
megoldást, ő nem zsarnokoskodni akar és másokat kihasználni, hanem 
igazán segíteni szeretne és én azt hiszem, hogy ezt az egész országot is 
jól tudná vezetni. Ezért azt javaslom, hogy menjetek el együtt a főnö-
keiddel a parlamentbe, vegyétek ki Orbánt a székből és a Swamit kell 
a helyébe ültetni.”Mikor ezt így hallottam, elszégyelltem magam az elő-
ítéletem miatt és megértettem, hogy te tényleg bárkihez tudsz szólni, 
mert a szívedben ott van Krsna, és Ő mindenkit megtalál. Különleges, 
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Bhakti-latā devī dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Az imakönyvedben Guru Mahārāja van egy nagyon szép vers Rūpa és 
Sanātana Gosvāmīkhoz, amit nagyon szeretek:

sanātanam rūpam udiyusoh ksitau
hrdād-adhanau vraja-kānanesayoh

tat-keli-kalpāgama-samgatīlitah
sadāli-vithir anurāginir-bhaje

„Śrīla Rūpa Gosvāmīt és Sanātana Gosvāmīt imádom, akiknek szívéből 
Rādhā és Krsna, Vrndāvana királya és királynője kilépett ebbe a világba. 
A védikus szentírások alapján feltárták az isteni pár kedvteléseit, s nyom-
dokaikat Krsna minden szerető, odaadó híve követi”.

Számomra azért is olyan szép ez az ima, mert az jut eszembe róla, hogy 
a te szívedből is úgyanúgy kilépett Rādhe-Śyāma itt nyugaton Magyar-
országra. A feltételekhez kötött élőlények iránti együttérzésedből Rādhā 
és Krsna megnyilvánultak a szíved legmélyéről és te felültetted őket 
Új-Vraja-dhāma arany trónusára, hogy másokkal is meg tudd osztani 
a legnagyobb kincsed, amit Śrīla Prabhupādától kaptál. Megteremtetted 
ugyanazt a dhāmát, egy látszólag közönséges földet átitattál Vrndāvana 
hangulatával és így értelmet adtál minden ott élő létezésének. Ez igazán 
csodálatos. Az emberek nap mint nap arra törekszenek ebben a világban, 
hogy valami maradandót alkossanak, hogy mások ne felejtsék el őket és 
értékeljék a törekvésüket, a munkájukat, de amit ők hoznak létre, annak 
nincsen valódi tartalma és másokat sem tudnak vele boldoggá tenni. Amit 
viszont te alkottál Guru Mahārāja, az nemcsak, hogy páratlan, mert az 
értékét nem lehet megfizetni, hanem igazából a legnagyobb csoda, mert 
mindenki számára elérhető, aki ellátogat Új-Vraja-dhāmába és min-
denki boldogságot tud belőle meríteni. Nemcsak Rādhe-Śyāma van ott, 
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Asta-sakhī devī dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on your appearance day.

After reading your letter to your disciples about the gift that can give 
you the greatest pleasure on your 70th birthday, I fulfilled your request 
with love and sponsored a Nava-vraja-mahimā set. Who ever gets, will 
be very fortunate! Meditating on your transcendental anxiety in your 
letter, I came to the conclusion that although we try to plant a first few 
hundred copies of NVM at the moment, I am sure that after some years 
or decades they will be the most valuable treasure. Now we, devotees, 
are tasting its sweeter than sweetest lines and can not have enough of 
Rādhā-Śyāmasundara’s so wonderful world that you had given us. 

You brought us Rādhā-Śyāma and you have dedicated your life to help 
Them manifest Their sweet Vraja where They can enjoy Their pastimes 
with pleasure and the devotees can serve Them with joy. Forests, kunjas, 
pastures, lakes, Yamunā-river, an increasingly varied living world, pure 
earth and water, fragrance of fl owers which surpasses the sweetness of all 
the honey in the world; voices of the cows competing with the buzzing 
of bees, the miracles of sunset and the clear sky at night sky-they are so 
attractive that not only us, devotees living here discover its mystery, but 
pilgrims from far away come to New Vraja-dhāma and visit and glorify 
the holy places with joyful kīrtanas. 

Maybe not every day yet. But the increasing vitality of preaching prom-
ises that peoples’s hearts will soften up and more and more and will feel 
the thirst for transcendental knowledge. While Śrīla Prabhupāda’s books 
are the basic maps, still serious seekers will search for the nectarian details 
also. Nava-vraja-mahimā will, then, become a scarce commodity, a sought-
for treasure and those who have it will be the richest in the world!

You give us priceless things, Guru Mahārāja! And you do it with such 
rare love that you can plant hope and trust even in the heart of such 
sceptical person like me, that one day this useless material dream will 
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fakad. Hirtelen értelmét veszíti a túlzott aggodalom az ideiglenes körül-
mények iránt, és tisztábban látom, hogy kik azok a személyek és mik azok 
a dolgok, amik valódi és örök értéket képviselnek.

Annyi minden változik Guru Mahārāja, de te egy stabil pont vagy az éle-
temben. Akár a mūrtik, te is mindig ott állsz, ugyanolyan lelkesen Krsnát 
szolgálva, kegyedet záporozva, és fogadva a sok általunk zúdított problé-
mát. Ha belegondolok benned még sosem csalódtam. Mindig ugyan azt 
nyújtod, a tiszta Krsna tudatot. Egy régebbi felajánlásomban a guru és 
a halál párhuzamán gondolkodtam. Az életben a halál egy biztos dolog, 
ami mindenkivel megtörténik kivétel nélkül. Félelmetes, hogy fel kell 
adnunk mindent, de ahogy tanítottad, valójában semmi sem a miénk és 
egyedül a rossz irányba történő ragaszkodásunk az, amit fel kell adnunk. 
A tiszta Krsna tudat prédikátoraként megköveteled az anyagi tudatunk 
halálát, és cserébe az igaz eredeti tudatunk ébredését adod. 

Egy szilárd kapaszkodó vagy ebben a lavinaszerű életben és én nagyon 
remélem, hogy amikor a halál nagy lavinája elsodorni készül, akkor meg 
tudom majd ragadni Lótuszlábaidat, azokat a lábakat, amiket, ha azt gon-
dolnám, hogy lehetséges anyagi képességekkel megfelelően dicsőíteni, akkor 
a legőrültebb őrült helyzeténél is szerencsétlenebb helyzetbe kerülnék. 

Minden dicsőséget ezeknek a Lótuszlábaknak!

Szolgád,
Candra-gupta Dāsa

Candraśekhara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Śrīla Prabhupāda a SB 1.16.13-15. verséhez fűzött magyarázatában ezt 
írja: „Krsnát és a tiszta bhaktáit nem lehet elválasztani egymástól, ezért 
a bhakta dicsőítése az Úr magasztalása és fordítva.” 
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hanem az összes szent hely és annyi különleges vaisnavának a samādhija. 
Köszönöm Guru Mahārāja, hogy megalkottad ezeket a szép samādhikat és 
könyvet is írtál róluk. Nekem nagyon sok erőt ad, hogy közelebb hoztad 
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hogy szeretne adni egy tanácsot a „főnökeimnek”. Hát megijedtem, hogy 
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megoldást, ő nem zsarnokoskodni akar és másokat kihasználni, hanem 
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hogy az emberek így tudnak rólad gondolkozni, mert érzik, hogy nem 
elvenni akarsz, hanem valami nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnél 
átadni mindenkinek: Rādhāt és Krsnát, Vrndāvana két örök jótevőjét, 
Akik a te vágyad ösztönzésére eljöttek elfogadni a bhakták imádatát és 
mindenkit elvarázsolnak a szépségükkel. 
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elesett lelkekért hozni, mint amilyen én is vagyok. Új-Vraja-dhāma nem 
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minden gaudīya-vaisnava az életének és a lelkének tekint. Amikor nézem 
a mūrtikat, Rādhe-Śyāmát vagy Gaura-Nitāit, akkor azt látom, hogy olyan 
pompával vannak imádva, mint amit te leírsz a könyveidben, minden 
összhangban van, teljes a harmónia és át van itatva a te törődéseddel és 
szereteteddel. Amikor ezt látom, semmi kétségem nincs aff elől, hogy az 
én lelki tanítómesterem az élet legtökéletesebb szintjén áll és az életem 
végén vissza fog vinni Istenhez.

Jelentéktelen szolgád,
Bhakti-latā devī dāsī

Bhaktipāda Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséged Rādhā-Śyāmának!

Ismét elmúlt még 1 év és ezzel együtt megnyílt még egy lehetőség kife-
jezni hálámat Feléd. 

1994-ben amikor találkoztam Krsna-tudat mozgalommal, akkor alig 
értettem mit jelent lelki gyakorlatok. Igazából nem is értettem semmit. 
De a te mély megértésed, a te gyakorlatod és elsősorban az, hogy men-
nyire ragaszkodsz Śrīla Prabhupāda utasításaihoz, hogy valójában a Śrīla 
Prabhupāda a te életed, ezzel mindennel megmutattad, hogy mit jelent 
a Krsna-tudat a gyakorlatban.
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Áldásaid, vigyázó tekinteted millió kristály kvarc amulett védelménél 
többet érnek.

Szereteted tüze mellet, melyet a szenvedő lelkek iránt érzel, az izzó 
rubin sápadtnak tűnik.

A tény, hogy találkozhattunk veled nagyobb szerencsét hozott éle-
tünkbe, mint millió és millió holdkő.

Belső lényünk, tulajdonságaink egyértelműbbek számodra, mintha 
a hematit tükrében vizsgálnánk magunkat.

Elismerő szavaid a selymes jáde kő puha fényénél is lágyabban simo-
gatják szívünket.

Kedves Guru Mahārāja, kedves lelki apukám! Köszönöm, hogy elfogad-
tál tanítványodként, és küzdök, hogy ne hozzak szégyent rád.

Jelentéktelen szolgád, 
Candra-kāntā devī dāsī

Candra-gupta Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak!

Kérlek, fogadd el felajánlásként ezt a pár sort Vyāsa-pūjā ünnepséged 
alkalmából!

Spontán vonzalmam az átmeneti dolgok iránt meglehetősen megne-
hezíti, hogy megfelelően és folyamatosan értékelni tudjam személyed 
jelentőségét az életemben. Tudattalanul, ködben tapogatózva élek, és csak 
ritkán jutok el arra a szintre, hogy vágyat érezzek az önmegvalósításra. 
Ilyenkor viszont egy kör Mahamantra, egy kis szolgálat, vagy egy lecke 
meghallgatása is megvilágosít és megértést ad. Ez a megértés több részből 
áll, amelyek összefonódnak egymással. Ilyenkor a saját magamról szóló 
felszínes önazonosítást egy megnyugtató és elégedettséget nyújtó mély 
érzés váltja fel, ami talán a lelki mivoltomhoz közeli állapot tapasztalásából 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 34 of 244 - Pages(66, 79) 2019. 05. 13.   6:27

78

Születésnapodon szeretnék neked kívánni:
– sok boldog percet, órát, napot
– sok nevetést: igazit, minden nehézséget feledtetetőt
– sok igaz társat, tanítványt, akik szívvel-lélekkel Śrīla Prabhupāda 

terveinek beteljesítését szolgáló vágyaidat igyekeznek segíteni.
Napról napra egyre jobban érzem a súlyát annak a felelősségnek, amit 

te már évek óta, vagy ki tudja mióta hozol értünk.
Napról napra jobban rémít a gondolat, hogy mi lenne velem Nélküled, 

aki az életem vezető csillagfénye, holdragyogása vagy.
Az az őszinteség, ahogy te Śrīla Prabhupāda vágyát próbálod beteljesí-

teni, az az egész világot a legszebb smaragd ragyogásánál is intenzívebben 
árasztja el.

Az a kitartás, amivel ezt a missziót végzed rendíthetetlenül, a gyémánt 
keménységét sokszorosan felülmúlja.

Lelki gyakorlataid tisztasága a legtisztább zafírt is szégyenbe hozza.
Kreativitásod, ötleteid, melyekkel a prédikálás millió területén talál-

kozunk a topáz változatosságát unalmassá teszik.
Csodás személyiséged nagyobb erővel húzza a szívünket, mint a leg-

vonzóbb amazonit.
Természeted kiismerhetetlensége különlegesebb, mint a legigézőbb cianit.
Az opál fényjátékánál sokszorosan jobban elkápráztatsz minket min-

denre kiterjedő tudásoddal.
Lelki természeted mélysége oly vonzó, hogy mellette a mennyei kő, 

a lapis lazuli értéktelen kavicsnak tűnik csupán.
Mindent ismerő szíved káprázatosabb, mint a legselymesebb borostyán, 

ami évmilliók titkait zárja magába.
Különleges személyiséged több titkot rejt, mint a különleges gyöngyö-

ket rejtő mély tengerek.
Gondoskodásod Rādhe-Śyāmáról mélyebb és érzékenyebb, mint a leg-

ősibb türkiz.
Történeteid a szívünk trónusát elfoglaló isteni párról, Śrī Śrī 

Rādhā-Śyāmasundaráról elvarázsolják elménk izgága méhecskéjét, mint 
a mesés turmalin.

Rādhe-Śyāma iránt érzett szereteted nemcsak izzó piros színűvé vál-
toztatja a tugtupit, hanem porrá is égeti.
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A Krsna kegyét meglehet kapni a lelki tanítómester kegy által. És hogy 
ha valakinek sikerült elégedetté tenni a lelki tanító mestert, akkor az 
ember megkapja a guru kegyét.

Ennek te vagy a tökéletes példa! Śrīla Prabhapada vágyát elterjeszteni 
Krsna Tudatot egész világban, az élet missziódnak szenteltél. 

Ezért a te életed tökéletesen sikeres. Egyik ami a legfontosabb, az az, 
hogy a Krsna-tudatot nem csak mennyiségileg prédikálod hanem minő-
ségileg elsősorban. Mert ha nincs az a minőség, az a tisztaság, akkor az 
ember képtelen lesz megérteni Krsnát. Akkor csak még egy ezoterikus 
tárasság lenne tele rengeteg vak követővel. 

És ez a fő titok. Nagyon sokan találkoznak Śrīla Prabhupāda könyvekkel 
és sokan kezdenek gyakorolni azt gondolva, hogy már ismernek a Śrīla 
Prabhupāda szívét. Valójában nagyon ritka mikor valaki ténylegesen érti 
milyen lelki tisztaságot hozott Śrīla Prabhupāda. 

Hogyha nem kaptunk meg általad ezt a látást, megértést, akkor még 
több ezerévet itt kell imitálni a lelki gyakorlást. Ez egy bizonyíték arra, 
hogy élő lelki tanító mester lehetetlen fejlődni a lelki életben. 

A te egyetlen egy boldogságod Śrīla Prabhupāda elégedettsége! Mivel 
az életednek minden pillanatának az értelme, hogy elégedett legyen 
veled Śrīla Prabhupāda, ezért te mindig elégedett és boldog vagy. És 
mivel Śrīla Prabhupāda elégedett, ezért Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga 
és a Rādhā-Śyāma is nagyon elégedettek! Így a Śrīla Prabhupāda és 
Rādhā-Śyāma te szeretettnek a mélységét sohase leszek képes megérteni. 

De szerencsére kedves Guru Mahārāja, te annyira kegyes vagy ehhez 
jelentéktelen szolgádhoz, hogy megadod nekem is lehetőséget elégedetté 
tenni az én lelki tanító mesteremet – téged, hogy én is sikeres legyek 
a lelki életemben. Ezzel kapcsolatban volt néhányszor, hogy elégedetté 
váltál a szolgálatommal és akkor megtapasztaltam azt a boldogságot és 
elégedettséget. Ekkor azt tapasztaltam, hogy most az egész paramparā és 
a Rādhā-Śyāma is elégedettek velem. Ez a valóság!

Természetesen abban, hogy néha elégedett vagy velem, az nem az én 
érdemem, ez csak azért történik, mert te nagyon szeretnél, hogy az aki 
próbál és igyekszik a lelki életben, tudjon fejlődni és ízleljen meg az igazi 
elégedettséget és boldogságot. 

Bár csak az életemnek minden pillanatának az egyetlen célja legyen 
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– elégedetté tenni téged! Akkor biztonságban leszek és képes leszek átadni 
másoknak azt a tiszta Krsna Tudatot melyiket hozott Śrīla Prabhupāda 
és melyiket nélküled nem értenék, meg nem is kapnék meg. 

Köszönöm szépen! 

Szolgád,
Bhaktipāda Dāsa 

Bhakta Bogdányi Zsolt
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Még szokatlan a számomra, hogy Guru Mahārājának szólítsalak, még 
csak most kezdem ízlelgetni ennek a szónak az édességét. Még nem tudom 
teljesen felfogni, hogy milyen szerencsés is vagyok. Csak a végtelen hálát 
érzem irántad, hogy még engem is elfogadtál a tanítványodnak. Így én 
is kaptam egy esélyt, hogy egyszer én is hazatérhessek, vissza Istenhez. 
Köszönöm a kegyedet, Guru Mahārāja! Meghálálni úgy se fogom tudni, 
még ha sokszor kéne újra születnem, akkor sem. Így hát marad az egy-
szerű köszönet, és a törekvés arra, hogy még is megháláljam, úgy, ahogy 
tőlem telik. Köszönöm, hogy elfogadtál engem tanítványodnak, és most 
már én is a lelki családod tagja lehetek a többi Istentestvéremmel együtt. 
Nagyon boldoggá tesz az a gondolat, hogy a tanítványaid nekem egyút-
tal mind Istentestvéreim lettek, azáltal, hogy elfogadtál engem közéjük. 
Nekem te testesíted meg mindazt, amit Śrīla Prabhupāda képvisel. Te 
tetted számomra kézzelfoghatóvá az Istenszeretet tudományát. Beval-
lom, néha nem is tudok különbséget tenni közted és Śrīla Prabhupāda 
között, számomra ti ugyanazt jelentitek és ugyanazt képviselitek. Köszö-
nöm, hogy a vlogjaidon keresztül, és azáltal, hogy rád gondolhatok, min-
den nap jelen vagy az életemben, irányt és példát mutatsz, és lelkesítesz 
mindannyiunkat. Néha álmomban is megjelensz. Legutóbb, amikor veled 
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de amikor túljutok egy egy nehezebb időszakon, olyankor azt érzem, 
hogy sokkal jobb, mint előtte, amikor még nem volt az a nehézség. Hogy 
a nehézségeket Krsna adja-e, hogy lássam, ez nem nekem való, vagy Māyā 
gördíti elém akadályként, nem tudom, mint ahogyan azt sem, hogy az ízt 
folytatni Krsna adja-e vagy Māyā. Csak azt tudom, hogy szeretném, ha 
örömet tudnék neked ezzel okozni. De mindig kétségek gyötörnek azzal 
kapcsolatban, hogy vajon az okozna e örömet neked, ha nem csinálnám, 
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nehéz feladat a mai világ kihívásai mellett, még itt, Krsna-völgyben és 
peremvidékén is, és nálam jóval képesítettebb bhaktáknak sem biztos, 
hogy sikerülne. De valamiért nagyon erős bennem a vágy, hogy hasznossá 
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ami történik velem, az mind Hozzád köthető. Köszönök neked mindent!

Érdemtelen szolgád,
Candra Devī Dāsī

Candra-kāntā devī dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!
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Olyankor valahogy mindíg jobb napom lesz! Mindig megdobban a szívem 
ha téged látlak! Remélem hogy még sok időt fogunk eltölteni együtt!

Örök szolgád leszek, 
Campaka-latā Devī Dāsī

Candra Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked e csodálatos napon!

Egy különlges elrendezésekkel teli év telt el azóta, hogy legutóbb 
köszöntöttelek a megjelenési napodon. Valahogyan mindegyik azzal volt 
kapcsolatban, hogy a gyerekek számára Krsna-tudatos élményeket biz-
tosítsunk, amelyekből ízt kaphatnak arra, hogy ők ebben a közösségben 
akarjanak maradni, megtalálják a helyüket és a módot, ahogyan tudják 
majd a legjobban szolgálni Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. Voltak csodás 
táborok a nyáron, amikor szülői seva gyanánt a kis vaisnavikat képeztük 
az odaadó szolgálat megannyi területén, és nagyon szerettem velük lenni. 
Aztán Krsna kifürkészhetetlen útjai oda sodortak, hogy a Gurukula osztály 
szervezésénél kötöttem ki.

Különleges elrendezésnek véltem, amikor Susila mātājī megkeresett, 
hogy vállalnám-e ezt a szolgálatot? Először elutasítottam, hiszen sem 
végzettégem, sem adhikárom nincs egy ilyen feladat elvégzésére. Mindig 
a fülemben csengnek a szavaid, amikor hangsúlyozod, hogy ne vállaljunk 
olyan feladatot, amire nem vagyunk méltóak és ha vezetői feladatokat 
vállalunk, akkor meg tartsunk ki addig, amíg meg nem kérnek bennünket 
másra. Nos, én e két dolog közt örlődöm folyamatosan: nekem való-e ez 
a feladat, és lesz-e elég kitartásom, hogy a nehézségek közepette ne adjam 
fel? Ezt a dilemmámat úgy oldottam fel, hogy még nem vállaltam el ezt 
a szolgálatot hivatalosan, egy éves próbaidőn vagyok. Sokszor azt érzem, 
hogy túl nagy falat nekem. Sok a nehézség, a megoldandó probléma, 

69 

álmodtam, kegyesen megengedted, hogy megérintsem a lótuszlábadat. Ezt 
az álmot is szeretném megköszönni neked, nagyon boldoggá tettél vele! 
Hetvenedik születésnapod alkalmából jó egészséget és töretlen lendületet 
kívánok neked terveid, Rādhe-Śyāma terveinek megvalósításához! Isten 
éltessen Guru Mahārāja!

Szolgáid szolgáinak szolgája, 
Bhakta Bogdányi Zsolt 

Braja-latā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd, tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget Lótuszlábaid porának!

Megjelenési napod alkalmából hálásan köszönöm, hogy eljöttél ebbe 
a világba, és folyamatosan záporozod a kegyed, osztod az istenszeretet 
nektárját válogatás nélkül mindenkinek. Krsna és Śrīla Prabhupāda ben-
sőséges szolgájaként felmérhetetlen értékkel bírsz számomra, mint egy 
drágakövet őrízlek a szívemben. Nélküled és bhaktáid nélkül sivatag lenne 
az életem. Bárcsak egy napon valóban alkalmassá válhatnék megelőlege-
zett bizalmadra.

Örök szolgád, Braja-latā Devī Dāsī

Brijbāsī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!
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nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Két út van a világban: a büszkeségé és a szereteté. Krsna is beszél erről 
Arjunának a Bhagavad-gītā végén:

mac-cittah sarva-durgāni
mat-prasādāt tarisyasi

atha cet tvam ahan˙kārān
na śrosyasi vinan˙ksyasi

„Ha tudatod Bennem merül el, kegyemből legyőzheted majd a feltéte-
lekhez kötött élet minden akadályát. Ha azonban nem ilyen tudatban, 
hanem a hamis egón keresztül cselekszel, s nem hallgatsz meg Engem, 
elvesztél.”  (Bg.18.58.)

Szeretném megköszönni Guru Mahārāja, hogy próbálsz engem mindig 
a szeretet útján tartani. Igyekszem megváltozni a bhakták társaságában.

Jelentéktelen szolgád,
Brijbāsī Devī Dāsī

Bhaktin Brindza Lilla
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget 
ŚrīlaPrabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Bárcsak lenne elég képességem ahhoz hogy ki tudjam fejezni dicső-
ségedet és azt milyen csodálatos vagy. Ez az első felajánlás, amit írok 
neked. Az hogy ilyen boldogságban lehet részem a Krsna-tudat által a te 
kegyed. Te hoztad el Magyarországra a mozgalmat és ezeknek a tiszta 
szívű vaisnaváknak te ültetted el a szívükbe az odaadó szolgálat magját. 
Köszönöm, hogy ismerhetem őket és általuk rám is cseppent a határtalan 
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and emotionally, but still you fight on, pushing the cause, thrilling and 
instilling knowledge, exemplified by your daily practice. Your cause, the 
delivery of life, hope and restitution to all us lost and bewildered souls 
on this planet. Being two of these such souls, we beg your continued 
love and care and your daily forgiveness of all our off ences. What would 
we do without you our leader, father and ultimate well-wisher. Without 
you we would be nothing, living pointless, aimless and gratuitous lives. 
You are Śrīla Prabhupāda’s dedicated warrior, pleasing and fulfilling all 
his Divine Grace’s dreams for his beloved International Society for Krsna 
Consciousness.

There is so much that can be said to glorify you and your glorious 
activities, but we have not the language, articulation or realisation to 
express your limitless, selfl ess service to Rādhā-Śyāma. Onwards now, 
another year, another chapter for us, filled with the excitement of what 
will come next from your dear Guru Mahārāja, new books, podcasts, vlogs 
and programmes. It’s a transcendental treadmill and you are a perfect 
example of how to use it to its fullest capacity, you are clearly empowered 
by Śrīla Prabhupāda and Krsna to deliver the message of Lord Caitanya 
to the world. 

We are eternally grateful and thank you for your continued and uncon-
ditional shelter.

With much love from your fallen servants,
Cakorī Rādhā Devī Dāsī and Alastair

Campaka-latā Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Nagyon boldog születésnapot kívánok neked! Köszönöm szépen, hogy 
mindíg olyan kedvesen szólsz hozzám, nagyon sokat jelent ez nekem. 
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Caitanya-priya Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to His 
Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. All glories to your 
wonderful service, following in the footsteps of His Divine Grace Śrīla 
Prabhupāda.

I have been following on the computer the Darshan of Śrī Śrī Rādhā-
Śyāma. They are so beautiful and are taken care of so nicely by the devo-
tees in Hungary. 

I have also been watching the video blogs that are also shown on your 
website. They are so wonderful and compelling to watch. The way that 
you express the messages in your speaking to camera is so perfect. Your 
lovely smile at the end of some of the blogs is so engaging and very sweet. 

Thank you for being You, Guru Mahārāja. I wish you a long and happy 
life. Please take care of yourself.

Your most grateful servant,
Caitanya-priya Devī Dāsī
Coventry Temple UK)

Cakorī Rādhā Devī Dāsī and Alastair
Dear Guru Mahārāja,

Please accept our most humble obeisances on this your most auspicious 
of appearance days. All glories to Śrīla Prabhupāda. 

Happy 70th birthday! A special birthday marking 70 of your wonder-
ful years on this planet, a life that you have lived in the relentless service 
of your dear most spiritual master, Śrīla Prabhupāda, Gaura-Nitāi and 
Rādhā-Śyāma. By now you must be feeling the eff ects physically, mentally 
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szeretetedből. Bárcsak fel tudnám fogni, milyen hálásnak kellene lennem 
neked. Minden, aminek van értelme az életemben azt általad ismerhe-
tem. Nem vagyok méltó és képesített arra, hogy téged vagy Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙gát szolgáljam, de mégis megkaptam a lehetőséget erre. 
Több millió élet szolgálata sem lenne elég arra, hogy viszonozni tudjam, 
amit te és Gaura-Nitāi adtatok nekem, de megígérem, hogy nem feledem 
mivel is tartozom.

Legjelentéktelenebb szolgád,
Bhaktin Brindza Lilla

Caitanya Candra Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to You on this most auspicious of days.

You are a guiding light for so many all around the world – having taken 
responsibility to protect and nurture Lord Caitanya’s mission, and take 
care of the devotees who join its ranks.

Thus Your life, based on service to the Lord and His devotees is exem-
plary.

In every aspect of the Lords mission You enlighten us in understand-
ing and practical application.

For us hope shines brightly - the path is illuminated clearly – all we 
have to do is follow as You have shown us.

As a true follower You refl ect the teachings and virtue of our Master, 
Śrīla Prabhupāda – we are so fortunate to have Your association and 
guidance, Your stern and merciful glance.

That guidance, that kindness and love has always been there for me, 
bringing light to the darkest of my days – I pray that I can somehow show 
my gratitude to You by becoming a humble servant at the lotus feet of 
the vaisnavas’.
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Please continue to guide me, please continue to shine light into my 
life, please continue to hold my hand and lead me to my eternal service 
in Braja as your servant’s servant. 

Thank You for all the wonderful things You have bestowed upon me.

Your aspiring servant,
Caitanya Candra Dāsa
Somogyvamos, Hungary

Caitanya-līlā Devī Dāsī
To my dearest spiritual master,

All glories to Śrīla Prabhupāda. All glories to Śrī Guru and Gaurān˙ga. 
Please accept my humble obeisance’s to the dust of your lotus feet. 

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (SB. 8.3.25)

The steadiness of your service and the depth of your devotion are both 
my spiritual life’s inspiration. 

Service to Rādhā-Śyāma and you are almost non-diff erent. I am yet 
again unable to understand you and how you are able to continue your 
service and preaching eff orts, whereas ordinary men in their later years 
begin to retire and slow down. 

This shows to me how there will never be rest and retirement in our 
constitutional position of being eternal servants of the Lord. I desire to 
aim for the life of satisfaction in service like you show to us all. 

I am the most fortunate fool. I am fortunate because of having received 
your wonderful Nava-vraja-mahimā, which is the antidote to my material 

73 

affl  ictions. You have given me a chance to know Rādhā-Śyāma, to recon-
nect with my real Friends and to really love. But I am a fool because 
I cannot truly appreciate this. My vision is clouded by the thick fog of my 
material ego. I wish to be thirsty for hearing about Śrī Krsna’s pastimes, 
but I am like a malnourished person, in denial, addicted to hard liquor, 
when their body is in desperate need of fresh water from the earth. I pray 
that the shower of mercy from you continues to clean my heart, so I can 
truly be who I am. I desire to unwaveringly hear about the Lord, love Him 
and serve Him in the way He enjoys. 

For some reason or another, my karma in this life, is that I hear the 
many atrocities of this world and I bear witness to the many many tears 
that are shed. I have spoken in great depths with individuals who are trau-
matised, in pain, depressed and suicidal. Their karma, the distresses and 
dualities of this world push them to their limits and they have nowhere 
to turn. 

I am therefore reminded every day of the miseries of this material 
world. Due to some blessings from the demi-gods, I have been an instru-
ment in preventing many suicides and alleviating distress, but I wish to 
do more. I know the true suff ering they endure, as they internally squirm 
like fish out of waters. I pray that I can assist them spiritually and give 
them the teachings of Krsna Consciousness too. But Guru Mahārāja, 
I pray sincerely for your mercy to help me do this, as without you I have 
no śhakti to do so. 

I feel my life has no other purpose than being an instrument to you, 
Śrīla Prabhupāda and Śrī Krsna. I have no other cause then to try to 
make you smile. If you smile, then the Lord smiles, making my purpose 
complete.

Your ever servant,
Caitanya-līlā Devī Dāsī
UK
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Caitanya Candra Dāsa
Somogyvamos, Hungary

Caitanya-līlā Devī Dāsī
To my dearest spiritual master,

All glories to Śrīla Prabhupāda. All glories to Śrī Guru and Gaurān˙ga. 
Please accept my humble obeisance’s to the dust of your lotus feet. 

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (SB. 8.3.25)

The steadiness of your service and the depth of your devotion are both 
my spiritual life’s inspiration. 

Service to Rādhā-Śyāma and you are almost non-diff erent. I am yet 
again unable to understand you and how you are able to continue your 
service and preaching eff orts, whereas ordinary men in their later years 
begin to retire and slow down. 

This shows to me how there will never be rest and retirement in our 
constitutional position of being eternal servants of the Lord. I desire to 
aim for the life of satisfaction in service like you show to us all. 

I am the most fortunate fool. I am fortunate because of having received 
your wonderful Nava-vraja-mahimā, which is the antidote to my material 

73 

affl  ictions. You have given me a chance to know Rādhā-Śyāma, to recon-
nect with my real Friends and to really love. But I am a fool because 
I cannot truly appreciate this. My vision is clouded by the thick fog of my 
material ego. I wish to be thirsty for hearing about Śrī Krsna’s pastimes, 
but I am like a malnourished person, in denial, addicted to hard liquor, 
when their body is in desperate need of fresh water from the earth. I pray 
that the shower of mercy from you continues to clean my heart, so I can 
truly be who I am. I desire to unwaveringly hear about the Lord, love Him 
and serve Him in the way He enjoys. 

For some reason or another, my karma in this life, is that I hear the 
many atrocities of this world and I bear witness to the many many tears 
that are shed. I have spoken in great depths with individuals who are trau-
matised, in pain, depressed and suicidal. Their karma, the distresses and 
dualities of this world push them to their limits and they have nowhere 
to turn. 

I am therefore reminded every day of the miseries of this material 
world. Due to some blessings from the demi-gods, I have been an instru-
ment in preventing many suicides and alleviating distress, but I wish to 
do more. I know the true suff ering they endure, as they internally squirm 
like fish out of waters. I pray that I can assist them spiritually and give 
them the teachings of Krsna Consciousness too. But Guru Mahārāja, 
I pray sincerely for your mercy to help me do this, as without you I have 
no śhakti to do so. 

I feel my life has no other purpose than being an instrument to you, 
Śrīla Prabhupāda and Śrī Krsna. I have no other cause then to try to 
make you smile. If you smile, then the Lord smiles, making my purpose 
complete.

Your ever servant,
Caitanya-līlā Devī Dāsī
UK
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nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Két út van a világban: a büszkeségé és a szereteté. Krsna is beszél erről 
Arjunának a Bhagavad-gītā végén:

mac-cittah sarva-durgāni
mat-prasādāt tarisyasi

atha cet tvam ahan˙kārān
na śrosyasi vinan˙ksyasi

„Ha tudatod Bennem merül el, kegyemből legyőzheted majd a feltéte-
lekhez kötött élet minden akadályát. Ha azonban nem ilyen tudatban, 
hanem a hamis egón keresztül cselekszel, s nem hallgatsz meg Engem, 
elvesztél.”  (Bg.18.58.)

Szeretném megköszönni Guru Mahārāja, hogy próbálsz engem mindig 
a szeretet útján tartani. Igyekszem megváltozni a bhakták társaságában.

Jelentéktelen szolgád,
Brijbāsī Devī Dāsī

Bhaktin Brindza Lilla
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget 
ŚrīlaPrabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Bárcsak lenne elég képességem ahhoz hogy ki tudjam fejezni dicső-
ségedet és azt milyen csodálatos vagy. Ez az első felajánlás, amit írok 
neked. Az hogy ilyen boldogságban lehet részem a Krsna-tudat által a te 
kegyed. Te hoztad el Magyarországra a mozgalmat és ezeknek a tiszta 
szívű vaisnaváknak te ültetted el a szívükbe az odaadó szolgálat magját. 
Köszönöm, hogy ismerhetem őket és általuk rám is cseppent a határtalan 
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and emotionally, but still you fight on, pushing the cause, thrilling and 
instilling knowledge, exemplified by your daily practice. Your cause, the 
delivery of life, hope and restitution to all us lost and bewildered souls 
on this planet. Being two of these such souls, we beg your continued 
love and care and your daily forgiveness of all our off ences. What would 
we do without you our leader, father and ultimate well-wisher. Without 
you we would be nothing, living pointless, aimless and gratuitous lives. 
You are Śrīla Prabhupāda’s dedicated warrior, pleasing and fulfilling all 
his Divine Grace’s dreams for his beloved International Society for Krsna 
Consciousness.

There is so much that can be said to glorify you and your glorious 
activities, but we have not the language, articulation or realisation to 
express your limitless, selfl ess service to Rādhā-Śyāma. Onwards now, 
another year, another chapter for us, filled with the excitement of what 
will come next from your dear Guru Mahārāja, new books, podcasts, vlogs 
and programmes. It’s a transcendental treadmill and you are a perfect 
example of how to use it to its fullest capacity, you are clearly empowered 
by Śrīla Prabhupāda and Krsna to deliver the message of Lord Caitanya 
to the world. 

We are eternally grateful and thank you for your continued and uncon-
ditional shelter.

With much love from your fallen servants,
Cakorī Rādhā Devī Dāsī and Alastair

Campaka-latā Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Nagyon boldog születésnapot kívánok neked! Köszönöm szépen, hogy 
mindíg olyan kedvesen szólsz hozzám, nagyon sokat jelent ez nekem. 
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Caitanya-priya Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to His 
Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. All glories to your 
wonderful service, following in the footsteps of His Divine Grace Śrīla 
Prabhupāda.

I have been following on the computer the Darshan of Śrī Śrī Rādhā-
Śyāma. They are so beautiful and are taken care of so nicely by the devo-
tees in Hungary. 

I have also been watching the video blogs that are also shown on your 
website. They are so wonderful and compelling to watch. The way that 
you express the messages in your speaking to camera is so perfect. Your 
lovely smile at the end of some of the blogs is so engaging and very sweet. 

Thank you for being You, Guru Mahārāja. I wish you a long and happy 
life. Please take care of yourself.

Your most grateful servant,
Caitanya-priya Devī Dāsī
Coventry Temple UK)

Cakorī Rādhā Devī Dāsī and Alastair
Dear Guru Mahārāja,

Please accept our most humble obeisances on this your most auspicious 
of appearance days. All glories to Śrīla Prabhupāda. 

Happy 70th birthday! A special birthday marking 70 of your wonder-
ful years on this planet, a life that you have lived in the relentless service 
of your dear most spiritual master, Śrīla Prabhupāda, Gaura-Nitāi and 
Rādhā-Śyāma. By now you must be feeling the eff ects physically, mentally 
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szeretetedből. Bárcsak fel tudnám fogni, milyen hálásnak kellene lennem 
neked. Minden, aminek van értelme az életemben azt általad ismerhe-
tem. Nem vagyok méltó és képesített arra, hogy téged vagy Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙gát szolgáljam, de mégis megkaptam a lehetőséget erre. 
Több millió élet szolgálata sem lenne elég arra, hogy viszonozni tudjam, 
amit te és Gaura-Nitāi adtatok nekem, de megígérem, hogy nem feledem 
mivel is tartozom.

Legjelentéktelenebb szolgád,
Bhaktin Brindza Lilla

Caitanya Candra Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to You on this most auspicious of days.

You are a guiding light for so many all around the world – having taken 
responsibility to protect and nurture Lord Caitanya’s mission, and take 
care of the devotees who join its ranks.

Thus Your life, based on service to the Lord and His devotees is exem-
plary.

In every aspect of the Lords mission You enlighten us in understand-
ing and practical application.

For us hope shines brightly - the path is illuminated clearly – all we 
have to do is follow as You have shown us.

As a true follower You refl ect the teachings and virtue of our Master, 
Śrīla Prabhupāda – we are so fortunate to have Your association and 
guidance, Your stern and merciful glance.

That guidance, that kindness and love has always been there for me, 
bringing light to the darkest of my days – I pray that I can somehow show 
my gratitude to You by becoming a humble servant at the lotus feet of 
the vaisnavas’.
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– elégedetté tenni téged! Akkor biztonságban leszek és képes leszek átadni 
másoknak azt a tiszta Krsna Tudatot melyiket hozott Śrīla Prabhupāda 
és melyiket nélküled nem értenék, meg nem is kapnék meg. 

Köszönöm szépen! 

Szolgád,
Bhaktipāda Dāsa 

Bhakta Bogdányi Zsolt
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Még szokatlan a számomra, hogy Guru Mahārājának szólítsalak, még 
csak most kezdem ízlelgetni ennek a szónak az édességét. Még nem tudom 
teljesen felfogni, hogy milyen szerencsés is vagyok. Csak a végtelen hálát 
érzem irántad, hogy még engem is elfogadtál a tanítványodnak. Így én 
is kaptam egy esélyt, hogy egyszer én is hazatérhessek, vissza Istenhez. 
Köszönöm a kegyedet, Guru Mahārāja! Meghálálni úgy se fogom tudni, 
még ha sokszor kéne újra születnem, akkor sem. Így hát marad az egy-
szerű köszönet, és a törekvés arra, hogy még is megháláljam, úgy, ahogy 
tőlem telik. Köszönöm, hogy elfogadtál engem tanítványodnak, és most 
már én is a lelki családod tagja lehetek a többi Istentestvéremmel együtt. 
Nagyon boldoggá tesz az a gondolat, hogy a tanítványaid nekem egyút-
tal mind Istentestvéreim lettek, azáltal, hogy elfogadtál engem közéjük. 
Nekem te testesíted meg mindazt, amit Śrīla Prabhupāda képvisel. Te 
tetted számomra kézzelfoghatóvá az Istenszeretet tudományát. Beval-
lom, néha nem is tudok különbséget tenni közted és Śrīla Prabhupāda 
között, számomra ti ugyanazt jelentitek és ugyanazt képviselitek. Köszö-
nöm, hogy a vlogjaidon keresztül, és azáltal, hogy rád gondolhatok, min-
den nap jelen vagy az életemben, irányt és példát mutatsz, és lelkesítesz 
mindannyiunkat. Néha álmomban is megjelensz. Legutóbb, amikor veled 
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de amikor túljutok egy egy nehezebb időszakon, olyankor azt érzem, 
hogy sokkal jobb, mint előtte, amikor még nem volt az a nehézség. Hogy 
a nehézségeket Krsna adja-e, hogy lássam, ez nem nekem való, vagy Māyā 
gördíti elém akadályként, nem tudom, mint ahogyan azt sem, hogy az ízt 
folytatni Krsna adja-e vagy Māyā. Csak azt tudom, hogy szeretném, ha 
örömet tudnék neked ezzel okozni. De mindig kétségek gyötörnek azzal 
kapcsolatban, hogy vajon az okozna e örömet neked, ha nem csinálnám, 
és helyette a saját lelki életem jobbításán dolgoznék, vagy azzal, hogy 
próbálok tovább küzdeni ezen a téren?

Talán egyszer majd megkapom erre a választ.
És miért írtam magamról a neked szóló felajánlásomban? Mert mi 

másért vagyunk itt, minthogy a lelki tanítómesterünk misszióját pró-
báljuk szolgálni? Mi értelme van bármi másnak ezen kívül? 

Szeretnék részt venni abban, hogy a gyermekeink oktatásának ered-
ménye egy Krsna-tudatos generáció legyen, ami tudom, hogy nagyon 
nehéz feladat a mai világ kihívásai mellett, még itt, Krsna-völgyben és 
peremvidékén is, és nálam jóval képesítettebb bhaktáknak sem biztos, 
hogy sikerülne. De valamiért nagyon erős bennem a vágy, hogy hasznossá 
váljak e cél elérésében. Hiszek a közösségünkben, hiszek a bhaktákban 
és a bhakták szeretetében. Hiszem, hogy együtt a bhaktákkal meg tudjuk 
valósítani azt, amire vágysz, bár biztosan nem egy lépésből, hanem lépcső-
fokokra bontva. Köszönöm, hogy értelmet adtál az életemnek. Bármi jó, 
ami történik velem, az mind Hozzád köthető. Köszönök neked mindent!

Érdemtelen szolgád,
Candra Devī Dāsī

Candra-kāntā devī dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!
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Olyankor valahogy mindíg jobb napom lesz! Mindig megdobban a szívem 
ha téged látlak! Remélem hogy még sok időt fogunk eltölteni együtt!

Örök szolgád leszek, 
Campaka-latā Devī Dāsī

Candra Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked e csodálatos napon!

Egy különlges elrendezésekkel teli év telt el azóta, hogy legutóbb 
köszöntöttelek a megjelenési napodon. Valahogyan mindegyik azzal volt 
kapcsolatban, hogy a gyerekek számára Krsna-tudatos élményeket biz-
tosítsunk, amelyekből ízt kaphatnak arra, hogy ők ebben a közösségben 
akarjanak maradni, megtalálják a helyüket és a módot, ahogyan tudják 
majd a legjobban szolgálni Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. Voltak csodás 
táborok a nyáron, amikor szülői seva gyanánt a kis vaisnavikat képeztük 
az odaadó szolgálat megannyi területén, és nagyon szerettem velük lenni. 
Aztán Krsna kifürkészhetetlen útjai oda sodortak, hogy a Gurukula osztály 
szervezésénél kötöttem ki.

Különleges elrendezésnek véltem, amikor Susila mātājī megkeresett, 
hogy vállalnám-e ezt a szolgálatot? Először elutasítottam, hiszen sem 
végzettégem, sem adhikárom nincs egy ilyen feladat elvégzésére. Mindig 
a fülemben csengnek a szavaid, amikor hangsúlyozod, hogy ne vállaljunk 
olyan feladatot, amire nem vagyunk méltóak és ha vezetői feladatokat 
vállalunk, akkor meg tartsunk ki addig, amíg meg nem kérnek bennünket 
másra. Nos, én e két dolog közt örlődöm folyamatosan: nekem való-e ez 
a feladat, és lesz-e elég kitartásom, hogy a nehézségek közepette ne adjam 
fel? Ezt a dilemmámat úgy oldottam fel, hogy még nem vállaltam el ezt 
a szolgálatot hivatalosan, egy éves próbaidőn vagyok. Sokszor azt érzem, 
hogy túl nagy falat nekem. Sok a nehézség, a megoldandó probléma, 
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álmodtam, kegyesen megengedted, hogy megérintsem a lótuszlábadat. Ezt 
az álmot is szeretném megköszönni neked, nagyon boldoggá tettél vele! 
Hetvenedik születésnapod alkalmából jó egészséget és töretlen lendületet 
kívánok neked terveid, Rādhe-Śyāma terveinek megvalósításához! Isten 
éltessen Guru Mahārāja!

Szolgáid szolgáinak szolgája, 
Bhakta Bogdányi Zsolt 

Braja-latā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd, tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget Lótuszlábaid porának!

Megjelenési napod alkalmából hálásan köszönöm, hogy eljöttél ebbe 
a világba, és folyamatosan záporozod a kegyed, osztod az istenszeretet 
nektárját válogatás nélkül mindenkinek. Krsna és Śrīla Prabhupāda ben-
sőséges szolgájaként felmérhetetlen értékkel bírsz számomra, mint egy 
drágakövet őrízlek a szívemben. Nélküled és bhaktáid nélkül sivatag lenne 
az életem. Bárcsak egy napon valóban alkalmassá válhatnék megelőlege-
zett bizalmadra.

Örök szolgád, Braja-latā Devī Dāsī

Brijbāsī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!
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– elégedetté tenni téged! Akkor biztonságban leszek és képes leszek átadni 
másoknak azt a tiszta Krsna Tudatot melyiket hozott Śrīla Prabhupāda 
és melyiket nélküled nem értenék, meg nem is kapnék meg. 

Köszönöm szépen! 

Szolgád,
Bhaktipāda Dāsa 

Bhakta Bogdányi Zsolt
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Még szokatlan a számomra, hogy Guru Mahārājának szólítsalak, még 
csak most kezdem ízlelgetni ennek a szónak az édességét. Még nem tudom 
teljesen felfogni, hogy milyen szerencsés is vagyok. Csak a végtelen hálát 
érzem irántad, hogy még engem is elfogadtál a tanítványodnak. Így én 
is kaptam egy esélyt, hogy egyszer én is hazatérhessek, vissza Istenhez. 
Köszönöm a kegyedet, Guru Mahārāja! Meghálálni úgy se fogom tudni, 
még ha sokszor kéne újra születnem, akkor sem. Így hát marad az egy-
szerű köszönet, és a törekvés arra, hogy még is megháláljam, úgy, ahogy 
tőlem telik. Köszönöm, hogy elfogadtál engem tanítványodnak, és most 
már én is a lelki családod tagja lehetek a többi Istentestvéremmel együtt. 
Nagyon boldoggá tesz az a gondolat, hogy a tanítványaid nekem egyút-
tal mind Istentestvéreim lettek, azáltal, hogy elfogadtál engem közéjük. 
Nekem te testesíted meg mindazt, amit Śrīla Prabhupāda képvisel. Te 
tetted számomra kézzelfoghatóvá az Istenszeretet tudományát. Beval-
lom, néha nem is tudok különbséget tenni közted és Śrīla Prabhupāda 
között, számomra ti ugyanazt jelentitek és ugyanazt képviselitek. Köszö-
nöm, hogy a vlogjaidon keresztül, és azáltal, hogy rád gondolhatok, min-
den nap jelen vagy az életemben, irányt és példát mutatsz, és lelkesítesz 
mindannyiunkat. Néha álmomban is megjelensz. Legutóbb, amikor veled 
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de amikor túljutok egy egy nehezebb időszakon, olyankor azt érzem, 
hogy sokkal jobb, mint előtte, amikor még nem volt az a nehézség. Hogy 
a nehézségeket Krsna adja-e, hogy lássam, ez nem nekem való, vagy Māyā 
gördíti elém akadályként, nem tudom, mint ahogyan azt sem, hogy az ízt 
folytatni Krsna adja-e vagy Māyā. Csak azt tudom, hogy szeretném, ha 
örömet tudnék neked ezzel okozni. De mindig kétségek gyötörnek azzal 
kapcsolatban, hogy vajon az okozna e örömet neked, ha nem csinálnám, 
és helyette a saját lelki életem jobbításán dolgoznék, vagy azzal, hogy 
próbálok tovább küzdeni ezen a téren?

Talán egyszer majd megkapom erre a választ.
És miért írtam magamról a neked szóló felajánlásomban? Mert mi 

másért vagyunk itt, minthogy a lelki tanítómesterünk misszióját pró-
báljuk szolgálni? Mi értelme van bármi másnak ezen kívül? 

Szeretnék részt venni abban, hogy a gyermekeink oktatásának ered-
ménye egy Krsna-tudatos generáció legyen, ami tudom, hogy nagyon 
nehéz feladat a mai világ kihívásai mellett, még itt, Krsna-völgyben és 
peremvidékén is, és nálam jóval képesítettebb bhaktáknak sem biztos, 
hogy sikerülne. De valamiért nagyon erős bennem a vágy, hogy hasznossá 
váljak e cél elérésében. Hiszek a közösségünkben, hiszek a bhaktákban 
és a bhakták szeretetében. Hiszem, hogy együtt a bhaktákkal meg tudjuk 
valósítani azt, amire vágysz, bár biztosan nem egy lépésből, hanem lépcső-
fokokra bontva. Köszönöm, hogy értelmet adtál az életemnek. Bármi jó, 
ami történik velem, az mind Hozzád köthető. Köszönök neked mindent!

Érdemtelen szolgád,
Candra Devī Dāsī

Candra-kāntā devī dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!
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Olyankor valahogy mindíg jobb napom lesz! Mindig megdobban a szívem 
ha téged látlak! Remélem hogy még sok időt fogunk eltölteni együtt!

Örök szolgád leszek, 
Campaka-latā Devī Dāsī

Candra Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked e csodálatos napon!

Egy különlges elrendezésekkel teli év telt el azóta, hogy legutóbb 
köszöntöttelek a megjelenési napodon. Valahogyan mindegyik azzal volt 
kapcsolatban, hogy a gyerekek számára Krsna-tudatos élményeket biz-
tosítsunk, amelyekből ízt kaphatnak arra, hogy ők ebben a közösségben 
akarjanak maradni, megtalálják a helyüket és a módot, ahogyan tudják 
majd a legjobban szolgálni Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. Voltak csodás 
táborok a nyáron, amikor szülői seva gyanánt a kis vaisnavikat képeztük 
az odaadó szolgálat megannyi területén, és nagyon szerettem velük lenni. 
Aztán Krsna kifürkészhetetlen útjai oda sodortak, hogy a Gurukula osztály 
szervezésénél kötöttem ki.

Különleges elrendezésnek véltem, amikor Susila mātājī megkeresett, 
hogy vállalnám-e ezt a szolgálatot? Először elutasítottam, hiszen sem 
végzettégem, sem adhikárom nincs egy ilyen feladat elvégzésére. Mindig 
a fülemben csengnek a szavaid, amikor hangsúlyozod, hogy ne vállaljunk 
olyan feladatot, amire nem vagyunk méltóak és ha vezetői feladatokat 
vállalunk, akkor meg tartsunk ki addig, amíg meg nem kérnek bennünket 
másra. Nos, én e két dolog közt örlődöm folyamatosan: nekem való-e ez 
a feladat, és lesz-e elég kitartásom, hogy a nehézségek közepette ne adjam 
fel? Ezt a dilemmámat úgy oldottam fel, hogy még nem vállaltam el ezt 
a szolgálatot hivatalosan, egy éves próbaidőn vagyok. Sokszor azt érzem, 
hogy túl nagy falat nekem. Sok a nehézség, a megoldandó probléma, 
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álmodtam, kegyesen megengedted, hogy megérintsem a lótuszlábadat. Ezt 
az álmot is szeretném megköszönni neked, nagyon boldoggá tettél vele! 
Hetvenedik születésnapod alkalmából jó egészséget és töretlen lendületet 
kívánok neked terveid, Rādhe-Śyāma terveinek megvalósításához! Isten 
éltessen Guru Mahārāja!

Szolgáid szolgáinak szolgája, 
Bhakta Bogdányi Zsolt 

Braja-latā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd, tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget Lótuszlábaid porának!

Megjelenési napod alkalmából hálásan köszönöm, hogy eljöttél ebbe 
a világba, és folyamatosan záporozod a kegyed, osztod az istenszeretet 
nektárját válogatás nélkül mindenkinek. Krsna és Śrīla Prabhupāda ben-
sőséges szolgájaként felmérhetetlen értékkel bírsz számomra, mint egy 
drágakövet őrízlek a szívemben. Nélküled és bhaktáid nélkül sivatag lenne 
az életem. Bárcsak egy napon valóban alkalmassá válhatnék megelőlege-
zett bizalmadra.

Örök szolgád, Braja-latā Devī Dāsī

Brijbāsī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!
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hogy az emberek így tudnak rólad gondolkozni, mert érzik, hogy nem 
elvenni akarsz, hanem valami nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnél 
átadni mindenkinek: Rādhāt és Krsnát, Vrndāvana két örök jótevőjét, 
Akik a te vágyad ösztönzésére eljöttek elfogadni a bhakták imádatát és 
mindenkit elvarázsolnak a szépségükkel. 

Köszönöm Guru Mahārāja azt az áldozatot, amit hajlandó voltál az 
elesett lelkekért hozni, mint amilyen én is vagyok. Új-Vraja-dhāma nem 
különbözik a lelki világtól, Rādhe-Śyāma pedig az a Rādhā és Krsna, Akiket 
minden gaudīya-vaisnava az életének és a lelkének tekint. Amikor nézem 
a mūrtikat, Rādhe-Śyāmát vagy Gaura-Nitāit, akkor azt látom, hogy olyan 
pompával vannak imádva, mint amit te leírsz a könyveidben, minden 
összhangban van, teljes a harmónia és át van itatva a te törődéseddel és 
szereteteddel. Amikor ezt látom, semmi kétségem nincs aff elől, hogy az 
én lelki tanítómesterem az élet legtökéletesebb szintjén áll és az életem 
végén vissza fog vinni Istenhez.

Jelentéktelen szolgád,
Bhakti-latā devī dāsī

Bhaktipāda Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséged Rādhā-Śyāmának!

Ismét elmúlt még 1 év és ezzel együtt megnyílt még egy lehetőség kife-
jezni hálámat Feléd. 

1994-ben amikor találkoztam Krsna-tudat mozgalommal, akkor alig 
értettem mit jelent lelki gyakorlatok. Igazából nem is értettem semmit. 
De a te mély megértésed, a te gyakorlatod és elsősorban az, hogy men-
nyire ragaszkodsz Śrīla Prabhupāda utasításaihoz, hogy valójában a Śrīla 
Prabhupāda a te életed, ezzel mindennel megmutattad, hogy mit jelent 
a Krsna-tudat a gyakorlatban.
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Áldásaid, vigyázó tekinteted millió kristály kvarc amulett védelménél 
többet érnek.

Szereteted tüze mellet, melyet a szenvedő lelkek iránt érzel, az izzó 
rubin sápadtnak tűnik.

A tény, hogy találkozhattunk veled nagyobb szerencsét hozott éle-
tünkbe, mint millió és millió holdkő.

Belső lényünk, tulajdonságaink egyértelműbbek számodra, mintha 
a hematit tükrében vizsgálnánk magunkat.

Elismerő szavaid a selymes jáde kő puha fényénél is lágyabban simo-
gatják szívünket.

Kedves Guru Mahārāja, kedves lelki apukám! Köszönöm, hogy elfogad-
tál tanítványodként, és küzdök, hogy ne hozzak szégyent rád.

Jelentéktelen szolgád, 
Candra-kāntā devī dāsī

Candra-gupta Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak!

Kérlek, fogadd el felajánlásként ezt a pár sort Vyāsa-pūjā ünnepséged 
alkalmából!

Spontán vonzalmam az átmeneti dolgok iránt meglehetősen megne-
hezíti, hogy megfelelően és folyamatosan értékelni tudjam személyed 
jelentőségét az életemben. Tudattalanul, ködben tapogatózva élek, és csak 
ritkán jutok el arra a szintre, hogy vágyat érezzek az önmegvalósításra. 
Ilyenkor viszont egy kör Mahamantra, egy kis szolgálat, vagy egy lecke 
meghallgatása is megvilágosít és megértést ad. Ez a megértés több részből 
áll, amelyek összefonódnak egymással. Ilyenkor a saját magamról szóló 
felszínes önazonosítást egy megnyugtató és elégedettséget nyújtó mély 
érzés váltja fel, ami talán a lelki mivoltomhoz közeli állapot tapasztalásából 
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Születésnapodon szeretnék neked kívánni:
– sok boldog percet, órát, napot
– sok nevetést: igazit, minden nehézséget feledtetetőt
– sok igaz társat, tanítványt, akik szívvel-lélekkel Śrīla Prabhupāda 

terveinek beteljesítését szolgáló vágyaidat igyekeznek segíteni.
Napról napra egyre jobban érzem a súlyát annak a felelősségnek, amit 

te már évek óta, vagy ki tudja mióta hozol értünk.
Napról napra jobban rémít a gondolat, hogy mi lenne velem Nélküled, 

aki az életem vezető csillagfénye, holdragyogása vagy.
Az az őszinteség, ahogy te Śrīla Prabhupāda vágyát próbálod beteljesí-

teni, az az egész világot a legszebb smaragd ragyogásánál is intenzívebben 
árasztja el.

Az a kitartás, amivel ezt a missziót végzed rendíthetetlenül, a gyémánt 
keménységét sokszorosan felülmúlja.

Lelki gyakorlataid tisztasága a legtisztább zafírt is szégyenbe hozza.
Kreativitásod, ötleteid, melyekkel a prédikálás millió területén talál-

kozunk a topáz változatosságát unalmassá teszik.
Csodás személyiséged nagyobb erővel húzza a szívünket, mint a leg-

vonzóbb amazonit.
Természeted kiismerhetetlensége különlegesebb, mint a legigézőbb cianit.
Az opál fényjátékánál sokszorosan jobban elkápráztatsz minket min-

denre kiterjedő tudásoddal.
Lelki természeted mélysége oly vonzó, hogy mellette a mennyei kő, 

a lapis lazuli értéktelen kavicsnak tűnik csupán.
Mindent ismerő szíved káprázatosabb, mint a legselymesebb borostyán, 

ami évmilliók titkait zárja magába.
Különleges személyiséged több titkot rejt, mint a különleges gyöngyö-

ket rejtő mély tengerek.
Gondoskodásod Rādhe-Śyāmáról mélyebb és érzékenyebb, mint a leg-

ősibb türkiz.
Történeteid a szívünk trónusát elfoglaló isteni párról, Śrī Śrī 

Rādhā-Śyāmasundaráról elvarázsolják elménk izgága méhecskéjét, mint 
a mesés turmalin.

Rādhe-Śyāma iránt érzett szereteted nemcsak izzó piros színűvé vál-
toztatja a tugtupit, hanem porrá is égeti.
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A Krsna kegyét meglehet kapni a lelki tanítómester kegy által. És hogy 
ha valakinek sikerült elégedetté tenni a lelki tanító mestert, akkor az 
ember megkapja a guru kegyét.

Ennek te vagy a tökéletes példa! Śrīla Prabhapada vágyát elterjeszteni 
Krsna Tudatot egész világban, az élet missziódnak szenteltél. 

Ezért a te életed tökéletesen sikeres. Egyik ami a legfontosabb, az az, 
hogy a Krsna-tudatot nem csak mennyiségileg prédikálod hanem minő-
ségileg elsősorban. Mert ha nincs az a minőség, az a tisztaság, akkor az 
ember képtelen lesz megérteni Krsnát. Akkor csak még egy ezoterikus 
tárasság lenne tele rengeteg vak követővel. 

És ez a fő titok. Nagyon sokan találkoznak Śrīla Prabhupāda könyvekkel 
és sokan kezdenek gyakorolni azt gondolva, hogy már ismernek a Śrīla 
Prabhupāda szívét. Valójában nagyon ritka mikor valaki ténylegesen érti 
milyen lelki tisztaságot hozott Śrīla Prabhupāda. 

Hogyha nem kaptunk meg általad ezt a látást, megértést, akkor még 
több ezerévet itt kell imitálni a lelki gyakorlást. Ez egy bizonyíték arra, 
hogy élő lelki tanító mester lehetetlen fejlődni a lelki életben. 

A te egyetlen egy boldogságod Śrīla Prabhupāda elégedettsége! Mivel 
az életednek minden pillanatának az értelme, hogy elégedett legyen 
veled Śrīla Prabhupāda, ezért te mindig elégedett és boldog vagy. És 
mivel Śrīla Prabhupāda elégedett, ezért Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga 
és a Rādhā-Śyāma is nagyon elégedettek! Így a Śrīla Prabhupāda és 
Rādhā-Śyāma te szeretettnek a mélységét sohase leszek képes megérteni. 

De szerencsére kedves Guru Mahārāja, te annyira kegyes vagy ehhez 
jelentéktelen szolgádhoz, hogy megadod nekem is lehetőséget elégedetté 
tenni az én lelki tanító mesteremet – téged, hogy én is sikeres legyek 
a lelki életemben. Ezzel kapcsolatban volt néhányszor, hogy elégedetté 
váltál a szolgálatommal és akkor megtapasztaltam azt a boldogságot és 
elégedettséget. Ekkor azt tapasztaltam, hogy most az egész paramparā és 
a Rādhā-Śyāma is elégedettek velem. Ez a valóság!

Természetesen abban, hogy néha elégedett vagy velem, az nem az én 
érdemem, ez csak azért történik, mert te nagyon szeretnél, hogy az aki 
próbál és igyekszik a lelki életben, tudjon fejlődni és ízleljen meg az igazi 
elégedettséget és boldogságot. 

Bár csak az életemnek minden pillanatának az egyetlen célja legyen 
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hogy az emberek így tudnak rólad gondolkozni, mert érzik, hogy nem 
elvenni akarsz, hanem valami nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnél 
átadni mindenkinek: Rādhāt és Krsnát, Vrndāvana két örök jótevőjét, 
Akik a te vágyad ösztönzésére eljöttek elfogadni a bhakták imádatát és 
mindenkit elvarázsolnak a szépségükkel. 

Köszönöm Guru Mahārāja azt az áldozatot, amit hajlandó voltál az 
elesett lelkekért hozni, mint amilyen én is vagyok. Új-Vraja-dhāma nem 
különbözik a lelki világtól, Rādhe-Śyāma pedig az a Rādhā és Krsna, Akiket 
minden gaudīya-vaisnava az életének és a lelkének tekint. Amikor nézem 
a mūrtikat, Rādhe-Śyāmát vagy Gaura-Nitāit, akkor azt látom, hogy olyan 
pompával vannak imádva, mint amit te leírsz a könyveidben, minden 
összhangban van, teljes a harmónia és át van itatva a te törődéseddel és 
szereteteddel. Amikor ezt látom, semmi kétségem nincs aff elől, hogy az 
én lelki tanítómesterem az élet legtökéletesebb szintjén áll és az életem 
végén vissza fog vinni Istenhez.

Jelentéktelen szolgád,
Bhakti-latā devī dāsī

Bhaktipāda Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséged Rādhā-Śyāmának!

Ismét elmúlt még 1 év és ezzel együtt megnyílt még egy lehetőség kife-
jezni hálámat Feléd. 

1994-ben amikor találkoztam Krsna-tudat mozgalommal, akkor alig 
értettem mit jelent lelki gyakorlatok. Igazából nem is értettem semmit. 
De a te mély megértésed, a te gyakorlatod és elsősorban az, hogy men-
nyire ragaszkodsz Śrīla Prabhupāda utasításaihoz, hogy valójában a Śrīla 
Prabhupāda a te életed, ezzel mindennel megmutattad, hogy mit jelent 
a Krsna-tudat a gyakorlatban.
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Áldásaid, vigyázó tekinteted millió kristály kvarc amulett védelménél 
többet érnek.

Szereteted tüze mellet, melyet a szenvedő lelkek iránt érzel, az izzó 
rubin sápadtnak tűnik.

A tény, hogy találkozhattunk veled nagyobb szerencsét hozott éle-
tünkbe, mint millió és millió holdkő.

Belső lényünk, tulajdonságaink egyértelműbbek számodra, mintha 
a hematit tükrében vizsgálnánk magunkat.

Elismerő szavaid a selymes jáde kő puha fényénél is lágyabban simo-
gatják szívünket.

Kedves Guru Mahārāja, kedves lelki apukám! Köszönöm, hogy elfogad-
tál tanítványodként, és küzdök, hogy ne hozzak szégyent rád.

Jelentéktelen szolgád, 
Candra-kāntā devī dāsī

Candra-gupta Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak!

Kérlek, fogadd el felajánlásként ezt a pár sort Vyāsa-pūjā ünnepséged 
alkalmából!

Spontán vonzalmam az átmeneti dolgok iránt meglehetősen megne-
hezíti, hogy megfelelően és folyamatosan értékelni tudjam személyed 
jelentőségét az életemben. Tudattalanul, ködben tapogatózva élek, és csak 
ritkán jutok el arra a szintre, hogy vágyat érezzek az önmegvalósításra. 
Ilyenkor viszont egy kör Mahamantra, egy kis szolgálat, vagy egy lecke 
meghallgatása is megvilágosít és megértést ad. Ez a megértés több részből 
áll, amelyek összefonódnak egymással. Ilyenkor a saját magamról szóló 
felszínes önazonosítást egy megnyugtató és elégedettséget nyújtó mély 
érzés váltja fel, ami talán a lelki mivoltomhoz közeli állapot tapasztalásából 
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fakad. Hirtelen értelmét veszíti a túlzott aggodalom az ideiglenes körül-
mények iránt, és tisztábban látom, hogy kik azok a személyek és mik azok 
a dolgok, amik valódi és örök értéket képviselnek.

Annyi minden változik Guru Mahārāja, de te egy stabil pont vagy az éle-
temben. Akár a mūrtik, te is mindig ott állsz, ugyanolyan lelkesen Krsnát 
szolgálva, kegyedet záporozva, és fogadva a sok általunk zúdított problé-
mát. Ha belegondolok benned még sosem csalódtam. Mindig ugyan azt 
nyújtod, a tiszta Krsna tudatot. Egy régebbi felajánlásomban a guru és 
a halál párhuzamán gondolkodtam. Az életben a halál egy biztos dolog, 
ami mindenkivel megtörténik kivétel nélkül. Félelmetes, hogy fel kell 
adnunk mindent, de ahogy tanítottad, valójában semmi sem a miénk és 
egyedül a rossz irányba történő ragaszkodásunk az, amit fel kell adnunk. 
A tiszta Krsna tudat prédikátoraként megköveteled az anyagi tudatunk 
halálát, és cserébe az igaz eredeti tudatunk ébredését adod. 

Egy szilárd kapaszkodó vagy ebben a lavinaszerű életben és én nagyon 
remélem, hogy amikor a halál nagy lavinája elsodorni készül, akkor meg 
tudom majd ragadni Lótuszlábaidat, azokat a lábakat, amiket, ha azt gon-
dolnám, hogy lehetséges anyagi képességekkel megfelelően dicsőíteni, akkor 
a legőrültebb őrült helyzeténél is szerencsétlenebb helyzetbe kerülnék. 

Minden dicsőséget ezeknek a Lótuszlábaknak!

Szolgád,
Candra-gupta Dāsa

Candraśekhara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Śrīla Prabhupāda a SB 1.16.13-15. verséhez fűzött magyarázatában ezt 
írja: „Krsnát és a tiszta bhaktáit nem lehet elválasztani egymástól, ezért 
a bhakta dicsőítése az Úr magasztalása és fordítva.” 
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hanem az összes szent hely és annyi különleges vaisnavának a samādhija. 
Köszönöm Guru Mahārāja, hogy megalkottad ezeket a szép samādhikat és 
könyvet is írtál róluk. Nekem nagyon sok erőt ad, hogy közelebb hoztad 
a leli világot hozzám azáltal, hogy elmehetnek ezekhez a szent helyekhez, 
olvashatok róluk és az imáimat tudom nekik ajánlani.

A híres versben a Śrīmad-Bhāgavatamban, amit Yudhisthira Mahārāja 
mond Vidurának, az áll, hogy valaki, aki a szívében hordja az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségét, bárhol legyen is, minden helyet meg tud tisz-
títani és igazából a szent helyek az ő jelenlétének köszönhetően válnak 
szentté. Elgondolkoztam, hogy harminc év alatt milyen sok helyen jár-
hattál már Magyarországon és a te tisztító jelenléted milyen nagy mérték-
ben hatással volt mindenkire. Sokszor találkozom emberekkel az utcán, 
akik értékelnek téged, nézik a vlogjaidat és igazán meg tudod érinteni 
a szívüket. Ezzel kapcsolatban van egy történet, amit szerettem volna 
leírni neked. Most maratonon történt, nem is olyan rég. Vannak olyan 
emberek, akikhez nehezen tudok viszonyulni, ilyenek például a plázanők. 
Sokszor nem szólítom meg őket, mert mindig elküldenek és gorombák. 
Ezért, amikor egy napon kint álltam az utcán, eljött mellettem egy ilyen 
plázanő babakocsival és nem állítottam meg, nehogy kiabáljon velem. 
Egy pillanat múlva azonban visszafordult és magától adott adományt, 
ami meglepő volt. Elmondta, hogy nagyon szeret minket, régóta ismer, 
én pedig adtam neki egy Bhagavad-gītāt. Megörült a könyvnek és mondta, 
hogy szeretne adni egy tanácsot a „főnökeimnek”. Hát megijedtem, hogy 
már csak ez hiányzik, biztos valami hibát talált a kirsnásokban. De ezt 
mondta: „Nekem van egy ötletem. Már régóta gondolkoztam, hogy ami-
kor találkozom egy krisnással, akkor elmondom neki, hogy üzenje meg 
a főnökeinek. Tudod, régóta követem a Swamitokat a facebookon és 
egyszerűen hihetetlen, amiket mond. Minden problémára látja a valódi 
megoldást, ő nem zsarnokoskodni akar és másokat kihasználni, hanem 
igazán segíteni szeretne és én azt hiszem, hogy ezt az egész országot is 
jól tudná vezetni. Ezért azt javaslom, hogy menjetek el együtt a főnö-
keiddel a parlamentbe, vegyétek ki Orbánt a székből és a Swamit kell 
a helyébe ültetni.”Mikor ezt így hallottam, elszégyelltem magam az elő-
ítéletem miatt és megértettem, hogy te tényleg bárkihez tudsz szólni, 
mert a szívedben ott van Krsna, és Ő mindenkit megtalál. Különleges, 
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Bhaktin Dévai Zsófia
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tisztelet teljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked és 
lótuszlábad porának.

Annyi mindenért vagyok hálás neked, de itt ülök a „papìr” felett és 
mégis olyan alkalmatlannak érzem magam arra, hogy dicsőìtést ìrjak.

Köszönet azért hogy ennyire elérhető vagy, a kifogyhatatlan kegy tárháza, 
a podcastod, a vlogod, a könyveid, és természetesen még a tanìtványaid is, 
ennek a sok-sok területnek köszönhetően, annak ellenére hogy az ember 
az anyagi világban van, mégis ùgy érezheti, hogy biztonságban van a te 
menedékedben, mert aki nállad vesz menedéket az Śrīla Prabhupādánál 
és Krsnánál vesz menedéket.

Līlāśuka prabhu egy leckéjén azt mondta, hogy a fogadalmak nagyon 
fontosak a Krsna tudatban, és fontos, hogy ezeket több ember előtt 
tegyük meg, mert ìgy azon személyek tudnak minket emlékeztetni. Èn 
5 év san˙kīrtanát ìgértem amiből még 3 év maradt, amit mindenképpen 
szándékomban áll törleszteni, ezt a csekély erőfeszìtést ajánlom neked, és 
remélem idővel mégtöbbet, egyidejűleg szeretném kérni a kegyed, hogy 
képes legyek rá.

Remélhetőleg mielőbbi alázatos szolgád,
Bhaktin Dévai Zsófia

Devakī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories 
to you. All glories to Śrīla Prabhupāda.
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Manapság minden felgyorsult, és mindenki siet. Az ünnepi alkalmak 
fénye is csökken, nem beszélve arról, hogy az emberi kapcsolatok is men-
nyire sekélyessé válnak. Ezért az ilyen alkalmak, amikor a bhakták össze-
gyűlnek, és téged dicsőítenek még különlegesebbek számomra.

Tavaly már írtam neked arról, hogy mennyire fokozódnak az érzel-
meim, ahogyan közeledik ez a nap, ez alkalommal pedig inkább csak 
szeretném megköszönni, hogy a mindennapok forgatagában is velem 
vagy és inspirálsz.

Jelenlétedet érzem, amikor a feleségemet megszólítom, mert ő a te 
tanítványod, te adtad neki a lelki nevét, és ugyancsak rád emlékezem, ami-
kor a bhakták engem szólítanak meg, mert azt a nevet is tőled kaptam én.

Valahányszor elmondom a pranama mantrádat, vagy az Urak kegyes 
dharsanájában részesülök, akkor is a te végtelen szeretetednek a megnyil-
vánulásait látom magam előtt. Igen, az oltalmazó, végtelen szeretetednek 
a megnyilvánulását. Mert minden iránymutatásodat minden tanításodat 
és minden cselekedetedet ez hatja át. Erre emlékezem akkor is, amikor 
kihívások érnek, akkor is, amikor sikerül valami parányi eredményt elér-
nem és erre emlékezem minden szolgálatom közben.

Köszönöm, hogy menedéket adtál nekem, köszönöm, hogy hittél ben-
nem és lehetővé tetted, hogy én is ennek a csodálatos lelki családnak 
a tevékeny részese lehetek.

Drága Guru Mahārāja! Azt kívánom, hogy Krsna tartson meg a lehető 
legjobb egészségben, hogy minél tovább részesülhessünk személyes 
kegyed megnyilvánulásaiban. Végül pedig csak annyit kérek, hogy örökre 
megmaradhassak a te szolgálatodban. 

Szeretettel, szolgád, 
Candraśekhara Dāsa
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fakad. Hirtelen értelmét veszíti a túlzott aggodalom az ideiglenes körül-
mények iránt, és tisztábban látom, hogy kik azok a személyek és mik azok 
a dolgok, amik valódi és örök értéket képviselnek.

Annyi minden változik Guru Mahārāja, de te egy stabil pont vagy az éle-
temben. Akár a mūrtik, te is mindig ott állsz, ugyanolyan lelkesen Krsnát 
szolgálva, kegyedet záporozva, és fogadva a sok általunk zúdított problé-
mát. Ha belegondolok benned még sosem csalódtam. Mindig ugyan azt 
nyújtod, a tiszta Krsna tudatot. Egy régebbi felajánlásomban a guru és 
a halál párhuzamán gondolkodtam. Az életben a halál egy biztos dolog, 
ami mindenkivel megtörténik kivétel nélkül. Félelmetes, hogy fel kell 
adnunk mindent, de ahogy tanítottad, valójában semmi sem a miénk és 
egyedül a rossz irányba történő ragaszkodásunk az, amit fel kell adnunk. 
A tiszta Krsna tudat prédikátoraként megköveteled az anyagi tudatunk 
halálát, és cserébe az igaz eredeti tudatunk ébredését adod. 

Egy szilárd kapaszkodó vagy ebben a lavinaszerű életben és én nagyon 
remélem, hogy amikor a halál nagy lavinája elsodorni készül, akkor meg 
tudom majd ragadni Lótuszlábaidat, azokat a lábakat, amiket, ha azt gon-
dolnám, hogy lehetséges anyagi képességekkel megfelelően dicsőíteni, akkor 
a legőrültebb őrült helyzeténél is szerencsétlenebb helyzetbe kerülnék. 

Minden dicsőséget ezeknek a Lótuszlábaknak!

Szolgád,
Candra-gupta Dāsa

Candraśekhara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Śrīla Prabhupāda a SB 1.16.13-15. verséhez fűzött magyarázatában ezt 
írja: „Krsnát és a tiszta bhaktáit nem lehet elválasztani egymástól, ezért 
a bhakta dicsőítése az Úr magasztalása és fordítva.” 
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hanem az összes szent hely és annyi különleges vaisnavának a samādhija. 
Köszönöm Guru Mahārāja, hogy megalkottad ezeket a szép samādhikat és 
könyvet is írtál róluk. Nekem nagyon sok erőt ad, hogy közelebb hoztad 
a leli világot hozzám azáltal, hogy elmehetnek ezekhez a szent helyekhez, 
olvashatok róluk és az imáimat tudom nekik ajánlani.

A híres versben a Śrīmad-Bhāgavatamban, amit Yudhisthira Mahārāja 
mond Vidurának, az áll, hogy valaki, aki a szívében hordja az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségét, bárhol legyen is, minden helyet meg tud tisz-
títani és igazából a szent helyek az ő jelenlétének köszönhetően válnak 
szentté. Elgondolkoztam, hogy harminc év alatt milyen sok helyen jár-
hattál már Magyarországon és a te tisztító jelenléted milyen nagy mérték-
ben hatással volt mindenkire. Sokszor találkozom emberekkel az utcán, 
akik értékelnek téged, nézik a vlogjaidat és igazán meg tudod érinteni 
a szívüket. Ezzel kapcsolatban van egy történet, amit szerettem volna 
leírni neked. Most maratonon történt, nem is olyan rég. Vannak olyan 
emberek, akikhez nehezen tudok viszonyulni, ilyenek például a plázanők. 
Sokszor nem szólítom meg őket, mert mindig elküldenek és gorombák. 
Ezért, amikor egy napon kint álltam az utcán, eljött mellettem egy ilyen 
plázanő babakocsival és nem állítottam meg, nehogy kiabáljon velem. 
Egy pillanat múlva azonban visszafordult és magától adott adományt, 
ami meglepő volt. Elmondta, hogy nagyon szeret minket, régóta ismer, 
én pedig adtam neki egy Bhagavad-gītāt. Megörült a könyvnek és mondta, 
hogy szeretne adni egy tanácsot a „főnökeimnek”. Hát megijedtem, hogy 
már csak ez hiányzik, biztos valami hibát talált a kirsnásokban. De ezt 
mondta: „Nekem van egy ötletem. Már régóta gondolkoztam, hogy ami-
kor találkozom egy krisnással, akkor elmondom neki, hogy üzenje meg 
a főnökeinek. Tudod, régóta követem a Swamitokat a facebookon és 
egyszerűen hihetetlen, amiket mond. Minden problémára látja a valódi 
megoldást, ő nem zsarnokoskodni akar és másokat kihasználni, hanem 
igazán segíteni szeretne és én azt hiszem, hogy ezt az egész országot is 
jól tudná vezetni. Ezért azt javaslom, hogy menjetek el együtt a főnö-
keiddel a parlamentbe, vegyétek ki Orbánt a székből és a Swamit kell 
a helyébe ültetni.”Mikor ezt így hallottam, elszégyelltem magam az elő-
ítéletem miatt és megértettem, hogy te tényleg bárkihez tudsz szólni, 
mert a szívedben ott van Krsna, és Ő mindenkit megtalál. Különleges, 
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Bhaktin Dévai Zsófia
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tisztelet teljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked és 
lótuszlábad porának.

Annyi mindenért vagyok hálás neked, de itt ülök a „papìr” felett és 
mégis olyan alkalmatlannak érzem magam arra, hogy dicsőìtést ìrjak.

Köszönet azért hogy ennyire elérhető vagy, a kifogyhatatlan kegy tárháza, 
a podcastod, a vlogod, a könyveid, és természetesen még a tanìtványaid is, 
ennek a sok-sok területnek köszönhetően, annak ellenére hogy az ember 
az anyagi világban van, mégis ùgy érezheti, hogy biztonságban van a te 
menedékedben, mert aki nállad vesz menedéket az Śrīla Prabhupādánál 
és Krsnánál vesz menedéket.

Līlāśuka prabhu egy leckéjén azt mondta, hogy a fogadalmak nagyon 
fontosak a Krsna tudatban, és fontos, hogy ezeket több ember előtt 
tegyük meg, mert ìgy azon személyek tudnak minket emlékeztetni. Èn 
5 év san˙kīrtanát ìgértem amiből még 3 év maradt, amit mindenképpen 
szándékomban áll törleszteni, ezt a csekély erőfeszìtést ajánlom neked, és 
remélem idővel mégtöbbet, egyidejűleg szeretném kérni a kegyed, hogy 
képes legyek rá.

Remélhetőleg mielőbbi alázatos szolgád,
Bhaktin Dévai Zsófia

Devakī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories 
to you. All glories to Śrīla Prabhupāda.

81 

Manapság minden felgyorsult, és mindenki siet. Az ünnepi alkalmak 
fénye is csökken, nem beszélve arról, hogy az emberi kapcsolatok is men-
nyire sekélyessé válnak. Ezért az ilyen alkalmak, amikor a bhakták össze-
gyűlnek, és téged dicsőítenek még különlegesebbek számomra.

Tavaly már írtam neked arról, hogy mennyire fokozódnak az érzel-
meim, ahogyan közeledik ez a nap, ez alkalommal pedig inkább csak 
szeretném megköszönni, hogy a mindennapok forgatagában is velem 
vagy és inspirálsz.

Jelenlétedet érzem, amikor a feleségemet megszólítom, mert ő a te 
tanítványod, te adtad neki a lelki nevét, és ugyancsak rád emlékezem, ami-
kor a bhakták engem szólítanak meg, mert azt a nevet is tőled kaptam én.

Valahányszor elmondom a pranama mantrádat, vagy az Urak kegyes 
dharsanájában részesülök, akkor is a te végtelen szeretetednek a megnyil-
vánulásait látom magam előtt. Igen, az oltalmazó, végtelen szeretetednek 
a megnyilvánulását. Mert minden iránymutatásodat minden tanításodat 
és minden cselekedetedet ez hatja át. Erre emlékezem akkor is, amikor 
kihívások érnek, akkor is, amikor sikerül valami parányi eredményt elér-
nem és erre emlékezem minden szolgálatom közben.
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Drága Guru Mahārāja! Azt kívánom, hogy Krsna tartson meg a lehető 
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Szeretettel, szolgád, 
Candraśekhara Dāsa
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Carana-renu Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda.

Thank you so much Guru Mahārāja for accepting me as one of your 
disciples and initiating me with Hari-nāma-dīksā. I feel truly blessed to 
have such a wonderful spiritual master.

I have full faith that due to your purity and total dedication to serving 
Śrīla Prabhupāda you are acting as a transparent via medium connect-
ing us to all our previous ācāryas and ultimately to the service of Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāma.

Just as King Suvarna Sena was able to see Lord Gaurān˙ga while acting 
as a king and was then able to take birth in Lord Caitanya’s pastimes as 
Buddimanta Khan due to the purity of Nārada Muni’s chanting, similarly 
I have no doubt that due to your purity you have made the full potency 
of Hari-nāma Prabhu more easily available. Thank you so much for this 
wonderful gift.

Trying to be the humble servant of your servants,
Carana-renu Devī Dāsī
Wales UK

Bhaktin Christina
Hare Krsna! Gurudeva!

Please accept my lowest bows in the dust of your lotus feet. All glory to 
you and Śrīla Prabhupāda!

Please let me heartily congratulate you!! Express my respect! And a spe-
cial, very strong gratitude. Which, as I am sure, settled in thousands of 
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turning 70 and are similarly like an unstoppable force of nature in your 
preaching the glories of Krsna Consciousness.

I am aspiring to one day become (at least in some measure) qualified 
to follow in your footsteps.

Your Unworthy Disciple,
Dayāl-Nitāi Dāsa
UK

Dayitā
Kedves Sivarāma Maharāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhupādnak 
és neked!

Idén is szeretném megköszönni a sok törődésedet, és az utazási lehe-
tőségeinket. Felejthetetlen élmény volt a Woodstock. Ott megtapasz-
talhattuk a fergeteges kīrtanákat nyugati stílusban. Nagyon élveztük, az 
év egyik legjobb egy hete volt. Sajnálom, hogy nem jöhettél velünk te is. 

Azokat a lehetőségeket is nagyon szépen köszönöm, mikor nyáron 
segíthettünk főzni neked és veled ebédelhettünk. Mindig inspirálsz 
a Krsna-tudatra. A beszélgetések után olyan lelkes leszek. Szeretném idén 
is fenntartani ezt a lelkesedést.

Mindenért nagyon hálás vagyok!

Jelentéktelen szolgád,
Dayitā
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Köszönöm a jó szerencsémet, amivel megálldottál engem. Remélem 
az Úr Caitanya erősen magához ölel majd, ha talákoztok. Kívánom, hogy 
Rādhe-Śyāma fürdessen kegyükben, és minden úgy legyen, ahogy ti sze-
retnétek.

Köszönöm, hogy vagy nekem.

Szolgád,
Dāmodara-rati Devī Dāsī

Dayāl-Nitāi Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to the lotus feet of His 
Divine Grace Śrīla Prabhupāda. All glories to your wonderful and inspir-
ing example of sincere dedication to the mission of Śrīla Prabhupāda.

Guru Mahārāja, you are like a moon that never wanes and like a lotus 
that never wilts. 

There is never any decline in your enthusiasm for devotional service. 
In fact, the status of your Krsna consciousness has been constantly and 
conspicuously increasing over the course of time and the result is unmis-
takable. Today, the whole world is able to instantly recognize that you 
are a truly saintly person. 

There is a common idiomatic expression, “The apple never falls far 
from the tree.” 

Even though this saying normally applies to genealogy, it can also 
apply in the context of the paramparā system. The sincere disciple never 
strays from the shelter of the bona-fide spiritual master and is ultimately 
meant to inherit the legacy and the mood of the bona-fide spiritual mas-
ter. You are perfectly exemplifying this phenomenon in relation to your 
own spiritual master. And just as Śrīla Prabhupāda was 70 when he set 
sail for the West on the order of His spiritual master, you are now also 
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hearts forever, as soon as they had the good fortune to come in contact 
with your mercy!! Your birth has brought an invaluable benefit to human-
ity drowning in ignorance!! It saved and continues to save hundreds of 
lives Is this not a miracle?

May this first off ering become my prayer. My sincere weeping by your 
grace.

O! Let me make sure that every moment of fate is permeated with my 
imperfect ones, but meek and incessant attempts to serve your lotus feet.

I desperately pray that every word written here is not empty and not 
feigned, but really lived through the realization of the heart and poured 
out in tears.

I know that I can never repay you. 
And I can never appreciate the scale of such an amazing personality 

as you.

I am only a year in Krsna Consciousness and this means only that I do 
not possess the true Krsna Consciousness at all…and I absolutely do not 
have any merits.

I just lived trying to occupy myself with activities in the family of Śrīla 
Prabhupāda. And by no means did I consider myself worthy, ready or even 
capable of even thinking about choosing a Spiritual Teacher.

But one evening, for the unjust, causeless mercy, you yourself mani-
fested in my life.

And I know that now I have a chance to be saved…to be cleansed.
It turns out the teacher comes himself. And this inexplicable phenom-

enon simply erects an irresistible connection to the heart.

The process of gaining a Spiritual Master is not a series of doubts, 
mental speculations, and self-confident attempts to find something that 
is still closed to you.

This is only His infinite mercy…His outstretched hand.
I can never truly and equally repay you for this outstretched helping 

hand.
The only thing I can do is make every eff ort to become decent.
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Even my first birth and all spiritual searches I owe only to your grace. 
All this life was only to bring me to you to try to fulfil your instructions.

I am deeply obliged and grateful.

Only by your grace in my destiny appeared the wonderful city of 
Aktobe, in which there are so many wonderful devotees. And so dear to 
my heart, Man˙gal Ānanda Prabhu.

I would just try to become worthy of such grace.
I am so ashamed and unbearable from the fact that only sometimes 

I am shaken by sobs and sincere prayers for you.
I pray to be able to live as if you are always there, right behind my back. 

And you hear my every thought, and you see every deed. Certainly, I have 
to come to this.

My life should be just that in full concentration and awareness of the 
most exceptional responsibility towards you and every devotee in ISK-
CON, before Saint Śrīla Prabhupāda.

It is so important to represent the Society of Krsna Consciousness, 
without even casting a shadow on your Spiritual Teacher.

May my whole journey and any business pass in humility before you.
Please, do not leave me! Help me clean 
My life will have zero value if one day I don’t deserve at least the edge 

of your supportive smile.
I understand that my whole life should be connected with you, up to 

a second, and not a selective clock at all.
All-merciful Gurudeva, may I have enough intelligence.
I pray to look at everything through the prism of your teachings and 

the scriptures.
Only with your blessings can I stop seeking shelter somewhere else 

except in the Holy Name.
And may I be too far from your lotus feet.
But in my heart, there is no other Guru.
There was no one there.
And then you showed up. With clear clarity and concreteness, leaving 

no room for doubts.
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Csodálom, hogy hogyan vagy képes annyi mindent beletenni a napodba 
– bevallom őszintén, azt gondolom, hogy ez egyfajta misztikus képesség.

Csodálom, ahogy ontod magadból azt a sok nektárt könyvek formájában. 
Csodálom, hogy mindig rengeteget olvasol, és mindig társulsz Śrīla 

Prabhupādával a leckéin keresztül is. Csodálom, hogy mennyi emberre 
vagy nagy hatással, és hogy mennyi bhakta mozdul úgy, ahogyan szeret-
néd. 

Mert szeretnek, és szeretnének elégedetté tenni téged. Ez a szere-
tet a legnagyobb erő. Az a szeretet, amivel szeretsz mindannyiunkat, 
az tesz képessé bennünket arra, hogy megváltozzunk, bhaktákká vál-
junk. Bhaktának lenni egy nagyon magas szint. Bhakti odaadást jelent, 
bhakta pedig az, aki egy oda adó személy. Odaadással szolgálja az Isten-
ség Legfelsöbb Személyiségét és másokat. Odaadónak lenni mindig és 
mindenki felé, minden körülményben. Ez számomra egy távoli terv, de 
te kedvesen megmutatod nekünk ezt a gyakorlatban.

„Óh, anyám, óh, erényes hölgy! Ezekkel a tulajdonságokkal rendel-
keznek a nagy bhakták, akik mentesek minden ragaszkodástól. Próbálj 
ragaszkodni az ilyen szent emberekhez, mert ez semlegesíti az anyagi 
ragazkodás végzetes hatását!” (SB.3.25.24.)

Ez a mi nagy szerencsénk. Hogy jelen vagy az életünkben, társulhatunk 
veled, hallhatunk Töled, és ragaszkodhatunk Hozzád.

„Az Úr prédikátorai között a legbecsesebbek a Vraja-dhāmában lakó 
örök személyiségek. Ők sohasem foglalkoznak azzal, hogy értéktelen 
anyagi hírnévért könyörögjenek, amit csak az élőhalottak tartanak nagy 
becsben. A vraja-vāsik valóban teli vannak élettel, s azért prédikálnak, hogy 
életet adjanak az anyagi világ kétlábon járó hulláinak is. Azok a dalok, 
melyeket a vraja-vāsik énekelnek az Úr Krsna dicsöségéröl, mentesek 
a hírnév utáni vágytól.” (SBST. Dusta-mana 18.)

Bárcsak olyan szolgáddá tudnék válni, aki méltó módon képvisel téged, 
aki csak fokozza dicsöségedet, akire mindig számíthatsz, és akire ha rágon-
dolsz, elégedettséget érzel. Ez életem missziója. 

„Szakadatlanul téged szolgálva az ember megszabadul minden anyagi 
vágytól, s végleg megbékél. Mikor cselekszem már végre állandó, örök 
szolgádként, s mikor leszek szünet nélkül boldog, hogy ilyen nagyszerü 
Uram van?” (SYamunācārya, Stotra-ratna 43.)
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Dāmodara-rati Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsöséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsöséget neked!

Szeretnék néhány kedves, dicsőítő sort felajánlani neked megjelenésed 
napja alkalmából.

Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy elfogadtál engem. 
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy abban a kiváltságban van 

részem, hogy a te tanítványod lehetek.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy befogadtál a családodba.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy beengedtél a szívedbe, 

Nava-vraja-dhāmába.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy egy faluban élhetek Istennel. 
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy személyesen szolgálhatom éle-

tem célját: Srī Srī Rādhā-Śyāmát.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy abban a szerencsében van 

részem, hogy az a fő foglalkozásom, hogy a lelki felemelkedésemen (és 
másokén) munkálkodhatok.

Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy nap mint nap olyan kivételes 
élőlényekkel élhetek, akiknek nem ebben a világban vannak a terveik 
(kivéve azt a tervüket, hogy segítsék az Úr Caitanyát prédikálásában), és 
akik törekszenek még jobb és jobb személyekké válni.

Köszönöm, hogy itt lehetek, itt élhetek, ilyen személyekkel, ilyen mese-
szép Istenekkel. Remélem drága Śrīla Prabhupādád minden kegye rád 
száll, és azt a sok jót, ami a jelenlétedből fakad (bhakták, esély az embe-
reknek az emberi életre, …) Srī Srī Rādhā-Śyāmasundara tízezerszeresen 
fogja neked viszonozni.

Mindig csodálattal tölt el, amikor azt látom, hogy mennyire figyelmes 
vagy az élőlényekkel, a világgal, ami körbe vesz, a bhaktákkal, akikkel 
találkozol. 

Csodálom, hogy mennyire energikus vagy, ragyogó, vonzó. 
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Please bless me! In order to practice, in no case did I remain on the 
surface in Krsna Consciousness, but day by day I diligently continued 
to transform my consciousness with special care to eradicate unwanted 
anarthas and insults from my heart.

Thank you that you become our Father and help to return home to 
God. It is impossible to come up with a more important mission than this.

I am at a loss as to what words it would be possible to glorify you at its 
true worth. I am afraid I have no qualification to do this.

For now, I can only silently admire your devotion with your deepest 
immersion. Worthy of the highest praise qualities. Your bottomless pre-
cious, filled with the purest nectar, books.

I think that the student’s duties, in addition to following the regulative 
principles and vows, include the strictest duty to protect the heart of his 
dear Teacher from any scratches, even the most insignificant scratches.

It seems that it is necessary to put all the forces on it in order to become 
for you not a heavy burden, but a light speck of dust in your lotus feet.

Such a speck of dust to completely forget about any intrinsic value.
Only under your guidance will I have a chance to clear my attempts 

at service from any hidden motives, any aspirations for philosophical 
research, from a thirst for mystical perfection and any material gain.

To purify my attempts at service to the pure desire to simply bring 
pleasure to All-good Lord Śrī Krsna.

There is no doubt that you are the greatest person. After all, by serving 
you and carefully following your instructions, you can reach the highest 
goal. I bow to you in a humble bow … And I only hope for your gracious 
blessings.

Your servant and disciple,
Bhaktin Christina,
Kazakhstan, Aktobe city
(student of Man˙gal Ānanda Prabhu)
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Citta-hārī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

70-ik születésnapod alkalmával sok boldogságot, sok erőt, jó egészsé-
get és még sok sok könyv megírását kívánom, hogy minél tovább tudd 
fokozni a csodálatos műveid áradatát, a lenyűgöző Vrndāvanai kedvtelések 
nektárjával táplálva zsenge kis bhakti növényeinket.

Ily módon kegyes esőfelhőként, „kārunya-ghanāghanatvam”, a legma-
gasabb szintű lelki irodalom formájában, örök időkre, mindenkire indo-
kolatlanul szórod szerető odaadásod záporát. 

Könyveiddel az elsivatagosodott szívünket oázissá változtatod, virágzó 
ligeteket, gyönyörű palotákat, parkokat, tavakat, sétányokat, szent helye-
ket hozol létre bennük. A hat gosvāmī nyomdokait követve előbb meg-
mutattad, hogyan kell a dhamot kívül megnyilvánítani, és közben meg-
tanítottad mindennek a lényegét, hogyan lehet Vrndāvana dhamot belül, 
a szívben megidézni. Több alkalommal volt szerencsém látni, ahogy nagy 
szeretettel bontottad ki egy-egy lótuszbimbó szirmait, egyenként, las-
san, nagyon óvatosan, gyönyörű lótuszvirágot varázsolva belőle, hogy 
felajánlhasd Gaura-Harinak vagy Rādhe-Śyāmának. Erre emlékeztetnek 
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Tiszajenő

Daivī-śakti Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked! 
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Szolgád,
Daivī-śakti Devī Dāsī
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Bhakta Czakó Misi
Hare Krsna kedves Śivarāma Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkalmából!

Próbáltam a legeslegjobban felkészülni, hogy amikor ezeket a sorokat 
írom, akkor azok úgy alkossanak levelet, mint ahogy a virágok alkotnak 
egy csodálatos fűzért az Isteni párnak, Rādhe-Śyāmának!

Annyi minden történt az elmúlt egy évben, de még azóta is, amikor 
utoljára találkoztunk Gadagrāja prabhunál, egy szerda esti prédikáló 
programon. Ez a találkozó nagyon megérintett. Ott tudatosultam igazán 
arról, hogy mennyire vágytam a személyes társaságodra. Hogy csak páran 
legyünk körülötted, és akkor az meghittebb, többen is merünk bátrabban, 
nyíltan feltenni kérdéseket. És a tudásod mellett, ami leginkább mindig 
is lenyűgöz – az az ahogy mérnöki pontossággal érzed, hogy kinek mit 
kell mondani, és hogy ilyenkor egy igazi csoda történik, szét oszlanak 
a kétségek, és megannyi más is szét oszlik a szívben… eltűnnek a felhők 
és rögtön ki süt a nap! :)

Ma pont haza utaztam a szüleimhez. (Szolnoktól 20 km.) Ez az év … 
pont 10 éve, hogy Prabhupāda kegyéből, a könyvein, és egy bhaktáján 
keresztül úgy tudtam dönteni, hogy feladom pár régi szokásomat, és tisz-
tább életet kezdek, mert szeretnék fejlődni. És ahogy nézem az embereket, 
régi ismerősöket – rossz látni, hogy nekik nem oszlanak el sajnos a felhők 
sem, és a régi szokások sem…

Pár éve, valahogy 2013-2014 körül Ānanda-Vardhana prabhuval voltunk 
erre san˙kīrtanozni.

Nehéz terep volt, de páran, mivel gyerek koromból ismertek, és volt 
egy jó kapcsolat, (és sok esetben még a szülőkkel van is) sikerült valaho-
gyan rábírni őket, hogy adományozzanak, és akkor már nem engedtem 
el senkit könyv nélkül.

Szinte mindennap igyekszem átgondolni és értékelni ezt a kincset, 
Prabhupāda írásait, intelmeit… és hogy micsoda szerencse, hogy te itt 
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táplálékokat. Nem tudtuk, mi következik, csak azt tudtuk, hogy egyre 
finomabb falatok jönnek. És mindannyian meglepődve tapasztaltuk, 
ahogy Krsna személyesen beszél hozzánk a könyveken keresztül, nap mint 
nap az aktuális kérdésekre válaszolva, az éppen felmerülő nehézségeinkre 
megoldást adva. 

Bárcsak ezek a könyvek és kedvtelések kegyedből egyre inkább életre 
kelnének, ahogy a Nava-vraja-mahimāban személyesen körbevezetsz 
a kedvtelések kinyílt lótusszirmain, akár csak az Úr Nityānanda Jīva 
Gosvāmīt Navadvīpa szirmain, bárcsak a mi parikramánk is ilyen sikeressé 
válna. „Nityānanda Prabhu felszabadította Jagāit és Mādhāit, ám az, aki 
Nityānanda Prabhu szolgája, az Ő kegyéből sok Jagāit és Mādhāit szaba-
díthat fel. Ez a tanítványi láncolat különleges áldása.” (CC. Madhya-līlā)

Nemrég a szeretet másik ékkövét vettem a kezembe, amiben az Úr 
Damodara és édesanyja kapcsolatán keresztül mutatod be Krsna bájos 
természetének talán a leginkább vonzó, szeretetet ébresztő tulajdonságát, 
ahogy gyermekien odaadja magát tiszta bhaktáinak, mert úgy érzi, sze-
retetükkel megvásárolták, legyőzték, gúzsba kötötték Őt, a határtalant. 

És a legutóbb, a nagyok között egy kis ékszert találtam! Amilyen kicsi 
volt, annyival jobban ragyogott. Hiszen a spontán odaadás ébredése volt 
az, mely a Vilāpa-kusumañjalīval együtt Rūpa Gosvāmī és Ragunātha 
Gosvāmī felbecsülhetetlen ajándéka. A lényeg, hogy ez nem álom, még 
ha érthetetlen is, hogy kerülünk bele. Odavezetsz Hozzájuk, és kegyedből 
lótuszlábaikhoz borulhatunk, áldásukért imádkozva, hogy megtanítsák 
az odaadás belső gyakorlatát, és szolgálóikká fogadjanak minket. 

Könyveid mind mind páratlan kincsek ezen a földön, és felfoghatatlan 
szerencse, hogy ennek az áradatnak a részesei lehetünk. Nem kétséges, 
hogy az Úr Caitanya különleges terve válik valóra ezzel.

A sok szép ajándék közül az egyik legragyogóbb érintőkő, amit mind-
annyian megdöbbenve csodálunk, akik ismerünk, ahogy a tökéleteset is 
állandóan tökéletesíteni szeretnéd, felülmúlni mindent, a szebbnél min-
dig szebbet, a jobbnál jobbat, finomabbnál finomabbat ajánlani szeretett 
Urainknak. Így tanítod a tökéletes lelki minőséget. Számunkra te vagy 
a megszemélyesülése a lelki mohóságnak, amit Rūpa Gosvāmī és Śrīla 
Prabhupāda egyszerűen a Krsna tudatnak nevez, és ami az életünk célja, 
a Krsna prema. Bevallom, a megszemélyesült lelki mohóságnak a követése 
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nem könnyű feladat, a kielégítése még kevésbé, kezdetben nagy súly-
ként nyom, de később, ahogy kegyed érintéstől ez átváltozik, a legédesebb 
teherré válik. A legfontosabb kincsünkké, ami még a legközönségesebb 
követ és az értéktelen vasat is arannyá, szeretetté változtatja.

Ahogy Śrīla Prabhupāda mondta szeretett lelki tanítómesteréről 
a vyāsa-pūjā felajánlásában 1936-ban: „Uraim! Ha Ő nem jelent volna 
meg, hogy megszabadítson ettől a durva világi káprázattól, akkor bizo-
nyos, hogy életekre és korszakokra a reménytelen fogság sötétségében 
kellene maradnunk.”

Kétségtelen és felettébb meggyőző, hogy a legnagyobb szeretetteli 
gondoskodás amit kaphatunk az életben az, ahogy önzetlenül, mindent 
átadsz nekünk a könyveidben, úgy ahogy csak te tudod, a tökéletes tudást 
keverve a kedvtelések részletes érzelem világával. A gondosság, amivel írod 
őket, a legjobb példája a szeretetteljes odaadásnak, amikor a szív belül 
teljesen elmerül Rādhe-Śyāma szolgálatában, és kívül tökéletes példát 
mutat, Caitanya Mahāprabhu missziójának követésében.

Az igazság az, hogy amikor a könyveidre gondolok, az Irántad érzett 
hála és büszkeség tölti el a szívemet. Imádkozom ezen a szent napon 
az Úr Caitanyához és Rādhe-Śyāmához az áldásért, hogy vágyam valóra 
válhasson, és a jövőben méltó fiaddá válhassak, örömet okozva neked.

Örök szolgád,
Citta-hārī Dāsa

Bhaktin Csizmadiáné Ági
Kedves Guru Mahārāja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Bár tudnám magasztos szavakkal dicsőíteni, s bár tudnám határtalan 
vággyal örökké szolgálni; szeretnék csak egy apró porszem lenni ruhája 
sarkán, vagy vízcsepp, mely lassan lecsordul homlokán, csak egy rövid 
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percet ön mellett tölteni, s azt az erőt érezni, amit képvisel a kitartásával, 
a végtelen hitével, Krsna iránti szeretetével. Hálámat szeretném kifejezni, 
amiért életem minden nehéz pillanatában gondolataimban velem van, 
emlékezetet arra, hogy nem ez a test vagyok, hogy nem ide tartozok, van 
igazi otthonom, és van, aki minden lelket ebbe az otthonba visszavár, Ő 
Krsna.

Köszönöm önnek, amiért elindított ezen a csodálatos úton, mely igen 
nehéz, mégis boldogságot hoz életembe, mert reményt ad. 

Tisztelettel és szeretettel, kegyében reménykedve, 
Bhaktin Csizmadiáné Ági

Bhaktin Csujokné Dr. Kósa Júlia
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ezúton szeretném neked kifejezni a köszönetemet azért, mert lehe-
tővé teszed azt, hogy a Nāma-hatták Magyarországon is működjenek és 
a kecskeméti Nāma-hatta tagjaként hasznosnak érezhetem magam egy 
olyan misszióban, amely Śrīla Prabhupāda számára és a te számodra is 
olyan sokat jelent.

Sajnos nem tudom még teljes mértékben átérezni azt, hogy mit 
jelent a tiszta bhakták lótuszlábát megragadva átadni magam az Úr 
Krsnának és az odaadó szolgálatnak, de hálás vagyok azért, hogy min-
dennapos szolgálatot biztosítasz nekem abban a tudatban, hogy egyszer 
kegyed parányi morzsája elér engem is.

Addig is maradok őszinte híved és szolgád,
Bhaktin Csujokné Dr. Kósa Júlia
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nehéz, mégis boldogságot hoz életembe, mert reményt ad. 

Tisztelettel és szeretettel, kegyében reménykedve, 
Bhaktin Csizmadiáné Ági

Bhaktin Csujokné Dr. Kósa Júlia
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ezúton szeretném neked kifejezni a köszönetemet azért, mert lehe-
tővé teszed azt, hogy a Nāma-hatták Magyarországon is működjenek és 
a kecskeméti Nāma-hatta tagjaként hasznosnak érezhetem magam egy 
olyan misszióban, amely Śrīla Prabhupāda számára és a te számodra is 
olyan sokat jelent.

Sajnos nem tudom még teljes mértékben átérezni azt, hogy mit 
jelent a tiszta bhakták lótuszlábát megragadva átadni magam az Úr 
Krsnának és az odaadó szolgálatnak, de hálás vagyok azért, hogy min-
dennapos szolgálatot biztosítasz nekem abban a tudatban, hogy egyszer 
kegyed parányi morzsája elér engem is.

Addig is maradok őszinte híved és szolgád,
Bhaktin Csujokné Dr. Kósa Júlia
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nem könnyű feladat, a kielégítése még kevésbé, kezdetben nagy súly-
ként nyom, de később, ahogy kegyed érintéstől ez átváltozik, a legédesebb 
teherré válik. A legfontosabb kincsünkké, ami még a legközönségesebb 
követ és az értéktelen vasat is arannyá, szeretetté változtatja.

Ahogy Śrīla Prabhupāda mondta szeretett lelki tanítómesteréről 
a vyāsa-pūjā felajánlásában 1936-ban: „Uraim! Ha Ő nem jelent volna 
meg, hogy megszabadítson ettől a durva világi káprázattól, akkor bizo-
nyos, hogy életekre és korszakokra a reménytelen fogság sötétségében 
kellene maradnunk.”

Kétségtelen és felettébb meggyőző, hogy a legnagyobb szeretetteli 
gondoskodás amit kaphatunk az életben az, ahogy önzetlenül, mindent 
átadsz nekünk a könyveidben, úgy ahogy csak te tudod, a tökéletes tudást 
keverve a kedvtelések részletes érzelem világával. A gondosság, amivel írod 
őket, a legjobb példája a szeretetteljes odaadásnak, amikor a szív belül 
teljesen elmerül Rādhe-Śyāma szolgálatában, és kívül tökéletes példát 
mutat, Caitanya Mahāprabhu missziójának követésében.

Az igazság az, hogy amikor a könyveidre gondolok, az Irántad érzett 
hála és büszkeség tölti el a szívemet. Imádkozom ezen a szent napon 
az Úr Caitanyához és Rādhe-Śyāmához az áldásért, hogy vágyam valóra 
válhasson, és a jövőben méltó fiaddá válhassak, örömet okozva neked.

Örök szolgád,
Citta-hārī Dāsa

Bhaktin Csizmadiáné Ági
Kedves Guru Mahārāja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Bár tudnám magasztos szavakkal dicsőíteni, s bár tudnám határtalan 
vággyal örökké szolgálni; szeretnék csak egy apró porszem lenni ruhája 
sarkán, vagy vízcsepp, mely lassan lecsordul homlokán, csak egy rövid 
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percet ön mellett tölteni, s azt az erőt érezni, amit képvisel a kitartásával, 
a végtelen hitével, Krsna iránti szeretetével. Hálámat szeretném kifejezni, 
amiért életem minden nehéz pillanatában gondolataimban velem van, 
emlékezetet arra, hogy nem ez a test vagyok, hogy nem ide tartozok, van 
igazi otthonom, és van, aki minden lelket ebbe az otthonba visszavár, Ő 
Krsna.

Köszönöm önnek, amiért elindított ezen a csodálatos úton, mely igen 
nehéz, mégis boldogságot hoz életembe, mert reményt ad. 

Tisztelettel és szeretettel, kegyében reménykedve, 
Bhaktin Csizmadiáné Ági

Bhaktin Csujokné Dr. Kósa Júlia
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ezúton szeretném neked kifejezni a köszönetemet azért, mert lehe-
tővé teszed azt, hogy a Nāma-hatták Magyarországon is működjenek és 
a kecskeméti Nāma-hatta tagjaként hasznosnak érezhetem magam egy 
olyan misszióban, amely Śrīla Prabhupāda számára és a te számodra is 
olyan sokat jelent.

Sajnos nem tudom még teljes mértékben átérezni azt, hogy mit 
jelent a tiszta bhakták lótuszlábát megragadva átadni magam az Úr 
Krsnának és az odaadó szolgálatnak, de hálás vagyok azért, hogy min-
dennapos szolgálatot biztosítasz nekem abban a tudatban, hogy egyszer 
kegyed parányi morzsája elér engem is.

Addig is maradok őszinte híved és szolgád,
Bhaktin Csujokné Dr. Kósa Júlia
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Citta-hārī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

70-ik születésnapod alkalmával sok boldogságot, sok erőt, jó egészsé-
get és még sok sok könyv megírását kívánom, hogy minél tovább tudd 
fokozni a csodálatos műveid áradatát, a lenyűgöző Vrndāvanai kedvtelések 
nektárjával táplálva zsenge kis bhakti növényeinket.

Ily módon kegyes esőfelhőként, „kārunya-ghanāghanatvam”, a legma-
gasabb szintű lelki irodalom formájában, örök időkre, mindenkire indo-
kolatlanul szórod szerető odaadásod záporát. 

Könyveiddel az elsivatagosodott szívünket oázissá változtatod, virágzó 
ligeteket, gyönyörű palotákat, parkokat, tavakat, sétányokat, szent helye-
ket hozol létre bennük. A hat gosvāmī nyomdokait követve előbb meg-
mutattad, hogyan kell a dhamot kívül megnyilvánítani, és közben meg-
tanítottad mindennek a lényegét, hogyan lehet Vrndāvana dhamot belül, 
a szívben megidézni. Több alkalommal volt szerencsém látni, ahogy nagy 
szeretettel bontottad ki egy-egy lótuszbimbó szirmait, egyenként, las-
san, nagyon óvatosan, gyönyörű lótuszvirágot varázsolva belőle, hogy 
felajánlhasd Gaura-Harinak vagy Rādhe-Śyāmának. Erre emlékeztetnek 
a Krsna Vrndāvanában kötetei, ahogy elmerülten, gondosan, egyenként, 
fokozatosan kibontod a kedvtelések lótuszát, és ahogy akkor is, mi csak 
megihletődve ámulunk, némán körbeállva téged, mint a csodálkozó gye-
rekek, mert még soha nem láttunk lótuszt, nem hogy ilyen varázslatot. 
Hogy találhatnánk szavakat a jelen csodára, ahogy Vrndāvana lótuszát 
bontod ki előttünk? 

A Vrajában tapasztalható édes hangulat és mélységes érzelmek sűrű 
párlata, mely az általad megelevenített kedvtelésekből árad, odavonzza 
és függővé teszi a nektárra kiéhezett méhecskéket. Minden évben egyre 
édesebb ízekkel ajándékozol meg minket. Ez arra az izgalomra emlé-
keztet, amikor sorra jelentek meg Śrīla Prabhupāda könyvei magyarul. 
Csak mohón szívtuk magunkba, mint a kiéhezettek, az életmentő lelki 
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vagy, és nem hogy csak példát mutatsz, de mint ahogy már említettem 
mindenkinek a személyes segítségén fáradozol. – Amellett, hogy milyen 
sok szolgálatod van, és mekkora projekteket valósítasz meg…

…Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek a mozgalomban, és van 
sok dolog, amiket szebbnél szebben illene megköszönnöm, ugyan akkor 
az értékes idődet sem szeretném elvenni fontosabb dolgoktól.

Kérlek, engedd meg hogy kettő dolgot meg említsek még:
Az egyik a vlogjaid, a másik pedig Śyāma-bihari prabhu rövid írásai 

arról, amik történnek veletek… ezek igazán fantasztikusak! Olyan mintha 
a közeletekben lehetnék!

Köszönettel, maradok szolgád, 
Bhakta Czakó Misi
Tiszajenő

Daivī-śakti Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked! 

Először is szeretnék boldog születésnapot kívánni neked! 
Egy éve már, hogy kegyedből pujārīként szolgálhatom Śrī Śrī 

Rādhā-Śyāmasundarát. Álmodni se mertem volna róla, és mégis itt vagyok. 
Nagyon hálásan köszönöm, hogy megadtad nekem a lehetőséget. Remé-
lem, hogy rajtad keresztül elégedettek lesznek a szolgálatommal. 

Szolgád,
Daivī-śakti Devī Dāsī
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Bhakta Czakó Misi
Hare Krsna kedves Śivarāma Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkalmából!

Próbáltam a legeslegjobban felkészülni, hogy amikor ezeket a sorokat 
írom, akkor azok úgy alkossanak levelet, mint ahogy a virágok alkotnak 
egy csodálatos fűzért az Isteni párnak, Rādhe-Śyāmának!

Annyi minden történt az elmúlt egy évben, de még azóta is, amikor 
utoljára találkoztunk Gadagrāja prabhunál, egy szerda esti prédikáló 
programon. Ez a találkozó nagyon megérintett. Ott tudatosultam igazán 
arról, hogy mennyire vágytam a személyes társaságodra. Hogy csak páran 
legyünk körülötted, és akkor az meghittebb, többen is merünk bátrabban, 
nyíltan feltenni kérdéseket. És a tudásod mellett, ami leginkább mindig 
is lenyűgöz – az az ahogy mérnöki pontossággal érzed, hogy kinek mit 
kell mondani, és hogy ilyenkor egy igazi csoda történik, szét oszlanak 
a kétségek, és megannyi más is szét oszlik a szívben… eltűnnek a felhők 
és rögtön ki süt a nap! :)

Ma pont haza utaztam a szüleimhez. (Szolnoktól 20 km.) Ez az év … 
pont 10 éve, hogy Prabhupāda kegyéből, a könyvein, és egy bhaktáján 
keresztül úgy tudtam dönteni, hogy feladom pár régi szokásomat, és tisz-
tább életet kezdek, mert szeretnék fejlődni. És ahogy nézem az embereket, 
régi ismerősöket – rossz látni, hogy nekik nem oszlanak el sajnos a felhők 
sem, és a régi szokások sem…

Pár éve, valahogy 2013-2014 körül Ānanda-Vardhana prabhuval voltunk 
erre san˙kīrtanozni.

Nehéz terep volt, de páran, mivel gyerek koromból ismertek, és volt 
egy jó kapcsolat, (és sok esetben még a szülőkkel van is) sikerült valaho-
gyan rábírni őket, hogy adományozzanak, és akkor már nem engedtem 
el senkit könyv nélkül.

Szinte mindennap igyekszem átgondolni és értékelni ezt a kincset, 
Prabhupāda írásait, intelmeit… és hogy micsoda szerencse, hogy te itt 

87 

táplálékokat. Nem tudtuk, mi következik, csak azt tudtuk, hogy egyre 
finomabb falatok jönnek. És mindannyian meglepődve tapasztaltuk, 
ahogy Krsna személyesen beszél hozzánk a könyveken keresztül, nap mint 
nap az aktuális kérdésekre válaszolva, az éppen felmerülő nehézségeinkre 
megoldást adva. 

Bárcsak ezek a könyvek és kedvtelések kegyedből egyre inkább életre 
kelnének, ahogy a Nava-vraja-mahimāban személyesen körbevezetsz 
a kedvtelések kinyílt lótusszirmain, akár csak az Úr Nityānanda Jīva 
Gosvāmīt Navadvīpa szirmain, bárcsak a mi parikramánk is ilyen sikeressé 
válna. „Nityānanda Prabhu felszabadította Jagāit és Mādhāit, ám az, aki 
Nityānanda Prabhu szolgája, az Ő kegyéből sok Jagāit és Mādhāit szaba-
díthat fel. Ez a tanítványi láncolat különleges áldása.” (CC. Madhya-līlā)

Nemrég a szeretet másik ékkövét vettem a kezembe, amiben az Úr 
Damodara és édesanyja kapcsolatán keresztül mutatod be Krsna bájos 
természetének talán a leginkább vonzó, szeretetet ébresztő tulajdonságát, 
ahogy gyermekien odaadja magát tiszta bhaktáinak, mert úgy érzi, sze-
retetükkel megvásárolták, legyőzték, gúzsba kötötték Őt, a határtalant. 

És a legutóbb, a nagyok között egy kis ékszert találtam! Amilyen kicsi 
volt, annyival jobban ragyogott. Hiszen a spontán odaadás ébredése volt 
az, mely a Vilāpa-kusumañjalīval együtt Rūpa Gosvāmī és Ragunātha 
Gosvāmī felbecsülhetetlen ajándéka. A lényeg, hogy ez nem álom, még 
ha érthetetlen is, hogy kerülünk bele. Odavezetsz Hozzájuk, és kegyedből 
lótuszlábaikhoz borulhatunk, áldásukért imádkozva, hogy megtanítsák 
az odaadás belső gyakorlatát, és szolgálóikká fogadjanak minket. 

Könyveid mind mind páratlan kincsek ezen a földön, és felfoghatatlan 
szerencse, hogy ennek az áradatnak a részesei lehetünk. Nem kétséges, 
hogy az Úr Caitanya különleges terve válik valóra ezzel.

A sok szép ajándék közül az egyik legragyogóbb érintőkő, amit mind-
annyian megdöbbenve csodálunk, akik ismerünk, ahogy a tökéleteset is 
állandóan tökéletesíteni szeretnéd, felülmúlni mindent, a szebbnél min-
dig szebbet, a jobbnál jobbat, finomabbnál finomabbat ajánlani szeretett 
Urainknak. Így tanítod a tökéletes lelki minőséget. Számunkra te vagy 
a megszemélyesülése a lelki mohóságnak, amit Rūpa Gosvāmī és Śrīla 
Prabhupāda egyszerűen a Krsna tudatnak nevez, és ami az életünk célja, 
a Krsna prema. Bevallom, a megszemélyesült lelki mohóságnak a követése 
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Citta-hārī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

70-ik születésnapod alkalmával sok boldogságot, sok erőt, jó egészsé-
get és még sok sok könyv megírását kívánom, hogy minél tovább tudd 
fokozni a csodálatos műveid áradatát, a lenyűgöző Vrndāvanai kedvtelések 
nektárjával táplálva zsenge kis bhakti növényeinket.

Ily módon kegyes esőfelhőként, „kārunya-ghanāghanatvam”, a legma-
gasabb szintű lelki irodalom formájában, örök időkre, mindenkire indo-
kolatlanul szórod szerető odaadásod záporát. 

Könyveiddel az elsivatagosodott szívünket oázissá változtatod, virágzó 
ligeteket, gyönyörű palotákat, parkokat, tavakat, sétányokat, szent helye-
ket hozol létre bennük. A hat gosvāmī nyomdokait követve előbb meg-
mutattad, hogyan kell a dhamot kívül megnyilvánítani, és közben meg-
tanítottad mindennek a lényegét, hogyan lehet Vrndāvana dhamot belül, 
a szívben megidézni. Több alkalommal volt szerencsém látni, ahogy nagy 
szeretettel bontottad ki egy-egy lótuszbimbó szirmait, egyenként, las-
san, nagyon óvatosan, gyönyörű lótuszvirágot varázsolva belőle, hogy 
felajánlhasd Gaura-Harinak vagy Rādhe-Śyāmának. Erre emlékeztetnek 
a Krsna Vrndāvanában kötetei, ahogy elmerülten, gondosan, egyenként, 
fokozatosan kibontod a kedvtelések lótuszát, és ahogy akkor is, mi csak 
megihletődve ámulunk, némán körbeállva téged, mint a csodálkozó gye-
rekek, mert még soha nem láttunk lótuszt, nem hogy ilyen varázslatot. 
Hogy találhatnánk szavakat a jelen csodára, ahogy Vrndāvana lótuszát 
bontod ki előttünk? 

A Vrajában tapasztalható édes hangulat és mélységes érzelmek sűrű 
párlata, mely az általad megelevenített kedvtelésekből árad, odavonzza 
és függővé teszi a nektárra kiéhezett méhecskéket. Minden évben egyre 
édesebb ízekkel ajándékozol meg minket. Ez arra az izgalomra emlé-
keztet, amikor sorra jelentek meg Śrīla Prabhupāda könyvei magyarul. 
Csak mohón szívtuk magunkba, mint a kiéhezettek, az életmentő lelki 
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vagy, és nem hogy csak példát mutatsz, de mint ahogy már említettem 
mindenkinek a személyes segítségén fáradozol. – Amellett, hogy milyen 
sok szolgálatod van, és mekkora projekteket valósítasz meg…

…Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek a mozgalomban, és van 
sok dolog, amiket szebbnél szebben illene megköszönnöm, ugyan akkor 
az értékes idődet sem szeretném elvenni fontosabb dolgoktól.

Kérlek, engedd meg hogy kettő dolgot meg említsek még:
Az egyik a vlogjaid, a másik pedig Śyāma-bihari prabhu rövid írásai 

arról, amik történnek veletek… ezek igazán fantasztikusak! Olyan mintha 
a közeletekben lehetnék!

Köszönettel, maradok szolgád, 
Bhakta Czakó Misi
Tiszajenő

Daivī-śakti Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked! 

Először is szeretnék boldog születésnapot kívánni neked! 
Egy éve már, hogy kegyedből pujārīként szolgálhatom Śrī Śrī 

Rādhā-Śyāmasundarát. Álmodni se mertem volna róla, és mégis itt vagyok. 
Nagyon hálásan köszönöm, hogy megadtad nekem a lehetőséget. Remé-
lem, hogy rajtad keresztül elégedettek lesznek a szolgálatommal. 

Szolgád,
Daivī-śakti Devī Dāsī

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 46 of 244 - Pages(86, 91) 2019. 05. 13.   6:27



84

Even my first birth and all spiritual searches I owe only to your grace. 
All this life was only to bring me to you to try to fulfil your instructions.

I am deeply obliged and grateful.

Only by your grace in my destiny appeared the wonderful city of 
Aktobe, in which there are so many wonderful devotees. And so dear to 
my heart, Man˙gal Ānanda Prabhu.

I would just try to become worthy of such grace.
I am so ashamed and unbearable from the fact that only sometimes 

I am shaken by sobs and sincere prayers for you.
I pray to be able to live as if you are always there, right behind my back. 

And you hear my every thought, and you see every deed. Certainly, I have 
to come to this.

My life should be just that in full concentration and awareness of the 
most exceptional responsibility towards you and every devotee in ISK-
CON, before Saint Śrīla Prabhupāda.

It is so important to represent the Society of Krsna Consciousness, 
without even casting a shadow on your Spiritual Teacher.

May my whole journey and any business pass in humility before you.
Please, do not leave me! Help me clean 
My life will have zero value if one day I don’t deserve at least the edge 

of your supportive smile.
I understand that my whole life should be connected with you, up to 

a second, and not a selective clock at all.
All-merciful Gurudeva, may I have enough intelligence.
I pray to look at everything through the prism of your teachings and 

the scriptures.
Only with your blessings can I stop seeking shelter somewhere else 

except in the Holy Name.
And may I be too far from your lotus feet.
But in my heart, there is no other Guru.
There was no one there.
And then you showed up. With clear clarity and concreteness, leaving 

no room for doubts.
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Csodálom, hogy hogyan vagy képes annyi mindent beletenni a napodba 
– bevallom őszintén, azt gondolom, hogy ez egyfajta misztikus képesség.

Csodálom, ahogy ontod magadból azt a sok nektárt könyvek formájában. 
Csodálom, hogy mindig rengeteget olvasol, és mindig társulsz Śrīla 

Prabhupādával a leckéin keresztül is. Csodálom, hogy mennyi emberre 
vagy nagy hatással, és hogy mennyi bhakta mozdul úgy, ahogyan szeret-
néd. 

Mert szeretnek, és szeretnének elégedetté tenni téged. Ez a szere-
tet a legnagyobb erő. Az a szeretet, amivel szeretsz mindannyiunkat, 
az tesz képessé bennünket arra, hogy megváltozzunk, bhaktákká vál-
junk. Bhaktának lenni egy nagyon magas szint. Bhakti odaadást jelent, 
bhakta pedig az, aki egy oda adó személy. Odaadással szolgálja az Isten-
ség Legfelsöbb Személyiségét és másokat. Odaadónak lenni mindig és 
mindenki felé, minden körülményben. Ez számomra egy távoli terv, de 
te kedvesen megmutatod nekünk ezt a gyakorlatban.

„Óh, anyám, óh, erényes hölgy! Ezekkel a tulajdonságokkal rendel-
keznek a nagy bhakták, akik mentesek minden ragaszkodástól. Próbálj 
ragaszkodni az ilyen szent emberekhez, mert ez semlegesíti az anyagi 
ragazkodás végzetes hatását!” (SB.3.25.24.)

Ez a mi nagy szerencsénk. Hogy jelen vagy az életünkben, társulhatunk 
veled, hallhatunk Töled, és ragaszkodhatunk Hozzád.

„Az Úr prédikátorai között a legbecsesebbek a Vraja-dhāmában lakó 
örök személyiségek. Ők sohasem foglalkoznak azzal, hogy értéktelen 
anyagi hírnévért könyörögjenek, amit csak az élőhalottak tartanak nagy 
becsben. A vraja-vāsik valóban teli vannak élettel, s azért prédikálnak, hogy 
életet adjanak az anyagi világ kétlábon járó hulláinak is. Azok a dalok, 
melyeket a vraja-vāsik énekelnek az Úr Krsna dicsöségéröl, mentesek 
a hírnév utáni vágytól.” (SBST. Dusta-mana 18.)

Bárcsak olyan szolgáddá tudnék válni, aki méltó módon képvisel téged, 
aki csak fokozza dicsöségedet, akire mindig számíthatsz, és akire ha rágon-
dolsz, elégedettséget érzel. Ez életem missziója. 

„Szakadatlanul téged szolgálva az ember megszabadul minden anyagi 
vágytól, s végleg megbékél. Mikor cselekszem már végre állandó, örök 
szolgádként, s mikor leszek szünet nélkül boldog, hogy ilyen nagyszerü 
Uram van?” (SYamunācārya, Stotra-ratna 43.)
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Dāmodara-rati Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsöséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsöséget neked!

Szeretnék néhány kedves, dicsőítő sort felajánlani neked megjelenésed 
napja alkalmából.

Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy elfogadtál engem. 
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy abban a kiváltságban van 

részem, hogy a te tanítványod lehetek.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy befogadtál a családodba.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy beengedtél a szívedbe, 

Nava-vraja-dhāmába.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy egy faluban élhetek Istennel. 
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy személyesen szolgálhatom éle-

tem célját: Srī Srī Rādhā-Śyāmát.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy abban a szerencsében van 

részem, hogy az a fő foglalkozásom, hogy a lelki felemelkedésemen (és 
másokén) munkálkodhatok.

Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy nap mint nap olyan kivételes 
élőlényekkel élhetek, akiknek nem ebben a világban vannak a terveik 
(kivéve azt a tervüket, hogy segítsék az Úr Caitanyát prédikálásában), és 
akik törekszenek még jobb és jobb személyekké válni.

Köszönöm, hogy itt lehetek, itt élhetek, ilyen személyekkel, ilyen mese-
szép Istenekkel. Remélem drága Śrīla Prabhupādád minden kegye rád 
száll, és azt a sok jót, ami a jelenlétedből fakad (bhakták, esély az embe-
reknek az emberi életre, …) Srī Srī Rādhā-Śyāmasundara tízezerszeresen 
fogja neked viszonozni.

Mindig csodálattal tölt el, amikor azt látom, hogy mennyire figyelmes 
vagy az élőlényekkel, a világgal, ami körbe vesz, a bhaktákkal, akikkel 
találkozol. 

Csodálom, hogy mennyire energikus vagy, ragyogó, vonzó. 
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Please bless me! In order to practice, in no case did I remain on the 
surface in Krsna Consciousness, but day by day I diligently continued 
to transform my consciousness with special care to eradicate unwanted 
anarthas and insults from my heart.

Thank you that you become our Father and help to return home to 
God. It is impossible to come up with a more important mission than this.

I am at a loss as to what words it would be possible to glorify you at its 
true worth. I am afraid I have no qualification to do this.

For now, I can only silently admire your devotion with your deepest 
immersion. Worthy of the highest praise qualities. Your bottomless pre-
cious, filled with the purest nectar, books.

I think that the student’s duties, in addition to following the regulative 
principles and vows, include the strictest duty to protect the heart of his 
dear Teacher from any scratches, even the most insignificant scratches.

It seems that it is necessary to put all the forces on it in order to become 
for you not a heavy burden, but a light speck of dust in your lotus feet.

Such a speck of dust to completely forget about any intrinsic value.
Only under your guidance will I have a chance to clear my attempts 

at service from any hidden motives, any aspirations for philosophical 
research, from a thirst for mystical perfection and any material gain.

To purify my attempts at service to the pure desire to simply bring 
pleasure to All-good Lord Śrī Krsna.

There is no doubt that you are the greatest person. After all, by serving 
you and carefully following your instructions, you can reach the highest 
goal. I bow to you in a humble bow … And I only hope for your gracious 
blessings.

Your servant and disciple,
Bhaktin Christina,
Kazakhstan, Aktobe city
(student of Man˙gal Ānanda Prabhu)
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Even my first birth and all spiritual searches I owe only to your grace. 
All this life was only to bring me to you to try to fulfil your instructions.

I am deeply obliged and grateful.

Only by your grace in my destiny appeared the wonderful city of 
Aktobe, in which there are so many wonderful devotees. And so dear to 
my heart, Man˙gal Ānanda Prabhu.

I would just try to become worthy of such grace.
I am so ashamed and unbearable from the fact that only sometimes 

I am shaken by sobs and sincere prayers for you.
I pray to be able to live as if you are always there, right behind my back. 

And you hear my every thought, and you see every deed. Certainly, I have 
to come to this.

My life should be just that in full concentration and awareness of the 
most exceptional responsibility towards you and every devotee in ISK-
CON, before Saint Śrīla Prabhupāda.

It is so important to represent the Society of Krsna Consciousness, 
without even casting a shadow on your Spiritual Teacher.

May my whole journey and any business pass in humility before you.
Please, do not leave me! Help me clean 
My life will have zero value if one day I don’t deserve at least the edge 

of your supportive smile.
I understand that my whole life should be connected with you, up to 

a second, and not a selective clock at all.
All-merciful Gurudeva, may I have enough intelligence.
I pray to look at everything through the prism of your teachings and 

the scriptures.
Only with your blessings can I stop seeking shelter somewhere else 

except in the Holy Name.
And may I be too far from your lotus feet.
But in my heart, there is no other Guru.
There was no one there.
And then you showed up. With clear clarity and concreteness, leaving 

no room for doubts.
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Csodálom, hogy hogyan vagy képes annyi mindent beletenni a napodba 
– bevallom őszintén, azt gondolom, hogy ez egyfajta misztikus képesség.

Csodálom, ahogy ontod magadból azt a sok nektárt könyvek formájában. 
Csodálom, hogy mindig rengeteget olvasol, és mindig társulsz Śrīla 

Prabhupādával a leckéin keresztül is. Csodálom, hogy mennyi emberre 
vagy nagy hatással, és hogy mennyi bhakta mozdul úgy, ahogyan szeret-
néd. 

Mert szeretnek, és szeretnének elégedetté tenni téged. Ez a szere-
tet a legnagyobb erő. Az a szeretet, amivel szeretsz mindannyiunkat, 
az tesz képessé bennünket arra, hogy megváltozzunk, bhaktákká vál-
junk. Bhaktának lenni egy nagyon magas szint. Bhakti odaadást jelent, 
bhakta pedig az, aki egy oda adó személy. Odaadással szolgálja az Isten-
ség Legfelsöbb Személyiségét és másokat. Odaadónak lenni mindig és 
mindenki felé, minden körülményben. Ez számomra egy távoli terv, de 
te kedvesen megmutatod nekünk ezt a gyakorlatban.

„Óh, anyám, óh, erényes hölgy! Ezekkel a tulajdonságokkal rendel-
keznek a nagy bhakták, akik mentesek minden ragaszkodástól. Próbálj 
ragaszkodni az ilyen szent emberekhez, mert ez semlegesíti az anyagi 
ragazkodás végzetes hatását!” (SB.3.25.24.)

Ez a mi nagy szerencsénk. Hogy jelen vagy az életünkben, társulhatunk 
veled, hallhatunk Töled, és ragaszkodhatunk Hozzád.

„Az Úr prédikátorai között a legbecsesebbek a Vraja-dhāmában lakó 
örök személyiségek. Ők sohasem foglalkoznak azzal, hogy értéktelen 
anyagi hírnévért könyörögjenek, amit csak az élőhalottak tartanak nagy 
becsben. A vraja-vāsik valóban teli vannak élettel, s azért prédikálnak, hogy 
életet adjanak az anyagi világ kétlábon járó hulláinak is. Azok a dalok, 
melyeket a vraja-vāsik énekelnek az Úr Krsna dicsöségéröl, mentesek 
a hírnév utáni vágytól.” (SBST. Dusta-mana 18.)

Bárcsak olyan szolgáddá tudnék válni, aki méltó módon képvisel téged, 
aki csak fokozza dicsöségedet, akire mindig számíthatsz, és akire ha rágon-
dolsz, elégedettséget érzel. Ez életem missziója. 

„Szakadatlanul téged szolgálva az ember megszabadul minden anyagi 
vágytól, s végleg megbékél. Mikor cselekszem már végre állandó, örök 
szolgádként, s mikor leszek szünet nélkül boldog, hogy ilyen nagyszerü 
Uram van?” (SYamunācārya, Stotra-ratna 43.)
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Dāmodara-rati Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsöséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsöséget neked!

Szeretnék néhány kedves, dicsőítő sort felajánlani neked megjelenésed 
napja alkalmából.

Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy elfogadtál engem. 
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy abban a kiváltságban van 

részem, hogy a te tanítványod lehetek.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy befogadtál a családodba.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy beengedtél a szívedbe, 

Nava-vraja-dhāmába.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy egy faluban élhetek Istennel. 
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy személyesen szolgálhatom éle-

tem célját: Srī Srī Rādhā-Śyāmát.
Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy abban a szerencsében van 

részem, hogy az a fő foglalkozásom, hogy a lelki felemelkedésemen (és 
másokén) munkálkodhatok.

Hálás vagyok neked, drága Uram, hogy nap mint nap olyan kivételes 
élőlényekkel élhetek, akiknek nem ebben a világban vannak a terveik 
(kivéve azt a tervüket, hogy segítsék az Úr Caitanyát prédikálásában), és 
akik törekszenek még jobb és jobb személyekké válni.

Köszönöm, hogy itt lehetek, itt élhetek, ilyen személyekkel, ilyen mese-
szép Istenekkel. Remélem drága Śrīla Prabhupādád minden kegye rád 
száll, és azt a sok jót, ami a jelenlétedből fakad (bhakták, esély az embe-
reknek az emberi életre, …) Srī Srī Rādhā-Śyāmasundara tízezerszeresen 
fogja neked viszonozni.

Mindig csodálattal tölt el, amikor azt látom, hogy mennyire figyelmes 
vagy az élőlényekkel, a világgal, ami körbe vesz, a bhaktákkal, akikkel 
találkozol. 

Csodálom, hogy mennyire energikus vagy, ragyogó, vonzó. 

85 

Please bless me! In order to practice, in no case did I remain on the 
surface in Krsna Consciousness, but day by day I diligently continued 
to transform my consciousness with special care to eradicate unwanted 
anarthas and insults from my heart.

Thank you that you become our Father and help to return home to 
God. It is impossible to come up with a more important mission than this.

I am at a loss as to what words it would be possible to glorify you at its 
true worth. I am afraid I have no qualification to do this.

For now, I can only silently admire your devotion with your deepest 
immersion. Worthy of the highest praise qualities. Your bottomless pre-
cious, filled with the purest nectar, books.

I think that the student’s duties, in addition to following the regulative 
principles and vows, include the strictest duty to protect the heart of his 
dear Teacher from any scratches, even the most insignificant scratches.

It seems that it is necessary to put all the forces on it in order to become 
for you not a heavy burden, but a light speck of dust in your lotus feet.

Such a speck of dust to completely forget about any intrinsic value.
Only under your guidance will I have a chance to clear my attempts 

at service from any hidden motives, any aspirations for philosophical 
research, from a thirst for mystical perfection and any material gain.

To purify my attempts at service to the pure desire to simply bring 
pleasure to All-good Lord Śrī Krsna.

There is no doubt that you are the greatest person. After all, by serving 
you and carefully following your instructions, you can reach the highest 
goal. I bow to you in a humble bow … And I only hope for your gracious 
blessings.

Your servant and disciple,
Bhaktin Christina,
Kazakhstan, Aktobe city
(student of Man˙gal Ānanda Prabhu)
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Köszönöm a jó szerencsémet, amivel megálldottál engem. Remélem 
az Úr Caitanya erősen magához ölel majd, ha talákoztok. Kívánom, hogy 
Rādhe-Śyāma fürdessen kegyükben, és minden úgy legyen, ahogy ti sze-
retnétek.

Köszönöm, hogy vagy nekem.

Szolgád,
Dāmodara-rati Devī Dāsī

Dayāl-Nitāi Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to the lotus feet of His 
Divine Grace Śrīla Prabhupāda. All glories to your wonderful and inspir-
ing example of sincere dedication to the mission of Śrīla Prabhupāda.

Guru Mahārāja, you are like a moon that never wanes and like a lotus 
that never wilts. 

There is never any decline in your enthusiasm for devotional service. 
In fact, the status of your Krsna consciousness has been constantly and 
conspicuously increasing over the course of time and the result is unmis-
takable. Today, the whole world is able to instantly recognize that you 
are a truly saintly person. 

There is a common idiomatic expression, “The apple never falls far 
from the tree.” 

Even though this saying normally applies to genealogy, it can also 
apply in the context of the paramparā system. The sincere disciple never 
strays from the shelter of the bona-fide spiritual master and is ultimately 
meant to inherit the legacy and the mood of the bona-fide spiritual mas-
ter. You are perfectly exemplifying this phenomenon in relation to your 
own spiritual master. And just as Śrīla Prabhupāda was 70 when he set 
sail for the West on the order of His spiritual master, you are now also 
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hearts forever, as soon as they had the good fortune to come in contact 
with your mercy!! Your birth has brought an invaluable benefit to human-
ity drowning in ignorance!! It saved and continues to save hundreds of 
lives Is this not a miracle?

May this first off ering become my prayer. My sincere weeping by your 
grace.

O! Let me make sure that every moment of fate is permeated with my 
imperfect ones, but meek and incessant attempts to serve your lotus feet.

I desperately pray that every word written here is not empty and not 
feigned, but really lived through the realization of the heart and poured 
out in tears.

I know that I can never repay you. 
And I can never appreciate the scale of such an amazing personality 

as you.

I am only a year in Krsna Consciousness and this means only that I do 
not possess the true Krsna Consciousness at all…and I absolutely do not 
have any merits.

I just lived trying to occupy myself with activities in the family of Śrīla 
Prabhupāda. And by no means did I consider myself worthy, ready or even 
capable of even thinking about choosing a Spiritual Teacher.

But one evening, for the unjust, causeless mercy, you yourself mani-
fested in my life.

And I know that now I have a chance to be saved…to be cleansed.
It turns out the teacher comes himself. And this inexplicable phenom-

enon simply erects an irresistible connection to the heart.

The process of gaining a Spiritual Master is not a series of doubts, 
mental speculations, and self-confident attempts to find something that 
is still closed to you.

This is only His infinite mercy…His outstretched hand.
I can never truly and equally repay you for this outstretched helping 

hand.
The only thing I can do is make every eff ort to become decent.
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Carana-renu Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda.

Thank you so much Guru Mahārāja for accepting me as one of your 
disciples and initiating me with Hari-nāma-dīksā. I feel truly blessed to 
have such a wonderful spiritual master.

I have full faith that due to your purity and total dedication to serving 
Śrīla Prabhupāda you are acting as a transparent via medium connect-
ing us to all our previous ācāryas and ultimately to the service of Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāma.

Just as King Suvarna Sena was able to see Lord Gaurān˙ga while acting 
as a king and was then able to take birth in Lord Caitanya’s pastimes as 
Buddimanta Khan due to the purity of Nārada Muni’s chanting, similarly 
I have no doubt that due to your purity you have made the full potency 
of Hari-nāma Prabhu more easily available. Thank you so much for this 
wonderful gift.

Trying to be the humble servant of your servants,
Carana-renu Devī Dāsī
Wales UK

Bhaktin Christina
Hare Krsna! Gurudeva!

Please accept my lowest bows in the dust of your lotus feet. All glory to 
you and Śrīla Prabhupāda!

Please let me heartily congratulate you!! Express my respect! And a spe-
cial, very strong gratitude. Which, as I am sure, settled in thousands of 
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turning 70 and are similarly like an unstoppable force of nature in your 
preaching the glories of Krsna Consciousness.

I am aspiring to one day become (at least in some measure) qualified 
to follow in your footsteps.

Your Unworthy Disciple,
Dayāl-Nitāi Dāsa
UK

Dayitā
Kedves Sivarāma Maharāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhupādnak 
és neked!

Idén is szeretném megköszönni a sok törődésedet, és az utazási lehe-
tőségeinket. Felejthetetlen élmény volt a Woodstock. Ott megtapasz-
talhattuk a fergeteges kīrtanákat nyugati stílusban. Nagyon élveztük, az 
év egyik legjobb egy hete volt. Sajnálom, hogy nem jöhettél velünk te is. 

Azokat a lehetőségeket is nagyon szépen köszönöm, mikor nyáron 
segíthettünk főzni neked és veled ebédelhettünk. Mindig inspirálsz 
a Krsna-tudatra. A beszélgetések után olyan lelkes leszek. Szeretném idén 
is fenntartani ezt a lelkesedést.

Mindenért nagyon hálás vagyok!

Jelentéktelen szolgád,
Dayitā
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Bhaktin Dévai Zsófia
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tisztelet teljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked és 
lótuszlábad porának.

Annyi mindenért vagyok hálás neked, de itt ülök a „papìr” felett és 
mégis olyan alkalmatlannak érzem magam arra, hogy dicsőìtést ìrjak.

Köszönet azért hogy ennyire elérhető vagy, a kifogyhatatlan kegy tárháza, 
a podcastod, a vlogod, a könyveid, és természetesen még a tanìtványaid is, 
ennek a sok-sok területnek köszönhetően, annak ellenére hogy az ember 
az anyagi világban van, mégis ùgy érezheti, hogy biztonságban van a te 
menedékedben, mert aki nállad vesz menedéket az Śrīla Prabhupādánál 
és Krsnánál vesz menedéket.

Līlāśuka prabhu egy leckéjén azt mondta, hogy a fogadalmak nagyon 
fontosak a Krsna tudatban, és fontos, hogy ezeket több ember előtt 
tegyük meg, mert ìgy azon személyek tudnak minket emlékeztetni. Èn 
5 év san˙kīrtanát ìgértem amiből még 3 év maradt, amit mindenképpen 
szándékomban áll törleszteni, ezt a csekély erőfeszìtést ajánlom neked, és 
remélem idővel mégtöbbet, egyidejűleg szeretném kérni a kegyed, hogy 
képes legyek rá.

Remélhetőleg mielőbbi alázatos szolgád,
Bhaktin Dévai Zsófia

Devakī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories 
to you. All glories to Śrīla Prabhupāda.
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Manapság minden felgyorsult, és mindenki siet. Az ünnepi alkalmak 
fénye is csökken, nem beszélve arról, hogy az emberi kapcsolatok is men-
nyire sekélyessé válnak. Ezért az ilyen alkalmak, amikor a bhakták össze-
gyűlnek, és téged dicsőítenek még különlegesebbek számomra.

Tavaly már írtam neked arról, hogy mennyire fokozódnak az érzel-
meim, ahogyan közeledik ez a nap, ez alkalommal pedig inkább csak 
szeretném megköszönni, hogy a mindennapok forgatagában is velem 
vagy és inspirálsz.

Jelenlétedet érzem, amikor a feleségemet megszólítom, mert ő a te 
tanítványod, te adtad neki a lelki nevét, és ugyancsak rád emlékezem, ami-
kor a bhakták engem szólítanak meg, mert azt a nevet is tőled kaptam én.

Valahányszor elmondom a pranama mantrádat, vagy az Urak kegyes 
dharsanájában részesülök, akkor is a te végtelen szeretetednek a megnyil-
vánulásait látom magam előtt. Igen, az oltalmazó, végtelen szeretetednek 
a megnyilvánulását. Mert minden iránymutatásodat minden tanításodat 
és minden cselekedetedet ez hatja át. Erre emlékezem akkor is, amikor 
kihívások érnek, akkor is, amikor sikerül valami parányi eredményt elér-
nem és erre emlékezem minden szolgálatom közben.

Köszönöm, hogy menedéket adtál nekem, köszönöm, hogy hittél ben-
nem és lehetővé tetted, hogy én is ennek a csodálatos lelki családnak 
a tevékeny részese lehetek.

Drága Guru Mahārāja! Azt kívánom, hogy Krsna tartson meg a lehető 
legjobb egészségben, hogy minél tovább részesülhessünk személyes 
kegyed megnyilvánulásaiban. Végül pedig csak annyit kérek, hogy örökre 
megmaradhassak a te szolgálatodban. 

Szeretettel, szolgád, 
Candraśekhara Dāsa
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Szeretném neked megköszönni, hogy ilyen sok lehetőséget biztosí-
tasz a prédikálásra. San˙kīrtana, harināma, Govinda Klub és rengeteg más 
program, ami kifejezetten a fiatalokat célozza. Nagyon nagy segítség ez 
egy olyan társadalomban ahol a család intézménye és a gyereknevelés 
teljesen eltorzult. 

A régi barátaim közül a legtöbben vagy depressziósak vagy az őrület 
határán vannak, vagy annyira elmerülnek az egyetemi okítás és karrier 
építés területén, hogy nem képesek igazi távlatokban gondolkozni. Én is 
most ott lennék valamelyik kategóriában, ha Prabhupāda és te nem nyúj-
tasz segítő kezet nekem. Ott lennék a süllyesztőben a többiekkel együtt.

Minden erőmmel azon vagyok, hogy amit kaptam azt mások is meg-
kaphassák. A karmīk élete teljesen esélytelen és nagyon szomorú sors vár 
mindegyikőjükre. 

Aki készen áll, hogy végre abbahagyja a haszontalan körök futását azok-
nak próbálkozom segíteni. Amikor csak tudom, próbálom arra ösztönözni 
a fiatalokat, hogy ameddig nem túl késő kezdjenek bele a brahmacārī 
életbe. Minden fiúnak részt kellene vennie egy ilyen képzésben legalább 
egy pár éven keresztül. 

Szilárdan hiszek benne, hogy a budapesti āśrama hamarosan új erőre 
kap. Látszik kibontakozni egy nagyon jó csapat. 

Egy másik nagy vágyam a fiatalok behúzása mellett a megtartásuk. 
Sokan jönnek ugyan, de sajnos elég sokan is mennek az utóbbi időben. 
Szeretnék egy olyan brahmacārī közösséget ahova sorban állnak az új 
csatlakozók és ahol a meglévő embereknek eszük ágában sincs menni. 

Nagyon reménykedem benne, hogy egyszer eljön a nap, amikor a fiata-
lok az egyetemi oktatás előtt elengedhetetlennek látják majd a bramachari 
élet fontosságát.

Szolgád,
Bhakta Fodor Mátyás
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Wishing you a very happy Vyāsa-pūjā on this most-wonderful occasion 
of your 70th Appearance Day.

We are very fortunate to have you in our lives. This past year, you have 
continued to serve the mission of ISKCON to your fullest, following the 
instructions of your dear spiritual master with pure love, astuteness, 
conviction and faith. Not only this but with your relentless compassion, 
enthusiasm and forward-thinking intelligence, you look for more and 
more innovative ways to reach out to the fallen conditioned souls and 
show them the path of Krsna Consciousness – the path that you have 
helped others walk for decades and the path that leads to a beautiful 
eternal life filled with pure devotional service to the Divine Couple. 

Guru Mahārāja, you are the perfect example of a disciple and how to 
serve one’s spiritual master with unconditional pure love, sacrifice and 
endeavour. I am yet to even reach the minimum qualification to be a wor-
thy disciple of yours. However, I’m grateful that you still accepted me. 
That is your causeless compassion and mercy. And I pray I can dedicate 
the rest of this life to following your teachings at a deep level – everything 
from the way I conduct myself as a person, to serving the devotees, to 
serving Śrīla Prabhupāda’s mission, to serving the Deities. You have given 
us the complete system so we can mould our lives in such a way that we 
can be Krsna Conscious always.

I am a dull-minded person and I do not have the proper realisations 
to fully appreciate and glorify you due to my many anartha’s. So instead, 
I request your blessings that you instil in my stone-like heart a drop of 
the mood of loving devotional service you have for Śrīla Prabhupāda’s 
pleasure. Without your continued compassion and mercy, I cannot do 
anything and I will continue to struggle and give in to this material world. 

You are wonderful Guru Mahārāja. It is my great fortune to have you 
as my spiritual master. The greatest fortune. Praying that I can render 
service to you with all my heart and take your shelter eternally. Praying 
I can instil the culture, devotional mood, etiquette, and spiritual practices 
that you imbibe through your pure example. Through this, in a mood 
of determination, perhaps one day I can rise to the platform of Krsna 
Consciousness.

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 49 of 244 - Pages(112, 97) 2019. 05. 13.   6:27



96

Bhaktin Dévai Zsófia
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tisztelet teljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked és 
lótuszlábad porának.

Annyi mindenért vagyok hálás neked, de itt ülök a „papìr” felett és 
mégis olyan alkalmatlannak érzem magam arra, hogy dicsőìtést ìrjak.

Köszönet azért hogy ennyire elérhető vagy, a kifogyhatatlan kegy tárháza, 
a podcastod, a vlogod, a könyveid, és természetesen még a tanìtványaid is, 
ennek a sok-sok területnek köszönhetően, annak ellenére hogy az ember 
az anyagi világban van, mégis ùgy érezheti, hogy biztonságban van a te 
menedékedben, mert aki nállad vesz menedéket az Śrīla Prabhupādánál 
és Krsnánál vesz menedéket.

Līlāśuka prabhu egy leckéjén azt mondta, hogy a fogadalmak nagyon 
fontosak a Krsna tudatban, és fontos, hogy ezeket több ember előtt 
tegyük meg, mert ìgy azon személyek tudnak minket emlékeztetni. Èn 
5 év san˙kīrtanát ìgértem amiből még 3 év maradt, amit mindenképpen 
szándékomban áll törleszteni, ezt a csekély erőfeszìtést ajánlom neked, és 
remélem idővel mégtöbbet, egyidejűleg szeretném kérni a kegyed, hogy 
képes legyek rá.

Remélhetőleg mielőbbi alázatos szolgád,
Bhaktin Dévai Zsófia

Devakī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories 
to you. All glories to Śrīla Prabhupāda.
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Manapság minden felgyorsult, és mindenki siet. Az ünnepi alkalmak 
fénye is csökken, nem beszélve arról, hogy az emberi kapcsolatok is men-
nyire sekélyessé válnak. Ezért az ilyen alkalmak, amikor a bhakták össze-
gyűlnek, és téged dicsőítenek még különlegesebbek számomra.

Tavaly már írtam neked arról, hogy mennyire fokozódnak az érzel-
meim, ahogyan közeledik ez a nap, ez alkalommal pedig inkább csak 
szeretném megköszönni, hogy a mindennapok forgatagában is velem 
vagy és inspirálsz.

Jelenlétedet érzem, amikor a feleségemet megszólítom, mert ő a te 
tanítványod, te adtad neki a lelki nevét, és ugyancsak rád emlékezem, ami-
kor a bhakták engem szólítanak meg, mert azt a nevet is tőled kaptam én.

Valahányszor elmondom a pranama mantrádat, vagy az Urak kegyes 
dharsanájában részesülök, akkor is a te végtelen szeretetednek a megnyil-
vánulásait látom magam előtt. Igen, az oltalmazó, végtelen szeretetednek 
a megnyilvánulását. Mert minden iránymutatásodat minden tanításodat 
és minden cselekedetedet ez hatja át. Erre emlékezem akkor is, amikor 
kihívások érnek, akkor is, amikor sikerül valami parányi eredményt elér-
nem és erre emlékezem minden szolgálatom közben.

Köszönöm, hogy menedéket adtál nekem, köszönöm, hogy hittél ben-
nem és lehetővé tetted, hogy én is ennek a csodálatos lelki családnak 
a tevékeny részese lehetek.

Drága Guru Mahārāja! Azt kívánom, hogy Krsna tartson meg a lehető 
legjobb egészségben, hogy minél tovább részesülhessünk személyes 
kegyed megnyilvánulásaiban. Végül pedig csak annyit kérek, hogy örökre 
megmaradhassak a te szolgálatodban. 

Szeretettel, szolgád, 
Candraśekhara Dāsa
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Szeretném neked megköszönni, hogy ilyen sok lehetőséget biztosí-
tasz a prédikálásra. San˙kīrtana, harināma, Govinda Klub és rengeteg más 
program, ami kifejezetten a fiatalokat célozza. Nagyon nagy segítség ez 
egy olyan társadalomban ahol a család intézménye és a gyereknevelés 
teljesen eltorzult. 

A régi barátaim közül a legtöbben vagy depressziósak vagy az őrület 
határán vannak, vagy annyira elmerülnek az egyetemi okítás és karrier 
építés területén, hogy nem képesek igazi távlatokban gondolkozni. Én is 
most ott lennék valamelyik kategóriában, ha Prabhupāda és te nem nyúj-
tasz segítő kezet nekem. Ott lennék a süllyesztőben a többiekkel együtt.

Minden erőmmel azon vagyok, hogy amit kaptam azt mások is meg-
kaphassák. A karmīk élete teljesen esélytelen és nagyon szomorú sors vár 
mindegyikőjükre. 

Aki készen áll, hogy végre abbahagyja a haszontalan körök futását azok-
nak próbálkozom segíteni. Amikor csak tudom, próbálom arra ösztönözni 
a fiatalokat, hogy ameddig nem túl késő kezdjenek bele a brahmacārī 
életbe. Minden fiúnak részt kellene vennie egy ilyen képzésben legalább 
egy pár éven keresztül. 

Szilárdan hiszek benne, hogy a budapesti āśrama hamarosan új erőre 
kap. Látszik kibontakozni egy nagyon jó csapat. 

Egy másik nagy vágyam a fiatalok behúzása mellett a megtartásuk. 
Sokan jönnek ugyan, de sajnos elég sokan is mennek az utóbbi időben. 
Szeretnék egy olyan brahmacārī közösséget ahova sorban állnak az új 
csatlakozók és ahol a meglévő embereknek eszük ágában sincs menni. 

Nagyon reménykedem benne, hogy egyszer eljön a nap, amikor a fiata-
lok az egyetemi oktatás előtt elengedhetetlennek látják majd a bramachari 
élet fontosságát.

Szolgád,
Bhakta Fodor Mátyás
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Wishing you a very happy Vyāsa-pūjā on this most-wonderful occasion 
of your 70th Appearance Day.

We are very fortunate to have you in our lives. This past year, you have 
continued to serve the mission of ISKCON to your fullest, following the 
instructions of your dear spiritual master with pure love, astuteness, 
conviction and faith. Not only this but with your relentless compassion, 
enthusiasm and forward-thinking intelligence, you look for more and 
more innovative ways to reach out to the fallen conditioned souls and 
show them the path of Krsna Consciousness – the path that you have 
helped others walk for decades and the path that leads to a beautiful 
eternal life filled with pure devotional service to the Divine Couple. 

Guru Mahārāja, you are the perfect example of a disciple and how to 
serve one’s spiritual master with unconditional pure love, sacrifice and 
endeavour. I am yet to even reach the minimum qualification to be a wor-
thy disciple of yours. However, I’m grateful that you still accepted me. 
That is your causeless compassion and mercy. And I pray I can dedicate 
the rest of this life to following your teachings at a deep level – everything 
from the way I conduct myself as a person, to serving the devotees, to 
serving Śrīla Prabhupāda’s mission, to serving the Deities. You have given 
us the complete system so we can mould our lives in such a way that we 
can be Krsna Conscious always.

I am a dull-minded person and I do not have the proper realisations 
to fully appreciate and glorify you due to my many anartha’s. So instead, 
I request your blessings that you instil in my stone-like heart a drop of 
the mood of loving devotional service you have for Śrīla Prabhupāda’s 
pleasure. Without your continued compassion and mercy, I cannot do 
anything and I will continue to struggle and give in to this material world. 

You are wonderful Guru Mahārāja. It is my great fortune to have you 
as my spiritual master. The greatest fortune. Praying that I can render 
service to you with all my heart and take your shelter eternally. Praying 
I can instil the culture, devotional mood, etiquette, and spiritual practices 
that you imbibe through your pure example. Through this, in a mood 
of determination, perhaps one day I can rise to the platform of Krsna 
Consciousness.
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Please forgive all my mistakes and off enses that I make on a regular 
basis and give me your blessings that I can become a genuine devotee 
and one of your true representatives.

Your servant,
Devakī Devī Dāsī
ISKCON-London

Devaprastha Dāsa
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your divine grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda. 

Here I am, waiting for my mother to have an MRI scan for one of her 
many serious health conditions. To get across the hospital, she needed 
pushing in her wheelchair. The manufacturers name is written, in big 
letters, right down its side. „Karma”! This is her second „Karma” wheel-
chair. The first would contain her now deceased husband when he went 
on his outings. 

Karma, transporting them, transporting me, through endless inaus-
picious lifetimes. Sometimes a wheelchair, sometimes a horse and cart, 
sometimes a fl ea on a dog. 

Always self-serving. What’s in it for me, at anyone else’s expense. 
But then, along came the REAL alternative. Śrīla Prabhupāda opened 

a portal, revealing a world full of what everyone is searching for…. Eternal 
never ending blissful relationships with the most attractive and intel-
ligent Person, Krsna. 

And with Śrīla Prabhupāda came his most trusted and faithful asso-
ciates. Ready to give everything, their every moment. Every endeavour 
being focused on pleasing him, on making him happy. Always trying to 
relieve his anxiety for the conditioned souls, as Lord Caitanya and Lord 
Nityānanda expressed before him. 
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New Vraja-dhāma képében, és énekli el csodálatos bhajanáidban, és köny-
vei lapjaiban. Emellett lelki társaságoddal sokunknak lehetsz lelki apu-
kájuk és nagypapájuk. Igazi példakép vagy. Hála Prabhupádnak és neked, 
úgy érezhetem, hogy örökéletű nagyszüleim vagytok, akik életem végéig 
tudtok vezetni élettapasztalatotokkal, tanításotokkal, útmutatásaitokkal 
és védelmeztek szerető szavaitokkal, egyre közelebb kísérve Krsnához. 
Köszönöm Guru Mahārāja! 

Sokszor olvasom a 95-ben megfogalmazott küldetés nyilatkozatodat, 
és vele együtt felcseng bennem, a guru-pūjā ismert dallama is, hogy „tedd 
a lelki tanítómester lótusszájából származó tanítást eggyé a szíveddel és 
ne vágyj semmi másra” Kérlek, add a kegyed, hogy a bhakták szolgálatában 
felnőjek ahhoz a vágyhoz, ami eggyé válhat a te lelki forradalmi vágyaddal.

Azt kívánom, hogy maradj itt velünk sokáig, mert nagyon szeretünk 
és csak a te földi lélegzeted töltheti meg azt az oxigénpalackot, amivel alá 
tudunk merülni a tudatlanság óceánjába az elesett lelkek megmentéséért.

Guru Mahārāja ki! Jaya! 

Csetlő-botló szolgád,
Bhakta Ferencz Attila

Bhakta Fodor Mátyás
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőség Śrīla Prabhu-
pādának.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek a budapesti templomban. Sokat medi-
tálok a kéréseden az új, fiatal san˙kīrtanos fiúkkal kapcsolatban. 

Most még viszonylag fiatal vagyok (24 éves), ezért a fiatalságomat sze-
retném felajánlani. Ameddig tudom tartani a tempót a mai trendekkel és 
divattal, ami esetlegesen segíthet bevonzani fiatalokat, addig megfeszített 
erőkkel gondolkozom és elmélkedem mindenfelé lehetséges megközelítési 
eszközön. 
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Bhakta Ferencz Attila
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat! Minden dicsőséget Prabhupādának! 
Szívből kívánok neked erre a neves alkalomra örömmel és reménnyel 

teljes boldog születésnapot. Mindennap imádkozom érted és remélem, 
hogy sikeresen megvalósul a Nitya-sevā projekt és ígéretedhez híven még 
20 évvel tovább maradsz velünk, mint ahogy azt eredetileg Krsna tervez-
hette.

Egyre többszőr elgondolkodok azon, hogy miért is születtem meg ide 
magyarnak, Magyarországra és egyre inkább tudatosítom magamban, 
hogy mindez azért, hogy ebben a grandiózus missziódban részt vegyek. 
Most éppen a 30 év Magyarországon könyv van előttem, hogy megfelelő 
inspirációt szerezzek dicsőítésedre. Kedvenc életre motiváló könyvem. 
A legédesebb csípős chutni. A könyv 1987-2017 közötti időszakot öleli fel, 
aminek már mindkét vége történelem. Amikor én fogantam a mai testem-
ben, te pont akkor tértél vissza az országba, hogy elhozd a magyaroknak 
Śrīla Prabhupāda örökségét. Amíg én ebben a röpke három évtizedben fiú 
testből férfi testbe formálódtam és céltalan létvergődéseimet folytattam 
iskolák, és tapasztalatok gyűjtése cím alatt, addig te lefektetted az igazi 
kultúra alapjait, és transzcendentális kertészként bhakti magokat ültet-
tél megszámlálhatatlan emberi szívbe megteremtve ezzel hosszútávra 
a Magyarországi Krsna tudatot.

Talán második vagy harmadik találkozásunk alkalmával, amikor kér-
dezted, hogy hány éves vagyok, és válaszom után mondtad, hogy ennyi 
évet vesztegettem el, azonnal megéreztem szavaidnak kemény súlyát. 
Kedves Guru Mahārāja ennyi idő alatt te egy személyben annyi munkát 
vittél sikerre, amennyit önös érdekű emberek tucatnyi életük alatt se 
tudtak volna. Olyan vagy, mint a szenthely. Nem lehet megmérni, hatá-
raid nem lehet megbecsülni. Precíz tábornokunk vagy ebben a kiélezett 
csatában Kali seregei ellen, egyetlen nyelvünket beszélő Swámink, akinek 
lótusszájából szép az igaz, ugyanakkor egyetlen érzékeny írónk vagy, aki 
hanggal fest, s Rādhā-Krsna szerelmes szívdallamait szedi kottába nekünk 
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Guru Mahārāja, as Śrīla Prabhupāda’s glories become more and more 
evident over the course of time, so also do yours. Time reveals all. The 
decades, years, months, weeks, days, hours, no minute being wasted. 
While fools like me „need a break” after some „exertion”, we watch on in 
amazement as you increase the pace. Year by year, your urgency seems to 
increase, in inverse relationship to the health of your body.

Thank you, Guru Mahārāja. You are so kind to us. You know the joy 
of full surrender, and still tolerate my messing around on the fringe of 
Bhakti. You always encourage us to jump in. Witnessing your activities…. 
The kīrtans! Writing! Dressing Rādhā-Śyāma and Rādhā-Dāmodara! Man-
ifesting New Vraja-dhāma! Associating with your Godbrothers! Cooking! 
Vlogs! Training young devotees! Joking with us…. I must admit, you really 
make the water look good, Guru Mahārāja!

Please bless us with the intelligence to jump in. 
All glories to you, Guru Mahārāja. 
Thank you so much. 

Your servant, 
Devaprastha Dāsa 
Somogyvamos, Hungary

Devarsi Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances, all glories to you and your life of 
selfl ess service. All glories to Śrīla Prabhupāda.

I am searching for thoughts or words or feelings to off er this auspicious 
day. But I have nothing but broken rice within me, what more can I say. 
Does a dumb man dare to address a poet, or a fool approach a scholar, if 
devotion was a currency, why give a billionaire a dollar.

One might consider to do these things, if blinded by one’s love, so 
please forgive my heart’s audacity, and this off ering derived thereof. 
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Bhakta Ferencz Attila
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat! Minden dicsőséget Prabhupādának! 
Szívből kívánok neked erre a neves alkalomra örömmel és reménnyel 

teljes boldog születésnapot. Mindennap imádkozom érted és remélem, 
hogy sikeresen megvalósul a Nitya-sevā projekt és ígéretedhez híven még 
20 évvel tovább maradsz velünk, mint ahogy azt eredetileg Krsna tervez-
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Guru Mahārāja, as Śrīla Prabhupāda’s glories become more and more 
evident over the course of time, so also do yours. Time reveals all. The 
decades, years, months, weeks, days, hours, no minute being wasted. 
While fools like me „need a break” after some „exertion”, we watch on in 
amazement as you increase the pace. Year by year, your urgency seems to 
increase, in inverse relationship to the health of your body.

Thank you, Guru Mahārāja. You are so kind to us. You know the joy 
of full surrender, and still tolerate my messing around on the fringe of 
Bhakti. You always encourage us to jump in. Witnessing your activities…. 
The kīrtans! Writing! Dressing Rādhā-Śyāma and Rādhā-Dāmodara! Man-
ifesting New Vraja-dhāma! Associating with your Godbrothers! Cooking! 
Vlogs! Training young devotees! Joking with us…. I must admit, you really 
make the water look good, Guru Mahārāja!

Please bless us with the intelligence to jump in. 
All glories to you, Guru Mahārāja. 
Thank you so much. 

Your servant, 
Devaprastha Dāsa 
Somogyvamos, Hungary

Devarsi Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances, all glories to you and your life of 
selfl ess service. All glories to Śrīla Prabhupāda.

I am searching for thoughts or words or feelings to off er this auspicious 
day. But I have nothing but broken rice within me, what more can I say. 
Does a dumb man dare to address a poet, or a fool approach a scholar, if 
devotion was a currency, why give a billionaire a dollar.

One might consider to do these things, if blinded by one’s love, so 
please forgive my heart’s audacity, and this off ering derived thereof. 
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So here they are, my feeble words, falling at your feet, I can only say, 
I am still here and so grateful we did meet. You are my hope, my only 
light, in the darkest of all nights, please accept me, once again, and save 
me from my plight.

Yours always,
Devarsi Dāsa
UK

Devī Deva Dāsa
Hare Krsna Kedves Gurudeva!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Mióta itt vagyok Debrecenben sokat változott az életem. Jobban megis-
merhettem magam, sok változás segített az önismeretben. Bízom benne, 
hogy ez segíti a fejlődésemet és azt, hogy megfelelően tudom az odaadó 
szolgálatomat végezni. Itt minden segítséget megkapok, mind a bhakták, 
és a körülményeket, illetően. 

A sok változás közepette a te szilárd példád és személyed, mindvégig 
ösztönzött, hogy mind jobban fókuszáljak az odaadó szolgálatra. Sok 
történet, ami veled kapcsolatban olvasok, hallok mind megerősít, hogy 
szilárdan végezzem tovább a szolgálatot, minden változás ellenére. 

Transzcendentális tulajdonságok, amiket képviselsz, mindenki számára 
a legtisztább tudást adja. Az elveszett szerencsétlen lelkeknek egy lelki 
iránytű, hogy megértsék, mennyire fontosak e tulajdonságok elsajátítása 
az életükben.

Mindezen számtalan kedvező tulajdonságok közül egyet szeretnék 
kiemelni ebben a felajánlásban. A megbocsájtást. Egy leckében hallottam 
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Ekavarna Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your lotus feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda

Happy 70th appearance day.
The first time I ever saw you Guru Mahārāja you gave me my first 

instruction.
You told me …”Do something important.” 
It was 2015 at the Manor and I was heading off  to India as part of 

a 6-month Bhakta program. 
It so happened that I was back in the UK participating in Śrīla 

Prabhupāda’s book marathon within 3 months. 
I thought that was my „Do something important.”
But over time through your disciples, podcasts and classes I started to 

understand I wanted to „give this one life for Krsna”, not just one month. 
I felt You so clearly gave the message of your own spiritual master 

Śrīla Prabhupāda to me just as I was reading in the books and hearing 
in his classes.

Krsna consciousness is a „fulltime job” and the need to work hard is 
a must in spiritual life.

So my off ering to you on your 70th appearance day Guru Mahārāja 
is the promise that I will give this life to you and always work hard to 
serve your lotus feet. Please show me your mercy as an undeserving and 
unqualified servant. 

All I want now is to be yours I don’t aspire for any other thing.

Your servant,
Ekavarna Dāsa 
India
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Ennek példája az, amikor tavaly decemberben egy este, a bhajana után 
elkísértünk a házadhoz. Útközben egyszer megálltál, felnéztél a csillagos 
égre és arról kezdtél el beszélni, mennyire parányiak vagyunk mi, akik 
ezen a bolygón élünk – hiszen ha egy egész univerzum elpusztul, azt Krsna 
észre sem veszi – mégis azt hisszük, hogy körülöttünk forog a világ. Ezután 
a Sarkcsillagról beszéltél, ahol Dhruva Mahārāja él, és nézted a Göncöl-
szekeret, amely a hét bölcs bolygója. Ebből megértettem, hogy mindent 
Krsnával kapcsolatban látsz. Köszönöm, kedves Guru Mahārāja, hogy 
minket is erre tanítasz, és arra, hogyan kell megtanulni szeretni Krsnát.

Egyszer egy szép nyári estén a bhajana alatt egy új dallamot énekeltél, 
és amikor indultál haza, a bhakták ezt a dallamot énekelve vártak rád 
a bejáratnál. Ahogy kijöttél, megállítottál minket és azt mondtad: „Sze-
retettel kell énekelni!” Mentél egy pár lépést és így folytattad: „Akkor 
énekeljünk szeretettel!” Ekkor elkezdtél tánclépésben menni és hangosan 
énekelni. Mi követtünk téged és táncolva, énekelve mentünk mögötted 
egészen a házadig. Ott felszaladtál az emeletre és szintetizátoron kísér-
ted a  szent név lelkes éneklését, egészen addig, amíg mi darsant vettünk 
Rādhā-Dāmodarától a másik szobában. Azután hirtelen megálltál és haza-
küldtél minket. Nagyon csodálatos volt, ahogy az anyagi test nehézségeit 
figyelmen kívül hagyva elmerültél a  szent név éneklésében, ezzel mutatva 
meg nekünk, hogyan kell szeretni Rādhe-Śyāmát. Köszönöm, kedves Guru 
Mahārāja, hogy cselekedeteidből, szavaidból mindig lelkesedést merít-
hetek Rādhe-Śyāma szolgálatára, a lelki élet gyakorlására és törekedni 
a végső cél elérésére.

Maradok örök szolgád,
Ekāvali Devī Dāsī
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nagyon rég, talán 15 éve is van, amikor Pécsen a konyhában főzés közben 
hallgattunk egy leckét. 

„Ha alakit megsért, és nem bocsátasz meg, az mindkettőtöknek rossz.
Ha valakit megsért, és megbocsátasz, az neked jó, de neki nem. 
Ha valakit megsért, megbocsátasz és segítesz neki, az minkettőtöknek jó!”
Vannak olyan személyek, akik nagyon mély sebet okoznak egy tiszta 

bhaktának, de a tiszta bhakta meg tudja bocsátani az ellene elkövetett 
sértéseket, és ennek ellenére segíti azt a személyt, még akkor is, ha ez 
Śrīla Prabhupādara nézve is sértő. Számomra ez indokolatlan, és nagyon 
ösztönző tulajdonság. Szentírásokban a megbocsátás a tiszta bhakták 
kiemelkedő tulajdonságai között szerepel. Aki ilyen mértékben meg tudja 
valósítani a megbocsátás képességét, én annak a személynek a szolgála-
tommal és az életemmel szeretnék adózni. 

Hálásan köszönöm, hogy ilyen példákat adsz nekem, és nem csak az 
oldalakon olvashatom, hanem élőben tapasztalhatom.

Legelesettebb szolgád,
Devī Deva Dāsa

Dharmātmā Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Egy történetet szeretnék megosztani, mely arról szól, hogy egy lelki 
tanítómester hogyan lépi át a természet törvényeit, jelen esetben az idő 
törvényét, és ily módon hogyan ad iránymutatást a tanítvány életének 
bármely részében.

2004-ben egy Krsna völgyi fesztivál után az egyik jó erőben lévő bakta 
egy kéréssel keresett meg. A Fő utca 38-ban lévő irodát szerették volna 
átköltöztetni a templom melletti új épületbe ezért megkérdezte, hogy 
meg tudnám-e tervezni Farmos adat és telefon hálózatot. Én elfogadtam 
a felkérést és hamarosan nekiláttam a teendőknek Gopicandra prabhuval 
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közösen. Mialatt a terveken dolgoztam, végig olyan érzésem volt, hogy 
ha ebbe a munkába belekezdek a projekt befejezése után is a folytatnom 
kell a szolgálatot a karbantartás és a további fejlesztések végett.

Csak nemrégiben, avatásom után lettem figyelmes iránymutatásodra, 
mely szerint a baktáknak törekedniük kell arra, hogy ne adják fel és ne 
váltogassák a szolgálatokat.

Azt is hallottam, hogy Krsna hozza a szabályokat, ha Krsna azt mondja 
nincs gravitáció akkor a gravitáció megszűnik. Az idő törvénye szerint, 
ha valaki tesz vagy kér valamit, az az időben előre érvényes, a jövőre van 
hatással nem pedig a múltra. Mivel én Krsna völgyes szolgálatom kezdete-
kor éreztem, hogy ezt hosszú távon kell végeznem, ezért jövőbeli kérésed 
a múltban volt rám hatással, ráadásul akkor még nem is tudtam hogy te 
vagy a lelki tanítómesterem.

Gurum kegyéből a szolgálatot jelenleg is végzem Krsna völgyben.
Az eset két dolgot mutat meg számomra. Nem csak Krsna, hanem 

Krsna képviselője is meg tudja változtatni a természet törvényeit, így 
nem létezik számára dimenziók általi korlát. Valamint az örök Guru és 
tanítvány kapcsolatot, még akkor is, ha a tanítvány csak később szerez 
tudomást lelki tanítómesteréről.

Kívánok jó erőt, kiváló egészséget és még hosszú, hosszú időt a Föld 
bolygón Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma szolgálatában.

Szolgád,
Dharmātmā Dāsa

Dhīra-Krsna Dāsa
Kedves Gurumaharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőség lótuszlábaidnak!

śrī-guro paramānanda   premānanda phala-prada
vrajānanda pradānanda   sevayām˙ mā niyojaya
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Te vagy az, aki lelkesítette a férjemet Pariksit Prabhut, hogy erősítse 
meg a lelki életét, a Krsna iránti szeretetét és vesse bele magát ismét 
a bhakták örömteli napjaiba, hogy át tudja élni újra ennek minden esszen-
ciális cseppjét, ízét.

Az életünk miattad változik egyre jobbá és jobbá, mert a kedvedben 
akarunk járni.

Remélem hamarosan megismersz te is engem és talán elfogadsz engem 
tanítványodnak.

Jelentéktelen szolgád,
Bhaktin Együd Marianna

Ekāvali Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Hamarosan újra elérkezik a megjelenési napod, mely a legkedvesebb 
ünnep a számomra.

Mindig nagyon szeretem megírni neked a felajánlásomat, mert lehe-
tőséget ad elmerülni a rólad szóló gondolatokban. Most Bhaktivinoda 
Thākurának a Śaranāgati című énekeskönyve van előttem, melyben a meg-
hódolás hat eleméről olvastam, és az jutott eszembe, mennyire igazak 
ezek a tulajdonságok rád. Elsőként az alázatosságot említi, mely a tiszta 
bhakták jellemzője, és minden körülményben megmutatkozik rajtad. Azt 
olvastam, hogy az alázatosság vonzza Krsna kegyét. Ezt bizonyítja az, hogy 
létrehoztad Krsna-völgyet, és meghívtad Rādhā-Śyāmasundarát, hogy 
szolgálni tudjuk Őket. Nagyon örülök, hogy itt élhetek a szent dhāmában, 
mely a te tiszta szíved tükörképe. Ez a hely maga a lelki világ, de csak 
azért, mert saját példáddal mutatod, hogy ha mindig a Krsnáról szóló 
gondolatokban merülünk el és mindent Krsnával kapcsolatban látunk, 
akkor nincs különbség az anyagi és a lelki világ között. 
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hanem a Krsnával való kapcsolatunk szerint értelmezzük, s hogy a célja-
inkat is Krsna elégedettségével hozzuk összhangba.

Mivel azonban a filozófiát csak akkor leszünk képesek az életünkké 
tenni, ha tényleges szolgálatot végzünk, ezért szinte végtelen lehetőséget 
teremtettél számunkra a szolgálatra: tegyük életünk középpontjává Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarát és Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gát, egyszerűsítsük 
az életstílusunkat és valósítsuk meg az önfenntartást, a lelki gyakorla-
tainkat fejlesszük magas szintre, építsük a kapcsolatainkat egymással, 
hogy kialakulhasson egy közös értékrenddel bíró közösség, és nem utolsó 
sorban vonzzunk másokat is és vonjuk be őket is ezekbe a szolgálatokba.

Ez a legmagasztosabb ajándék, ami létezhet, mivel elvezet bennünket 
Rādhe-Śyāma szolgálatáig, és ez az az ajándék, amivel már hosszú évtize-
dek óta nap mint nap megáldod a bhaktákat és mindenki mást is.

Nekünk már csak egyre komolyabban és komolyabban és komolyabban 
kell vennünk.

Köszönjük szépen, Guru Mahārāja!

Szolgád,
Dvaipāyana Dāsa

ui. Annak idején befizettünk egy angol nyelvű Nava-vraja-mahimāra, s 
azóta azt olvasgatjuk. Most, hogy mindenki tudja olvasni a családban 
(már Jīva is megtanult olvasni) belevágtunk egy magyar nyelvű sorozat 
megvásárlásába. :)

Bhaktin Együd Marianna
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Nem ismersz engem, de én tudok rólad. 
Tudom, hogy a te kegyedből kezdtem el japázni.

103 

Vannak, akik állandóan emlékeznek és hálát adnak a jószerencsének, 
milyen kivételes ajándékot kaptak. És vannak, akik még nem értik, vagy 
nem tudják értékelni, viszonozni azt. Ezt az érzést, gyakorlatot lehet táp-
lálni, fejleszteni. Meg akarom ragadni ezt a lehetőséget és élni vele!

Köszönöm szépen kedves Guru Mahārāja, te mindig is kitartasz mel-
lettünk!

A szenvedély kötőerejében valakinek nagyon könnyen megváltozhat 
a véleménye, érzése, álláspontja, megértése. Ezért keressük a jó példát, 
példamutató mestereket.

Szeretnék emlékezni cselekedeteidre, szavaidra. Szeretnék tanításaid 
és kegyed segítségével, utasításod követésével jó szolgáddá válni!

Menedéket veszünk lótuszlábadnál!

Dhīra-Krsna Dāsa
Paris (Sarceilles)

Bhakta Dominyák Csaba 
és felesége Gabriella
Kedves Maharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked, megjelenési napod alkalmából!

sam˙sāra-dāvānala-lidha-loka
trānāya karunya-ganāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya
vandhe guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhő esőt zúdít 
az erdőtűzre, hogy eloltsa azt, úgy szabadítja fel a lelki tanítómester az 
anyagi léttől szenvedő világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. 
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Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszlá-
bainál, aki a kedvező tulajdonságok óceánja.

Tudod, jó ideje töprengünk azon, mit is írhatnánk neked, amivel 
méltán kifejezhetnénk mindazt, amit érzünk irántad, és amivel méltón 
dicsőíthetnénk. Tavaly télen alkalmunk nyílt rá, hogy néhány perc ere-
jéig beszélgethessünk veled. Bár roppant zavarban voltunk mindketten 
és azt sem tudtuk, mit mondhatnánk, azóta is magunk előtt van a kép, 
ahogyan szeretetteljesen, megértően, és kedvesen érdeklődsz felőlünk és 
a helyzetünk felől. Igazából nem lehet leírni szavakkal, amit jelentett és 
az óta is jelent az a néhány perc társulás veled. 

Hálával és köszönettel tartozunk neked, amiért ilyen csodálatos példát 
mutatsz nekünk az elköteleződésről és a követésről. Ahogyan fáradságod 
és egészséged nem kímélve, töretlenül azért teszel, hogy betartsd Śrīla 
Prabhupādának tett ígéreted, hogy terjeszd az Úr Caitanya misszióját és 
minél több elesett lelket fordíts vissza az Úr felé.

Nagyon szerencsések vagyunk, amiért ennyi időt töltesz a közelünkben, 
azt hiszem, fel sem tudjuk fogni mennyire. Nincs nagyobb kegy, mint 
amikor elégedetté tudod tenni Krsna tiszta bhaktáját. A törekvés nagyon 
fontos, de a bhakták és Krsna kegye nélkül nem elegendő. Te annyira 
kegyes vagy, hogy segítesz nekünk és pontosan tudtunkra adod, mivel 
tudunk elégedetté tenni. 

Biztosan elég furcsa, hogy a megjelenésed napja alkalmából történő 
dicsőítésben kéréssel fordulunk hozzád, de két kérésünk is lenne. Az egyik 
tiszteletteljes kérésünk, az lenne, hogy vigyázz az egészségedre. Őszintén 
szólva, ezt önzőségünk vezérli, mert szeretnénk, ha minél tovább a köze-
lünkben lehetnél, még akkor is, ha tudjuk, hogy a tanításaidon keresztül 
mindig velünk vagy. Tudjuk, hogy Krsna tervei kifürkészhetetlenek szá-
munkra, így a másik tiszteletteljes kérésünk az, hogy áldj meg minket, 
hogy képesek legyünk a bhakták szolgálatán keresztül fejlődni a Krsna- 
tudatban és, hogy csak egy csöppnyi is megnyilvánulhasson szívünkben, 
az elkötelezettségből, követésből és odaadásból. 

Jelentéktelen szolgáid, 
Bhakta Dominyák Csaba és felesége Gabriella

105 

Dvaipāyana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Amikor Vidura felkereste Maitreyát, hogy tanulhasson tőle így szólt 
hozzá:

Drága uram! Én azonban hálával tartozom neked, mert megértettem, 
hogy ez az anyagi megnyilvánulás nem létezik, noha valóságosnak tűnik. 
Biztos vagyok abban, hogy lábad szolgálatával képes leszek megszabadulni 
a téves elképzeléstől. (SB. 3.7.18)

Sokan vannak a világban, akik másoknak adnak valamit. Egy pincér 
kedves és figyelmes a vendéggel szemben, egy tanár megtanítja a diákot 
a történelem összefüggéseire, egy pék jóvoltából az emberek kenyérhez 
juthatnak. 

Vannak olyanok is, akik még akkor is megosztják értékeiket másokkal, 
ha ezért nem kapnak fizetést vagy elismerést, csak úgy, elhivatottságból.

Ezek mind értékes ajándékok, ám ha lelki szempontból nézzük, az 
eredményük az, hogy egyre jobban az anyagi világhoz, s így az itteni szen-
vedéshez kötik az ajándékozót és a megajándékozottat egyaránt.

Azonban a Bhāgavatam elárulja, hogy még hány napig kell szenvednie 
az élőlénynek: Óh, Uram! Az anyagi gyötrelmek valójában nem léteznek 
a lélek számára. Ám addig, amíg a feltételekhez kötött lélek úgy látja 
a testet, hogy az az érzéki élvezetet szolgálja, külső energiád hatásának 
köszönhetően nem képes kiszabadulni az anyagi gyötrelmek béklyójából. 
(SB. 3.9.9)

Ezért az az ajándék, amit te és a hozzád hasonló szentek adnak az embe-
reknek a legértékesebb. A vágyad az, hogy az olyan közönséges emberek, 
mint mi ráeszméljünk, hogy ennek az anyagi megnyilvánulásnak nincs 
semmi értéke, szubsztanciája a lélek számára.

A podcastjaid, a leckéid és minden egyes megnyilvánulásod azt üzeni 
számunkra, hogy a bennünket ért eseményeket ne az anyagi vágyaink, 
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az élőlénynek: Óh, Uram! Az anyagi gyötrelmek valójában nem léteznek 
a lélek számára. Ám addig, amíg a feltételekhez kötött lélek úgy látja 
a testet, hogy az az érzéki élvezetet szolgálja, külső energiád hatásának 
köszönhetően nem képes kiszabadulni az anyagi gyötrelmek béklyójából. 
(SB. 3.9.9)

Ezért az az ajándék, amit te és a hozzád hasonló szentek adnak az embe-
reknek a legértékesebb. A vágyad az, hogy az olyan közönséges emberek, 
mint mi ráeszméljünk, hogy ennek az anyagi megnyilvánulásnak nincs 
semmi értéke, szubsztanciája a lélek számára.

A podcastjaid, a leckéid és minden egyes megnyilvánulásod azt üzeni 
számunkra, hogy a bennünket ért eseményeket ne az anyagi vágyaink, 
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közösen. Mialatt a terveken dolgoztam, végig olyan érzésem volt, hogy 
ha ebbe a munkába belekezdek a projekt befejezése után is a folytatnom 
kell a szolgálatot a karbantartás és a további fejlesztések végett.

Csak nemrégiben, avatásom után lettem figyelmes iránymutatásodra, 
mely szerint a baktáknak törekedniük kell arra, hogy ne adják fel és ne 
váltogassák a szolgálatokat.

Azt is hallottam, hogy Krsna hozza a szabályokat, ha Krsna azt mondja 
nincs gravitáció akkor a gravitáció megszűnik. Az idő törvénye szerint, 
ha valaki tesz vagy kér valamit, az az időben előre érvényes, a jövőre van 
hatással nem pedig a múltra. Mivel én Krsna völgyes szolgálatom kezdete-
kor éreztem, hogy ezt hosszú távon kell végeznem, ezért jövőbeli kérésed 
a múltban volt rám hatással, ráadásul akkor még nem is tudtam hogy te 
vagy a lelki tanítómesterem.

Gurum kegyéből a szolgálatot jelenleg is végzem Krsna völgyben.
Az eset két dolgot mutat meg számomra. Nem csak Krsna, hanem 

Krsna képviselője is meg tudja változtatni a természet törvényeit, így 
nem létezik számára dimenziók általi korlát. Valamint az örök Guru és 
tanítvány kapcsolatot, még akkor is, ha a tanítvány csak később szerez 
tudomást lelki tanítómesteréről.

Kívánok jó erőt, kiváló egészséget és még hosszú, hosszú időt a Föld 
bolygón Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma szolgálatában.

Szolgád,
Dharmātmā Dāsa

Dhīra-Krsna Dāsa
Kedves Gurumaharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőség lótuszlábaidnak!

śrī-guro paramānanda   premānanda phala-prada
vrajānanda pradānanda   sevayām˙ mā niyojaya
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Te vagy az, aki lelkesítette a férjemet Pariksit Prabhut, hogy erősítse 
meg a lelki életét, a Krsna iránti szeretetét és vesse bele magát ismét 
a bhakták örömteli napjaiba, hogy át tudja élni újra ennek minden esszen-
ciális cseppjét, ízét.

Az életünk miattad változik egyre jobbá és jobbá, mert a kedvedben 
akarunk járni.

Remélem hamarosan megismersz te is engem és talán elfogadsz engem 
tanítványodnak.

Jelentéktelen szolgád,
Bhaktin Együd Marianna

Ekāvali Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Hamarosan újra elérkezik a megjelenési napod, mely a legkedvesebb 
ünnep a számomra.

Mindig nagyon szeretem megírni neked a felajánlásomat, mert lehe-
tőséget ad elmerülni a rólad szóló gondolatokban. Most Bhaktivinoda 
Thākurának a Śaranāgati című énekeskönyve van előttem, melyben a meg-
hódolás hat eleméről olvastam, és az jutott eszembe, mennyire igazak 
ezek a tulajdonságok rád. Elsőként az alázatosságot említi, mely a tiszta 
bhakták jellemzője, és minden körülményben megmutatkozik rajtad. Azt 
olvastam, hogy az alázatosság vonzza Krsna kegyét. Ezt bizonyítja az, hogy 
létrehoztad Krsna-völgyet, és meghívtad Rādhā-Śyāmasundarát, hogy 
szolgálni tudjuk Őket. Nagyon örülök, hogy itt élhetek a szent dhāmában, 
mely a te tiszta szíved tükörképe. Ez a hely maga a lelki világ, de csak 
azért, mert saját példáddal mutatod, hogy ha mindig a Krsnáról szóló 
gondolatokban merülünk el és mindent Krsnával kapcsolatban látunk, 
akkor nincs különbség az anyagi és a lelki világ között. 
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hanem a Krsnával való kapcsolatunk szerint értelmezzük, s hogy a célja-
inkat is Krsna elégedettségével hozzuk összhangba.

Mivel azonban a filozófiát csak akkor leszünk képesek az életünkké 
tenni, ha tényleges szolgálatot végzünk, ezért szinte végtelen lehetőséget 
teremtettél számunkra a szolgálatra: tegyük életünk középpontjává Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarát és Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gát, egyszerűsítsük 
az életstílusunkat és valósítsuk meg az önfenntartást, a lelki gyakorla-
tainkat fejlesszük magas szintre, építsük a kapcsolatainkat egymással, 
hogy kialakulhasson egy közös értékrenddel bíró közösség, és nem utolsó 
sorban vonzzunk másokat is és vonjuk be őket is ezekbe a szolgálatokba.

Ez a legmagasztosabb ajándék, ami létezhet, mivel elvezet bennünket 
Rādhe-Śyāma szolgálatáig, és ez az az ajándék, amivel már hosszú évtize-
dek óta nap mint nap megáldod a bhaktákat és mindenki mást is.

Nekünk már csak egyre komolyabban és komolyabban és komolyabban 
kell vennünk.

Köszönjük szépen, Guru Mahārāja!

Szolgád,
Dvaipāyana Dāsa

ui. Annak idején befizettünk egy angol nyelvű Nava-vraja-mahimāra, s 
azóta azt olvasgatjuk. Most, hogy mindenki tudja olvasni a családban 
(már Jīva is megtanult olvasni) belevágtunk egy magyar nyelvű sorozat 
megvásárlásába. :)

Bhaktin Együd Marianna
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Nem ismersz engem, de én tudok rólad. 
Tudom, hogy a te kegyedből kezdtem el japázni.

103 

Vannak, akik állandóan emlékeznek és hálát adnak a jószerencsének, 
milyen kivételes ajándékot kaptak. És vannak, akik még nem értik, vagy 
nem tudják értékelni, viszonozni azt. Ezt az érzést, gyakorlatot lehet táp-
lálni, fejleszteni. Meg akarom ragadni ezt a lehetőséget és élni vele!

Köszönöm szépen kedves Guru Mahārāja, te mindig is kitartasz mel-
lettünk!

A szenvedély kötőerejében valakinek nagyon könnyen megváltozhat 
a véleménye, érzése, álláspontja, megértése. Ezért keressük a jó példát, 
példamutató mestereket.

Szeretnék emlékezni cselekedeteidre, szavaidra. Szeretnék tanításaid 
és kegyed segítségével, utasításod követésével jó szolgáddá válni!

Menedéket veszünk lótuszlábadnál!

Dhīra-Krsna Dāsa
Paris (Sarceilles)

Bhakta Dominyák Csaba 
és felesége Gabriella
Kedves Maharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked, megjelenési napod alkalmából!

sam˙sāra-dāvānala-lidha-loka
trānāya karunya-ganāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya
vandhe guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanítómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhő esőt zúdít 
az erdőtűzre, hogy eloltsa azt, úgy szabadítja fel a lelki tanítómester az 
anyagi léttől szenvedő világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. 
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közösen. Mialatt a terveken dolgoztam, végig olyan érzésem volt, hogy 
ha ebbe a munkába belekezdek a projekt befejezése után is a folytatnom 
kell a szolgálatot a karbantartás és a további fejlesztések végett.

Csak nemrégiben, avatásom után lettem figyelmes iránymutatásodra, 
mely szerint a baktáknak törekedniük kell arra, hogy ne adják fel és ne 
váltogassák a szolgálatokat.

Azt is hallottam, hogy Krsna hozza a szabályokat, ha Krsna azt mondja 
nincs gravitáció akkor a gravitáció megszűnik. Az idő törvénye szerint, 
ha valaki tesz vagy kér valamit, az az időben előre érvényes, a jövőre van 
hatással nem pedig a múltra. Mivel én Krsna völgyes szolgálatom kezdete-
kor éreztem, hogy ezt hosszú távon kell végeznem, ezért jövőbeli kérésed 
a múltban volt rám hatással, ráadásul akkor még nem is tudtam hogy te 
vagy a lelki tanítómesterem.

Gurum kegyéből a szolgálatot jelenleg is végzem Krsna völgyben.
Az eset két dolgot mutat meg számomra. Nem csak Krsna, hanem 

Krsna képviselője is meg tudja változtatni a természet törvényeit, így 
nem létezik számára dimenziók általi korlát. Valamint az örök Guru és 
tanítvány kapcsolatot, még akkor is, ha a tanítvány csak később szerez 
tudomást lelki tanítómesteréről.

Kívánok jó erőt, kiváló egészséget és még hosszú, hosszú időt a Föld 
bolygón Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma szolgálatában.

Szolgád,
Dharmātmā Dāsa

Dhīra-Krsna Dāsa
Kedves Gurumaharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőség lótuszlábaidnak!

śrī-guro paramānanda   premānanda phala-prada
vrajānanda pradānanda   sevayām˙ mā niyojaya
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Te vagy az, aki lelkesítette a férjemet Pariksit Prabhut, hogy erősítse 
meg a lelki életét, a Krsna iránti szeretetét és vesse bele magát ismét 
a bhakták örömteli napjaiba, hogy át tudja élni újra ennek minden esszen-
ciális cseppjét, ízét.

Az életünk miattad változik egyre jobbá és jobbá, mert a kedvedben 
akarunk járni.

Remélem hamarosan megismersz te is engem és talán elfogadsz engem 
tanítványodnak.

Jelentéktelen szolgád,
Bhaktin Együd Marianna

Ekāvali Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Hamarosan újra elérkezik a megjelenési napod, mely a legkedvesebb 
ünnep a számomra.

Mindig nagyon szeretem megírni neked a felajánlásomat, mert lehe-
tőséget ad elmerülni a rólad szóló gondolatokban. Most Bhaktivinoda 
Thākurának a Śaranāgati című énekeskönyve van előttem, melyben a meg-
hódolás hat eleméről olvastam, és az jutott eszembe, mennyire igazak 
ezek a tulajdonságok rád. Elsőként az alázatosságot említi, mely a tiszta 
bhakták jellemzője, és minden körülményben megmutatkozik rajtad. Azt 
olvastam, hogy az alázatosság vonzza Krsna kegyét. Ezt bizonyítja az, hogy 
létrehoztad Krsna-völgyet, és meghívtad Rādhā-Śyāmasundarát, hogy 
szolgálni tudjuk Őket. Nagyon örülök, hogy itt élhetek a szent dhāmában, 
mely a te tiszta szíved tükörképe. Ez a hely maga a lelki világ, de csak 
azért, mert saját példáddal mutatod, hogy ha mindig a Krsnáról szóló 
gondolatokban merülünk el és mindent Krsnával kapcsolatban látunk, 
akkor nincs különbség az anyagi és a lelki világ között. 
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So here they are, my feeble words, falling at your feet, I can only say, 
I am still here and so grateful we did meet. You are my hope, my only 
light, in the darkest of all nights, please accept me, once again, and save 
me from my plight.

Yours always,
Devarsi Dāsa
UK

Devī Deva Dāsa
Hare Krsna Kedves Gurudeva!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Mióta itt vagyok Debrecenben sokat változott az életem. Jobban megis-
merhettem magam, sok változás segített az önismeretben. Bízom benne, 
hogy ez segíti a fejlődésemet és azt, hogy megfelelően tudom az odaadó 
szolgálatomat végezni. Itt minden segítséget megkapok, mind a bhakták, 
és a körülményeket, illetően. 

A sok változás közepette a te szilárd példád és személyed, mindvégig 
ösztönzött, hogy mind jobban fókuszáljak az odaadó szolgálatra. Sok 
történet, ami veled kapcsolatban olvasok, hallok mind megerősít, hogy 
szilárdan végezzem tovább a szolgálatot, minden változás ellenére. 

Transzcendentális tulajdonságok, amiket képviselsz, mindenki számára 
a legtisztább tudást adja. Az elveszett szerencsétlen lelkeknek egy lelki 
iránytű, hogy megértsék, mennyire fontosak e tulajdonságok elsajátítása 
az életükben.

Mindezen számtalan kedvező tulajdonságok közül egyet szeretnék 
kiemelni ebben a felajánlásban. A megbocsájtást. Egy leckében hallottam 
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Ekavarna Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your lotus feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda

Happy 70th appearance day.
The first time I ever saw you Guru Mahārāja you gave me my first 

instruction.
You told me …”Do something important.” 
It was 2015 at the Manor and I was heading off  to India as part of 

a 6-month Bhakta program. 
It so happened that I was back in the UK participating in Śrīla 

Prabhupāda’s book marathon within 3 months. 
I thought that was my „Do something important.”
But over time through your disciples, podcasts and classes I started to 

understand I wanted to „give this one life for Krsna”, not just one month. 
I felt You so clearly gave the message of your own spiritual master 

Śrīla Prabhupāda to me just as I was reading in the books and hearing 
in his classes.

Krsna consciousness is a „fulltime job” and the need to work hard is 
a must in spiritual life.

So my off ering to you on your 70th appearance day Guru Mahārāja 
is the promise that I will give this life to you and always work hard to 
serve your lotus feet. Please show me your mercy as an undeserving and 
unqualified servant. 

All I want now is to be yours I don’t aspire for any other thing.

Your servant,
Ekavarna Dāsa 
India
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Ennek példája az, amikor tavaly decemberben egy este, a bhajana után 
elkísértünk a házadhoz. Útközben egyszer megálltál, felnéztél a csillagos 
égre és arról kezdtél el beszélni, mennyire parányiak vagyunk mi, akik 
ezen a bolygón élünk – hiszen ha egy egész univerzum elpusztul, azt Krsna 
észre sem veszi – mégis azt hisszük, hogy körülöttünk forog a világ. Ezután 
a Sarkcsillagról beszéltél, ahol Dhruva Mahārāja él, és nézted a Göncöl-
szekeret, amely a hét bölcs bolygója. Ebből megértettem, hogy mindent 
Krsnával kapcsolatban látsz. Köszönöm, kedves Guru Mahārāja, hogy 
minket is erre tanítasz, és arra, hogyan kell megtanulni szeretni Krsnát.

Egyszer egy szép nyári estén a bhajana alatt egy új dallamot énekeltél, 
és amikor indultál haza, a bhakták ezt a dallamot énekelve vártak rád 
a bejáratnál. Ahogy kijöttél, megállítottál minket és azt mondtad: „Sze-
retettel kell énekelni!” Mentél egy pár lépést és így folytattad: „Akkor 
énekeljünk szeretettel!” Ekkor elkezdtél tánclépésben menni és hangosan 
énekelni. Mi követtünk téged és táncolva, énekelve mentünk mögötted 
egészen a házadig. Ott felszaladtál az emeletre és szintetizátoron kísér-
ted a  szent név lelkes éneklését, egészen addig, amíg mi darsant vettünk 
Rādhā-Dāmodarától a másik szobában. Azután hirtelen megálltál és haza-
küldtél minket. Nagyon csodálatos volt, ahogy az anyagi test nehézségeit 
figyelmen kívül hagyva elmerültél a  szent név éneklésében, ezzel mutatva 
meg nekünk, hogyan kell szeretni Rādhe-Śyāmát. Köszönöm, kedves Guru 
Mahārāja, hogy cselekedeteidből, szavaidból mindig lelkesedést merít-
hetek Rādhe-Śyāma szolgálatára, a lelki élet gyakorlására és törekedni 
a végső cél elérésére.

Maradok örök szolgád,
Ekāvali Devī Dāsī
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nagyon rég, talán 15 éve is van, amikor Pécsen a konyhában főzés közben 
hallgattunk egy leckét. 

„Ha alakit megsért, és nem bocsátasz meg, az mindkettőtöknek rossz.
Ha valakit megsért, és megbocsátasz, az neked jó, de neki nem. 
Ha valakit megsért, megbocsátasz és segítesz neki, az minkettőtöknek jó!”
Vannak olyan személyek, akik nagyon mély sebet okoznak egy tiszta 

bhaktának, de a tiszta bhakta meg tudja bocsátani az ellene elkövetett 
sértéseket, és ennek ellenére segíti azt a személyt, még akkor is, ha ez 
Śrīla Prabhupādara nézve is sértő. Számomra ez indokolatlan, és nagyon 
ösztönző tulajdonság. Szentírásokban a megbocsátás a tiszta bhakták 
kiemelkedő tulajdonságai között szerepel. Aki ilyen mértékben meg tudja 
valósítani a megbocsátás képességét, én annak a személynek a szolgála-
tommal és az életemmel szeretnék adózni. 

Hálásan köszönöm, hogy ilyen példákat adsz nekem, és nem csak az 
oldalakon olvashatom, hanem élőben tapasztalhatom.

Legelesettebb szolgád,
Devī Deva Dāsa

Dharmātmā Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Egy történetet szeretnék megosztani, mely arról szól, hogy egy lelki 
tanítómester hogyan lépi át a természet törvényeit, jelen esetben az idő 
törvényét, és ily módon hogyan ad iránymutatást a tanítvány életének 
bármely részében.

2004-ben egy Krsna völgyi fesztivál után az egyik jó erőben lévő bakta 
egy kéréssel keresett meg. A Fő utca 38-ban lévő irodát szerették volna 
átköltöztetni a templom melletti új épületbe ezért megkérdezte, hogy 
meg tudnám-e tervezni Farmos adat és telefon hálózatot. Én elfogadtam 
a felkérést és hamarosan nekiláttam a teendőknek Gopicandra prabhuval 
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So here they are, my feeble words, falling at your feet, I can only say, 
I am still here and so grateful we did meet. You are my hope, my only 
light, in the darkest of all nights, please accept me, once again, and save 
me from my plight.

Yours always,
Devarsi Dāsa
UK

Devī Deva Dāsa
Hare Krsna Kedves Gurudeva!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Mióta itt vagyok Debrecenben sokat változott az életem. Jobban megis-
merhettem magam, sok változás segített az önismeretben. Bízom benne, 
hogy ez segíti a fejlődésemet és azt, hogy megfelelően tudom az odaadó 
szolgálatomat végezni. Itt minden segítséget megkapok, mind a bhakták, 
és a körülményeket, illetően. 

A sok változás közepette a te szilárd példád és személyed, mindvégig 
ösztönzött, hogy mind jobban fókuszáljak az odaadó szolgálatra. Sok 
történet, ami veled kapcsolatban olvasok, hallok mind megerősít, hogy 
szilárdan végezzem tovább a szolgálatot, minden változás ellenére. 

Transzcendentális tulajdonságok, amiket képviselsz, mindenki számára 
a legtisztább tudást adja. Az elveszett szerencsétlen lelkeknek egy lelki 
iránytű, hogy megértsék, mennyire fontosak e tulajdonságok elsajátítása 
az életükben.

Mindezen számtalan kedvező tulajdonságok közül egyet szeretnék 
kiemelni ebben a felajánlásban. A megbocsájtást. Egy leckében hallottam 
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Ekavarna Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your lotus feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda

Happy 70th appearance day.
The first time I ever saw you Guru Mahārāja you gave me my first 

instruction.
You told me …”Do something important.” 
It was 2015 at the Manor and I was heading off  to India as part of 

a 6-month Bhakta program. 
It so happened that I was back in the UK participating in Śrīla 

Prabhupāda’s book marathon within 3 months. 
I thought that was my „Do something important.”
But over time through your disciples, podcasts and classes I started to 

understand I wanted to „give this one life for Krsna”, not just one month. 
I felt You so clearly gave the message of your own spiritual master 

Śrīla Prabhupāda to me just as I was reading in the books and hearing 
in his classes.

Krsna consciousness is a „fulltime job” and the need to work hard is 
a must in spiritual life.

So my off ering to you on your 70th appearance day Guru Mahārāja 
is the promise that I will give this life to you and always work hard to 
serve your lotus feet. Please show me your mercy as an undeserving and 
unqualified servant. 

All I want now is to be yours I don’t aspire for any other thing.

Your servant,
Ekavarna Dāsa 
India
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Ennek példája az, amikor tavaly decemberben egy este, a bhajana után 
elkísértünk a házadhoz. Útközben egyszer megálltál, felnéztél a csillagos 
égre és arról kezdtél el beszélni, mennyire parányiak vagyunk mi, akik 
ezen a bolygón élünk – hiszen ha egy egész univerzum elpusztul, azt Krsna 
észre sem veszi – mégis azt hisszük, hogy körülöttünk forog a világ. Ezután 
a Sarkcsillagról beszéltél, ahol Dhruva Mahārāja él, és nézted a Göncöl-
szekeret, amely a hét bölcs bolygója. Ebből megértettem, hogy mindent 
Krsnával kapcsolatban látsz. Köszönöm, kedves Guru Mahārāja, hogy 
minket is erre tanítasz, és arra, hogyan kell megtanulni szeretni Krsnát.

Egyszer egy szép nyári estén a bhajana alatt egy új dallamot énekeltél, 
és amikor indultál haza, a bhakták ezt a dallamot énekelve vártak rád 
a bejáratnál. Ahogy kijöttél, megállítottál minket és azt mondtad: „Sze-
retettel kell énekelni!” Mentél egy pár lépést és így folytattad: „Akkor 
énekeljünk szeretettel!” Ekkor elkezdtél tánclépésben menni és hangosan 
énekelni. Mi követtünk téged és táncolva, énekelve mentünk mögötted 
egészen a házadig. Ott felszaladtál az emeletre és szintetizátoron kísér-
ted a  szent név lelkes éneklését, egészen addig, amíg mi darsant vettünk 
Rādhā-Dāmodarától a másik szobában. Azután hirtelen megálltál és haza-
küldtél minket. Nagyon csodálatos volt, ahogy az anyagi test nehézségeit 
figyelmen kívül hagyva elmerültél a  szent név éneklésében, ezzel mutatva 
meg nekünk, hogyan kell szeretni Rādhe-Śyāmát. Köszönöm, kedves Guru 
Mahārāja, hogy cselekedeteidből, szavaidból mindig lelkesedést merít-
hetek Rādhe-Śyāma szolgálatára, a lelki élet gyakorlására és törekedni 
a végső cél elérésére.

Maradok örök szolgád,
Ekāvali Devī Dāsī
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nagyon rég, talán 15 éve is van, amikor Pécsen a konyhában főzés közben 
hallgattunk egy leckét. 

„Ha alakit megsért, és nem bocsátasz meg, az mindkettőtöknek rossz.
Ha valakit megsért, és megbocsátasz, az neked jó, de neki nem. 
Ha valakit megsért, megbocsátasz és segítesz neki, az minkettőtöknek jó!”
Vannak olyan személyek, akik nagyon mély sebet okoznak egy tiszta 

bhaktának, de a tiszta bhakta meg tudja bocsátani az ellene elkövetett 
sértéseket, és ennek ellenére segíti azt a személyt, még akkor is, ha ez 
Śrīla Prabhupādara nézve is sértő. Számomra ez indokolatlan, és nagyon 
ösztönző tulajdonság. Szentírásokban a megbocsátás a tiszta bhakták 
kiemelkedő tulajdonságai között szerepel. Aki ilyen mértékben meg tudja 
valósítani a megbocsátás képességét, én annak a személynek a szolgála-
tommal és az életemmel szeretnék adózni. 

Hálásan köszönöm, hogy ilyen példákat adsz nekem, és nem csak az 
oldalakon olvashatom, hanem élőben tapasztalhatom.

Legelesettebb szolgád,
Devī Deva Dāsa

Dharmātmā Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Egy történetet szeretnék megosztani, mely arról szól, hogy egy lelki 
tanítómester hogyan lépi át a természet törvényeit, jelen esetben az idő 
törvényét, és ily módon hogyan ad iránymutatást a tanítvány életének 
bármely részében.

2004-ben egy Krsna völgyi fesztivál után az egyik jó erőben lévő bakta 
egy kéréssel keresett meg. A Fő utca 38-ban lévő irodát szerették volna 
átköltöztetni a templom melletti új épületbe ezért megkérdezte, hogy 
meg tudnám-e tervezni Farmos adat és telefon hálózatot. Én elfogadtam 
a felkérést és hamarosan nekiláttam a teendőknek Gopicandra prabhuval 
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Please forgive all my mistakes and off enses that I make on a regular 
basis and give me your blessings that I can become a genuine devotee 
and one of your true representatives.

Your servant,
Devakī Devī Dāsī
ISKCON-London

Devaprastha Dāsa
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your divine grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda. 

Here I am, waiting for my mother to have an MRI scan for one of her 
many serious health conditions. To get across the hospital, she needed 
pushing in her wheelchair. The manufacturers name is written, in big 
letters, right down its side. „Karma”! This is her second „Karma” wheel-
chair. The first would contain her now deceased husband when he went 
on his outings. 

Karma, transporting them, transporting me, through endless inaus-
picious lifetimes. Sometimes a wheelchair, sometimes a horse and cart, 
sometimes a fl ea on a dog. 

Always self-serving. What’s in it for me, at anyone else’s expense. 
But then, along came the REAL alternative. Śrīla Prabhupāda opened 

a portal, revealing a world full of what everyone is searching for…. Eternal 
never ending blissful relationships with the most attractive and intel-
ligent Person, Krsna. 

And with Śrīla Prabhupāda came his most trusted and faithful asso-
ciates. Ready to give everything, their every moment. Every endeavour 
being focused on pleasing him, on making him happy. Always trying to 
relieve his anxiety for the conditioned souls, as Lord Caitanya and Lord 
Nityānanda expressed before him. 
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New Vraja-dhāma képében, és énekli el csodálatos bhajanáidban, és köny-
vei lapjaiban. Emellett lelki társaságoddal sokunknak lehetsz lelki apu-
kájuk és nagypapájuk. Igazi példakép vagy. Hála Prabhupádnak és neked, 
úgy érezhetem, hogy örökéletű nagyszüleim vagytok, akik életem végéig 
tudtok vezetni élettapasztalatotokkal, tanításotokkal, útmutatásaitokkal 
és védelmeztek szerető szavaitokkal, egyre közelebb kísérve Krsnához. 
Köszönöm Guru Mahārāja! 

Sokszor olvasom a 95-ben megfogalmazott küldetés nyilatkozatodat, 
és vele együtt felcseng bennem, a guru-pūjā ismert dallama is, hogy „tedd 
a lelki tanítómester lótusszájából származó tanítást eggyé a szíveddel és 
ne vágyj semmi másra” Kérlek, add a kegyed, hogy a bhakták szolgálatában 
felnőjek ahhoz a vágyhoz, ami eggyé válhat a te lelki forradalmi vágyaddal.

Azt kívánom, hogy maradj itt velünk sokáig, mert nagyon szeretünk 
és csak a te földi lélegzeted töltheti meg azt az oxigénpalackot, amivel alá 
tudunk merülni a tudatlanság óceánjába az elesett lelkek megmentéséért.

Guru Mahārāja ki! Jaya! 

Csetlő-botló szolgád,
Bhakta Ferencz Attila

Bhakta Fodor Mátyás
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőség Śrīla Prabhu-
pādának.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek a budapesti templomban. Sokat medi-
tálok a kéréseden az új, fiatal san˙kīrtanos fiúkkal kapcsolatban. 

Most még viszonylag fiatal vagyok (24 éves), ezért a fiatalságomat sze-
retném felajánlani. Ameddig tudom tartani a tempót a mai trendekkel és 
divattal, ami esetlegesen segíthet bevonzani fiatalokat, addig megfeszített 
erőkkel gondolkozom és elmélkedem mindenfelé lehetséges megközelítési 
eszközön. 
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Bhakta Ferencz Attila
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat! Minden dicsőséget Prabhupādának! 
Szívből kívánok neked erre a neves alkalomra örömmel és reménnyel 

teljes boldog születésnapot. Mindennap imádkozom érted és remélem, 
hogy sikeresen megvalósul a Nitya-sevā projekt és ígéretedhez híven még 
20 évvel tovább maradsz velünk, mint ahogy azt eredetileg Krsna tervez-
hette.

Egyre többszőr elgondolkodok azon, hogy miért is születtem meg ide 
magyarnak, Magyarországra és egyre inkább tudatosítom magamban, 
hogy mindez azért, hogy ebben a grandiózus missziódban részt vegyek. 
Most éppen a 30 év Magyarországon könyv van előttem, hogy megfelelő 
inspirációt szerezzek dicsőítésedre. Kedvenc életre motiváló könyvem. 
A legédesebb csípős chutni. A könyv 1987-2017 közötti időszakot öleli fel, 
aminek már mindkét vége történelem. Amikor én fogantam a mai testem-
ben, te pont akkor tértél vissza az országba, hogy elhozd a magyaroknak 
Śrīla Prabhupāda örökségét. Amíg én ebben a röpke három évtizedben fiú 
testből férfi testbe formálódtam és céltalan létvergődéseimet folytattam 
iskolák, és tapasztalatok gyűjtése cím alatt, addig te lefektetted az igazi 
kultúra alapjait, és transzcendentális kertészként bhakti magokat ültet-
tél megszámlálhatatlan emberi szívbe megteremtve ezzel hosszútávra 
a Magyarországi Krsna tudatot.

Talán második vagy harmadik találkozásunk alkalmával, amikor kér-
dezted, hogy hány éves vagyok, és válaszom után mondtad, hogy ennyi 
évet vesztegettem el, azonnal megéreztem szavaidnak kemény súlyát. 
Kedves Guru Mahārāja ennyi idő alatt te egy személyben annyi munkát 
vittél sikerre, amennyit önös érdekű emberek tucatnyi életük alatt se 
tudtak volna. Olyan vagy, mint a szenthely. Nem lehet megmérni, hatá-
raid nem lehet megbecsülni. Precíz tábornokunk vagy ebben a kiélezett 
csatában Kali seregei ellen, egyetlen nyelvünket beszélő Swámink, akinek 
lótusszájából szép az igaz, ugyanakkor egyetlen érzékeny írónk vagy, aki 
hanggal fest, s Rādhā-Krsna szerelmes szívdallamait szedi kottába nekünk 
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Guru Mahārāja, as Śrīla Prabhupāda’s glories become more and more 
evident over the course of time, so also do yours. Time reveals all. The 
decades, years, months, weeks, days, hours, no minute being wasted. 
While fools like me „need a break” after some „exertion”, we watch on in 
amazement as you increase the pace. Year by year, your urgency seems to 
increase, in inverse relationship to the health of your body.

Thank you, Guru Mahārāja. You are so kind to us. You know the joy 
of full surrender, and still tolerate my messing around on the fringe of 
Bhakti. You always encourage us to jump in. Witnessing your activities…. 
The kīrtans! Writing! Dressing Rādhā-Śyāma and Rādhā-Dāmodara! Man-
ifesting New Vraja-dhāma! Associating with your Godbrothers! Cooking! 
Vlogs! Training young devotees! Joking with us…. I must admit, you really 
make the water look good, Guru Mahārāja!

Please bless us with the intelligence to jump in. 
All glories to you, Guru Mahārāja. 
Thank you so much. 

Your servant, 
Devaprastha Dāsa 
Somogyvamos, Hungary

Devarsi Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances, all glories to you and your life of 
selfl ess service. All glories to Śrīla Prabhupāda.

I am searching for thoughts or words or feelings to off er this auspicious 
day. But I have nothing but broken rice within me, what more can I say. 
Does a dumb man dare to address a poet, or a fool approach a scholar, if 
devotion was a currency, why give a billionaire a dollar.

One might consider to do these things, if blinded by one’s love, so 
please forgive my heart’s audacity, and this off ering derived thereof. 
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Please forgive all my mistakes and off enses that I make on a regular 
basis and give me your blessings that I can become a genuine devotee 
and one of your true representatives.

Your servant,
Devakī Devī Dāsī
ISKCON-London

Devaprastha Dāsa
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your divine grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda. 

Here I am, waiting for my mother to have an MRI scan for one of her 
many serious health conditions. To get across the hospital, she needed 
pushing in her wheelchair. The manufacturers name is written, in big 
letters, right down its side. „Karma”! This is her second „Karma” wheel-
chair. The first would contain her now deceased husband when he went 
on his outings. 

Karma, transporting them, transporting me, through endless inaus-
picious lifetimes. Sometimes a wheelchair, sometimes a horse and cart, 
sometimes a fl ea on a dog. 

Always self-serving. What’s in it for me, at anyone else’s expense. 
But then, along came the REAL alternative. Śrīla Prabhupāda opened 

a portal, revealing a world full of what everyone is searching for…. Eternal 
never ending blissful relationships with the most attractive and intel-
ligent Person, Krsna. 

And with Śrīla Prabhupāda came his most trusted and faithful asso-
ciates. Ready to give everything, their every moment. Every endeavour 
being focused on pleasing him, on making him happy. Always trying to 
relieve his anxiety for the conditioned souls, as Lord Caitanya and Lord 
Nityānanda expressed before him. 
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New Vraja-dhāma képében, és énekli el csodálatos bhajanáidban, és köny-
vei lapjaiban. Emellett lelki társaságoddal sokunknak lehetsz lelki apu-
kájuk és nagypapájuk. Igazi példakép vagy. Hála Prabhupádnak és neked, 
úgy érezhetem, hogy örökéletű nagyszüleim vagytok, akik életem végéig 
tudtok vezetni élettapasztalatotokkal, tanításotokkal, útmutatásaitokkal 
és védelmeztek szerető szavaitokkal, egyre közelebb kísérve Krsnához. 
Köszönöm Guru Mahārāja! 

Sokszor olvasom a 95-ben megfogalmazott küldetés nyilatkozatodat, 
és vele együtt felcseng bennem, a guru-pūjā ismert dallama is, hogy „tedd 
a lelki tanítómester lótusszájából származó tanítást eggyé a szíveddel és 
ne vágyj semmi másra” Kérlek, add a kegyed, hogy a bhakták szolgálatában 
felnőjek ahhoz a vágyhoz, ami eggyé válhat a te lelki forradalmi vágyaddal.

Azt kívánom, hogy maradj itt velünk sokáig, mert nagyon szeretünk 
és csak a te földi lélegzeted töltheti meg azt az oxigénpalackot, amivel alá 
tudunk merülni a tudatlanság óceánjába az elesett lelkek megmentéséért.

Guru Mahārāja ki! Jaya! 

Csetlő-botló szolgád,
Bhakta Ferencz Attila

Bhakta Fodor Mátyás
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőség Śrīla Prabhu-
pādának.

Nagyon örülök, hogy itt lehetek a budapesti templomban. Sokat medi-
tálok a kéréseden az új, fiatal san˙kīrtanos fiúkkal kapcsolatban. 

Most még viszonylag fiatal vagyok (24 éves), ezért a fiatalságomat sze-
retném felajánlani. Ameddig tudom tartani a tempót a mai trendekkel és 
divattal, ami esetlegesen segíthet bevonzani fiatalokat, addig megfeszített 
erőkkel gondolkozom és elmélkedem mindenfelé lehetséges megközelítési 
eszközön. 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 50 of 244 - Pages(98, 111) 2019. 05. 13.   6:27



112

Szeretném neked megköszönni, hogy ilyen sok lehetőséget biztosí-
tasz a prédikálásra. San˙kīrtana, harināma, Govinda Klub és rengeteg más 
program, ami kifejezetten a fiatalokat célozza. Nagyon nagy segítség ez 
egy olyan társadalomban ahol a család intézménye és a gyereknevelés 
teljesen eltorzult. 

A régi barátaim közül a legtöbben vagy depressziósak vagy az őrület 
határán vannak, vagy annyira elmerülnek az egyetemi okítás és karrier 
építés területén, hogy nem képesek igazi távlatokban gondolkozni. Én is 
most ott lennék valamelyik kategóriában, ha Prabhupāda és te nem nyúj-
tasz segítő kezet nekem. Ott lennék a süllyesztőben a többiekkel együtt.

Minden erőmmel azon vagyok, hogy amit kaptam azt mások is meg-
kaphassák. A karmīk élete teljesen esélytelen és nagyon szomorú sors vár 
mindegyikőjükre. 

Aki készen áll, hogy végre abbahagyja a haszontalan körök futását azok-
nak próbálkozom segíteni. Amikor csak tudom, próbálom arra ösztönözni 
a fiatalokat, hogy ameddig nem túl késő kezdjenek bele a brahmacārī 
életbe. Minden fiúnak részt kellene vennie egy ilyen képzésben legalább 
egy pár éven keresztül. 

Szilárdan hiszek benne, hogy a budapesti āśrama hamarosan új erőre 
kap. Látszik kibontakozni egy nagyon jó csapat. 

Egy másik nagy vágyam a fiatalok behúzása mellett a megtartásuk. 
Sokan jönnek ugyan, de sajnos elég sokan is mennek az utóbbi időben. 
Szeretnék egy olyan brahmacārī közösséget ahova sorban állnak az új 
csatlakozók és ahol a meglévő embereknek eszük ágában sincs menni. 

Nagyon reménykedem benne, hogy egyszer eljön a nap, amikor a fiata-
lok az egyetemi oktatás előtt elengedhetetlennek látják majd a bramachari 
élet fontosságát.

Szolgád,
Bhakta Fodor Mátyás
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Wishing you a very happy Vyāsa-pūjā on this most-wonderful occasion 
of your 70th Appearance Day.

We are very fortunate to have you in our lives. This past year, you have 
continued to serve the mission of ISKCON to your fullest, following the 
instructions of your dear spiritual master with pure love, astuteness, 
conviction and faith. Not only this but with your relentless compassion, 
enthusiasm and forward-thinking intelligence, you look for more and 
more innovative ways to reach out to the fallen conditioned souls and 
show them the path of Krsna Consciousness – the path that you have 
helped others walk for decades and the path that leads to a beautiful 
eternal life filled with pure devotional service to the Divine Couple. 

Guru Mahārāja, you are the perfect example of a disciple and how to 
serve one’s spiritual master with unconditional pure love, sacrifice and 
endeavour. I am yet to even reach the minimum qualification to be a wor-
thy disciple of yours. However, I’m grateful that you still accepted me. 
That is your causeless compassion and mercy. And I pray I can dedicate 
the rest of this life to following your teachings at a deep level – everything 
from the way I conduct myself as a person, to serving the devotees, to 
serving Śrīla Prabhupāda’s mission, to serving the Deities. You have given 
us the complete system so we can mould our lives in such a way that we 
can be Krsna Conscious always.

I am a dull-minded person and I do not have the proper realisations 
to fully appreciate and glorify you due to my many anartha’s. So instead, 
I request your blessings that you instil in my stone-like heart a drop of 
the mood of loving devotional service you have for Śrīla Prabhupāda’s 
pleasure. Without your continued compassion and mercy, I cannot do 
anything and I will continue to struggle and give in to this material world. 

You are wonderful Guru Mahārāja. It is my great fortune to have you 
as my spiritual master. The greatest fortune. Praying that I can render 
service to you with all my heart and take your shelter eternally. Praying 
I can instil the culture, devotional mood, etiquette, and spiritual practices 
that you imbibe through your pure example. Through this, in a mood 
of determination, perhaps one day I can rise to the platform of Krsna 
Consciousness.
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nagy, mint amilyen erőteljes a jelenléte volt. Ezt a jelenlétet mindan-
nyian éreztük a közelében. A hiány még nem akar bennem csökkenni; 
mégis bizakodom, hogy egyszer, a segítségeddel, elapadnak a könnyeim, 
és újult erővel, egy másik mederben folytathatom az életem. Ez csak a te 
segítségeddel lesz lehetséges. Köszönök mindent!

Bhaktin Göde Klára 

Goloka
Kedves Mahārāja!

Nagyon boldog születésnapot kívánok neked! 
Te Krsna nagy bhaktája vagy! Olyan szépen prédikálsz, hogy sok ember 

hallgat rád és vesz könyvet tőled. Szeretném megköszönni neked, hogy 
a szüleim bhakták lettek és így én is az lehetek! 

Nagyon szépek a mūrtijaid, mert szereted Őket. A bhaktákat is szereted 
és érzem, hogy engem is és én is téged!

Szeretnék elmondani neked egy történetet. Egyik nap az iskola kertjé-
ben játszottunk és kezdett jönni felénk egy felhőnek az árnyéka a földön. 
A lányokkal azt találtuk ki, hogy az árnyék úgy közeledik felénk, mint 
a halál. Amikor a felhő teljesen eltakarta a Napot minden olyan sötét 
lett, de egy kis idő után, elkezdett a napfény jönni felénk és újra világos 
lett. Arra pedig azt találtuk ki, hogy a napfény egy új életet adott nekünk. 
Ugyanígy amikor megszületünk, a sötétségben vagyunk, de amikor egy 
ilyen nagy személy, mint te, megjelensz, akkor az életünk napfénybe borul. 

A Hare Krsna mantrával is ugyanez van, ha nem japázunk, akkor sötét-
ség lepi el a szívünket, de ha japázunk, akkor fénybe borul a szívünk. 
Kedves Mahārāja, kérlek, add az áldásodat, hogy szeressek japázni!

Szolgád,
Goloka

113 

Bhakta Freiser Tamás
Kedves Sivarāma Svāmī Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretném kifejezni feléd a hálámat és felajánlani a szolgálataimat.
Szeretném irányításod alatt komolyan, fegyelmezetten gyakorolni 

Krsna tudatott.
Meghallani a rám vonatkozó utasításokat, értelmezni és követni.
A közvetlen szolgálatodban megfontoltabban, nyugodtabban részt 

vállalni.
Utólag látom a szenvedélyből, kapkodásból származó hibákat, mégis 

újra és újra belerohanok ilyen helyzetekbe, remélem a jóság minőségének 
megvalósítása segít ezen. 

Fel-le cibál ez a kötél amihez hozzá kötöttem magam.
Lelkes vagyok a varnámból adódó elsődleges szolgálatomban növelni 

az eddigieket.
Sokszor meditálok rajtad, hogy milyen lenne ha itt lennél és látnál. 

(Fognád a fejed.) Ez inspirál, hogy emeljem a minőséget. A külső aspek-
tusokban és az odaadásban is.

A kegyedből napról napra, nő a hitem. 
Komolyabban tanulmányozom napi rendszerességgel a kötőerők-

ről szóló előadássorozatod, valamint a 21. tulajdonságot és próbálom 
a bhakták kegyéből gyakorlatba ültetni.

Jó egészséget kívánok neked.
Magyar yātrā – kī! Jaya!
Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja kī! Jaya!

Szolgád,
Bhakta Freiser Tamás
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Szeretném neked megköszönni, hogy ilyen sok lehetőséget biztosí-
tasz a prédikálásra. San˙kīrtana, harināma, Govinda Klub és rengeteg más 
program, ami kifejezetten a fiatalokat célozza. Nagyon nagy segítség ez 
egy olyan társadalomban ahol a család intézménye és a gyereknevelés 
teljesen eltorzult. 

A régi barátaim közül a legtöbben vagy depressziósak vagy az őrület 
határán vannak, vagy annyira elmerülnek az egyetemi okítás és karrier 
építés területén, hogy nem képesek igazi távlatokban gondolkozni. Én is 
most ott lennék valamelyik kategóriában, ha Prabhupāda és te nem nyúj-
tasz segítő kezet nekem. Ott lennék a süllyesztőben a többiekkel együtt.

Minden erőmmel azon vagyok, hogy amit kaptam azt mások is meg-
kaphassák. A karmīk élete teljesen esélytelen és nagyon szomorú sors vár 
mindegyikőjükre. 

Aki készen áll, hogy végre abbahagyja a haszontalan körök futását azok-
nak próbálkozom segíteni. Amikor csak tudom, próbálom arra ösztönözni 
a fiatalokat, hogy ameddig nem túl késő kezdjenek bele a brahmacārī 
életbe. Minden fiúnak részt kellene vennie egy ilyen képzésben legalább 
egy pár éven keresztül. 

Szilárdan hiszek benne, hogy a budapesti āśrama hamarosan új erőre 
kap. Látszik kibontakozni egy nagyon jó csapat. 

Egy másik nagy vágyam a fiatalok behúzása mellett a megtartásuk. 
Sokan jönnek ugyan, de sajnos elég sokan is mennek az utóbbi időben. 
Szeretnék egy olyan brahmacārī közösséget ahova sorban állnak az új 
csatlakozók és ahol a meglévő embereknek eszük ágában sincs menni. 

Nagyon reménykedem benne, hogy egyszer eljön a nap, amikor a fiata-
lok az egyetemi oktatás előtt elengedhetetlennek látják majd a bramachari 
élet fontosságát.

Szolgád,
Bhakta Fodor Mátyás

97 

Wishing you a very happy Vyāsa-pūjā on this most-wonderful occasion 
of your 70th Appearance Day.

We are very fortunate to have you in our lives. This past year, you have 
continued to serve the mission of ISKCON to your fullest, following the 
instructions of your dear spiritual master with pure love, astuteness, 
conviction and faith. Not only this but with your relentless compassion, 
enthusiasm and forward-thinking intelligence, you look for more and 
more innovative ways to reach out to the fallen conditioned souls and 
show them the path of Krsna Consciousness – the path that you have 
helped others walk for decades and the path that leads to a beautiful 
eternal life filled with pure devotional service to the Divine Couple. 

Guru Mahārāja, you are the perfect example of a disciple and how to 
serve one’s spiritual master with unconditional pure love, sacrifice and 
endeavour. I am yet to even reach the minimum qualification to be a wor-
thy disciple of yours. However, I’m grateful that you still accepted me. 
That is your causeless compassion and mercy. And I pray I can dedicate 
the rest of this life to following your teachings at a deep level – everything 
from the way I conduct myself as a person, to serving the devotees, to 
serving Śrīla Prabhupāda’s mission, to serving the Deities. You have given 
us the complete system so we can mould our lives in such a way that we 
can be Krsna Conscious always.

I am a dull-minded person and I do not have the proper realisations 
to fully appreciate and glorify you due to my many anartha’s. So instead, 
I request your blessings that you instil in my stone-like heart a drop of 
the mood of loving devotional service you have for Śrīla Prabhupāda’s 
pleasure. Without your continued compassion and mercy, I cannot do 
anything and I will continue to struggle and give in to this material world. 

You are wonderful Guru Mahārāja. It is my great fortune to have you 
as my spiritual master. The greatest fortune. Praying that I can render 
service to you with all my heart and take your shelter eternally. Praying 
I can instil the culture, devotional mood, etiquette, and spiritual practices 
that you imbibe through your pure example. Through this, in a mood 
of determination, perhaps one day I can rise to the platform of Krsna 
Consciousness.
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nagy, mint amilyen erőteljes a jelenléte volt. Ezt a jelenlétet mindan-
nyian éreztük a közelében. A hiány még nem akar bennem csökkenni; 
mégis bizakodom, hogy egyszer, a segítségeddel, elapadnak a könnyeim, 
és újult erővel, egy másik mederben folytathatom az életem. Ez csak a te 
segítségeddel lesz lehetséges. Köszönök mindent!

Bhaktin Göde Klára 

Goloka
Kedves Mahārāja!

Nagyon boldog születésnapot kívánok neked! 
Te Krsna nagy bhaktája vagy! Olyan szépen prédikálsz, hogy sok ember 

hallgat rád és vesz könyvet tőled. Szeretném megköszönni neked, hogy 
a szüleim bhakták lettek és így én is az lehetek! 

Nagyon szépek a mūrtijaid, mert szereted Őket. A bhaktákat is szereted 
és érzem, hogy engem is és én is téged!

Szeretnék elmondani neked egy történetet. Egyik nap az iskola kertjé-
ben játszottunk és kezdett jönni felénk egy felhőnek az árnyéka a földön. 
A lányokkal azt találtuk ki, hogy az árnyék úgy közeledik felénk, mint 
a halál. Amikor a felhő teljesen eltakarta a Napot minden olyan sötét 
lett, de egy kis idő után, elkezdett a napfény jönni felénk és újra világos 
lett. Arra pedig azt találtuk ki, hogy a napfény egy új életet adott nekünk. 
Ugyanígy amikor megszületünk, a sötétségben vagyunk, de amikor egy 
ilyen nagy személy, mint te, megjelensz, akkor az életünk napfénybe borul. 

A Hare Krsna mantrával is ugyanez van, ha nem japázunk, akkor sötét-
ség lepi el a szívünket, de ha japázunk, akkor fénybe borul a szívünk. 
Kedves Mahārāja, kérlek, add az áldásodat, hogy szeressek japázni!

Szolgád,
Goloka

113 

Bhakta Freiser Tamás
Kedves Sivarāma Svāmī Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretném kifejezni feléd a hálámat és felajánlani a szolgálataimat.
Szeretném irányításod alatt komolyan, fegyelmezetten gyakorolni 

Krsna tudatott.
Meghallani a rám vonatkozó utasításokat, értelmezni és követni.
A közvetlen szolgálatodban megfontoltabban, nyugodtabban részt 

vállalni.
Utólag látom a szenvedélyből, kapkodásból származó hibákat, mégis 

újra és újra belerohanok ilyen helyzetekbe, remélem a jóság minőségének 
megvalósítása segít ezen. 

Fel-le cibál ez a kötél amihez hozzá kötöttem magam.
Lelkes vagyok a varnámból adódó elsődleges szolgálatomban növelni 

az eddigieket.
Sokszor meditálok rajtad, hogy milyen lenne ha itt lennél és látnál. 

(Fognád a fejed.) Ez inspirál, hogy emeljem a minőséget. A külső aspek-
tusokban és az odaadásban is.

A kegyedből napról napra, nő a hitem. 
Komolyabban tanulmányozom napi rendszerességgel a kötőerők-

ről szóló előadássorozatod, valamint a 21. tulajdonságot és próbálom 
a bhakták kegyéből gyakorlatba ültetni.

Jó egészséget kívánok neked.
Magyar yātrā – kī! Jaya!
Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja kī! Jaya!

Szolgád,
Bhakta Freiser Tamás
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Bhaktin Fröschl Anna
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Néhány évvel ezelőtt a nővérem beköltözött a budapesti templomba. 
Akkor még sejtelmem sem volt róla, hogy pár év múlva én is követem 
a példáját. Most pedig együtt mehetünk ki osztani a könyveket. Azokat 
a könyveket, amelyek közül egyet Sa nātanī elolvasott akkor, és az élete 
elkezdett teljesen megváltozni…magával rántva engem is. Így történt, hogy 
újból közös lett az otthonunk, de ezúttal egy valódi otthon, Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙ga menedékében.

A szívem hálával van tele, amikor rád gondolok Mahārāja. Elképzelni 
sem tudom, hány embernek változtatod meg az életét naponta, akik idővel 
csatlakoznak majd, akár a testvérükkel együtt. 

Szeretném megköszönni neked mindazt az erőfeszítést és odaadást, 
amit mindannyiunkért tettél és teszel minden egyes nap. Köszönöm a sze-
mélyességedet, a mosolyodat, ahogyan hazavártál minket a maraton alatt. 
Mindig volt hozzánk egy biztató szavad, ha nehéz napunk is volt, vagy ha 
épp sírva érkeztünk meg, kedvesen megnevettettél. Hálás vagyok min-
den percért, amit a közeledben tölthetek és láthatom azt a szeretetet és 
gondoskodást, amivel a bhakták felé fordulsz. 

Köszönöm, hogy a te kegyedből itt lehetek a bhakták társaságában és 
szolgálatot ajánlhatok Gaura-Nitāinak.

Még fel sem tudom fogni igazán, milyen szerencsében van részem, 
hogy szolgálhatom ezt a mozgalmat, ami oly nagyon kedves Śrīla Prabhu-
pādának és neked. Imádkozom érte, hogy egy napon megértsem, és tiszta 
szívű szolgává válhassak.

Szolgád, 
Bhaktin Fröschl Anna

127 

Bhaktin Göde Klára
„A tanítványt dícsérve a tanító az, akit igazából a dícséret megillet”

Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatom. Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!
Első alkalommal írok neked e számunkra legszerencsésebb napon, ezért 

először az elmult 25 év alatt – ennyi ideje ismerjük egymást – a tőled 
kapott sok-sok kegyet, kedvességet, szeretetet szeretném megköszönni.

A rengeteg segítség közül is szeretném kiemelni az egy évvel ezelőtti 
Vyāsa-pūjā nap, az ünnepség előtti és utáni napok történései alatt nyujtott 
támogatásodat. Ekkor távozott – rövid földi élet, minössze 51 év után – 
anyagi testéből tanítványod és az én férjem Arjuna-Krsna Dāsa. A segítsé-
ged nélkül én biztosan nem tudtam volna végig csinálni az akkori esemé-
nyeket, mint ahogy az elmúlt egy év szenvedését is egyedül a te jelenléted 
az életemben, ami enyhítette.

Hogy Arjunával mennyire kegyes voltál, azt a távozása („az utolsó 
vizsga”) bizonyította. Teljesen tiszta tudatban (ami azért különös, mert 
az orvosok szerint agyhártya és agyvelőgyulladásban, kómás állapotban 
volt), ülve, szemében a félelem vagy zavarodottság legkisebb jele nélkül, 
minden a halált megelőző előjelek nélkül, mosolyogva, nekem úgy tűnt 
egyszerűen a saját akaratából, a fejtetőn át távozott.

Meg vagyok győződve, hogy ez csak miattad sikerülhetett ilyen nagy-
szerűen. Végig velünk voltál, naponta üzentél, telefonáltál, imádkoztál. 
Egyedül miattad volt lehetséges, hogy legalább halálában, a hamvai vis-
szatérhettek az általa oly nagyon szeretett Krsna-völgybe, ami élete célja 
és értelme volt. Krsna-völgy jelentett számára mindent; az erejét, idejét, 
pénzét, egészségét, házasságát adta, hogy felépüljön, soha máshova nem 
akart menni, semmi más nem érdekelte. Meggyőződése volt, hogy ez az 
Univerzum legszentebb helye. Ez a legszentebb hely a te tiszta vágyad 
miatt nyilvánulhatott meg, a te lelkesedésed volt az, ami másokat inspirált. 
Valójában elképzelni sem tudjuk, hogy mit adtál nekünk.

Bár eltelt egy év, a hiány, amit Arjuna hátrahagyott bennem, olyan 
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a szent név gyakorlására irányítod. Köszönöm hogy csodálatos bhajanád 
hallgatásával felvidítod lelkünket! Köszönöm hogy vagy nekünk és remé-
lem még nagyon sokszor ott ülhetünk lótusz lábaidnál és csodálhatjuk 
a bölcs gondolataidat!

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Gerencsér József 

Girirāja-krpa Dāsa and his family
Dear Śivarāma Mahārāja,

Please accept our humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to you! 

On your Vyāsa-pūjā day, we would like to thank you very much for your 
wonderful example of dedication in preaching Lord Caitanya’s message, 
serving Śrīla Prabhupāda and guiding us in spiritual life. It’s amazing to see 
how you place your spiritual master’s desire to a very first place in your 
life and off er all your time, health and comfort for Rādhā-Śyāmasundara’s 
satisfaction. 

Your servants,
Girirāja-krpa Dāsa
Kālaka-mani Devī Dāsī 
Govardhana

115 

Bhaktin Füzes Orsolya
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkamából! 

Szavakkal nem lehet kifejezni azt a hálát, köszönetet, ahogy 
a magyar-yātrāt létrehoztad, vezeted és mind ennek a csodának a részese 
lehetek. Hatalmas szereteted és elkötelezettséged által sok emberhez eljut 
a Krsna-tudat, ami további inspirációt ad a fejlődésre. 

Szerencsésnek tartom magam, hogy Śrīla Prabhupāda és a te könyvei-
den keresztül tanulhatok. Hálám jeléül igyekszem felelősségteljesen szol-
gálni, abban a kevés időben amit vállalni tudok. Csak reménykedem, hogy 
még sokáig a közeledben lehetek, mert csak a te kegyedből fejlődhetünk. 

Jelentéktelen szolgád, 
Bhaktin Füzes Orsolya

Gāndharvikā Prema Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Boldog születésnapot, Mahārāja!
Ha kívánhatok neked valamit, akkor én azt kívánom, hogy legyen még 

sok-sok születésnapod ebben a világban. Lehet, hogy a te korodban már 
nem annyira örül az ember a születésnapoknak, mert egyre nagyobb súly-
ként nehezednek rád az elmúlt évek, de neked itt van Rādhe-Śyāma, akik 
ellensúlyozhatják ezt a terhet. Én bízom abban, hogy ellensúlyozzák, mert 
nekünk azért még elég nagy szükségünk van rád itt. Nekem legalább is 
biztos.
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a szent név gyakorlására irányítod. Köszönöm hogy csodálatos bhajanád 
hallgatásával felvidítod lelkünket! Köszönöm hogy vagy nekünk és remé-
lem még nagyon sokszor ott ülhetünk lótusz lábaidnál és csodálhatjuk 
a bölcs gondolataidat!

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Gerencsér József 

Girirāja-krpa Dāsa and his family
Dear Śivarāma Mahārāja,

Please accept our humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to you! 

On your Vyāsa-pūjā day, we would like to thank you very much for your 
wonderful example of dedication in preaching Lord Caitanya’s message, 
serving Śrīla Prabhupāda and guiding us in spiritual life. It’s amazing to see 
how you place your spiritual master’s desire to a very first place in your 
life and off er all your time, health and comfort for Rādhā-Śyāmasundara’s 
satisfaction. 

Your servants,
Girirāja-krpa Dāsa
Kālaka-mani Devī Dāsī 
Govardhana

115 

Bhaktin Füzes Orsolya
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkamából! 

Szavakkal nem lehet kifejezni azt a hálát, köszönetet, ahogy 
a magyar-yātrāt létrehoztad, vezeted és mind ennek a csodának a részese 
lehetek. Hatalmas szereteted és elkötelezettséged által sok emberhez eljut 
a Krsna-tudat, ami további inspirációt ad a fejlődésre. 

Szerencsésnek tartom magam, hogy Śrīla Prabhupāda és a te könyvei-
den keresztül tanulhatok. Hálám jeléül igyekszem felelősségteljesen szol-
gálni, abban a kevés időben amit vállalni tudok. Csak reménykedem, hogy 
még sokáig a közeledben lehetek, mert csak a te kegyedből fejlődhetünk. 

Jelentéktelen szolgád, 
Bhaktin Füzes Orsolya

Gāndharvikā Prema Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Boldog születésnapot, Mahārāja!
Ha kívánhatok neked valamit, akkor én azt kívánom, hogy legyen még 

sok-sok születésnapod ebben a világban. Lehet, hogy a te korodban már 
nem annyira örül az ember a születésnapoknak, mert egyre nagyobb súly-
ként nehezednek rád az elmúlt évek, de neked itt van Rādhe-Śyāma, akik 
ellensúlyozhatják ezt a terhet. Én bízom abban, hogy ellensúlyozzák, mert 
nekünk azért még elég nagy szükségünk van rád itt. Nekem legalább is 
biztos.
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Köszönök minden figyelmességet, és kedvességet, amit kapok tőled 
annak ellenére, hogy még semmi jelentőset nem sikerült letennem az 
asztalra. De egyszer nagyon remélem, hogy érdemessé válok a kegyedre, 
és hogy még megéred azt a napot.

Sok boldog szülinapot, Mahārāja!

Szolgád, 
Gāndharvikā Prema Devī Dāsī

Gaura-kīrtana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget Śrī Gurunak és Gaurān˙gának!

Lelki Apámnak

Nem tudom most leírni, amit írnom kéne,
A szeretet nem egy könnyen érthető dolog, 
Árnyalja oly sok elképzelés,
Kapni akkor lehet, ha igazán adod.

Érteni és érezni, csak e világban 
Sosem ugyanaz,
Majd a lelki világban a Mindenkit Vonzó mutatja meg,
Mi az eredeti, mi az igaz.

Épp ezért. itt apának és fiúnak lenni
Sem egy könnyű feladat,
Ha csak tékozlom a családi vagyont,
Az igaz szeretetedből semmi nem marad.
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tanítvánnyá váltatok. Az őszinte követés miatt pedig képesek voltatok 
megérteni a lélekről és Istenről szóló tudományt és így ti magatok is 
igazságot látóvá lettetek. Követtétek őt az első perctől fogva, mindent 
feladva, mindent az ő vágyai alá rendelve. Követtétek őt, és követitek 
mind a mai napig a forradalmában, amelyet a feltételekhez kötött lelkek 
felszabadításáért indított.

A hangulat nem változott. Egy másodpercet sem vesztegettetek, csak 
mentek töretlenül, fáradhatatlanul előre már több évtizede. A tűz, ami 
bennetek lángol átragad mindenkire, akivel kapcsolatba kerültök, ám ez 
a tűz éget. Fölégeti a ragaszkodásokat az anyagi élet iránt. Éget és fáj. Fáj 
annak, aki még nem akarja elengedni azokat. Van, aki elmenekül, mert 
nem bírja elviselni a hőséget, a fájdalmat, és van, aki a marad, ám inkább 
sebeit borogatja a kényelem hűsítő kenőcsével.

Én sem menekülni, sem pedig biztos távolról követni nem akarlak tite-
ket. Hadd harcoljak oldalatokon! Hadd áldozzam minden ragaszkodásom 
a forradalmatok tüzébe és váljak én magam is tűzzé, hogy többé már ne 
égessen az és kelljen menekülnöm előle, hanem váljon a lényemmé és ne 
tudjak szabadulni tőle!

Szalmaszálat veszek a fogam közé, s újra meg újra azért imádkozom, 
hogy születésről születésre por lehessek lótuszlábadon!

Szolgáid törekvő szolgája, 
Gaurasundara Krpāmoya Dāsa

Bhakta Gerencsér József
Kedves Guru Mahārāja!
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked! 

Köszönöm hogy megismerhettelek! Köszönöm hogy a mindennapi 
megpróbáltatásokat a te bölcs tanításaiddal könnyebben át tudjuk vészelni! 
köszönöm hogy könyveid olvasásával lelkünket frissíted, gondolatainkat 
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Mindenem megvan, és mindent neked köszönhetek! Vannak csodálatos 
mūrtik, akiket szolgálhatok, csodálatos templomokban; olvashatom – és 
oszthatom az embereknek – Śrīla Prabhupāda csodálatos, transzcenden-
tális könyveit; prasādát tisztelhetek és oszthatok a rászorulóknak; van egy 
csodálatos farm, ahol megnyugvást találhatok időről időre a város hangos 
forgataga után; vannak csodálatos oktatási intézményeink, ahol valódi 
tudományokat sajátíthatok el, és vannak csodálatos bhakták, akikkel nap 
mint nap együtt lehetek és dicsőíthetem Krsna szent neveit. Mindenem 
megvan, és mindent neked köszönhetek!

Egy valami azonban hiányzik és bár ezt is odaadtad, mégsem tudtam 
elfogadni, mégsem tudtam élni vele, magamévá tenni. Nincs meg az a lel-
kesedés, az a forradalmi hangulat, amelyben ti követtétek a lelki tanító-
mestereteket, Śrīla Prabhupādát. 

Talán túl elkényelmesedtem, talán mivel mindenem megvan, min-
dent magától értetődőnek veszek. Hiszen itt vannak, járnak nekem ezek 
a dolgok. Vagy mégsem? Van-e jogom használni őket, ha nincs hozzájuk 
képesítésem? Ha nem tudom értékelni őket igazán? Nem hiszem. Ha nem 
tudom magamévá tenni a hangulatodat – kiszen a képesítés a hangulat 
maga –, ha nem tudom feláldozni minden kényelmemet azért, hogy téged 
elégedetté tegyelek, úgy ahogyan ti tettétek ezt, hogy Śrīla Prabhupādát 
elégedetté tegyétek, azt hiszem nincsen jogom arra, hogy ezeket a csodá-
kat – amik a kegyedből rendelkezésemre állnak – használjam.

A Katha-upanisadban (1.2.7) Yama így tanítja Naciketát:

śravanayāpi bahubhir yo na labhyah
śrnvanto ’pi bahavo yam˙ na vidyuh

āścaryo vaktā kuśalo ’sya labdhā
āścaryo ’sya jñātā kuśalānuśistah

Sokan nem hallhatnak a lélekről, ám azok közül, akik képesek hallani, 
csak nagyon kevesek értik meg azt, mivel nagyon nehéz egy olyan gurut 
találni, aki valóban látja az igazságot. Csupán azok, akik követik az ő taní-
tását, érthetik meg az igazságot, és lehetnek szakértői az Istenről szóló 
tudománynak. Az ilyen tanítványok ugyancsak ritkák.

Ti követtétek Śrīla Prabhupādát, az igazságot látó gurut, és tökéletes 
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Vigyáznom kell hát arra, 
Amit, te is apádtól kaptál, és odaadtál nekem,
Így lehetek valódi fiad
És így végre apaként bánhatsz velem.

Nem tudom most leírni, amit írnom kéne,
A szeretet nem egy könnyen érthető dolog, 
Árnyalja oly sok elképzelés,
Kapni akkor lehet csak, ha igazán adod.

Jelentéktelen szolgád:
Gaura-kīrtana Dāsa

Gaura Krsna Dāsa és családja
Kedves Guru Mahārāja,
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Hét hónapja élünk Māyāpurban, s az itteni kiegyensúlyozott lelki atmo-
szféra felerősíti a bhakták elmélkedő, a lelkiségben elmerülő hangulatát. 
Így végre alkalmam nyílt arra, hogy mélyen rólad meditáljak, időt szen-
teljek arra, hogy magamban a kiválóságodat dicsőítsem, s végeláthatat-
lanul soroljam mindazon tetteidet melyekkel az emberek lelki tudatukra 
ébredését segíted. 

Azt hiszem, hogy első szinten mindenkivel megérteted, hogy 
„Semmi haszna egy hosszabb életnek, melyet tapasztalatlanul elvesz-

tegetünk ezen a világon. Egy teljesen tudatos pillanat többet ér, mert 
segítségével elindulhatunk a legfelsőbb cél keresésének útján.” (SB.2.1.12.)

Aztán pedig lehetőséget adsz arra, hogy az életük és tetteik végre Krsna 
szolgálata felé forduljanak. Senki sem tud ennél értékesebb ajándékot 
adni.

Tanításaidból megértettem, hogy ne akarjak semmi olyan dolgot tenni, 
amely nem az odaadás és a szeretet folytonos növekedését szolgálja, hogy 
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ne vonzzon az a tudás, és műveltség, mely tagadja, hogy az Úr és az egyéni 
lelkek mindig megőrzik transzcendentális egyéniségüket az örök kedvte-
léseikben, hogy ne vágyjak a nyolcfokú jóga bármely elemének gyakor-
lására, hiszen nincs benne hely az Úr Krsna szolgálata örömének, az Ő 
kedvtelései állandó hallgatásának, s szent neve 24 órán keresztül történő 
éneklésének, s hogy kizárólag arra vágyjak, hogy szüntelen, megszakítat-
lan és bizalmas szolgálatot végezhessek a transzcendentális isteni párnak, 
Śrī Srī Rādhā-Śyāmasundarának a te irányításod alatt a nap minden órá-
jában. (Śrīla Bhaktivinoda Thākura, Śrī Śrī Sva-niyama-dvadaśakam 3. és 
Rūpa Gosvāmī Upadeśāmrta 8. alapján.)

Tavaly novemberében Māyāpurba érkeztél. Ahogy tudtad, megláto-
gattad Śrī Śrī Rādhā-Mādhavát, Śrī Śrī Pañca-tattvát, Nrsim˙hadevát és 
Śrīla Prabhupādát. A templom hátsó bejáratánál tetted le a papucsodat, 
ahol egy idős bhakta vette a kezébe és tette a helyére, hogy ne sodorják el 
a zarándokok. Ez a bhakta már majd 20 éve fogadja itt a bhakták lábbelijét, 
s látszott rajta, hogy régóta ismer téged. A szolgálat örömének köszön-
hetően, hogy ilyen „csekély” módon is, de szolgálhatott téged, könnye-
ket, az öröm könnyeit csalta a szemébe. S mint egy kisgyerek, hüppögött 
miközben mi az oltár felé közeledtünk.

Arra vágyom, hogy nekem is ilyen odaadásom legyen irántad, sírva az 
örömtől, miközben Śrīla Prabhupāda vágyát beteljesítő szolgálatodban 
egy fogaskerék vagyok.

Szeretettel maradunk szolgáid,
Gaura Krsna Dāsa
Nupura Devī Dāsī
Nīla és Govinda

Gaura-ārati Devī Dāsī
Dearest Gurudeva,

Please accept my humble and sincere obeisances. All glories to Prabhupāda. 
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rajtam múlik. Te mindent megadsz, már csak nekem nem szabad osto-
bának lennem, hogy ne éljek a hatalmas kegyeddel. Kérlek, adj erőt, hogy 
az elmém és a vágyaim helyett mindig téged tudjalak választani!

Drága Guru Mahārāja! Köszönöm neked a hihetetlen személyes törő-
désed és végtelen bizalmad, amit adsz nekem. Ezek hatására újra és újra 
elköteleződök szolgálatod mellett. Fantasztikus élmény megélni azt 
a hitet, amit belém fektetsz, ez ad erőt ahhoz, hogy egyre komolyabban 
és komolyabban gyakoroljam a lelki életet, hogy egyre jobban elmélyüljek 
szolgálatodban.

Ahogyan tanítványaiddal törődsz, így velem is, lenyűgöző példa szá-
momra, ami nagyon inspirál arra, hogy én is jobban és jobban szolgáljam 
a bhaktákat.

Kedves Guru Mahārāja, te egy végtelenül magas szintet képviselsz a lelki 
élet és az élet minden területén.

Kérlek, áldj meg, hogy minél jobban Hozzád méltó lelki életet tudjak 
gyakorolni és minél jobb minőségű szolgálatot tudjak ajánlani neked.

Köszönöm minden kegyed és törődésed, kérlek bocsátsd meg a sér-
téseimet és adj erőt, hogy el tudjak engedni minden ragaszkodást, hogy 
Lótuszlábaidat igazán magamhoz tudjam ölelni!

Szolgád, 
Gauramani Dāsa

Gaurasundara Krpāmoya Dāsa
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogad tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget lótuszlábad porának, és dicső megjelenési 
napodnak!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma-svāminn iti nāmine
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incarnations too and one of whom would be in Turkey – all the time He 
would be staying with us. And your tasty kīrtans that I want them to con-
tinue forever and take our souls away from our bodies would never stop. 

So glad l have you Mahārāja. l wish many many Vyāsa-pūjā celebrations 
in which you are pleased with your disciple’s service to You and Krsna. 
I pay my deepest respectful obeisances unto your lotus feet. 

Your eternal servant,
Gaura-prema Devī Dāsī
Turkey

Gauramani Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

A Śrīmad-Bhāgavatam 2. énekében gyönyörű sorokat találtam Śrīla 
Prabhupādától. A 8. fejezet 5. verséhez fűzött magyarázatában így ír Ő 
Isteni Kegyelme:

„Azt mondják, az Úr tiszta bhaktája egymagában képes felszabadítani 
a világon minden bűnös lelket. Ezért, ha valaki igazán bízik egy olyan tiszta 
bhaktában, mint Nārada vagy Śukadeva Gosvāmī, és így felhatalmazást 
kap a lelkitanítómesterétől- ahogy Nārada kapott Brahmájítól-, akkor 
nemcsak ő maga képes megszabadulni máyá, az illúzió karmai közül, 
hanem odaadásának tiszta erejével, melyet, mint felhatalmazást kapott, 
az egész világot megmentheti.”

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a tanítványod lehetek, mert 
te egy ilyen tiszta bhakta vagy Guru Mahārāja, aki az egész világot meg 
tudod menteni az illúzió karmai közül. Ezt a megmentést a saját bőrö-
mön is tapasztalom, amikor komoly és tudatos vagyok. Amikor meditálok 
Rajtad, hallgatlak téged, szolgálatodat végzem vagy ha személyesen tár-
sulhatok veled, kegyed azonnal kiemel az illúzióból. A választás pusztán 
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It’s Vyāsa-pūjā and it’s time to glorify you, for all the amazing things 
you are and what a beautiful blessing you are in my life. I thank the lord 
every day in my prayers for sending you in my life. I am truly blessed to 
have you in my life. I know how hard it is for so many struggling devotees, 
because it isn’t easy for so many, yet the ones that have the privilege of 
your time waste the opportunity given to them. I want you to know that 
I am grateful for whatever the lord has sent my way. I hope with your 
blessings, I am able to fulfill the purpose of my life, and not be distracted 
by the temporary, while continuing to balance my family life with my 
spiritual life. 

Thank you Gurudeva for everything you do every day for millions of 
struggling souls. 

Forever at your lotus feet, 
Gaura-ārati Devī Dāsī
Manchester UK

Gaura-candrikā Devī Dāsī
Hare Krsna kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Eljött ismét ez a csodálatos ünnep, megjelenésed napja, amikor kegye-
sen elfogadod felajánlásunkat, és most már úgy címezhetem hozzád, hogy 
kedves Guru Mahārāja! 

Szeretném megköszönni, hogy elfogadtál tanítványodnak, hogy mene-
déket adtál lótuszlábaidnál, bár tudom, hogy ez főleg a múlt évi egészségi 
állapotomnak volt köszönhető. Hálás vagyok ezért a betegségért, mert 
elnyerhettem a kegyedet és megajándékoztál a legszebb ajándékkal, egy 
új élettel, immár az Úr Krsna tanítványi láncolatának tagjaként.

Köszönöm, hogy mostmár lelki tanítómesteremként hallgathatok rád, 
s hogy olyan csodálatosan adod át a szükséges tudást az odaadó szolgálat 
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Eljött ismét ez a csodálatos ünnep, megjelenésed napja, amikor kegye-
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új élettel, immár az Úr Krsna tanítványi láncolatának tagjaként.

Köszönöm, hogy mostmár lelki tanítómesteremként hallgathatok rád, 
s hogy olyan csodálatosan adod át a szükséges tudást az odaadó szolgálat 
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végzéséhez, a dharma követéséhez, a prema kifejlesztéséhez, vagyis a lelki 
élet gyakorlásához.

Csodálatos példát mutatsz nekünk, és oly kegyesen figyelsz ránk, aho-
gyan egy igazi jó édesapa figyelmes a gyermekeire, ahogyan egy úr a leg-
bensőbb szolgáira. Megmutatod, hogyan tudjuk elérni valódi célunkat, 
mindezt kedvesen és féltőn. 

Kedves Guru Mahārāja! Kedves Uram!
Köszönöm, hogy szolgálhatlak, s imádkozom az Úr Krsnához, hogy 

adjon erőt és intelligenciát, hogy úgy tudjalak szolgálni, ahogyan azt te 
szeretnéd, ahogyan azt elvárod tőlünk, tanítványaidtól. 

Minden nap kérem Őt, hogy tartson meg téged egészségben még sokáig 
itt ezen a Földön, hogy minél tovább szolgálhassunk téged és minél többet 
tanulhassunk tőled.

Örökké hálás szolgád:
Gaura-candrikā Devī Dāsī

Gaura-Nitāi Dāsa
Dear Guru Mahārāja!

Please accept my respectful obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda!
We are now far from Paris. But if we accept the off ering, we can go 

just to the border of Paris. If we don’t, and stay in the old place, our life is 
comfortable, they are maintaining us. If we go in, we do not know what 
kind of dangers are waiting for us. What is sure, we need to work hard 
to make opportunity for Parisians to know Rādhā-Parisīśvara.

But all this is just externality. What is more important, is happening 
in the heart.

Wonderful to experience that you are present in my heart, that you 
are talking to me, that you are watching me. I feel you are present in my 
every moment, you are with me. If I write a letter to you, in a few second 
the answer is back: “Hare Krsna”. Then the details coming. We are living 
together in good and bad times.
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I am happy to be with you in such a spiritual relationship. Unfortu-
nately to explain it in words not possible, I am not empowered for it. 
I hope my God-brothers will properly glorifying you and the Vyāsa-pūjā 
book will filled up fresh experiences, devotion, the expressions of love 
for you.

Please bless me by your eternal present, and tolerate that sometimes 
I am not able to follow your instructions. Thank you very much that 
I can serve you.

Your insignificant servant,
Gaura-Nitāi Dāsa
France

Gaura-prema Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble and heartfelt obeisances. All glories to Śrīla 
Prabhupāda.All glories to Śrī Śrī Gaura Nitāi, all glories to dear Guru 
Mahārāja who extended His merciful hand to draw me from this world 
of ignorance.

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (SB.8.3.25)

My sister, who is also a devotee, used to say that the most wonderful 
thing that happens to someone in this material world is to have a spiritual 
master. However, l was not able to understand her.

I am always saying that – fortunately, Krsna touched me at the hands 
of you. After that no matter how much diff iculties I am experiencing in 
my life, feeling your presence gives me relief. I wish that you would have 
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incarnations too and one of whom would be in Turkey – all the time He 
would be staying with us. And your tasty kīrtans that I want them to con-
tinue forever and take our souls away from our bodies would never stop. 

So glad l have you Mahārāja. l wish many many Vyāsa-pūjā celebrations 
in which you are pleased with your disciple’s service to You and Krsna. 
I pay my deepest respectful obeisances unto your lotus feet. 

Your eternal servant,
Gaura-prema Devī Dāsī
Turkey

Gauramani Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

A Śrīmad-Bhāgavatam 2. énekében gyönyörű sorokat találtam Śrīla 
Prabhupādától. A 8. fejezet 5. verséhez fűzött magyarázatában így ír Ő 
Isteni Kegyelme:

„Azt mondják, az Úr tiszta bhaktája egymagában képes felszabadítani 
a világon minden bűnös lelket. Ezért, ha valaki igazán bízik egy olyan tiszta 
bhaktában, mint Nārada vagy Śukadeva Gosvāmī, és így felhatalmazást 
kap a lelkitanítómesterétől- ahogy Nārada kapott Brahmájítól-, akkor 
nemcsak ő maga képes megszabadulni máyá, az illúzió karmai közül, 
hanem odaadásának tiszta erejével, melyet, mint felhatalmazást kapott, 
az egész világot megmentheti.”

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a tanítványod lehetek, mert 
te egy ilyen tiszta bhakta vagy Guru Mahārāja, aki az egész világot meg 
tudod menteni az illúzió karmai közül. Ezt a megmentést a saját bőrö-
mön is tapasztalom, amikor komoly és tudatos vagyok. Amikor meditálok 
Rajtad, hallgatlak téged, szolgálatodat végzem vagy ha személyesen tár-
sulhatok veled, kegyed azonnal kiemel az illúzióból. A választás pusztán 
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It’s Vyāsa-pūjā and it’s time to glorify you, for all the amazing things 
you are and what a beautiful blessing you are in my life. I thank the lord 
every day in my prayers for sending you in my life. I am truly blessed to 
have you in my life. I know how hard it is for so many struggling devotees, 
because it isn’t easy for so many, yet the ones that have the privilege of 
your time waste the opportunity given to them. I want you to know that 
I am grateful for whatever the lord has sent my way. I hope with your 
blessings, I am able to fulfill the purpose of my life, and not be distracted 
by the temporary, while continuing to balance my family life with my 
spiritual life. 

Thank you Gurudeva for everything you do every day for millions of 
struggling souls. 

Forever at your lotus feet, 
Gaura-ārati Devī Dāsī
Manchester UK

Gaura-candrikā Devī Dāsī
Hare Krsna kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Eljött ismét ez a csodálatos ünnep, megjelenésed napja, amikor kegye-
sen elfogadod felajánlásunkat, és most már úgy címezhetem hozzád, hogy 
kedves Guru Mahārāja! 

Szeretném megköszönni, hogy elfogadtál tanítványodnak, hogy mene-
déket adtál lótuszlábaidnál, bár tudom, hogy ez főleg a múlt évi egészségi 
állapotomnak volt köszönhető. Hálás vagyok ezért a betegségért, mert 
elnyerhettem a kegyedet és megajándékoztál a legszebb ajándékkal, egy 
új élettel, immár az Úr Krsna tanítványi láncolatának tagjaként.

Köszönöm, hogy mostmár lelki tanítómesteremként hallgathatok rád, 
s hogy olyan csodálatosan adod át a szükséges tudást az odaadó szolgálat 
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ne vonzzon az a tudás, és műveltség, mely tagadja, hogy az Úr és az egyéni 
lelkek mindig megőrzik transzcendentális egyéniségüket az örök kedvte-
léseikben, hogy ne vágyjak a nyolcfokú jóga bármely elemének gyakor-
lására, hiszen nincs benne hely az Úr Krsna szolgálata örömének, az Ő 
kedvtelései állandó hallgatásának, s szent neve 24 órán keresztül történő 
éneklésének, s hogy kizárólag arra vágyjak, hogy szüntelen, megszakítat-
lan és bizalmas szolgálatot végezhessek a transzcendentális isteni párnak, 
Śrī Srī Rādhā-Śyāmasundarának a te irányításod alatt a nap minden órá-
jában. (Śrīla Bhaktivinoda Thākura, Śrī Śrī Sva-niyama-dvadaśakam 3. és 
Rūpa Gosvāmī Upadeśāmrta 8. alapján.)

Tavaly novemberében Māyāpurba érkeztél. Ahogy tudtad, megláto-
gattad Śrī Śrī Rādhā-Mādhavát, Śrī Śrī Pañca-tattvát, Nrsim˙hadevát és 
Śrīla Prabhupādát. A templom hátsó bejáratánál tetted le a papucsodat, 
ahol egy idős bhakta vette a kezébe és tette a helyére, hogy ne sodorják el 
a zarándokok. Ez a bhakta már majd 20 éve fogadja itt a bhakták lábbelijét, 
s látszott rajta, hogy régóta ismer téged. A szolgálat örömének köszön-
hetően, hogy ilyen „csekély” módon is, de szolgálhatott téged, könnye-
ket, az öröm könnyeit csalta a szemébe. S mint egy kisgyerek, hüppögött 
miközben mi az oltár felé közeledtünk.

Arra vágyom, hogy nekem is ilyen odaadásom legyen irántad, sírva az 
örömtől, miközben Śrīla Prabhupāda vágyát beteljesítő szolgálatodban 
egy fogaskerék vagyok.

Szeretettel maradunk szolgáid,
Gaura Krsna Dāsa
Nupura Devī Dāsī
Nīla és Govinda

Gaura-ārati Devī Dāsī
Dearest Gurudeva,

Please accept my humble and sincere obeisances. All glories to Prabhupāda. 
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rajtam múlik. Te mindent megadsz, már csak nekem nem szabad osto-
bának lennem, hogy ne éljek a hatalmas kegyeddel. Kérlek, adj erőt, hogy 
az elmém és a vágyaim helyett mindig téged tudjalak választani!

Drága Guru Mahārāja! Köszönöm neked a hihetetlen személyes törő-
désed és végtelen bizalmad, amit adsz nekem. Ezek hatására újra és újra 
elköteleződök szolgálatod mellett. Fantasztikus élmény megélni azt 
a hitet, amit belém fektetsz, ez ad erőt ahhoz, hogy egyre komolyabban 
és komolyabban gyakoroljam a lelki életet, hogy egyre jobban elmélyüljek 
szolgálatodban.

Ahogyan tanítványaiddal törődsz, így velem is, lenyűgöző példa szá-
momra, ami nagyon inspirál arra, hogy én is jobban és jobban szolgáljam 
a bhaktákat.

Kedves Guru Mahārāja, te egy végtelenül magas szintet képviselsz a lelki 
élet és az élet minden területén.

Kérlek, áldj meg, hogy minél jobban Hozzád méltó lelki életet tudjak 
gyakorolni és minél jobb minőségű szolgálatot tudjak ajánlani neked.

Köszönöm minden kegyed és törődésed, kérlek bocsátsd meg a sér-
téseimet és adj erőt, hogy el tudjak engedni minden ragaszkodást, hogy 
Lótuszlábaidat igazán magamhoz tudjam ölelni!

Szolgád, 
Gauramani Dāsa

Gaurasundara Krpāmoya Dāsa
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogad tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget lótuszlábad porának, és dicső megjelenési 
napodnak!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma-svāminn iti nāmine
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Köszönök minden figyelmességet, és kedvességet, amit kapok tőled 
annak ellenére, hogy még semmi jelentőset nem sikerült letennem az 
asztalra. De egyszer nagyon remélem, hogy érdemessé válok a kegyedre, 
és hogy még megéred azt a napot.

Sok boldog szülinapot, Mahārāja!

Szolgád, 
Gāndharvikā Prema Devī Dāsī

Gaura-kīrtana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget Śrī Gurunak és Gaurān˙gának!

Lelki Apámnak

Nem tudom most leírni, amit írnom kéne,
A szeretet nem egy könnyen érthető dolog, 
Árnyalja oly sok elképzelés,
Kapni akkor lehet, ha igazán adod.

Érteni és érezni, csak e világban 
Sosem ugyanaz,
Majd a lelki világban a Mindenkit Vonzó mutatja meg,
Mi az eredeti, mi az igaz.

Épp ezért. itt apának és fiúnak lenni
Sem egy könnyű feladat,
Ha csak tékozlom a családi vagyont,
Az igaz szeretetedből semmi nem marad.
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tanítvánnyá váltatok. Az őszinte követés miatt pedig képesek voltatok 
megérteni a lélekről és Istenről szóló tudományt és így ti magatok is 
igazságot látóvá lettetek. Követtétek őt az első perctől fogva, mindent 
feladva, mindent az ő vágyai alá rendelve. Követtétek őt, és követitek 
mind a mai napig a forradalmában, amelyet a feltételekhez kötött lelkek 
felszabadításáért indított.

A hangulat nem változott. Egy másodpercet sem vesztegettetek, csak 
mentek töretlenül, fáradhatatlanul előre már több évtizede. A tűz, ami 
bennetek lángol átragad mindenkire, akivel kapcsolatba kerültök, ám ez 
a tűz éget. Fölégeti a ragaszkodásokat az anyagi élet iránt. Éget és fáj. Fáj 
annak, aki még nem akarja elengedni azokat. Van, aki elmenekül, mert 
nem bírja elviselni a hőséget, a fájdalmat, és van, aki a marad, ám inkább 
sebeit borogatja a kényelem hűsítő kenőcsével.

Én sem menekülni, sem pedig biztos távolról követni nem akarlak tite-
ket. Hadd harcoljak oldalatokon! Hadd áldozzam minden ragaszkodásom 
a forradalmatok tüzébe és váljak én magam is tűzzé, hogy többé már ne 
égessen az és kelljen menekülnöm előle, hanem váljon a lényemmé és ne 
tudjak szabadulni tőle!

Szalmaszálat veszek a fogam közé, s újra meg újra azért imádkozom, 
hogy születésről születésre por lehessek lótuszlábadon!

Szolgáid törekvő szolgája, 
Gaurasundara Krpāmoya Dāsa

Bhakta Gerencsér József
Kedves Guru Mahārāja!
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked! 

Köszönöm hogy megismerhettelek! Köszönöm hogy a mindennapi 
megpróbáltatásokat a te bölcs tanításaiddal könnyebben át tudjuk vészelni! 
köszönöm hogy könyveid olvasásával lelkünket frissíted, gondolatainkat 
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Mindenem megvan, és mindent neked köszönhetek! Vannak csodálatos 
mūrtik, akiket szolgálhatok, csodálatos templomokban; olvashatom – és 
oszthatom az embereknek – Śrīla Prabhupāda csodálatos, transzcenden-
tális könyveit; prasādát tisztelhetek és oszthatok a rászorulóknak; van egy 
csodálatos farm, ahol megnyugvást találhatok időről időre a város hangos 
forgataga után; vannak csodálatos oktatási intézményeink, ahol valódi 
tudományokat sajátíthatok el, és vannak csodálatos bhakták, akikkel nap 
mint nap együtt lehetek és dicsőíthetem Krsna szent neveit. Mindenem 
megvan, és mindent neked köszönhetek!

Egy valami azonban hiányzik és bár ezt is odaadtad, mégsem tudtam 
elfogadni, mégsem tudtam élni vele, magamévá tenni. Nincs meg az a lel-
kesedés, az a forradalmi hangulat, amelyben ti követtétek a lelki tanító-
mestereteket, Śrīla Prabhupādát. 

Talán túl elkényelmesedtem, talán mivel mindenem megvan, min-
dent magától értetődőnek veszek. Hiszen itt vannak, járnak nekem ezek 
a dolgok. Vagy mégsem? Van-e jogom használni őket, ha nincs hozzájuk 
képesítésem? Ha nem tudom értékelni őket igazán? Nem hiszem. Ha nem 
tudom magamévá tenni a hangulatodat – kiszen a képesítés a hangulat 
maga –, ha nem tudom feláldozni minden kényelmemet azért, hogy téged 
elégedetté tegyelek, úgy ahogyan ti tettétek ezt, hogy Śrīla Prabhupādát 
elégedetté tegyétek, azt hiszem nincsen jogom arra, hogy ezeket a csodá-
kat – amik a kegyedből rendelkezésemre állnak – használjam.

A Katha-upanisadban (1.2.7) Yama így tanítja Naciketát:

śravanayāpi bahubhir yo na labhyah
śrnvanto ’pi bahavo yam˙ na vidyuh

āścaryo vaktā kuśalo ’sya labdhā
āścaryo ’sya jñātā kuśalānuśistah

Sokan nem hallhatnak a lélekről, ám azok közül, akik képesek hallani, 
csak nagyon kevesek értik meg azt, mivel nagyon nehéz egy olyan gurut 
találni, aki valóban látja az igazságot. Csupán azok, akik követik az ő taní-
tását, érthetik meg az igazságot, és lehetnek szakértői az Istenről szóló 
tudománynak. Az ilyen tanítványok ugyancsak ritkák.

Ti követtétek Śrīla Prabhupādát, az igazságot látó gurut, és tökéletes 

117 

Vigyáznom kell hát arra, 
Amit, te is apádtól kaptál, és odaadtál nekem,
Így lehetek valódi fiad
És így végre apaként bánhatsz velem.

Nem tudom most leírni, amit írnom kéne,
A szeretet nem egy könnyen érthető dolog, 
Árnyalja oly sok elképzelés,
Kapni akkor lehet csak, ha igazán adod.

Jelentéktelen szolgád:
Gaura-kīrtana Dāsa

Gaura Krsna Dāsa és családja
Kedves Guru Mahārāja,
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Hét hónapja élünk Māyāpurban, s az itteni kiegyensúlyozott lelki atmo-
szféra felerősíti a bhakták elmélkedő, a lelkiségben elmerülő hangulatát. 
Így végre alkalmam nyílt arra, hogy mélyen rólad meditáljak, időt szen-
teljek arra, hogy magamban a kiválóságodat dicsőítsem, s végeláthatat-
lanul soroljam mindazon tetteidet melyekkel az emberek lelki tudatukra 
ébredését segíted. 

Azt hiszem, hogy első szinten mindenkivel megérteted, hogy 
„Semmi haszna egy hosszabb életnek, melyet tapasztalatlanul elvesz-

tegetünk ezen a világon. Egy teljesen tudatos pillanat többet ér, mert 
segítségével elindulhatunk a legfelsőbb cél keresésének útján.” (SB.2.1.12.)

Aztán pedig lehetőséget adsz arra, hogy az életük és tetteik végre Krsna 
szolgálata felé forduljanak. Senki sem tud ennél értékesebb ajándékot 
adni.

Tanításaidból megértettem, hogy ne akarjak semmi olyan dolgot tenni, 
amely nem az odaadás és a szeretet folytonos növekedését szolgálja, hogy 
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Köszönök minden figyelmességet, és kedvességet, amit kapok tőled 
annak ellenére, hogy még semmi jelentőset nem sikerült letennem az 
asztalra. De egyszer nagyon remélem, hogy érdemessé válok a kegyedre, 
és hogy még megéred azt a napot.

Sok boldog szülinapot, Mahārāja!

Szolgád, 
Gāndharvikā Prema Devī Dāsī

Gaura-kīrtana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget Śrī Gurunak és Gaurān˙gának!

Lelki Apámnak

Nem tudom most leírni, amit írnom kéne,
A szeretet nem egy könnyen érthető dolog, 
Árnyalja oly sok elképzelés,
Kapni akkor lehet, ha igazán adod.

Érteni és érezni, csak e világban 
Sosem ugyanaz,
Majd a lelki világban a Mindenkit Vonzó mutatja meg,
Mi az eredeti, mi az igaz.

Épp ezért. itt apának és fiúnak lenni
Sem egy könnyű feladat,
Ha csak tékozlom a családi vagyont,
Az igaz szeretetedből semmi nem marad.
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tanítvánnyá váltatok. Az őszinte követés miatt pedig képesek voltatok 
megérteni a lélekről és Istenről szóló tudományt és így ti magatok is 
igazságot látóvá lettetek. Követtétek őt az első perctől fogva, mindent 
feladva, mindent az ő vágyai alá rendelve. Követtétek őt, és követitek 
mind a mai napig a forradalmában, amelyet a feltételekhez kötött lelkek 
felszabadításáért indított.

A hangulat nem változott. Egy másodpercet sem vesztegettetek, csak 
mentek töretlenül, fáradhatatlanul előre már több évtizede. A tűz, ami 
bennetek lángol átragad mindenkire, akivel kapcsolatba kerültök, ám ez 
a tűz éget. Fölégeti a ragaszkodásokat az anyagi élet iránt. Éget és fáj. Fáj 
annak, aki még nem akarja elengedni azokat. Van, aki elmenekül, mert 
nem bírja elviselni a hőséget, a fájdalmat, és van, aki a marad, ám inkább 
sebeit borogatja a kényelem hűsítő kenőcsével.

Én sem menekülni, sem pedig biztos távolról követni nem akarlak tite-
ket. Hadd harcoljak oldalatokon! Hadd áldozzam minden ragaszkodásom 
a forradalmatok tüzébe és váljak én magam is tűzzé, hogy többé már ne 
égessen az és kelljen menekülnöm előle, hanem váljon a lényemmé és ne 
tudjak szabadulni tőle!

Szalmaszálat veszek a fogam közé, s újra meg újra azért imádkozom, 
hogy születésről születésre por lehessek lótuszlábadon!

Szolgáid törekvő szolgája, 
Gaurasundara Krpāmoya Dāsa

Bhakta Gerencsér József
Kedves Guru Mahārāja!
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked! 

Köszönöm hogy megismerhettelek! Köszönöm hogy a mindennapi 
megpróbáltatásokat a te bölcs tanításaiddal könnyebben át tudjuk vészelni! 
köszönöm hogy könyveid olvasásával lelkünket frissíted, gondolatainkat 
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Mindenem megvan, és mindent neked köszönhetek! Vannak csodálatos 
mūrtik, akiket szolgálhatok, csodálatos templomokban; olvashatom – és 
oszthatom az embereknek – Śrīla Prabhupāda csodálatos, transzcenden-
tális könyveit; prasādát tisztelhetek és oszthatok a rászorulóknak; van egy 
csodálatos farm, ahol megnyugvást találhatok időről időre a város hangos 
forgataga után; vannak csodálatos oktatási intézményeink, ahol valódi 
tudományokat sajátíthatok el, és vannak csodálatos bhakták, akikkel nap 
mint nap együtt lehetek és dicsőíthetem Krsna szent neveit. Mindenem 
megvan, és mindent neked köszönhetek!

Egy valami azonban hiányzik és bár ezt is odaadtad, mégsem tudtam 
elfogadni, mégsem tudtam élni vele, magamévá tenni. Nincs meg az a lel-
kesedés, az a forradalmi hangulat, amelyben ti követtétek a lelki tanító-
mestereteket, Śrīla Prabhupādát. 

Talán túl elkényelmesedtem, talán mivel mindenem megvan, min-
dent magától értetődőnek veszek. Hiszen itt vannak, járnak nekem ezek 
a dolgok. Vagy mégsem? Van-e jogom használni őket, ha nincs hozzájuk 
képesítésem? Ha nem tudom értékelni őket igazán? Nem hiszem. Ha nem 
tudom magamévá tenni a hangulatodat – kiszen a képesítés a hangulat 
maga –, ha nem tudom feláldozni minden kényelmemet azért, hogy téged 
elégedetté tegyelek, úgy ahogyan ti tettétek ezt, hogy Śrīla Prabhupādát 
elégedetté tegyétek, azt hiszem nincsen jogom arra, hogy ezeket a csodá-
kat – amik a kegyedből rendelkezésemre állnak – használjam.

A Katha-upanisadban (1.2.7) Yama így tanítja Naciketát:

śravanayāpi bahubhir yo na labhyah
śrnvanto ’pi bahavo yam˙ na vidyuh

āścaryo vaktā kuśalo ’sya labdhā
āścaryo ’sya jñātā kuśalānuśistah

Sokan nem hallhatnak a lélekről, ám azok közül, akik képesek hallani, 
csak nagyon kevesek értik meg azt, mivel nagyon nehéz egy olyan gurut 
találni, aki valóban látja az igazságot. Csupán azok, akik követik az ő taní-
tását, érthetik meg az igazságot, és lehetnek szakértői az Istenről szóló 
tudománynak. Az ilyen tanítványok ugyancsak ritkák.

Ti követtétek Śrīla Prabhupādát, az igazságot látó gurut, és tökéletes 
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Vigyáznom kell hát arra, 
Amit, te is apádtól kaptál, és odaadtál nekem,
Így lehetek valódi fiad
És így végre apaként bánhatsz velem.

Nem tudom most leírni, amit írnom kéne,
A szeretet nem egy könnyen érthető dolog, 
Árnyalja oly sok elképzelés,
Kapni akkor lehet csak, ha igazán adod.

Jelentéktelen szolgád:
Gaura-kīrtana Dāsa

Gaura Krsna Dāsa és családja
Kedves Guru Mahārāja,
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Hét hónapja élünk Māyāpurban, s az itteni kiegyensúlyozott lelki atmo-
szféra felerősíti a bhakták elmélkedő, a lelkiségben elmerülő hangulatát. 
Így végre alkalmam nyílt arra, hogy mélyen rólad meditáljak, időt szen-
teljek arra, hogy magamban a kiválóságodat dicsőítsem, s végeláthatat-
lanul soroljam mindazon tetteidet melyekkel az emberek lelki tudatukra 
ébredését segíted. 

Azt hiszem, hogy első szinten mindenkivel megérteted, hogy 
„Semmi haszna egy hosszabb életnek, melyet tapasztalatlanul elvesz-

tegetünk ezen a világon. Egy teljesen tudatos pillanat többet ér, mert 
segítségével elindulhatunk a legfelsőbb cél keresésének útján.” (SB.2.1.12.)

Aztán pedig lehetőséget adsz arra, hogy az életük és tetteik végre Krsna 
szolgálata felé forduljanak. Senki sem tud ennél értékesebb ajándékot 
adni.

Tanításaidból megértettem, hogy ne akarjak semmi olyan dolgot tenni, 
amely nem az odaadás és a szeretet folytonos növekedését szolgálja, hogy 
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Bhaktin Fröschl Anna
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Néhány évvel ezelőtt a nővérem beköltözött a budapesti templomba. 
Akkor még sejtelmem sem volt róla, hogy pár év múlva én is követem 
a példáját. Most pedig együtt mehetünk ki osztani a könyveket. Azokat 
a könyveket, amelyek közül egyet Sa nātanī elolvasott akkor, és az élete 
elkezdett teljesen megváltozni…magával rántva engem is. Így történt, hogy 
újból közös lett az otthonunk, de ezúttal egy valódi otthon, Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙ga menedékében.

A szívem hálával van tele, amikor rád gondolok Mahārāja. Elképzelni 
sem tudom, hány embernek változtatod meg az életét naponta, akik idővel 
csatlakoznak majd, akár a testvérükkel együtt. 

Szeretném megköszönni neked mindazt az erőfeszítést és odaadást, 
amit mindannyiunkért tettél és teszel minden egyes nap. Köszönöm a sze-
mélyességedet, a mosolyodat, ahogyan hazavártál minket a maraton alatt. 
Mindig volt hozzánk egy biztató szavad, ha nehéz napunk is volt, vagy ha 
épp sírva érkeztünk meg, kedvesen megnevettettél. Hálás vagyok min-
den percért, amit a közeledben tölthetek és láthatom azt a szeretetet és 
gondoskodást, amivel a bhakták felé fordulsz. 

Köszönöm, hogy a te kegyedből itt lehetek a bhakták társaságában és 
szolgálatot ajánlhatok Gaura-Nitāinak.

Még fel sem tudom fogni igazán, milyen szerencsében van részem, 
hogy szolgálhatom ezt a mozgalmat, ami oly nagyon kedves Śrīla Prabhu-
pādának és neked. Imádkozom érte, hogy egy napon megértsem, és tiszta 
szívű szolgává válhassak.

Szolgád, 
Bhaktin Fröschl Anna
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Bhaktin Göde Klára
„A tanítványt dícsérve a tanító az, akit igazából a dícséret megillet”

Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatom. Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!
Első alkalommal írok neked e számunkra legszerencsésebb napon, ezért 

először az elmult 25 év alatt – ennyi ideje ismerjük egymást – a tőled 
kapott sok-sok kegyet, kedvességet, szeretetet szeretném megköszönni.

A rengeteg segítség közül is szeretném kiemelni az egy évvel ezelőtti 
Vyāsa-pūjā nap, az ünnepség előtti és utáni napok történései alatt nyujtott 
támogatásodat. Ekkor távozott – rövid földi élet, minössze 51 év után – 
anyagi testéből tanítványod és az én férjem Arjuna-Krsna Dāsa. A segítsé-
ged nélkül én biztosan nem tudtam volna végig csinálni az akkori esemé-
nyeket, mint ahogy az elmúlt egy év szenvedését is egyedül a te jelenléted 
az életemben, ami enyhítette.

Hogy Arjunával mennyire kegyes voltál, azt a távozása („az utolsó 
vizsga”) bizonyította. Teljesen tiszta tudatban (ami azért különös, mert 
az orvosok szerint agyhártya és agyvelőgyulladásban, kómás állapotban 
volt), ülve, szemében a félelem vagy zavarodottság legkisebb jele nélkül, 
minden a halált megelőző előjelek nélkül, mosolyogva, nekem úgy tűnt 
egyszerűen a saját akaratából, a fejtetőn át távozott.

Meg vagyok győződve, hogy ez csak miattad sikerülhetett ilyen nagy-
szerűen. Végig velünk voltál, naponta üzentél, telefonáltál, imádkoztál. 
Egyedül miattad volt lehetséges, hogy legalább halálában, a hamvai vis-
szatérhettek az általa oly nagyon szeretett Krsna-völgybe, ami élete célja 
és értelme volt. Krsna-völgy jelentett számára mindent; az erejét, idejét, 
pénzét, egészségét, házasságát adta, hogy felépüljön, soha máshova nem 
akart menni, semmi más nem érdekelte. Meggyőződése volt, hogy ez az 
Univerzum legszentebb helye. Ez a legszentebb hely a te tiszta vágyad 
miatt nyilvánulhatott meg, a te lelkesedésed volt az, ami másokat inspirált. 
Valójában elképzelni sem tudjuk, hogy mit adtál nekünk.

Bár eltelt egy év, a hiány, amit Arjuna hátrahagyott bennem, olyan 
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a szent név gyakorlására irányítod. Köszönöm hogy csodálatos bhajanád 
hallgatásával felvidítod lelkünket! Köszönöm hogy vagy nekünk és remé-
lem még nagyon sokszor ott ülhetünk lótusz lábaidnál és csodálhatjuk 
a bölcs gondolataidat!

Jelentéktelen szolgád: 
Bhakta Gerencsér József 

Girirāja-krpa Dāsa and his family
Dear Śivarāma Mahārāja,

Please accept our humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to you! 

On your Vyāsa-pūjā day, we would like to thank you very much for your 
wonderful example of dedication in preaching Lord Caitanya’s message, 
serving Śrīla Prabhupāda and guiding us in spiritual life. It’s amazing to see 
how you place your spiritual master’s desire to a very first place in your 
life and off er all your time, health and comfort for Rādhā-Śyāmasundara’s 
satisfaction. 

Your servants,
Girirāja-krpa Dāsa
Kālaka-mani Devī Dāsī 
Govardhana
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Bhaktin Füzes Orsolya
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkamából! 

Szavakkal nem lehet kifejezni azt a hálát, köszönetet, ahogy 
a magyar-yātrāt létrehoztad, vezeted és mind ennek a csodának a részese 
lehetek. Hatalmas szereteted és elkötelezettséged által sok emberhez eljut 
a Krsna-tudat, ami további inspirációt ad a fejlődésre. 

Szerencsésnek tartom magam, hogy Śrīla Prabhupāda és a te könyvei-
den keresztül tanulhatok. Hálám jeléül igyekszem felelősségteljesen szol-
gálni, abban a kevés időben amit vállalni tudok. Csak reménykedem, hogy 
még sokáig a közeledben lehetek, mert csak a te kegyedből fejlődhetünk. 

Jelentéktelen szolgád, 
Bhaktin Füzes Orsolya

Gāndharvikā Prema Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Boldog születésnapot, Mahārāja!
Ha kívánhatok neked valamit, akkor én azt kívánom, hogy legyen még 

sok-sok születésnapod ebben a világban. Lehet, hogy a te korodban már 
nem annyira örül az ember a születésnapoknak, mert egyre nagyobb súly-
ként nehezednek rád az elmúlt évek, de neked itt van Rādhe-Śyāma, akik 
ellensúlyozhatják ezt a terhet. Én bízom abban, hogy ellensúlyozzák, mert 
nekünk azért még elég nagy szükségünk van rád itt. Nekem legalább is 
biztos.
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Bhaktin Fröschl Anna
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Néhány évvel ezelőtt a nővérem beköltözött a budapesti templomba. 
Akkor még sejtelmem sem volt róla, hogy pár év múlva én is követem 
a példáját. Most pedig együtt mehetünk ki osztani a könyveket. Azokat 
a könyveket, amelyek közül egyet Sa nātanī elolvasott akkor, és az élete 
elkezdett teljesen megváltozni…magával rántva engem is. Így történt, hogy 
újból közös lett az otthonunk, de ezúttal egy valódi otthon, Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙ga menedékében.

A szívem hálával van tele, amikor rád gondolok Mahārāja. Elképzelni 
sem tudom, hány embernek változtatod meg az életét naponta, akik idővel 
csatlakoznak majd, akár a testvérükkel együtt. 

Szeretném megköszönni neked mindazt az erőfeszítést és odaadást, 
amit mindannyiunkért tettél és teszel minden egyes nap. Köszönöm a sze-
mélyességedet, a mosolyodat, ahogyan hazavártál minket a maraton alatt. 
Mindig volt hozzánk egy biztató szavad, ha nehéz napunk is volt, vagy ha 
épp sírva érkeztünk meg, kedvesen megnevettettél. Hálás vagyok min-
den percért, amit a közeledben tölthetek és láthatom azt a szeretetet és 
gondoskodást, amivel a bhakták felé fordulsz. 

Köszönöm, hogy a te kegyedből itt lehetek a bhakták társaságában és 
szolgálatot ajánlhatok Gaura-Nitāinak.

Még fel sem tudom fogni igazán, milyen szerencsében van részem, 
hogy szolgálhatom ezt a mozgalmat, ami oly nagyon kedves Śrīla Prabhu-
pādának és neked. Imádkozom érte, hogy egy napon megértsem, és tiszta 
szívű szolgává válhassak.

Szolgád, 
Bhaktin Fröschl Anna
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Bhaktin Göde Klára
„A tanítványt dícsérve a tanító az, akit igazából a dícséret megillet”

Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatom. Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!
Első alkalommal írok neked e számunkra legszerencsésebb napon, ezért 

először az elmult 25 év alatt – ennyi ideje ismerjük egymást – a tőled 
kapott sok-sok kegyet, kedvességet, szeretetet szeretném megköszönni.

A rengeteg segítség közül is szeretném kiemelni az egy évvel ezelőtti 
Vyāsa-pūjā nap, az ünnepség előtti és utáni napok történései alatt nyujtott 
támogatásodat. Ekkor távozott – rövid földi élet, minössze 51 év után – 
anyagi testéből tanítványod és az én férjem Arjuna-Krsna Dāsa. A segítsé-
ged nélkül én biztosan nem tudtam volna végig csinálni az akkori esemé-
nyeket, mint ahogy az elmúlt egy év szenvedését is egyedül a te jelenléted 
az életemben, ami enyhítette.

Hogy Arjunával mennyire kegyes voltál, azt a távozása („az utolsó 
vizsga”) bizonyította. Teljesen tiszta tudatban (ami azért különös, mert 
az orvosok szerint agyhártya és agyvelőgyulladásban, kómás állapotban 
volt), ülve, szemében a félelem vagy zavarodottság legkisebb jele nélkül, 
minden a halált megelőző előjelek nélkül, mosolyogva, nekem úgy tűnt 
egyszerűen a saját akaratából, a fejtetőn át távozott.

Meg vagyok győződve, hogy ez csak miattad sikerülhetett ilyen nagy-
szerűen. Végig velünk voltál, naponta üzentél, telefonáltál, imádkoztál. 
Egyedül miattad volt lehetséges, hogy legalább halálában, a hamvai vis-
szatérhettek az általa oly nagyon szeretett Krsna-völgybe, ami élete célja 
és értelme volt. Krsna-völgy jelentett számára mindent; az erejét, idejét, 
pénzét, egészségét, házasságát adta, hogy felépüljön, soha máshova nem 
akart menni, semmi más nem érdekelte. Meggyőződése volt, hogy ez az 
Univerzum legszentebb helye. Ez a legszentebb hely a te tiszta vágyad 
miatt nyilvánulhatott meg, a te lelkesedésed volt az, ami másokat inspirált. 
Valójában elképzelni sem tudjuk, hogy mit adtál nekünk.

Bár eltelt egy év, a hiány, amit Arjuna hátrahagyott bennem, olyan 
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nagy, mint amilyen erőteljes a jelenléte volt. Ezt a jelenlétet mindan-
nyian éreztük a közelében. A hiány még nem akar bennem csökkenni; 
mégis bizakodom, hogy egyszer, a segítségeddel, elapadnak a könnyeim, 
és újult erővel, egy másik mederben folytathatom az életem. Ez csak a te 
segítségeddel lesz lehetséges. Köszönök mindent!

Bhaktin Göde Klára 

Goloka
Kedves Mahārāja!

Nagyon boldog születésnapot kívánok neked! 
Te Krsna nagy bhaktája vagy! Olyan szépen prédikálsz, hogy sok ember 

hallgat rád és vesz könyvet tőled. Szeretném megköszönni neked, hogy 
a szüleim bhakták lettek és így én is az lehetek! 

Nagyon szépek a mūrtijaid, mert szereted Őket. A bhaktákat is szereted 
és érzem, hogy engem is és én is téged!

Szeretnék elmondani neked egy történetet. Egyik nap az iskola kertjé-
ben játszottunk és kezdett jönni felénk egy felhőnek az árnyéka a földön. 
A lányokkal azt találtuk ki, hogy az árnyék úgy közeledik felénk, mint 
a halál. Amikor a felhő teljesen eltakarta a Napot minden olyan sötét 
lett, de egy kis idő után, elkezdett a napfény jönni felénk és újra világos 
lett. Arra pedig azt találtuk ki, hogy a napfény egy új életet adott nekünk. 
Ugyanígy amikor megszületünk, a sötétségben vagyunk, de amikor egy 
ilyen nagy személy, mint te, megjelensz, akkor az életünk napfénybe borul. 

A Hare Krsna mantrával is ugyanez van, ha nem japázunk, akkor sötét-
ség lepi el a szívünket, de ha japázunk, akkor fénybe borul a szívünk. 
Kedves Mahārāja, kérlek, add az áldásodat, hogy szeressek japázni!

Szolgád,
Goloka

113 

Bhakta Freiser Tamás
Kedves Sivarāma Svāmī Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretném kifejezni feléd a hálámat és felajánlani a szolgálataimat.
Szeretném irányításod alatt komolyan, fegyelmezetten gyakorolni 

Krsna tudatott.
Meghallani a rám vonatkozó utasításokat, értelmezni és követni.
A közvetlen szolgálatodban megfontoltabban, nyugodtabban részt 

vállalni.
Utólag látom a szenvedélyből, kapkodásból származó hibákat, mégis 

újra és újra belerohanok ilyen helyzetekbe, remélem a jóság minőségének 
megvalósítása segít ezen. 

Fel-le cibál ez a kötél amihez hozzá kötöttem magam.
Lelkes vagyok a varnámból adódó elsődleges szolgálatomban növelni 

az eddigieket.
Sokszor meditálok rajtad, hogy milyen lenne ha itt lennél és látnál. 

(Fognád a fejed.) Ez inspirál, hogy emeljem a minőséget. A külső aspek-
tusokban és az odaadásban is.

A kegyedből napról napra, nő a hitem. 
Komolyabban tanulmányozom napi rendszerességgel a kötőerők-

ről szóló előadássorozatod, valamint a 21. tulajdonságot és próbálom 
a bhakták kegyéből gyakorlatba ültetni.

Jó egészséget kívánok neked.
Magyar yātrā – kī! Jaya!
Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja kī! Jaya!

Szolgád,
Bhakta Freiser Tamás
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Guna-grāhī Dāsa
Kedves Guru-Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsősédet Śrīla 
Prabhupādának!

Śrī Nāarada megnyugtatta a vadászt: „Ha hallgatsz tanításomra, meg-
találom a módját, hogy felszabadulhass.” Ekkor Mrgāri kimondta a nagy 
jelentőségű szavakat: „yei kaha, sei ta’ kariba – Bármit mondasz, azt meg-
teszem!” Ez az avatás folyamatának időtlen misztériuma.

Noha húsz éve kaptam avatást, s jóllehet, e fenti fogadalmat még nem 
sikerült beteljesítenem, szeretném megvallani, hogy minden látszat elle-
nére nem volt, és nem is lesz nagyobb kincsem ezen a világon. Akár egy 
nincstelen földönfutónak, egy sáros ágrólszakadtnak, akinek csak azért 
maradt némi derű a szívében, mellyel napról napra képes túlélni a ziva-
tarban, mert van még egy titkos, káprázatos ékköve, melyet senki el nem 
vehet tőle.

Mélyen elszomorít, hogy miközben te megteszed a lehetetlent, lelki 
katatóniában ázó, viharvert életem hasznavehetetlen, semmirevaló. 
Miközben újra és újra megpróbálok felnőni hozzá, lassan megértem, miért 
is nevezik ezt a kincset az avatás „folyamatának”. 

„Köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent. Hogy valamit teremtet-
tél a semmiből. Hogy üres zsebekből is képes voltál adni. Hogy szerettél 
bennünket, amikor nem volt bennünk semmi szeretetre méltó. Köszö-
nöm, hogy a lehetetlent is megoldottad egyetlen mosolyoddal.” (P. Brown)

Köszönöm, hogy nekem adtad azt, aminél nincs értékesebb. A legutolsó 
percemig törekedni fogok, hogy méltóvá váljak rá.

Minden dicsőséget neked, isteni megjelenésed alkalmából!

Szolgád,
Guna-grāhi Dāsa
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Gopa-kumāra Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkalmából! 
Kedves Guru Mahārāja minden dicséret téged illet, amiért megmu-

tatod a helyes utat nekünk. Ebben a veszélyes korban amit égő erdőhöz 
is hasonlítanak sok sok út létezik ami a szenvedésnek ugyanahhoz az 
eredményéhez vezet: születéstől halálig. Nincs menekülés. Ha valaki nem 
tudja magáról hogy kicsoda a valódi tudás szerint, nem menekülhet innen. 
A te segítő és szerető szivedből én is megkaptam azt a hűsítő holdfényhez 
hasonló lelki tudás kincsét ami e sűrű erdőben kedvesen és szeretettel 
megvilágítja a Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarához vezető szerető odaadó szol-
gálat ösvényét. Sok sok ösvény létezik a materiális és csaló vallások tudo-
mánya. Amit te kedvesen mutatsz nekünk az Goloka Vrndānába vezet, 
Vraja-dhāma örök birodalmába. Ez a legjobb cél. Szerethető és elfogadható 
menedék számunkra. Ami azonnal enyhülést nyújt ebben az illúziórikus 
világban, amit csupán elménk kitalált vágyai teremtenek. A valódi kincs 
tehát a transzcendentális tudás. Ezt a kincset az Úr Gaurasundara osztja 
szét de hogy megkaphassuk mindenképpen menedéket kell keresnünk 
egy hiteles tiszta lelki vezetőnél. Nagyon ritka a hozzád hasonló személy, 
kedves Guru Mahārāja! Ezért nagyon hálásak vagyunk neked. A te célod 
mindenkin segíteni. Már jó ideje prédikálsz a világhálón is, és a magyarul 
beszélőket is megszólítod, ezek annyira jók hogy biztosan gyorsan fog 
terjedni a Krsna-tudat Magyarországon is, olyanokat is elérve akik talán 
még nem is hallottak rólunk. Köszönünk szépen mindent neked kedves 
Guru Mahārāja! Köszönjük az utasításaid is, ezek erős kötelek számunkra 
amibe tudunk kapaszkodni ha újra elviselhetetlen a vihar a tudatlanság 
óceánján. Ha fúj a viharos szél imbolyog a hajó talán lecsúszunk a fedél-
zetről nem látunk, nem hallunk semmit, de akkor emlékezhetünk arra 
amit mondtál és ez azt jelenti hogy a lelki tudás hajóján maradhatunk. 
Néha elfelejtjük mert picik vagyunk, s nincsenek jó képesítéseink, sokszor 
nincs már erőnk, de te mindig ott vagy velünk belül, ha gyengék vagyunk 
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akkor sem hagysz magunkra. Köszönünk szépen mindent kedves Guru 
Mahārāja! Minden dicsőséget neked Guru Mahārāja!

Szeretném kérni továbbra is hogy szolgálhassalak s elégedetté tudjalak 
tenni, és az igazi bhakti megjelenhessen a szívemben. Minden dicsőséget 
neked! Kérlek, ne haragudj ha tiszteletlen voltam veled!

Jelentéktelen szolgád,
Gopa-kumāra Dāsa

Gopāla-guru Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat!
Immáron 70 éve, hogy megjelentél ebben a testben s jó lenne ha még 

70-et legalább maradnál!
Annyi mindent tettél értünk az elmúlt 30-35 évben, s még oly sok 

mindenre lenne szükségünk, de legfőképp személyes példád és irány-
mutatásod, bölcsességed és gondoskodásod, szereteted amire személy 
szerint nekem a legnagyobb szükségem van. Szeretném elvágni végre 
a kötelékeket s valódi megértéssel és megvalósítással szolgálni téged. Hagy 
szabaduljak meg végre ettől a hrdaya-granthitól!

Devahūti szavaival élve: „Megelégeltem, hogy anyagi érzékeim örökké 
háborgatnak, mert emiatt, Uram, a tudatlanság szakadékába zuhan-
tam. Uram! Egyedül a te segítségeddel szabadulhatok ki a tudatlanság 
e legsötétebb régiójából, mert te vagy transzcendentális szemem, amit 
csakis kegyedből, sok-sok születés után nyertem el.” (SB.3.25.7-8)

Habár megajándékoztál a transzcendentális tudással, a szent névvel 
és a társaságoddal, mégis többre vágyom, elégedetlen vagyok mert nem 
tudok úgy haladni ahogy szeretnék, úgy tisztulni és szolgálni ahogy kel-
lene. Az egyik szemem nevet mert oly sok örömet és boldogságot okoz 
minden amit kapok tőled, a másik viszont sír, mert látom, milyen elesett 
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Kedves Guru Mahārāja, kérlek, adj erőt hogy tovább tudjam foly-
tatni szolgálatomat és minél több emberhez sikerüljön elvinnem 
a Krsna-tudatot.

Örök szolgád, 
Govinda Hari Dāsa

Grantha-rāja Dāsa
Hare Krsna!

Kérlek, fogadja el tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! 

Kedves Guru Mahārāja! Köszönöm, hogy a tanítványa lehetek! 
Kezdek rájönni, hogy mindazok a kihívások, amik a prédikálás, a szolgá-

lat és egyáltalán az élet során érnek, szinte mind orvosolhatók (lennének), 
ha mindig Öntől hallgatnánk, és tökéletesen követnénk. Kezdek rájönni, 
hogy csak azáltal, hogy egy tanítvány rendszeresen és figyelmesen hallgatja 
és őszintén próbálja követni a lelki tanítómesterét, a tudás, tapasztalat és 
megértés hiányából fakadó nehézségek mind megszűnnek. Köszönöm, 
hogy a tanítványa lehetek, és szolgálhatom a magam tökéletlen módján, 
és köszönöm, hogy gondoskodik rólunk, és mindig hallhatunk Öntől, 
akkor is, ha messze vagyunk!

Szolgája,
Grantha-rāja Dāsa
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nem ismerő lótuszlábaidnál. Kegyesen engedd meg, hogy személyes szol-
gálatodba álljak, és ments meg!”

Ebben a reménytelen helyzetben találkoztam veled, és te megmutattad 
nekem az odaadó szolgálat útját amit Śrī Caitanya Mahāprabhu elhozott 
hozzánk (Caitanya-cadradayā-nātaka 6.75. vers):

kālān nasta bhakti yogam nijam yah
prāduskratum krisna-caitanya-nāmnā

āvirbhūtas tasya pādāravinde
gādham gādham liyatām citta-bringah

„Hadd keressen oltalmat tudatom, amely olyan akár egy méh az Isten-
ség Legfelsőbb Személyisége lótuszlábánál, aki most Śrī Caitanya 
Mahāprabhuként jelent meg, hogy a Neki végzett odaadó szolgálat tudo-
mányát tanítsa, amely az idők folyamán szinte teljesen elveszett.”

És a remény fellobant. A remény amely nélkül az ember élete mit sem 
ér.

Nagy kincset kaptam tőled Guru Mahārāja! Talán még mindig nem 
is tudom, hogy milyen értékes ez a kincs. Ez a kincs az odaadó szolgálat 
amivel lefoglalsz engem.

Mit jelent megkapni Krsna kegyét?
Lehetőséget kapunk arra hogy szolgálhassuk Őt. Ezt a lehetőséget kap-

tam meg tőled Guru Mahārāja.
Az eltelt évek alatt nagyon sok lelki élményekben volt részem. Milyen 

csodálatos is az embereknek odaadni a Krsna-tudatot és látni azt aho-
gyan ők elfogadják és hálásak érte. A könyvosztás során sokszor tapasz-
taltam ezt: meglátni az emberek szemében a lelki remény sugarát, amikor 
megkapják Śrīla Prabhupāda egy könyvét. Ezek a pillanatok az életem 
és szîvem rejtett kincsei, amelyek értékessé tudják tenni még egy ilyen 
elesett lélek életét mint amilyen én vagyok. Ezért érdemes élni, hogy minél 
több embernek a szemében megpillanthassam ennek a lelki reménynek 
a sugarát, amely megváltoztatta az én életemet és ami meg fogja változ-
tatni az ő életüket is. Ezáltal elkezdődhet nekik egy igazi tartalmas élet, 
amelynek a végén visszatérhetnek Krsnához örök lakhelyükre.
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vagyok s milyen haszontalan, süket és ostoba ahogy kegyesen rávilágí-
tottál nemrég. Habár nem sok haszom veszed, s nem tudlak elégedetté 
tenni, mégsincs más lehetőségem, mint könyörögni hozzád s kérlelni 
hogy segíts rajtam! 

Śrīla Prabhupāda azt mondja az egyik magyarázatban: Amikor egy 
tanítvány tökéletesen együttműködik a lelki tanítómesterrel, azaz meg-
kapja az utasítását, s tökéletesen, komolyan végrehajtja, akkor jogában 
áll valamilyen áldást kérni a lelki tanítómestertől. Az Úr tiszta bhaktája, 
egy igaz lelki tanítómester tiszta tanítványa általában nem kér semmilyen 
szívességet sem az Úrtól, sem lelki tanítómesterétől, de még ha szükség 
van arra, hogy a kegyét kérjük, akkor sem tehetjük azt úgy, hogy nem 
tettük őt teljes mértékben elégedetté. (SB.3.22.8)

Mi esélyem van nekem „teljes mértékben elégedetté” tenni téged? Így 
hát jogom sincs áldást kérni, mégis ezt teszem. Mi mást tehetnék? 

Az igazat megvallva, olyan vagy mint a nap. Nem válogatsz, egyformán 
szórod a kegyedet mindenkire, legyen az király, vagy kutya. Ezért lehet-
séges hogy itt vagyok s most neked írok felajánlást.  

Ahogy csinálom a napi sādhanám s egyre haladok, apró lépésekkel előre, 
rendkívül lelkesítő látni, hogy működik a folyamat s ennek a fő oka, hogy 
te hitelesen és változtatás nélkül adtad-adod át amit Śrīla Prabhupāda és 
az ācāryák tanítottak. Szeretném ha én is hasonlóan tudnálak képviselni 
bárhol, bármikor téged s örömmel vállalni hogy a tanítványod lehetek!  

Kedves Guru Mahārāja, kívánom hogy sikerüljön minden terved amivel 
Śrīla Prabhupádát és Rādhe-Śyāmát kívánod szolgálni s boldogan láthasd 
ahogy egyre csak virágzik a Krsna-tudat és a prédikálás Magyarországon!

Végezetül ismét csak Śrīla Bhaktivinoda Thākura sorait szeretném 
idézni, kabe ha ’be bolo se-dina āmār – Óh, mondd mikor, vajon mikor 
jön el a nap!? (Mikor tiszta bhaktaként elégedetté tudlak tenni a szolgá-
latommal.)

Érdemtelen szolgád
Gopāla-guru Dāsa
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nem ismerő lótuszlábaidnál. Kegyesen engedd meg, hogy személyes szol-
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megkapják Śrīla Prabhupāda egy könyvét. Ezek a pillanatok az életem 
és szîvem rejtett kincsei, amelyek értékessé tudják tenni még egy ilyen 
elesett lélek életét mint amilyen én vagyok. Ezért érdemes élni, hogy minél 
több embernek a szemében megpillanthassam ennek a lelki reménynek 
a sugarát, amely megváltoztatta az én életemet és ami meg fogja változ-
tatni az ő életüket is. Ezáltal elkezdődhet nekik egy igazi tartalmas élet, 
amelynek a végén visszatérhetnek Krsnához örök lakhelyükre.
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Śrīla Prabhupāda azt mondja az egyik magyarázatban: Amikor egy 
tanítvány tökéletesen együttműködik a lelki tanítómesterrel, azaz meg-
kapja az utasítását, s tökéletesen, komolyan végrehajtja, akkor jogában 
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egy igaz lelki tanítómester tiszta tanítványa általában nem kér semmilyen 
szívességet sem az Úrtól, sem lelki tanítómesterétől, de még ha szükség 
van arra, hogy a kegyét kérjük, akkor sem tehetjük azt úgy, hogy nem 
tettük őt teljes mértékben elégedetté. (SB.3.22.8)

Mi esélyem van nekem „teljes mértékben elégedetté” tenni téged? Így 
hát jogom sincs áldást kérni, mégis ezt teszem. Mi mást tehetnék? 

Az igazat megvallva, olyan vagy mint a nap. Nem válogatsz, egyformán 
szórod a kegyedet mindenkire, legyen az király, vagy kutya. Ezért lehet-
séges hogy itt vagyok s most neked írok felajánlást.  

Ahogy csinálom a napi sādhanám s egyre haladok, apró lépésekkel előre, 
rendkívül lelkesítő látni, hogy működik a folyamat s ennek a fő oka, hogy 
te hitelesen és változtatás nélkül adtad-adod át amit Śrīla Prabhupāda és 
az ācāryák tanítottak. Szeretném ha én is hasonlóan tudnálak képviselni 
bárhol, bármikor téged s örömmel vállalni hogy a tanítványod lehetek!  

Kedves Guru Mahārāja, kívánom hogy sikerüljön minden terved amivel 
Śrīla Prabhupádát és Rādhe-Śyāmát kívánod szolgálni s boldogan láthasd 
ahogy egyre csak virágzik a Krsna-tudat és a prédikálás Magyarországon!

Végezetül ismét csak Śrīla Bhaktivinoda Thākura sorait szeretném 
idézni, kabe ha ’be bolo se-dina āmār – Óh, mondd mikor, vajon mikor 
jön el a nap!? (Mikor tiszta bhaktaként elégedetté tudlak tenni a szolgá-
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Érdemtelen szolgád
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Gopa-līlādhara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget szent megjelenési napodnak!

Az elmúlt év során olvasva a Śrīmad-Bhāgavatam 10. énekét csodálatos 
magyarázatokra bukkantam, melynek során mindig feléd kalandoztak 
gondolataim. Arra gondoltam, hogy annyira csodálatosak e sorok, hogy 
méltóképpen lennének hivatva dicsőséget megformázására.

Leginkább Śrīla Śrīdhara Svāmī és Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura 
szívbéli imái hagytak nyomott bennem. Remélem nem bánják, hogy e 
magasztos célból belőlük merítkezem.

Áldásukat kérve is tőlük idézek:

he bhaktā dvāry ayam˙ cañcad- vāladhī rauti vo manāk
prasādam˙ labhatām˙ yasmād viśistah śveva nāthati

„Ó, bhakták! Ez a szerencsétlen teremtmény a küszöbötökön áll, és csa-
holva csóválja a farkát. Kérlek, adjatok neki egy kis prasādamot, hogy 
kivételes kutya váljék belőle, és a legkiválóbb gazda tulajdona lehessen.” 

Bár képesítetlen vagyok, e feladat megfelelő tolmácsolásához, mégis 
bízom kegyességükben.

mama ratna-vanig-bhāvam˙ ratnāny aparicinvatah
hasantu santo jihremi na sva-svānta-vinoda-krt

„A szent bhakták talán nevetnek rajtam, amiért drágakővel kalmárkodom, 
holott semmit sem tudok a drágakövekről. Mégsem érzek szégyent, mert 
legalább szórakoztatom őket.”

na me ‚sti vaidusy api nāpi bhaktir
virakti-raktir na tathāpi laulyāt

su-durgamād eva bhavāmi veda-
stuty-artha-cintāmani-rāśi-grdhnuh
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nama om visnu-pādāya krisna-presthāya bhū-tale
srīnate sivarāma swāmin iti nāmine

Amikor ezt a felajánlást írom neked kedves Guru Mahārāja egy vers jutott 
eszembe a Srīmad Bhāgavatamból, ami nagyon szépen bemutatja a lelki 
tanítómester szerepét a tanítvány életében. (SB.1.1.22.)

tvam nah sandarsito dhātrā
dustaram nistitīrsatām

kalim sattva haram pumsām
karna dhāra ivārnavam

„Úgy hisszük, a gondviselés akaratából találkoztunk veled, hogy elfogat-
hassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik át 
akarnak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulaj-
donságát elpusztítja.”

Mennyire is érvényes ez a vers a saját életemre. A sors által találkozhat-
tam veled 1991-ben Szegeden, amikor az első nāma-hatta program volt 
megtarva a fesztivál turné után. Így volt a sors által elrendezve. Abban 
az időben én nem egy lelki élet után kutató voltam, vagy talán nem is 
voltam tudatos erről, az biztos ez a találkozás egy életre megváltoztatta 
az életemet. Megízlelhettem a lelki boldogságot, amit azelőtt soha nem 
tapasztaltam.

Mit tettem előtte?
Azt amit olyan sokan mások.
A Bhakti-rasāmrita-sindhu 3.235. verse elmagyarázza ezt nagyon ért-

hetően:
„Óh, Uram! A kéjes vágyak nemkívánatos parancsainak, se vége, se 

hossza. Noha oly sok szolgálatot végeztem e vágyaknak, a legkisebb kegyet 
sem mutatták irántam. Nem szégyeltem szolgálni őket, s nem vágytam 
arra , hogy megszabaduljak tőlük. Óh, Uram, Yadu-dinasztia vezére! Értel-
mem azonban nemrégiben felucsódott, s most mindannyiuktól megválok. 
A transzcendentális értelem hatására nem engedelmeskedem többé nem-
kívánatos utasításainak. Eljöttem Hozzád, hogy meghódoljak félelmet 
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Gopikā-sūta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked!
Annyi mindent tettél ezek a csodálatos évek alatt. Felfoghatatlan 

számomra ez a végtelen energia és erő. Szeretném jól megfogalmazni 
mennyire fontos , hogy vagy! Hálásnak lenni nem csak egy szó. Min-
den naprád gondolni, érted tenni a dolgokat, megérteni a valódi értel-
mét a bhaktáknak. Mit jelent téged követni? Már tudom, hogy ez az élet 
kevés és rövid, hogy olyan szépen szolgáljalak. Ha tudnék adni bármit, 
ami elégedetté tehet, már célt érne az életem. A te jelenléted megment 
annyi életet, értelmet ad a tanítványaid napjainak. Olyan izgalmas, hogy 
megengedted, hogy segítsetek neked valóra váltani vágyaid. Visszahoztál 
Krsna családjába, igazi életet szívemnek. Biztos mindig vigyázol rám mert 
mozogni sem tudnék támaszod nélkül. Apró vizcsepp vagyok kegyed tavá-
ban, ahol kívánságaid színpompás lótuszokként lebegnek ezen a tavon. 
Szeretném megérteni szavaid. Mindig melletted lenni, hogy tudd van aki 
az életét adja neked. Nem egy hős ksatriya, csak egy egyszerű tanítvány 
vagyok. Krsna iránti szeretet Śrī Rādhā maga, de nélküled ez felfogha-
tatlan csoda lenne.

Jelentéktelen szolgád,
Gopikā-sūta Dāsa

Govinda Hari Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat minden dicsőséget Srī Srī 
Rādha Śyāmasundarának és Śrīla Prabhupādának!

133 

„Nem vagyok sem bölcs, sem odaadó, és nem vagyok mentes a ragaszko-
dástól sem, mégis kapzsi vágy ég bennem, hogy a Védák imáit, a bölcsek 
kövét megszerezzem, s kihozzam az erődből, melyben őrzik.”

mām˙ nīcatāyām aviveka-vāyuh
pravartate pātayitum˙ balāc cet

likhāmy atah svāmī-sanātana-śrī-
krsnān˙ghri-bhā-stambha-krtāvalambah

„Ha arcátlanságom szele – mert nem ismerem el hitványságomat – azzal 
fenyegetne, hogy földre teper, felajánlásom írásakor Śrīdhara Svāmī, 
Sanātana Gosvāmī és az Úr Śrī Krsna lábainak ragyogó pilléreibe kapasz-
kodom majd meg.”

Íly módon próbálnám kifejezni azokat a lelki hangulatokat, melyek 
bennem élednek, amikor rád gondolok.

guru devah pratipādya yadi tvayi
śravana-varnana-sam˙smaranādibhih
nara-hare na bhajanti nrnām idam˙

drti-vad ucchvasitam˙ viphalam˙ tatah

„Ó, lelkitanítómesterem! Azoknak, akik elnyerték az emberi létformát, ám 
nem imádnak téged azzal, hogy rólad hallanak, a te dicsőségedet zengik, 
rád emlékeznek és az odaadó szolgálat többi tettét végzik, hiábavaló az 
életük, s lélegzésük nem több a fújtató mozgásánál.”

Ki tudja, hány teremtésen keresztül tobzódtam māyā ölében úgy, hogy 
egyetlen egyszer sem jutott eszembe Krsna, sohasem hiányoltam Őt, soha-
sem sírtam Utána! A káprázatban, melyben éltem, nem okozott fájdal-
mat Krsna távol-léte. Szomorúsággal csak az töltött el, ha vágyaim nem 
teljesültek, ha érzékeim nem lakhattak jól, és ha az élvezet túl gyorsan 
tovaröppent. 

Ó, csodálatos Uram, kérlek, kegyesen emeld fel ezt a kétségbeesett 
élőlényt, aki az anyagi lét sötét vermébe zuhant, ahol megmarta őt az idő 
kigyója. E gyalázatos körülmények ellenére, a szerencsétlen élőlényt hatal-
mas vágy emészti, hogy akárcsak a legjelentéktelenebb anyagi boldogságot 
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Gopikā-sūta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked!
Annyi mindent tettél ezek a csodálatos évek alatt. Felfoghatatlan 
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Krsna családjába, igazi életet szívemnek. Biztos mindig vigyázol rám mert 
mozogni sem tudnék támaszod nélkül. Apró vizcsepp vagyok kegyed tavá-
ban, ahol kívánságaid színpompás lótuszokként lebegnek ezen a tavon. 
Szeretném megérteni szavaid. Mindig melletted lenni, hogy tudd van aki 
az életét adja neked. Nem egy hős ksatriya, csak egy egyszerű tanítvány 
vagyok. Krsna iránti szeretet Śrī Rādhā maga, de nélküled ez felfogha-
tatlan csoda lenne.

Jelentéktelen szolgád,
Gopikā-sūta Dāsa

Govinda Hari Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat minden dicsőséget Srī Srī 
Rādha Śyāmasundarának és Śrīla Prabhupādának!
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„Nem vagyok sem bölcs, sem odaadó, és nem vagyok mentes a ragaszko-
dástól sem, mégis kapzsi vágy ég bennem, hogy a Védák imáit, a bölcsek 
kövét megszerezzem, s kihozzam az erődből, melyben őrzik.”
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„Ha arcátlanságom szele – mert nem ismerem el hitványságomat – azzal 
fenyegetne, hogy földre teper, felajánlásom írásakor Śrīdhara Svāmī, 
Sanātana Gosvāmī és az Úr Śrī Krsna lábainak ragyogó pilléreibe kapasz-
kodom majd meg.”

Íly módon próbálnám kifejezni azokat a lelki hangulatokat, melyek 
bennem élednek, amikor rád gondolok.

guru devah pratipādya yadi tvayi
śravana-varnana-sam˙smaranādibhih
nara-hare na bhajanti nrnām idam˙

drti-vad ucchvasitam˙ viphalam˙ tatah

„Ó, lelkitanítómesterem! Azoknak, akik elnyerték az emberi létformát, ám 
nem imádnak téged azzal, hogy rólad hallanak, a te dicsőségedet zengik, 
rád emlékeznek és az odaadó szolgálat többi tettét végzik, hiábavaló az 
életük, s lélegzésük nem több a fújtató mozgásánál.”

Ki tudja, hány teremtésen keresztül tobzódtam māyā ölében úgy, hogy 
egyetlen egyszer sem jutott eszembe Krsna, sohasem hiányoltam Őt, soha-
sem sírtam Utána! A káprázatban, melyben éltem, nem okozott fájdal-
mat Krsna távol-léte. Szomorúsággal csak az töltött el, ha vágyaim nem 
teljesültek, ha érzékeim nem lakhattak jól, és ha az élvezet túl gyorsan 
tovaröppent. 

Ó, csodálatos Uram, kérlek, kegyesen emeld fel ezt a kétségbeesett 
élőlényt, aki az anyagi lét sötét vermébe zuhant, ahol megmarta őt az idő 
kigyója. E gyalázatos körülmények ellenére, a szerencsétlen élőlényt hatal-
mas vágy emészti, hogy akárcsak a legjelentéktelenebb anyagi boldogságot 
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is megtapasztalja. Kérlek, ments meg, Uram, tanításaid nektárjával, mely 
képes lelki szabadságra ébreszteni az embert.

Kedves Uram, én úgy vélem, annak, aki a születés és halál szörnyű 
ösvényét járja, és folyvást szenved a háromféle nyomorúságtól, nem lehet 
más menedéke, csak két lótuszlábad, melyek olyanok, akár egy csodálatos 
nektárt ontó, hűs ernyő.

dambha-nyāsa-misena vañcita-janam˙ bhogaika-cintāturam˙
sammuhyantam ahar-niśam˙ viracitodyoga-klamair ākulam

ājñā-lan˙ghinam ajñam ajña-janatā-sammānanāsan-madam˙
dīnānātha dayā-nidhāna paramānanda prabho pāhi mām

„A képmutatónak, aki saját magát csapja be azzal, hogy csupán színleli 
a lemondást, egyedül az érzéki élvezeten jár az esze, s ennek következ-
tében örökös szenvedésben van része. Éjjel és nappal illúzióban él, és 
minden erejét felemészti az az igyekezet, amivel a saját maga által kitalált 
célokat próbálja elérni. Ez az ostoba megszegi a törvényeidet, és kapzsi-
ságában, hogy a többi ostoba ember tiszteletét kivívja, becstelenné válik. 
Ó, szerencsétlenek védelmezője, ó, kegy adományozója, kimondhatatlan 
boldogságban létező Uram, kérlek, mentsd meg ezt az oktalant: engem.”

bhajato hi bhavān sāksāt paramānanda-cid-dhanah
ātmaiva kim atah krtyam˙ tuccha-dāra-sutādibhih

„Akik téged imádnak, azok számára te leszel a Lelkük, a legmagasabb 
rendű boldogságot nyújtó transzcendentális kincs. Mi hasznát vennék 
ezek után egy evilági feleségnek, gyerekeknek vagy bármi másnak?”

carana-smaranam˙ premnā tava deva su-durlabham
yathā kathañcid guru deva mama bhūyād ahar-niśam

„Ó, Uram! Nagyon ritka kincs, ha valaki szeretettel emlékezhet lótusz-
lábaidra. Ó, Gurudeva, kérlek, tedd lehetővé számomra, hogy én éjjel és 
nappal emlékezhessem rájuk!”
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A Kegyedből kapunk annyi mindent: Śrīla Prabhupádát, és csodálatos 
tanításait; az Úr szent neveinek éneklését; az Isteni Pár odaadó szolgá-
latát; az Úr csodálatos bhaktáinak társaságát; csodálatos kīrtanákat és 
bhajanákat, stb. – valamint lehetőséget arra, hogy ezeket a csodálatos 
lehetőségeket átadhassuk másoknak is.

Hogyan lehetséges ez?
Miközben végzem a napi szolgálatomat, sokszor gondolko-

zok azon, hogy ezt a szolgálatot a Kegyedből ajánlhatom Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundaranak. Amikor tudok erre gondolni, akkor a szolgálat 
közben megjelenő nagyobb nehézségeket is felemelőnek érzem, még akkor 
is, amikor éppen nem az oltár közvetlen közelében végzek szolgálatot.

Ez csodálatos. Rādhe-Śyāma viszonoznak. Amikor egész nap a pūjārīban 
voltam, akkor ez nem tűnt olyan meglepőnek, hiszen ott vagyunk, a köz-
vetlen szolgálatukat végezzük: tisztítjuk a mūrti szobát, a kellékekeket, 
főzünk Nekik, felajánljuk Nekik, öltöztetjük Őket, stb. Egyszerűen szólva 
közvetlen két kezi szolgálatot ajánlunk Nekik.

Ami még csodálatosabb tapasztalat volt a számomra, hogy más szol-
gálatokat is végezve szintén érezhető a jelenlétük. Úgy érzem, ott vannak 
velem, attól függetlenül, hogy már legtöbbször nem a pūjārīban végzem 
a szolgálatomat, válaszolnak az imákra, és annyiféle módon viszonoznak 
attól függetlenül, hogy hol vagyok és mit csinálok.

Azt hiszem ebben nincsen semmi meglepő. Ez Vraja-dhāma. Biztos 
vagyok benne, hogy a saját magam erejéből nem volnék képes semmiféle 
kapcsolatot kialakítani az Isteni Párral, kezdve azzal, hogy te hívtad ide 
Őket, a te vágyadból nyilvánítják meg ezt a szent helyet, és engem is a te 
bhaktáid „hoztak” ide. Miután itt vagyunk még mindíg a te személyes 
Példád, különleges engedélyed, kegyed, bíztatásod, bátorításod az, ami 
kifejleszthet egy ilyen kapcsolatot.

Ez csak egy példa volt, hasonlóan írhattam volna a  szent név ének-
lésével kapcsolatban, vagy akár Śrīla Prabhupāda könyveinek olvasása 
kapcsán is.

Köszönöm szépen.

Jelentéktelen szolgád, 
Gopati Dāsa
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As Śrīla Prabhupāda is always here, so are you. As devotees get 
together in the still dark temple room for man˙gala ārati I remember 
how you encourage us to do so. As we chant the holy names – at times 
in a struggle, at times in a bliss, I know we are following the most impor-
tant vow given to you. As devotees listen and discuss Śrīmad-Bhāgavatam 
I often hear references to your lectures and books when someone says 
with aff ection “Guru Mahārāja reckons that.” As everyone rushes to do 
their service I think how you want the farm to strive for self-suff iciency. As 
the community honours prasādam together I feel happy knowing that you 
are in favour of such gatherings. As devotees meticulously dress Rādhā-
Śyāma I notice your taste and attention to detail. 

Contemplating the perfection of your service and the high bar you set 
for anyone following your footsteps, sometimes makes me wonder what 
I can do with my limited abilities. Despite the doubts I know that the 
safest bet is to keep trying to reciprocate your mercy, however impossible 
the task is. Your clear vision and instructions set a clear goal and path 
leading to it. I pray to Rādhā-Śyāma they give me strength and intelligence 
to hold on your lotus feet and never loosen the grip. 

I also pray to the Divine Couple that more and more fortunate souls 
could benefit from your association, get inspired by your example, get 
to know Śrīla Prabhupāda books and turn back to the path of devotional 
service and in the end, back to Godhead. 

Your humble servant,
Gopālī Devī Dāsī 
NVD

Gopati Dāsa
Hare Krsna, kedves Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

135 

kvāham˙ buddhy-ādi-sam˙ruddhah kva ca bhūman mahas tava
dīna-bandho dayā-sindho bhaktim˙ me guru devah diśa

„Mi vagyok én, az evilági értelem és a többi anyagi fedőréteg csapdá-
jába esett élőlény? Mi hozzám képes a te dicsőséged, ó, Mindenható! 
Ó, bűnösök barátja, ó, kegy óceánja, Gurudeva, kérlek, áldj meg odaadó 
szolgálatoddal!”

yadā parānanda-guro bhavat-pade
padam˙ mano me bhagaval labheta
tadā nirastākhila-sādhana-śramah

śrayeya saukhyam˙ bhavatah krpātah

„Ó, transzcendentális boldogságban úszó guru! Amikor elmém majd végre 
helyet kap lótuszlábaidnál, véget ér akkor a lelki gyakorlataim végzésével 
járó fárasztó küzdelem is, és kegyed folytán a legnagyobb boldogságban 
lesz majd részem.”

muñcann an˙ga tad an˙ga-san˙gam aniśam˙ tvām eva sañcintayan
santah santi yato yato gata-madās tān āśramān āvasan

nityam˙ tan-mukha-pan˙kajād vigalita-tvat-punya-gāthāmrta-
srotah-samplava-sampluto guru deva na syām aham˙ deha-bhrt

„Drága Uram! Amikor majd végleg hátat fordítok az érzékek örömeinek, 
amikor majd szakadatlanul Rajtad elmélkedem, és amikor majd a hamis 
büszkeségtől mentes, tiszta szívű bhakták remetelakjaiba költözöm, akkor 
végre alámerülhetek abban a nektárözönben, ami a rólad szent énekeket 
kántáló bhakták lótusz-ajkáról árad. És ezek után, ó, Gurudeva, soha többé 
nem kell már anyagi testben megszületnem.”

Az a vágyam, e sorok bárcsak kifejeznék miként elmélkedek rólad, s 
alapjául lennének, ahogyan végzem feladataimat Śrīla Prabhupādának 
ajánlott szolgálataidban, mellyel elégedettséget tudnék okozni neked.

Guru Mahārāja ki! Jaya!

Drága kincs idézetekkel kalmárkodó szolgád, 
Gopa-līlādhara Dāsa
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As Śrīla Prabhupāda is always here, so are you. As devotees get 
together in the still dark temple room for man˙gala ārati I remember 
how you encourage us to do so. As we chant the holy names – at times 
in a struggle, at times in a bliss, I know we are following the most impor-
tant vow given to you. As devotees listen and discuss Śrīmad-Bhāgavatam 
I often hear references to your lectures and books when someone says 
with aff ection “Guru Mahārāja reckons that.” As everyone rushes to do 
their service I think how you want the farm to strive for self-suff iciency. As 
the community honours prasādam together I feel happy knowing that you 
are in favour of such gatherings. As devotees meticulously dress Rādhā-
Śyāma I notice your taste and attention to detail. 

Contemplating the perfection of your service and the high bar you set 
for anyone following your footsteps, sometimes makes me wonder what 
I can do with my limited abilities. Despite the doubts I know that the 
safest bet is to keep trying to reciprocate your mercy, however impossible 
the task is. Your clear vision and instructions set a clear goal and path 
leading to it. I pray to Rādhā-Śyāma they give me strength and intelligence 
to hold on your lotus feet and never loosen the grip. 

I also pray to the Divine Couple that more and more fortunate souls 
could benefit from your association, get inspired by your example, get 
to know Śrīla Prabhupāda books and turn back to the path of devotional 
service and in the end, back to Godhead. 

Your humble servant,
Gopālī Devī Dāsī 
NVD

Gopati Dāsa
Hare Krsna, kedves Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!
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kvāham˙ buddhy-ādi-sam˙ruddhah kva ca bhūman mahas tava
dīna-bandho dayā-sindho bhaktim˙ me guru devah diśa

„Mi vagyok én, az evilági értelem és a többi anyagi fedőréteg csapdá-
jába esett élőlény? Mi hozzám képes a te dicsőséged, ó, Mindenható! 
Ó, bűnösök barátja, ó, kegy óceánja, Gurudeva, kérlek, áldj meg odaadó 
szolgálatoddal!”

yadā parānanda-guro bhavat-pade
padam˙ mano me bhagaval labheta
tadā nirastākhila-sādhana-śramah

śrayeya saukhyam˙ bhavatah krpātah

„Ó, transzcendentális boldogságban úszó guru! Amikor elmém majd végre 
helyet kap lótuszlábaidnál, véget ér akkor a lelki gyakorlataim végzésével 
járó fárasztó küzdelem is, és kegyed folytán a legnagyobb boldogságban 
lesz majd részem.”

muñcann an˙ga tad an˙ga-san˙gam aniśam˙ tvām eva sañcintayan
santah santi yato yato gata-madās tān āśramān āvasan

nityam˙ tan-mukha-pan˙kajād vigalita-tvat-punya-gāthāmrta-
srotah-samplava-sampluto guru deva na syām aham˙ deha-bhrt

„Drága Uram! Amikor majd végleg hátat fordítok az érzékek örömeinek, 
amikor majd szakadatlanul Rajtad elmélkedem, és amikor majd a hamis 
büszkeségtől mentes, tiszta szívű bhakták remetelakjaiba költözöm, akkor 
végre alámerülhetek abban a nektárözönben, ami a rólad szent énekeket 
kántáló bhakták lótusz-ajkáról árad. És ezek után, ó, Gurudeva, soha többé 
nem kell már anyagi testben megszületnem.”

Az a vágyam, e sorok bárcsak kifejeznék miként elmélkedek rólad, s 
alapjául lennének, ahogyan végzem feladataimat Śrīla Prabhupādának 
ajánlott szolgálataidban, mellyel elégedettséget tudnék okozni neked.

Guru Mahārāja ki! Jaya!

Drága kincs idézetekkel kalmárkodó szolgád, 
Gopa-līlādhara Dāsa
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Gopāla-Nāyikā Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja, 
 
Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 

During the months of Kārtika I read some extracts from Śrī Dāmodara-
jananī and your writing easily captured my mind to envision and be 
absorbed in this pastime. I was also drawn to the minute detail that 
Śrī Dāmodara-jananī had and it highlights your extensive knowledge of 
Krsna’s pastimes and intelligence of our śāstra’s. Your determination and 
dedication to follow Śrīla Prabhupāda’s mission lights enthusiasm for me 
to read, chant, study. This is my goal, to study Śrīla Prabhupāda’s books 
and then sometimes distribute them (which I have done occasionally). 
These two things I know please you and will therefore always be on my 
mind. Guru Mahārāja, without you giving me inspiration I would not be 
on this path. There are no amount of words that can suff iciently show 
my gratitude for your kindness and everything you have done.

Having taken formal initiation from you in January, it urged me to 
really take my sadhana seriously. You emphasised many times to chant 
japa without distractions and chant properly. This is my meditation. 
Thank you Guru Mahārāja! Please continue to forever guide me back 
home, back to Godhead. 

 
Your servant, 
Gopāla-Nāyikā Devī Dāsī  (UK)

Gopālī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja!

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you.

137 

Hare Krsna! As we are celebrating the remarkable occasion of your 
appearance I would like to express my gratitude to you. 

I am grateful for the opportunity to partake in your mission of serving 
Śrīla Prabhupāda. Not only you connect your disciples to the mercy of 
your spiritual master, but also set an example of what being a disciple 
means. Your firm faith in the spiritual master shows when you quote 
his purports, explain his statements and contemplate his examples in 
your lectures, podcasts and even casual conversations. Thus you help 
me understand how serious I should take your own words and actions, 
think of them and use them as a guidance in my life. Your enthusiasm 
shines through your restless preaching eff orts that seem to have no end 
to their forms and reach. They make me ashamed of feeling shy or reluc-
tant to go out and share Krsna Consciousness with all those still suff er-
ing. Your desire to constantly perfect your service and inspire others to 
do so, encourages me to think how I can improve my service and never 
settle on what I have accomplished so far. Your conviction about the 
power of teaching through your own example inspires me to be more 
serious, disciplined and attentive in my sadhana and daily life. Finally, 
your desire to serve as a tool of your spiritual master’s mercy makes you 
do the impossible – constantly travel, stay up late, talk to all sorts of peo-
ple, answer questions that you must have heard many times before, give 
attention to every single person that approaches you, address mundane 
issues and giving the time and energy that could have been put in your 
personal sādhana and writing. When I witness that I pray to Rādhā-Śyāma 
I can get at least a token of your selfl ess service attitude and go beyond 
aspiration for personal spiritual attainment. 

More than anything I appreciate the opportunity to serve here in Krishna 
Valley, a place so dear to you. Your desire to please Śrīla Prabhupāda 
manifests in Krishna Valley so strongly that I feel his presence here all the 
time. It is service and association in the Krishna Valley, that has given me 
a spark of taste for studying his books and seeing their relevance to my 
life.  Being a part of Krishna Valley community, your wonderful off ering to 
your spiritual master, strengthens my faith in Śrīla Prabhupāda’s teachings 
and makes me pray I can continue serving him through the opportunities 
you have created for your disciples and followers.
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Gopāla-Nāyikā Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja, 
 
Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 

During the months of Kārtika I read some extracts from Śrī Dāmodara-
jananī and your writing easily captured my mind to envision and be 
absorbed in this pastime. I was also drawn to the minute detail that 
Śrī Dāmodara-jananī had and it highlights your extensive knowledge of 
Krsna’s pastimes and intelligence of our śāstra’s. Your determination and 
dedication to follow Śrīla Prabhupāda’s mission lights enthusiasm for me 
to read, chant, study. This is my goal, to study Śrīla Prabhupāda’s books 
and then sometimes distribute them (which I have done occasionally). 
These two things I know please you and will therefore always be on my 
mind. Guru Mahārāja, without you giving me inspiration I would not be 
on this path. There are no amount of words that can suff iciently show 
my gratitude for your kindness and everything you have done.

Having taken formal initiation from you in January, it urged me to 
really take my sadhana seriously. You emphasised many times to chant 
japa without distractions and chant properly. This is my meditation. 
Thank you Guru Mahārāja! Please continue to forever guide me back 
home, back to Godhead. 

 
Your servant, 
Gopāla-Nāyikā Devī Dāsī  (UK)

Gopālī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja!

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you.
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Hare Krsna! As we are celebrating the remarkable occasion of your 
appearance I would like to express my gratitude to you. 

I am grateful for the opportunity to partake in your mission of serving 
Śrīla Prabhupāda. Not only you connect your disciples to the mercy of 
your spiritual master, but also set an example of what being a disciple 
means. Your firm faith in the spiritual master shows when you quote 
his purports, explain his statements and contemplate his examples in 
your lectures, podcasts and even casual conversations. Thus you help 
me understand how serious I should take your own words and actions, 
think of them and use them as a guidance in my life. Your enthusiasm 
shines through your restless preaching eff orts that seem to have no end 
to their forms and reach. They make me ashamed of feeling shy or reluc-
tant to go out and share Krsna Consciousness with all those still suff er-
ing. Your desire to constantly perfect your service and inspire others to 
do so, encourages me to think how I can improve my service and never 
settle on what I have accomplished so far. Your conviction about the 
power of teaching through your own example inspires me to be more 
serious, disciplined and attentive in my sadhana and daily life. Finally, 
your desire to serve as a tool of your spiritual master’s mercy makes you 
do the impossible – constantly travel, stay up late, talk to all sorts of peo-
ple, answer questions that you must have heard many times before, give 
attention to every single person that approaches you, address mundane 
issues and giving the time and energy that could have been put in your 
personal sādhana and writing. When I witness that I pray to Rādhā-Śyāma 
I can get at least a token of your selfl ess service attitude and go beyond 
aspiration for personal spiritual attainment. 

More than anything I appreciate the opportunity to serve here in Krishna 
Valley, a place so dear to you. Your desire to please Śrīla Prabhupāda 
manifests in Krishna Valley so strongly that I feel his presence here all the 
time. It is service and association in the Krishna Valley, that has given me 
a spark of taste for studying his books and seeing their relevance to my 
life.  Being a part of Krishna Valley community, your wonderful off ering to 
your spiritual master, strengthens my faith in Śrīla Prabhupāda’s teachings 
and makes me pray I can continue serving him through the opportunities 
you have created for your disciples and followers.
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is megtapasztalja. Kérlek, ments meg, Uram, tanításaid nektárjával, mely 
képes lelki szabadságra ébreszteni az embert.

Kedves Uram, én úgy vélem, annak, aki a születés és halál szörnyű 
ösvényét járja, és folyvást szenved a háromféle nyomorúságtól, nem lehet 
más menedéke, csak két lótuszlábad, melyek olyanok, akár egy csodálatos 
nektárt ontó, hűs ernyő.

dambha-nyāsa-misena vañcita-janam˙ bhogaika-cintāturam˙
sammuhyantam ahar-niśam˙ viracitodyoga-klamair ākulam

ājñā-lan˙ghinam ajñam ajña-janatā-sammānanāsan-madam˙
dīnānātha dayā-nidhāna paramānanda prabho pāhi mām

„A képmutatónak, aki saját magát csapja be azzal, hogy csupán színleli 
a lemondást, egyedül az érzéki élvezeten jár az esze, s ennek következ-
tében örökös szenvedésben van része. Éjjel és nappal illúzióban él, és 
minden erejét felemészti az az igyekezet, amivel a saját maga által kitalált 
célokat próbálja elérni. Ez az ostoba megszegi a törvényeidet, és kapzsi-
ságában, hogy a többi ostoba ember tiszteletét kivívja, becstelenné válik. 
Ó, szerencsétlenek védelmezője, ó, kegy adományozója, kimondhatatlan 
boldogságban létező Uram, kérlek, mentsd meg ezt az oktalant: engem.”

bhajato hi bhavān sāksāt paramānanda-cid-dhanah
ātmaiva kim atah krtyam˙ tuccha-dāra-sutādibhih

„Akik téged imádnak, azok számára te leszel a Lelkük, a legmagasabb 
rendű boldogságot nyújtó transzcendentális kincs. Mi hasznát vennék 
ezek után egy evilági feleségnek, gyerekeknek vagy bármi másnak?”

carana-smaranam˙ premnā tava deva su-durlabham
yathā kathañcid guru deva mama bhūyād ahar-niśam

„Ó, Uram! Nagyon ritka kincs, ha valaki szeretettel emlékezhet lótusz-
lábaidra. Ó, Gurudeva, kérlek, tedd lehetővé számomra, hogy én éjjel és 
nappal emlékezhessem rájuk!”

139 

A Kegyedből kapunk annyi mindent: Śrīla Prabhupádát, és csodálatos 
tanításait; az Úr szent neveinek éneklését; az Isteni Pár odaadó szolgá-
latát; az Úr csodálatos bhaktáinak társaságát; csodálatos kīrtanákat és 
bhajanákat, stb. – valamint lehetőséget arra, hogy ezeket a csodálatos 
lehetőségeket átadhassuk másoknak is.

Hogyan lehetséges ez?
Miközben végzem a napi szolgálatomat, sokszor gondolko-

zok azon, hogy ezt a szolgálatot a Kegyedből ajánlhatom Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundaranak. Amikor tudok erre gondolni, akkor a szolgálat 
közben megjelenő nagyobb nehézségeket is felemelőnek érzem, még akkor 
is, amikor éppen nem az oltár közvetlen közelében végzek szolgálatot.

Ez csodálatos. Rādhe-Śyāma viszonoznak. Amikor egész nap a pūjārīban 
voltam, akkor ez nem tűnt olyan meglepőnek, hiszen ott vagyunk, a köz-
vetlen szolgálatukat végezzük: tisztítjuk a mūrti szobát, a kellékekeket, 
főzünk Nekik, felajánljuk Nekik, öltöztetjük Őket, stb. Egyszerűen szólva 
közvetlen két kezi szolgálatot ajánlunk Nekik.

Ami még csodálatosabb tapasztalat volt a számomra, hogy más szol-
gálatokat is végezve szintén érezhető a jelenlétük. Úgy érzem, ott vannak 
velem, attól függetlenül, hogy már legtöbbször nem a pūjārīban végzem 
a szolgálatomat, válaszolnak az imákra, és annyiféle módon viszonoznak 
attól függetlenül, hogy hol vagyok és mit csinálok.

Azt hiszem ebben nincsen semmi meglepő. Ez Vraja-dhāma. Biztos 
vagyok benne, hogy a saját magam erejéből nem volnék képes semmiféle 
kapcsolatot kialakítani az Isteni Párral, kezdve azzal, hogy te hívtad ide 
Őket, a te vágyadból nyilvánítják meg ezt a szent helyet, és engem is a te 
bhaktáid „hoztak” ide. Miután itt vagyunk még mindíg a te személyes 
Példád, különleges engedélyed, kegyed, bíztatásod, bátorításod az, ami 
kifejleszthet egy ilyen kapcsolatot.

Ez csak egy példa volt, hasonlóan írhattam volna a  szent név ének-
lésével kapcsolatban, vagy akár Śrīla Prabhupāda könyveinek olvasása 
kapcsán is.

Köszönöm szépen.

Jelentéktelen szolgád, 
Gopati Dāsa
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As Śrīla Prabhupāda is always here, so are you. As devotees get 
together in the still dark temple room for man˙gala ārati I remember 
how you encourage us to do so. As we chant the holy names – at times 
in a struggle, at times in a bliss, I know we are following the most impor-
tant vow given to you. As devotees listen and discuss Śrīmad-Bhāgavatam 
I often hear references to your lectures and books when someone says 
with aff ection “Guru Mahārāja reckons that.” As everyone rushes to do 
their service I think how you want the farm to strive for self-suff iciency. As 
the community honours prasādam together I feel happy knowing that you 
are in favour of such gatherings. As devotees meticulously dress Rādhā-
Śyāma I notice your taste and attention to detail. 

Contemplating the perfection of your service and the high bar you set 
for anyone following your footsteps, sometimes makes me wonder what 
I can do with my limited abilities. Despite the doubts I know that the 
safest bet is to keep trying to reciprocate your mercy, however impossible 
the task is. Your clear vision and instructions set a clear goal and path 
leading to it. I pray to Rādhā-Śyāma they give me strength and intelligence 
to hold on your lotus feet and never loosen the grip. 

I also pray to the Divine Couple that more and more fortunate souls 
could benefit from your association, get inspired by your example, get 
to know Śrīla Prabhupāda books and turn back to the path of devotional 
service and in the end, back to Godhead. 

Your humble servant,
Gopālī Devī Dāsī 
NVD

Gopati Dāsa
Hare Krsna, kedves Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!
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kvāham˙ buddhy-ādi-sam˙ruddhah kva ca bhūman mahas tava
dīna-bandho dayā-sindho bhaktim˙ me guru devah diśa

„Mi vagyok én, az evilági értelem és a többi anyagi fedőréteg csapdá-
jába esett élőlény? Mi hozzám képes a te dicsőséged, ó, Mindenható! 
Ó, bűnösök barátja, ó, kegy óceánja, Gurudeva, kérlek, áldj meg odaadó 
szolgálatoddal!”

yadā parānanda-guro bhavat-pade
padam˙ mano me bhagaval labheta
tadā nirastākhila-sādhana-śramah

śrayeya saukhyam˙ bhavatah krpātah

„Ó, transzcendentális boldogságban úszó guru! Amikor elmém majd végre 
helyet kap lótuszlábaidnál, véget ér akkor a lelki gyakorlataim végzésével 
járó fárasztó küzdelem is, és kegyed folytán a legnagyobb boldogságban 
lesz majd részem.”

muñcann an˙ga tad an˙ga-san˙gam aniśam˙ tvām eva sañcintayan
santah santi yato yato gata-madās tān āśramān āvasan

nityam˙ tan-mukha-pan˙kajād vigalita-tvat-punya-gāthāmrta-
srotah-samplava-sampluto guru deva na syām aham˙ deha-bhrt

„Drága Uram! Amikor majd végleg hátat fordítok az érzékek örömeinek, 
amikor majd szakadatlanul Rajtad elmélkedem, és amikor majd a hamis 
büszkeségtől mentes, tiszta szívű bhakták remetelakjaiba költözöm, akkor 
végre alámerülhetek abban a nektárözönben, ami a rólad szent énekeket 
kántáló bhakták lótusz-ajkáról árad. És ezek után, ó, Gurudeva, soha többé 
nem kell már anyagi testben megszületnem.”

Az a vágyam, e sorok bárcsak kifejeznék miként elmélkedek rólad, s 
alapjául lennének, ahogyan végzem feladataimat Śrīla Prabhupādának 
ajánlott szolgálataidban, mellyel elégedettséget tudnék okozni neked.

Guru Mahārāja ki! Jaya!

Drága kincs idézetekkel kalmárkodó szolgád, 
Gopa-līlādhara Dāsa
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is megtapasztalja. Kérlek, ments meg, Uram, tanításaid nektárjával, mely 
képes lelki szabadságra ébreszteni az embert.

Kedves Uram, én úgy vélem, annak, aki a születés és halál szörnyű 
ösvényét járja, és folyvást szenved a háromféle nyomorúságtól, nem lehet 
más menedéke, csak két lótuszlábad, melyek olyanok, akár egy csodálatos 
nektárt ontó, hűs ernyő.

dambha-nyāsa-misena vañcita-janam˙ bhogaika-cintāturam˙
sammuhyantam ahar-niśam˙ viracitodyoga-klamair ākulam

ājñā-lan˙ghinam ajñam ajña-janatā-sammānanāsan-madam˙
dīnānātha dayā-nidhāna paramānanda prabho pāhi mām

„A képmutatónak, aki saját magát csapja be azzal, hogy csupán színleli 
a lemondást, egyedül az érzéki élvezeten jár az esze, s ennek következ-
tében örökös szenvedésben van része. Éjjel és nappal illúzióban él, és 
minden erejét felemészti az az igyekezet, amivel a saját maga által kitalált 
célokat próbálja elérni. Ez az ostoba megszegi a törvényeidet, és kapzsi-
ságában, hogy a többi ostoba ember tiszteletét kivívja, becstelenné válik. 
Ó, szerencsétlenek védelmezője, ó, kegy adományozója, kimondhatatlan 
boldogságban létező Uram, kérlek, mentsd meg ezt az oktalant: engem.”

bhajato hi bhavān sāksāt paramānanda-cid-dhanah
ātmaiva kim atah krtyam˙ tuccha-dāra-sutādibhih

„Akik téged imádnak, azok számára te leszel a Lelkük, a legmagasabb 
rendű boldogságot nyújtó transzcendentális kincs. Mi hasznát vennék 
ezek után egy evilági feleségnek, gyerekeknek vagy bármi másnak?”

carana-smaranam˙ premnā tava deva su-durlabham
yathā kathañcid guru deva mama bhūyād ahar-niśam

„Ó, Uram! Nagyon ritka kincs, ha valaki szeretettel emlékezhet lótusz-
lábaidra. Ó, Gurudeva, kérlek, tedd lehetővé számomra, hogy én éjjel és 
nappal emlékezhessem rájuk!”
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A Kegyedből kapunk annyi mindent: Śrīla Prabhupádát, és csodálatos 
tanításait; az Úr szent neveinek éneklését; az Isteni Pár odaadó szolgá-
latát; az Úr csodálatos bhaktáinak társaságát; csodálatos kīrtanákat és 
bhajanákat, stb. – valamint lehetőséget arra, hogy ezeket a csodálatos 
lehetőségeket átadhassuk másoknak is.

Hogyan lehetséges ez?
Miközben végzem a napi szolgálatomat, sokszor gondolko-

zok azon, hogy ezt a szolgálatot a Kegyedből ajánlhatom Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundaranak. Amikor tudok erre gondolni, akkor a szolgálat 
közben megjelenő nagyobb nehézségeket is felemelőnek érzem, még akkor 
is, amikor éppen nem az oltár közvetlen közelében végzek szolgálatot.

Ez csodálatos. Rādhe-Śyāma viszonoznak. Amikor egész nap a pūjārīban 
voltam, akkor ez nem tűnt olyan meglepőnek, hiszen ott vagyunk, a köz-
vetlen szolgálatukat végezzük: tisztítjuk a mūrti szobát, a kellékekeket, 
főzünk Nekik, felajánljuk Nekik, öltöztetjük Őket, stb. Egyszerűen szólva 
közvetlen két kezi szolgálatot ajánlunk Nekik.

Ami még csodálatosabb tapasztalat volt a számomra, hogy más szol-
gálatokat is végezve szintén érezhető a jelenlétük. Úgy érzem, ott vannak 
velem, attól függetlenül, hogy már legtöbbször nem a pūjārīban végzem 
a szolgálatomat, válaszolnak az imákra, és annyiféle módon viszonoznak 
attól függetlenül, hogy hol vagyok és mit csinálok.

Azt hiszem ebben nincsen semmi meglepő. Ez Vraja-dhāma. Biztos 
vagyok benne, hogy a saját magam erejéből nem volnék képes semmiféle 
kapcsolatot kialakítani az Isteni Párral, kezdve azzal, hogy te hívtad ide 
Őket, a te vágyadból nyilvánítják meg ezt a szent helyet, és engem is a te 
bhaktáid „hoztak” ide. Miután itt vagyunk még mindíg a te személyes 
Példád, különleges engedélyed, kegyed, bíztatásod, bátorításod az, ami 
kifejleszthet egy ilyen kapcsolatot.

Ez csak egy példa volt, hasonlóan írhattam volna a  szent név ének-
lésével kapcsolatban, vagy akár Śrīla Prabhupāda könyveinek olvasása 
kapcsán is.

Köszönöm szépen.

Jelentéktelen szolgád, 
Gopati Dāsa
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Gopa-līlādhara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget szent megjelenési napodnak!

Az elmúlt év során olvasva a Śrīmad-Bhāgavatam 10. énekét csodálatos 
magyarázatokra bukkantam, melynek során mindig feléd kalandoztak 
gondolataim. Arra gondoltam, hogy annyira csodálatosak e sorok, hogy 
méltóképpen lennének hivatva dicsőséget megformázására.

Leginkább Śrīla Śrīdhara Svāmī és Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura 
szívbéli imái hagytak nyomott bennem. Remélem nem bánják, hogy e 
magasztos célból belőlük merítkezem.

Áldásukat kérve is tőlük idézek:

he bhaktā dvāry ayam˙ cañcad- vāladhī rauti vo manāk
prasādam˙ labhatām˙ yasmād viśistah śveva nāthati

„Ó, bhakták! Ez a szerencsétlen teremtmény a küszöbötökön áll, és csa-
holva csóválja a farkát. Kérlek, adjatok neki egy kis prasādamot, hogy 
kivételes kutya váljék belőle, és a legkiválóbb gazda tulajdona lehessen.” 

Bár képesítetlen vagyok, e feladat megfelelő tolmácsolásához, mégis 
bízom kegyességükben.

mama ratna-vanig-bhāvam˙ ratnāny aparicinvatah
hasantu santo jihremi na sva-svānta-vinoda-krt

„A szent bhakták talán nevetnek rajtam, amiért drágakővel kalmárkodom, 
holott semmit sem tudok a drágakövekről. Mégsem érzek szégyent, mert 
legalább szórakoztatom őket.”

na me ‚sti vaidusy api nāpi bhaktir
virakti-raktir na tathāpi laulyāt

su-durgamād eva bhavāmi veda-
stuty-artha-cintāmani-rāśi-grdhnuh
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nama om visnu-pādāya krisna-presthāya bhū-tale
srīnate sivarāma swāmin iti nāmine

Amikor ezt a felajánlást írom neked kedves Guru Mahārāja egy vers jutott 
eszembe a Srīmad Bhāgavatamból, ami nagyon szépen bemutatja a lelki 
tanítómester szerepét a tanítvány életében. (SB.1.1.22.)

tvam nah sandarsito dhātrā
dustaram nistitīrsatām

kalim sattva haram pumsām
karna dhāra ivārnavam

„Úgy hisszük, a gondviselés akaratából találkoztunk veled, hogy elfogat-
hassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik át 
akarnak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulaj-
donságát elpusztítja.”

Mennyire is érvényes ez a vers a saját életemre. A sors által találkozhat-
tam veled 1991-ben Szegeden, amikor az első nāma-hatta program volt 
megtarva a fesztivál turné után. Így volt a sors által elrendezve. Abban 
az időben én nem egy lelki élet után kutató voltam, vagy talán nem is 
voltam tudatos erről, az biztos ez a találkozás egy életre megváltoztatta 
az életemet. Megízlelhettem a lelki boldogságot, amit azelőtt soha nem 
tapasztaltam.

Mit tettem előtte?
Azt amit olyan sokan mások.
A Bhakti-rasāmrita-sindhu 3.235. verse elmagyarázza ezt nagyon ért-

hetően:
„Óh, Uram! A kéjes vágyak nemkívánatos parancsainak, se vége, se 

hossza. Noha oly sok szolgálatot végeztem e vágyaknak, a legkisebb kegyet 
sem mutatták irántam. Nem szégyeltem szolgálni őket, s nem vágytam 
arra , hogy megszabaduljak tőlük. Óh, Uram, Yadu-dinasztia vezére! Értel-
mem azonban nemrégiben felucsódott, s most mindannyiuktól megválok. 
A transzcendentális értelem hatására nem engedelmeskedem többé nem-
kívánatos utasításainak. Eljöttem Hozzád, hogy meghódoljak félelmet 
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Gopikā-sūta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked!
Annyi mindent tettél ezek a csodálatos évek alatt. Felfoghatatlan 

számomra ez a végtelen energia és erő. Szeretném jól megfogalmazni 
mennyire fontos , hogy vagy! Hálásnak lenni nem csak egy szó. Min-
den naprád gondolni, érted tenni a dolgokat, megérteni a valódi értel-
mét a bhaktáknak. Mit jelent téged követni? Már tudom, hogy ez az élet 
kevés és rövid, hogy olyan szépen szolgáljalak. Ha tudnék adni bármit, 
ami elégedetté tehet, már célt érne az életem. A te jelenléted megment 
annyi életet, értelmet ad a tanítványaid napjainak. Olyan izgalmas, hogy 
megengedted, hogy segítsetek neked valóra váltani vágyaid. Visszahoztál 
Krsna családjába, igazi életet szívemnek. Biztos mindig vigyázol rám mert 
mozogni sem tudnék támaszod nélkül. Apró vizcsepp vagyok kegyed tavá-
ban, ahol kívánságaid színpompás lótuszokként lebegnek ezen a tavon. 
Szeretném megérteni szavaid. Mindig melletted lenni, hogy tudd van aki 
az életét adja neked. Nem egy hős ksatriya, csak egy egyszerű tanítvány 
vagyok. Krsna iránti szeretet Śrī Rādhā maga, de nélküled ez felfogha-
tatlan csoda lenne.

Jelentéktelen szolgád,
Gopikā-sūta Dāsa

Govinda Hari Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat minden dicsőséget Srī Srī 
Rādha Śyāmasundarának és Śrīla Prabhupādának!
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„Nem vagyok sem bölcs, sem odaadó, és nem vagyok mentes a ragaszko-
dástól sem, mégis kapzsi vágy ég bennem, hogy a Védák imáit, a bölcsek 
kövét megszerezzem, s kihozzam az erődből, melyben őrzik.”

mām˙ nīcatāyām aviveka-vāyuh
pravartate pātayitum˙ balāc cet

likhāmy atah svāmī-sanātana-śrī-
krsnān˙ghri-bhā-stambha-krtāvalambah

„Ha arcátlanságom szele – mert nem ismerem el hitványságomat – azzal 
fenyegetne, hogy földre teper, felajánlásom írásakor Śrīdhara Svāmī, 
Sanātana Gosvāmī és az Úr Śrī Krsna lábainak ragyogó pilléreibe kapasz-
kodom majd meg.”

Íly módon próbálnám kifejezni azokat a lelki hangulatokat, melyek 
bennem élednek, amikor rád gondolok.

guru devah pratipādya yadi tvayi
śravana-varnana-sam˙smaranādibhih
nara-hare na bhajanti nrnām idam˙

drti-vad ucchvasitam˙ viphalam˙ tatah

„Ó, lelkitanítómesterem! Azoknak, akik elnyerték az emberi létformát, ám 
nem imádnak téged azzal, hogy rólad hallanak, a te dicsőségedet zengik, 
rád emlékeznek és az odaadó szolgálat többi tettét végzik, hiábavaló az 
életük, s lélegzésük nem több a fújtató mozgásánál.”

Ki tudja, hány teremtésen keresztül tobzódtam māyā ölében úgy, hogy 
egyetlen egyszer sem jutott eszembe Krsna, sohasem hiányoltam Őt, soha-
sem sírtam Utána! A káprázatban, melyben éltem, nem okozott fájdal-
mat Krsna távol-léte. Szomorúsággal csak az töltött el, ha vágyaim nem 
teljesültek, ha érzékeim nem lakhattak jól, és ha az élvezet túl gyorsan 
tovaröppent. 

Ó, csodálatos Uram, kérlek, kegyesen emeld fel ezt a kétségbeesett 
élőlényt, aki az anyagi lét sötét vermébe zuhant, ahol megmarta őt az idő 
kigyója. E gyalázatos körülmények ellenére, a szerencsétlen élőlényt hatal-
mas vágy emészti, hogy akárcsak a legjelentéktelenebb anyagi boldogságot 
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Gopa-līlādhara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget szent megjelenési napodnak!

Az elmúlt év során olvasva a Śrīmad-Bhāgavatam 10. énekét csodálatos 
magyarázatokra bukkantam, melynek során mindig feléd kalandoztak 
gondolataim. Arra gondoltam, hogy annyira csodálatosak e sorok, hogy 
méltóképpen lennének hivatva dicsőséget megformázására.

Leginkább Śrīla Śrīdhara Svāmī és Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura 
szívbéli imái hagytak nyomott bennem. Remélem nem bánják, hogy e 
magasztos célból belőlük merítkezem.

Áldásukat kérve is tőlük idézek:

he bhaktā dvāry ayam˙ cañcad- vāladhī rauti vo manāk
prasādam˙ labhatām˙ yasmād viśistah śveva nāthati

„Ó, bhakták! Ez a szerencsétlen teremtmény a küszöbötökön áll, és csa-
holva csóválja a farkát. Kérlek, adjatok neki egy kis prasādamot, hogy 
kivételes kutya váljék belőle, és a legkiválóbb gazda tulajdona lehessen.” 

Bár képesítetlen vagyok, e feladat megfelelő tolmácsolásához, mégis 
bízom kegyességükben.

mama ratna-vanig-bhāvam˙ ratnāny aparicinvatah
hasantu santo jihremi na sva-svānta-vinoda-krt

„A szent bhakták talán nevetnek rajtam, amiért drágakővel kalmárkodom, 
holott semmit sem tudok a drágakövekről. Mégsem érzek szégyent, mert 
legalább szórakoztatom őket.”

na me ‚sti vaidusy api nāpi bhaktir
virakti-raktir na tathāpi laulyāt

su-durgamād eva bhavāmi veda-
stuty-artha-cintāmani-rāśi-grdhnuh
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nama om visnu-pādāya krisna-presthāya bhū-tale
srīnate sivarāma swāmin iti nāmine

Amikor ezt a felajánlást írom neked kedves Guru Mahārāja egy vers jutott 
eszembe a Srīmad Bhāgavatamból, ami nagyon szépen bemutatja a lelki 
tanítómester szerepét a tanítvány életében. (SB.1.1.22.)

tvam nah sandarsito dhātrā
dustaram nistitīrsatām

kalim sattva haram pumsām
karna dhāra ivārnavam

„Úgy hisszük, a gondviselés akaratából találkoztunk veled, hogy elfogat-
hassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik át 
akarnak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulaj-
donságát elpusztítja.”

Mennyire is érvényes ez a vers a saját életemre. A sors által találkozhat-
tam veled 1991-ben Szegeden, amikor az első nāma-hatta program volt 
megtarva a fesztivál turné után. Így volt a sors által elrendezve. Abban 
az időben én nem egy lelki élet után kutató voltam, vagy talán nem is 
voltam tudatos erről, az biztos ez a találkozás egy életre megváltoztatta 
az életemet. Megízlelhettem a lelki boldogságot, amit azelőtt soha nem 
tapasztaltam.

Mit tettem előtte?
Azt amit olyan sokan mások.
A Bhakti-rasāmrita-sindhu 3.235. verse elmagyarázza ezt nagyon ért-

hetően:
„Óh, Uram! A kéjes vágyak nemkívánatos parancsainak, se vége, se 

hossza. Noha oly sok szolgálatot végeztem e vágyaknak, a legkisebb kegyet 
sem mutatták irántam. Nem szégyeltem szolgálni őket, s nem vágytam 
arra , hogy megszabaduljak tőlük. Óh, Uram, Yadu-dinasztia vezére! Értel-
mem azonban nemrégiben felucsódott, s most mindannyiuktól megválok. 
A transzcendentális értelem hatására nem engedelmeskedem többé nem-
kívánatos utasításainak. Eljöttem Hozzád, hogy meghódoljak félelmet 
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Gopikā-sūta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked!
Annyi mindent tettél ezek a csodálatos évek alatt. Felfoghatatlan 

számomra ez a végtelen energia és erő. Szeretném jól megfogalmazni 
mennyire fontos , hogy vagy! Hálásnak lenni nem csak egy szó. Min-
den naprád gondolni, érted tenni a dolgokat, megérteni a valódi értel-
mét a bhaktáknak. Mit jelent téged követni? Már tudom, hogy ez az élet 
kevés és rövid, hogy olyan szépen szolgáljalak. Ha tudnék adni bármit, 
ami elégedetté tehet, már célt érne az életem. A te jelenléted megment 
annyi életet, értelmet ad a tanítványaid napjainak. Olyan izgalmas, hogy 
megengedted, hogy segítsetek neked valóra váltani vágyaid. Visszahoztál 
Krsna családjába, igazi életet szívemnek. Biztos mindig vigyázol rám mert 
mozogni sem tudnék támaszod nélkül. Apró vizcsepp vagyok kegyed tavá-
ban, ahol kívánságaid színpompás lótuszokként lebegnek ezen a tavon. 
Szeretném megérteni szavaid. Mindig melletted lenni, hogy tudd van aki 
az életét adja neked. Nem egy hős ksatriya, csak egy egyszerű tanítvány 
vagyok. Krsna iránti szeretet Śrī Rādhā maga, de nélküled ez felfogha-
tatlan csoda lenne.

Jelentéktelen szolgád,
Gopikā-sūta Dāsa

Govinda Hari Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat minden dicsőséget Srī Srī 
Rādha Śyāmasundarának és Śrīla Prabhupādának!
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„Nem vagyok sem bölcs, sem odaadó, és nem vagyok mentes a ragaszko-
dástól sem, mégis kapzsi vágy ég bennem, hogy a Védák imáit, a bölcsek 
kövét megszerezzem, s kihozzam az erődből, melyben őrzik.”

mām˙ nīcatāyām aviveka-vāyuh
pravartate pātayitum˙ balāc cet

likhāmy atah svāmī-sanātana-śrī-
krsnān˙ghri-bhā-stambha-krtāvalambah

„Ha arcátlanságom szele – mert nem ismerem el hitványságomat – azzal 
fenyegetne, hogy földre teper, felajánlásom írásakor Śrīdhara Svāmī, 
Sanātana Gosvāmī és az Úr Śrī Krsna lábainak ragyogó pilléreibe kapasz-
kodom majd meg.”

Íly módon próbálnám kifejezni azokat a lelki hangulatokat, melyek 
bennem élednek, amikor rád gondolok.

guru devah pratipādya yadi tvayi
śravana-varnana-sam˙smaranādibhih
nara-hare na bhajanti nrnām idam˙

drti-vad ucchvasitam˙ viphalam˙ tatah

„Ó, lelkitanítómesterem! Azoknak, akik elnyerték az emberi létformát, ám 
nem imádnak téged azzal, hogy rólad hallanak, a te dicsőségedet zengik, 
rád emlékeznek és az odaadó szolgálat többi tettét végzik, hiábavaló az 
életük, s lélegzésük nem több a fújtató mozgásánál.”

Ki tudja, hány teremtésen keresztül tobzódtam māyā ölében úgy, hogy 
egyetlen egyszer sem jutott eszembe Krsna, sohasem hiányoltam Őt, soha-
sem sírtam Utána! A káprázatban, melyben éltem, nem okozott fájdal-
mat Krsna távol-léte. Szomorúsággal csak az töltött el, ha vágyaim nem 
teljesültek, ha érzékeim nem lakhattak jól, és ha az élvezet túl gyorsan 
tovaröppent. 

Ó, csodálatos Uram, kérlek, kegyesen emeld fel ezt a kétségbeesett 
élőlényt, aki az anyagi lét sötét vermébe zuhant, ahol megmarta őt az idő 
kigyója. E gyalázatos körülmények ellenére, a szerencsétlen élőlényt hatal-
mas vágy emészti, hogy akárcsak a legjelentéktelenebb anyagi boldogságot 
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akkor sem hagysz magunkra. Köszönünk szépen mindent kedves Guru 
Mahārāja! Minden dicsőséget neked Guru Mahārāja!

Szeretném kérni továbbra is hogy szolgálhassalak s elégedetté tudjalak 
tenni, és az igazi bhakti megjelenhessen a szívemben. Minden dicsőséget 
neked! Kérlek, ne haragudj ha tiszteletlen voltam veled!

Jelentéktelen szolgád,
Gopa-kumāra Dāsa

Gopāla-guru Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat!
Immáron 70 éve, hogy megjelentél ebben a testben s jó lenne ha még 

70-et legalább maradnál!
Annyi mindent tettél értünk az elmúlt 30-35 évben, s még oly sok 

mindenre lenne szükségünk, de legfőképp személyes példád és irány-
mutatásod, bölcsességed és gondoskodásod, szereteted amire személy 
szerint nekem a legnagyobb szükségem van. Szeretném elvágni végre 
a kötelékeket s valódi megértéssel és megvalósítással szolgálni téged. Hagy 
szabaduljak meg végre ettől a hrdaya-granthitól!

Devahūti szavaival élve: „Megelégeltem, hogy anyagi érzékeim örökké 
háborgatnak, mert emiatt, Uram, a tudatlanság szakadékába zuhan-
tam. Uram! Egyedül a te segítségeddel szabadulhatok ki a tudatlanság 
e legsötétebb régiójából, mert te vagy transzcendentális szemem, amit 
csakis kegyedből, sok-sok születés után nyertem el.” (SB.3.25.7-8)

Habár megajándékoztál a transzcendentális tudással, a szent névvel 
és a társaságoddal, mégis többre vágyom, elégedetlen vagyok mert nem 
tudok úgy haladni ahogy szeretnék, úgy tisztulni és szolgálni ahogy kel-
lene. Az egyik szemem nevet mert oly sok örömet és boldogságot okoz 
minden amit kapok tőled, a másik viszont sír, mert látom, milyen elesett 
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Kedves Guru Mahārāja, kérlek, adj erőt hogy tovább tudjam foly-
tatni szolgálatomat és minél több emberhez sikerüljön elvinnem 
a Krsna-tudatot.

Örök szolgád, 
Govinda Hari Dāsa

Grantha-rāja Dāsa
Hare Krsna!

Kérlek, fogadja el tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! 

Kedves Guru Mahārāja! Köszönöm, hogy a tanítványa lehetek! 
Kezdek rájönni, hogy mindazok a kihívások, amik a prédikálás, a szolgá-

lat és egyáltalán az élet során érnek, szinte mind orvosolhatók (lennének), 
ha mindig Öntől hallgatnánk, és tökéletesen követnénk. Kezdek rájönni, 
hogy csak azáltal, hogy egy tanítvány rendszeresen és figyelmesen hallgatja 
és őszintén próbálja követni a lelki tanítómesterét, a tudás, tapasztalat és 
megértés hiányából fakadó nehézségek mind megszűnnek. Köszönöm, 
hogy a tanítványa lehetek, és szolgálhatom a magam tökéletlen módján, 
és köszönöm, hogy gondoskodik rólunk, és mindig hallhatunk Öntől, 
akkor is, ha messze vagyunk!

Szolgája,
Grantha-rāja Dāsa
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nem ismerő lótuszlábaidnál. Kegyesen engedd meg, hogy személyes szol-
gálatodba álljak, és ments meg!”

Ebben a reménytelen helyzetben találkoztam veled, és te megmutattad 
nekem az odaadó szolgálat útját amit Śrī Caitanya Mahāprabhu elhozott 
hozzánk (Caitanya-cadradayā-nātaka 6.75. vers):

kālān nasta bhakti yogam nijam yah
prāduskratum krisna-caitanya-nāmnā

āvirbhūtas tasya pādāravinde
gādham gādham liyatām citta-bringah

„Hadd keressen oltalmat tudatom, amely olyan akár egy méh az Isten-
ség Legfelsőbb Személyisége lótuszlábánál, aki most Śrī Caitanya 
Mahāprabhuként jelent meg, hogy a Neki végzett odaadó szolgálat tudo-
mányát tanítsa, amely az idők folyamán szinte teljesen elveszett.”

És a remény fellobant. A remény amely nélkül az ember élete mit sem 
ér.

Nagy kincset kaptam tőled Guru Mahārāja! Talán még mindig nem 
is tudom, hogy milyen értékes ez a kincs. Ez a kincs az odaadó szolgálat 
amivel lefoglalsz engem.

Mit jelent megkapni Krsna kegyét?
Lehetőséget kapunk arra hogy szolgálhassuk Őt. Ezt a lehetőséget kap-

tam meg tőled Guru Mahārāja.
Az eltelt évek alatt nagyon sok lelki élményekben volt részem. Milyen 

csodálatos is az embereknek odaadni a Krsna-tudatot és látni azt aho-
gyan ők elfogadják és hálásak érte. A könyvosztás során sokszor tapasz-
taltam ezt: meglátni az emberek szemében a lelki remény sugarát, amikor 
megkapják Śrīla Prabhupāda egy könyvét. Ezek a pillanatok az életem 
és szîvem rejtett kincsei, amelyek értékessé tudják tenni még egy ilyen 
elesett lélek életét mint amilyen én vagyok. Ezért érdemes élni, hogy minél 
több embernek a szemében megpillanthassam ennek a lelki reménynek 
a sugarát, amely megváltoztatta az én életemet és ami meg fogja változ-
tatni az ő életüket is. Ezáltal elkezdődhet nekik egy igazi tartalmas élet, 
amelynek a végén visszatérhetnek Krsnához örök lakhelyükre.
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vagyok s milyen haszontalan, süket és ostoba ahogy kegyesen rávilágí-
tottál nemrég. Habár nem sok haszom veszed, s nem tudlak elégedetté 
tenni, mégsincs más lehetőségem, mint könyörögni hozzád s kérlelni 
hogy segíts rajtam! 

Śrīla Prabhupāda azt mondja az egyik magyarázatban: Amikor egy 
tanítvány tökéletesen együttműködik a lelki tanítómesterrel, azaz meg-
kapja az utasítását, s tökéletesen, komolyan végrehajtja, akkor jogában 
áll valamilyen áldást kérni a lelki tanítómestertől. Az Úr tiszta bhaktája, 
egy igaz lelki tanítómester tiszta tanítványa általában nem kér semmilyen 
szívességet sem az Úrtól, sem lelki tanítómesterétől, de még ha szükség 
van arra, hogy a kegyét kérjük, akkor sem tehetjük azt úgy, hogy nem 
tettük őt teljes mértékben elégedetté. (SB.3.22.8)

Mi esélyem van nekem „teljes mértékben elégedetté” tenni téged? Így 
hát jogom sincs áldást kérni, mégis ezt teszem. Mi mást tehetnék? 

Az igazat megvallva, olyan vagy mint a nap. Nem válogatsz, egyformán 
szórod a kegyedet mindenkire, legyen az király, vagy kutya. Ezért lehet-
séges hogy itt vagyok s most neked írok felajánlást.  

Ahogy csinálom a napi sādhanám s egyre haladok, apró lépésekkel előre, 
rendkívül lelkesítő látni, hogy működik a folyamat s ennek a fő oka, hogy 
te hitelesen és változtatás nélkül adtad-adod át amit Śrīla Prabhupāda és 
az ācāryák tanítottak. Szeretném ha én is hasonlóan tudnálak képviselni 
bárhol, bármikor téged s örömmel vállalni hogy a tanítványod lehetek!  

Kedves Guru Mahārāja, kívánom hogy sikerüljön minden terved amivel 
Śrīla Prabhupádát és Rādhe-Śyāmát kívánod szolgálni s boldogan láthasd 
ahogy egyre csak virágzik a Krsna-tudat és a prédikálás Magyarországon!

Végezetül ismét csak Śrīla Bhaktivinoda Thākura sorait szeretném 
idézni, kabe ha ’be bolo se-dina āmār – Óh, mondd mikor, vajon mikor 
jön el a nap!? (Mikor tiszta bhaktaként elégedetté tudlak tenni a szolgá-
latommal.)

Érdemtelen szolgád
Gopāla-guru Dāsa
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akkor sem hagysz magunkra. Köszönünk szépen mindent kedves Guru 
Mahārāja! Minden dicsőséget neked Guru Mahārāja!

Szeretném kérni továbbra is hogy szolgálhassalak s elégedetté tudjalak 
tenni, és az igazi bhakti megjelenhessen a szívemben. Minden dicsőséget 
neked! Kérlek, ne haragudj ha tiszteletlen voltam veled!

Jelentéktelen szolgád,
Gopa-kumāra Dāsa

Gopāla-guru Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat!
Immáron 70 éve, hogy megjelentél ebben a testben s jó lenne ha még 

70-et legalább maradnál!
Annyi mindent tettél értünk az elmúlt 30-35 évben, s még oly sok 

mindenre lenne szükségünk, de legfőképp személyes példád és irány-
mutatásod, bölcsességed és gondoskodásod, szereteted amire személy 
szerint nekem a legnagyobb szükségem van. Szeretném elvágni végre 
a kötelékeket s valódi megértéssel és megvalósítással szolgálni téged. Hagy 
szabaduljak meg végre ettől a hrdaya-granthitól!

Devahūti szavaival élve: „Megelégeltem, hogy anyagi érzékeim örökké 
háborgatnak, mert emiatt, Uram, a tudatlanság szakadékába zuhan-
tam. Uram! Egyedül a te segítségeddel szabadulhatok ki a tudatlanság 
e legsötétebb régiójából, mert te vagy transzcendentális szemem, amit 
csakis kegyedből, sok-sok születés után nyertem el.” (SB.3.25.7-8)

Habár megajándékoztál a transzcendentális tudással, a szent névvel 
és a társaságoddal, mégis többre vágyom, elégedetlen vagyok mert nem 
tudok úgy haladni ahogy szeretnék, úgy tisztulni és szolgálni ahogy kel-
lene. Az egyik szemem nevet mert oly sok örömet és boldogságot okoz 
minden amit kapok tőled, a másik viszont sír, mert látom, milyen elesett 
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Kedves Guru Mahārāja, kérlek, adj erőt hogy tovább tudjam foly-
tatni szolgálatomat és minél több emberhez sikerüljön elvinnem 
a Krsna-tudatot.

Örök szolgád, 
Govinda Hari Dāsa

Grantha-rāja Dāsa
Hare Krsna!

Kérlek, fogadja el tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! 

Kedves Guru Mahārāja! Köszönöm, hogy a tanítványa lehetek! 
Kezdek rájönni, hogy mindazok a kihívások, amik a prédikálás, a szolgá-

lat és egyáltalán az élet során érnek, szinte mind orvosolhatók (lennének), 
ha mindig Öntől hallgatnánk, és tökéletesen követnénk. Kezdek rájönni, 
hogy csak azáltal, hogy egy tanítvány rendszeresen és figyelmesen hallgatja 
és őszintén próbálja követni a lelki tanítómesterét, a tudás, tapasztalat és 
megértés hiányából fakadó nehézségek mind megszűnnek. Köszönöm, 
hogy a tanítványa lehetek, és szolgálhatom a magam tökéletlen módján, 
és köszönöm, hogy gondoskodik rólunk, és mindig hallhatunk Öntől, 
akkor is, ha messze vagyunk!

Szolgája,
Grantha-rāja Dāsa
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Guna-grāhī Dāsa
Kedves Guru-Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsősédet Śrīla 
Prabhupādának!

Śrī Nāarada megnyugtatta a vadászt: „Ha hallgatsz tanításomra, meg-
találom a módját, hogy felszabadulhass.” Ekkor Mrgāri kimondta a nagy 
jelentőségű szavakat: „yei kaha, sei ta’ kariba – Bármit mondasz, azt meg-
teszem!” Ez az avatás folyamatának időtlen misztériuma.

Noha húsz éve kaptam avatást, s jóllehet, e fenti fogadalmat még nem 
sikerült beteljesítenem, szeretném megvallani, hogy minden látszat elle-
nére nem volt, és nem is lesz nagyobb kincsem ezen a világon. Akár egy 
nincstelen földönfutónak, egy sáros ágrólszakadtnak, akinek csak azért 
maradt némi derű a szívében, mellyel napról napra képes túlélni a ziva-
tarban, mert van még egy titkos, káprázatos ékköve, melyet senki el nem 
vehet tőle.

Mélyen elszomorít, hogy miközben te megteszed a lehetetlent, lelki 
katatóniában ázó, viharvert életem hasznavehetetlen, semmirevaló. 
Miközben újra és újra megpróbálok felnőni hozzá, lassan megértem, miért 
is nevezik ezt a kincset az avatás „folyamatának”. 

„Köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent. Hogy valamit teremtet-
tél a semmiből. Hogy üres zsebekből is képes voltál adni. Hogy szerettél 
bennünket, amikor nem volt bennünk semmi szeretetre méltó. Köszö-
nöm, hogy a lehetetlent is megoldottad egyetlen mosolyoddal.” (P. Brown)

Köszönöm, hogy nekem adtad azt, aminél nincs értékesebb. A legutolsó 
percemig törekedni fogok, hogy méltóvá váljak rá.

Minden dicsőséget neked, isteni megjelenésed alkalmából!

Szolgád,
Guna-grāhi Dāsa
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Gopa-kumāra Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkalmából! 
Kedves Guru Mahārāja minden dicséret téged illet, amiért megmu-

tatod a helyes utat nekünk. Ebben a veszélyes korban amit égő erdőhöz 
is hasonlítanak sok sok út létezik ami a szenvedésnek ugyanahhoz az 
eredményéhez vezet: születéstől halálig. Nincs menekülés. Ha valaki nem 
tudja magáról hogy kicsoda a valódi tudás szerint, nem menekülhet innen. 
A te segítő és szerető szivedből én is megkaptam azt a hűsítő holdfényhez 
hasonló lelki tudás kincsét ami e sűrű erdőben kedvesen és szeretettel 
megvilágítja a Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarához vezető szerető odaadó szol-
gálat ösvényét. Sok sok ösvény létezik a materiális és csaló vallások tudo-
mánya. Amit te kedvesen mutatsz nekünk az Goloka Vrndānába vezet, 
Vraja-dhāma örök birodalmába. Ez a legjobb cél. Szerethető és elfogadható 
menedék számunkra. Ami azonnal enyhülést nyújt ebben az illúziórikus 
világban, amit csupán elménk kitalált vágyai teremtenek. A valódi kincs 
tehát a transzcendentális tudás. Ezt a kincset az Úr Gaurasundara osztja 
szét de hogy megkaphassuk mindenképpen menedéket kell keresnünk 
egy hiteles tiszta lelki vezetőnél. Nagyon ritka a hozzád hasonló személy, 
kedves Guru Mahārāja! Ezért nagyon hálásak vagyunk neked. A te célod 
mindenkin segíteni. Már jó ideje prédikálsz a világhálón is, és a magyarul 
beszélőket is megszólítod, ezek annyira jók hogy biztosan gyorsan fog 
terjedni a Krsna-tudat Magyarországon is, olyanokat is elérve akik talán 
még nem is hallottak rólunk. Köszönünk szépen mindent neked kedves 
Guru Mahārāja! Köszönjük az utasításaid is, ezek erős kötelek számunkra 
amibe tudunk kapaszkodni ha újra elviselhetetlen a vihar a tudatlanság 
óceánján. Ha fúj a viharos szél imbolyog a hajó talán lecsúszunk a fedél-
zetről nem látunk, nem hallunk semmit, de akkor emlékezhetünk arra 
amit mondtál és ez azt jelenti hogy a lelki tudás hajóján maradhatunk. 
Néha elfelejtjük mert picik vagyunk, s nincsenek jó képesítéseink, sokszor 
nincs már erőnk, de te mindig ott vagy velünk belül, ha gyengék vagyunk 
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Guna-grāhī Dāsa
Kedves Guru-Mahārāja!
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A tanítvány élete, hogy a lelki tanítómestere misszióját segítse és ez 
élete legfontosabb feladata is egyben. 1993 áprilisában küldtél egy üzene-
tet Vrndāvanából a tanítványaidnak és ott említetted, hogy akinek van 
megfelelő lelki megértése az tudja, hogy a fizikai távolság nem akadály 
a tanítvány és a tanítómester kapcsolatában. Ezt egy példával is alátá-
masztottad. Śrīla Prabhupāda azt mondta Śrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī 
Mahārāja eltávozási napján, hogy tanítómestere örökké él az ő transz-
cendentális utasításaiban és a követő él vele.

Kedves Guru Mahārāja, habár nagyon sokat vagy távol Krsna-völgytől 
az utasításaid követése által mindig tapasztalhatjuk a kapcsolatot veled. 
Az elmúlt évtizedekben sokszor beszéltél már a váni fontosságáról. Egy 
alkalommal említetted, hogy ha valaki nem érti a vánit, akkor nem fogja 
megfelelően értékelni a váput. 

Śrīla Prabhupāda szintén sokszor említette az utasítások követésének 
fontosságát, illetve a követő hozzáállás jelentőségét. A tanítványaid szá-
mára te vagy a legjobb példa mit jelent követni a lelki tanítómester utasí-
tását. Az életed másról sem szól csak mindig próbálod beteljesíteni Śrīla 
Prabhupāda vágyát, hogy mindenki legyen boldog, azaz legyen mindenki 
Krsna-tudatos. 

Hálás köszönettel: 

Jelntéktelen szolgád, 
Indīvara Dāsa

Indrānī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to You.

nama om visnu-pādāya krsna-presthāya
bhūtale śrīmate śivarāma-svāmin iti nāmine

145 

Gurūttama Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked, meg-
jelenésed 70. évfordulója alkalmából!

Az idei évben megragadtam a lehetőséget, hogy részt vegyek a négy-
napos tanítványi kurzuson azzal a vággyal, hogy mélyítsem a megérté-
sem arról, hogy mit jelent jó tanítványnak lenni, mit jelent a veled való 
kapcsolatom. A képzés csodálatos, olyan, mint egy mély meditáció, ahol 
van idő átgondolni, akár újraértékelni a helyzetemet tanítványként, szol-
gaként. Egy dolog a megértés, ami egy kapcsolat esetében az elméletet 
jelenti, azonban rájöttem, hogy az érzések teszik azt teljessé. Azon kezd-
tem el gondolkodni, hogy mit érzek Irántad, és a következő dolgok jöttek 
föl bennem: hála, megbecsülés, tisztelet, bizalom, de legfőképp szere-
tet. Köszönöm, hogy célt és értelmet adtál az életemnek, folyamatosan 
irányt mutatsz, tanítasz, inspirálsz, tudom, hogy mindig számíthatok rád. 
Nagyon boldog vagyok, hogy a tanítványod lehetek, tudom, hogy mene-
dékedben a legjobb helyzetben vagyok, bárcsak elégedetté tudnálak tenni 
szerény törekvésemmel.

Örök szolgád,
Gurūttama Dāsa

Bhakta György Kirs
Dear Śrīla Śivarāma Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your lotus feet.

It is an honour and privilege to address you on your glorious appear-
ance day.
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Even though it is an outstanding day every year, this year it is even 
more special, because we celebrate the 40th anniversary of your sannyasa 
initiation and also the 70th year of your appearance.

It is impossible to enumerate and depict all the merciful and magnani-
mous deeds you have done during your mission for all of us, not only in 
the Hungarian yātrā, but also on a worldwide scale to enlarge and serve 
the movement Śrīla Prabhupāda envisioned. Your highly elevated, excep-
tionally noble personality is a gem in this mission, as you have not only 
understood, but also perfectly put into practise that service attitude that 
Śrīla Prabhupāda had so carefully and patiently taught to his followers.

Your exemplary character of being an instrument in your dear most 
spiritual master’s hands helps us turn into fortunate souls. By all the 
endeavours you have made not merely to induce, but to establish a high 
level of Krsna-consciousness, you are helping us on the path that can 
take us to the depth of loving devotional service.

We are especially grateful to you for bringing Śrī Śyāmasundara and His 
eternal consort Śrīmatī Rādhārānī into our lives, giving us the exceptional 
opportunity that by the perpetual practise and implementation of the 
principles of spiritual life, we can associate with You, Śrīla Prabhupāda, 
all the other members of the disciplic succession, and ultimately with Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara along with Their eternal associates too.

Dear Mahārāja, we will probably never be able to properly express our 
deep appreciation and gratitude for all that you have done for us, but 
nonetheless, thank you so much from the bottom of our hearts. We will 
forever be indebted to you.

Your insignificant servant,
Bhakta György Kirs
Somogyvámos
Hungary
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Igor, Natalia and Victoria
Hare Krsna Guru Mahārāja! 

Please accept humble obeisances from our whole family! All glories to 
Śrīla Prabhupāda!

Getting to know you was a miracle that happened due to the great and 
causeless mercy of Lord Krsna! We are very lucky, because once we met 
you, and this meeting changed our whole life and filled it with meaning. 
On the day of your Vyāsa-pūjā, we would like to express our gratitude 
to you, although we understand that we have neither qualifications nor 
qualities to glorify you on this special day. 

Our hearts are full of material desires and your living example con-
stantly inspires us to continue moving along the spiritual path. You are 
very happy, full of love, bliss and energy despite the busy schedule of 
trips, lectures, meetings, as well as writing books, preparing video and 
audio messages. How is it possible to work so much and be so attentive, 
enthusiastic, kind and gracious? You always have time for everyone. You 
are always ready to preach about the mission of Śrīla Prabhupāda to 
anyone who has even the slightest desire to listen. You have discovered 
a wonderful world of devotees for us. Our family tries to follow your 
instructions and pray for your health and well-being. You are very dear 
to our hearts and please forgive us for all our mistakes and insults.

Your servants,
Igor, Natalia and Victoria

Indīvara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Miden dicsőséget isteni kegyel-
mednek! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupádnak!
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Bhakta Hutora Attila
Kedves Guru Mahārāja,

Kérlek fogadd tisztelet teljes hódolatomat, minden dícsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Köszönöm szépen, hogy elfogadtál a tanítványodnak. Köszönöm szé-
pen, hogy mindig időt szakítasz rám és a problémáimra. Nekem te vagy 
a példaképem és a személyedből merítek erőt. 

Amikor beszélgettünk Budapesten a templom udvarán és azt mondtad 
jöjjek Krisna-völgybe azt gondoltam itt minden egyszerűbb és jobb lesz, 
de hamar rájöttem, hogy itt jobban szembe kell néznem önmagammal, 
a vágyaimmal és azzal, hogy mennyire tisztátlan, önző és egoista vagyok. 

Ez alatt a rövid idő alatt is volt jó pár nehéz napom, amikor azt gondol-
tam én ezt nem bírom így tovább és kiköltözök, ezekben a nehéz időkben 
a te bhajanáidat szoktam hallgatni rád emlékezni és arra, hogy csak a szol-
gálatomat tudom adni neked semmi mást. Az se túl sok. Bárcsak nagyobb 
odaadásom és vágyam lenne arra, hogy szolgáljam Rādhe-Śyāmát. Úgy 
érzem saját erőm odaadásom nem elég és csak a te kegyedből tudok itt 
lenni és csak a te kegyedből fogadja el Rādhe-Śyāma azt a csekély kis 
szolgálatot amit adni tudok. Nem érzem magam méltónak arra, hogy egy 
szent helyen éljek szent vaisnavákkal. 

Kérlek, továbbra is ad a segítségedet és a kegyedet mert csak az miatt 
tudok itt lenni. 

Semmirekellő, ostoba szolgád,
Bhakta Hutora Attila
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Bhaktin Györgyi
Dear Śivarāma Swami Mahārāja,

Please, accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda 
and You!

Thanks to your approaching appearance day, I have another chance 
to express my gratitude for your kind support you do and encourage the 
Hungarian yātrā in every aspect to be fully engaged in Krsna conscious-
ness. 

I was so honoured to take part in the 2018 Ratha-yātrā and sing near 
you along Andrássy Avenue. To be with you and the devotees was such 
an ecstatic experience, and the whole day in the City Park. Unfortunately, 
I could not attend any events in New Vraja-dhāma last year, but this sum-
mer I plan to spend there at least a week off ering my service helping the 
devotees’ everyday work.

In August I had one of the most memorable events in my life: a dream 
came true: 

Master Tanpai Gyalchen from the Royal White Monastery in Nepal 
celebrated the 10th anniversary of the Kunhegyes Maha Mudra Centre and 
asked me to invite Hare Krsna devotees and arrange a bhajana together 
with the participants. Dear Mahārāja, I was just crying as Master Tanpai 
and his disciples were singing Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare 
Hare / Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare, together with the 
Debrecen devotees and people were dancing chanting the Holy Name. 
Me and my younger daughter took some Halava from the Eger Govinda 
Restaurant and thus we could off er prasādam as well and all the people 
there had Krsna’s blessing. 

Master Tanpai’s mission is to help the main religions work together 
and thus help sentient beings find their consciousness and realise that 
their ultimate goal is to go home, back to Godhead. I spent New Year’s 
Eve and the first day of the New Year in Kunhegyes, chanting purifying 
mantras and praying for the liberation of all souls. 

And in the first weeks of January I got another request from the 
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Hungarian Vani translators: uploading Śrīmad-Bhāgavatam on Vanipe-
dia in Hungarian. Lőrinczy Peti prabhu and Tattva-darśana Dāsa helped 
me explain the process (just like when we worked together translating 
and uploading Śrīla Prabhupāda’s 1080 videos in Hungarian a few years 
ago) and I have uploaded several chapters of diff erent Cantos. We are at 
Canto Four at the moment. 

Besides being part of such an enthusiastic translator team, I have 
the chance of reading Śrīmad-Bhāgavatam on a regular basis and I have 
a deeper understanding and comprehension of Krsna consciousness on 
the whole. 

To the February Nityānanda Festival in Eger I invited Erzsike, the 
mother of Baladeva – who was my classmate at primary school and whom 
I hurt very badly many years ago, at a school reunion telling her what 
nonsense this Krsna consciousness is, and was crying again while singing 
on the bhajana. I could not help crying as Krsna is so merciful with me: 
He always provides me a way to serve Him and His devotees and helps 
me cultivate my bhakti-latā, despite all my failure.

Last year I mentioned you I bought a harmonium but unfortunately, 
I still cannot play it. 

The devotees in Eger are too busy to teach me and the YouTube vid-
eos are too diff icult me to follow them. I do hope this year my devotion 
becomes firm enough to create the possibilities for the actual learning 
process. 

I am happy I can attend the Wednesday Govinda Clubs in Eger and 
after the programme I clean the Temple and help Kamala, who I love so 
much and to whom I have to thank so much. 

Dear Mahārāja, I wish you vibrant health and would like to thank you 
again that I can still be a part of the Eger yātrā and can enjoy the associa-
tion of devotees here. It is because of your protection and support.

Your grateful servant ever,
Bhaktin Györgyi
Hungary
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prabhut, aki még társulni is akar, mi több velem akar társulni… Erre igazán 
kevés esélyt láttam. Már szinte a reményt is feladtam. Viszont Krsna, és 
a te kegyedből 2018-ban ez a két csoda is megvalósulhatott.

Kérlek, add a kegyed, hogy bármi is történjen velem lelki, vagy anyagi 
életem során azt mindig tudjam Krsnától, tőled, vagy a bhaktáktól jövő 
kegynek tekinteni, és szebben, jobban és tisztábban tudjak szolgálni.

Elesett szolgád,
Haridvāri Devī Dāsī

Bhakta Horváth Levente
Hare Krsna.

Minden dicsőséget Śrīla Prabhupádanak. Minden dicsőséget a bhaktáknak.
Kedves Mahārāja, szeretnék köszönetet mondani, hogy emlékezteted 

az emberi társadalmat kötelességükre. Készült tavaly egy vlog amiben 
mindannyiunk anyaméhben tett ígéretére hívod fel a figyelmet. Nekem 
ez a kis videó adta meg az utolsó lökést és inspirációt arra, hogy komo-
lyan vegyem a lelki életet és elkötelezzem magamat a Krsna tudatban, 
hogy hitem szilárdabbá váljon az odaadó szolgálat végzésében. Mondani 
sem kell, hogy milyen fontos az emberi társadalomnak, hogy felébredjen 
tudata az élet értelmével kapcsolatban. Ezért köszönöm neked az odaadó 
szolgálatot amit végzel régóta és segíted az eltévedt lelkek feleszmélését 
valódi céljukat illetően. Én pedig igyekszem, hogy minél jobban elmé-
lyülve hozzájáruljak ahhoz, hogy elégedetté tegyem Śrīla Prabhupādat 
és Krsnát.

Szolgád,
Bhakta Horváth Levente

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 76 of 244 - Pages(148, 157) 2019. 05. 13.   6:27

156

Haridvāri Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden Dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, Minden Dicsőséget neked!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Ismét eljött az évebn az a nap, amikor kifejezhetjük neked köszönönetünket, 
és hálánkat, azért a sok jóért, amiben kegyedből részünk lehet.

Már több mint egy éve élhetek itt a férjemmel Somogyvámoson a farm 
közelében. Hatalmas dolog számomra, hogy Krsna és a te kegyedből ilyen 
csodálatos dolgok töténhettek velem.

Mert ha te nem kezdted volna el itt Magyarországon azt a fajta, Śrīla 
Prabhupāda utasításait maradéktalanul követő prédikálást, amit szeren-
csére Krsna kegyéből elkezdtél, akkor most nem lennének itt azok a bhaták 
akik a tanácsadói rendszeren keresztül kiválasztották a számomra leg-
megfelelőbb férjet, és nem szolgálhatnék a gurukulában. Nagyon sok már 
csodálatos bhakta is segíti még a lelki életemet. Akik inspirálnak, taná-
csaikkal segítenek a lelki életben számomra nehézséget jelentő kérdések 
megválaszolásában. Így aztán újult erővel tudom folytatni az „utat”, amely 
remélem végül haza vezet, vissza Krsnához. Őket is csakis a te kegyednek 
köszönhetem. 

Abban, hogy egyszer a farm közelében élhetek, és emellett még 
a gurukulában szolgálahatok sohase mertem hinni. Én a farmon lakó és 
szolgáló bhaktákra mindig is úgy tekintettem, mint csodálatos szentekre. 
Magamról viszont mindig azt hittem, biztosan nagy nehézségeket okozna 
nekem az itteni élet.

Arról pedig, hogy valaha is találjak egy a lelki életben törekvő céltudatos 
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Haladhara Dāsa
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to You and Śrīla 
Prabhupāda!

As my business Amrta finally began trading this week after over a year 
of preparation, I refl ect that what you have given us is the true Amrta, 
the true elixir of life, of immortality. Like the endeavour of the bees in 
making the honey that I sell, you have gathered nectar from many sources 
and concentrated it in the form of your books. As the touch of the lips of 
Śukadeva Gosvāmī made the Bhāgavatam even more relishable, so too 
have you intensified the sweetness of the scriptures.

And not only your books, but the nectar of the Holy Name and all the 
immeasurable grace that you have mercifully bestowed upon us in the 
many forms of your association. I am eternally indebted and pray that if 
Krsna and Śrīla Prabhupāda so desire, may you remain with us for many 
more years to come. 

All glories to your appearance day!

Your servant, 
Haladhara Dāsa
UK

Hare Krsna Devī Dāsī
Our Pujya and Priya Śrīla Gurudeva,

Please accept our humble obeisances at your Divine Lotus feet, and at 
your Divine Paducka here at Śrīvāsa-An˙gan in Bleasby, Nottinghamshire. 
All Glories to your Divine Grace. All glories to Śrīla Prabhupāda.

On this your very special 70th Appearance Day, our sincere deep 
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prayers are that you be especially protected by Śrīla Prabhupāda, Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāma, Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara, Lord Jagannātha, Gaura-Natarāja 
Mahāprabhu, Śrī Śrī Dayāla-Nitāi, Vijaya-Gaurān˙ga and the well wishes 
of ALL their sincere devotees to remain sprightly healthy, truly wealthy 
and as charming and magnanimous as you ever are Gurudeva to continue 
the extraordinary mission for Krsna Consciousness that Śrīla Prabhupāda 
brought out of India, and to which you have dedicated your life for over 
half a century. From our Nottingham Nāma-hatta market place, we all 
wish you a very Happy Appearance Day and a great century ahead. 

Śrīla Gurudeva we miss you very much here. Long gone are the days 
when you used to personally come. We remember making gardenia and 
honeysuckle garlands for you; that was a very long time ago. We used 
to handpick newly blossomed roses from the Śrīvāsa rose trails. Many 
of those climbing roses have died. We remember waiting eagerly for the 
postman dropping those regal beige coloured envelopes that announced 
that HH Śivarāma Swami had written to us. The postman still comes daily, 
and we wonder if any one of these days, very soon he will bring another 
letter from you. One time, shortly after arriving here at Śrīvāsa-An˙gan, 
you told us about the name Keśava for Krsna. How His beautiful long 
black curls are powdered by the soft Vrndāvana dust raised by the hooves 
of the cows thudding their way home after a day of pasturing. How the 
dust clouds created by their excited return home created a tell tale sign 
to Nanda bābā and ma Yaśodā that Krsna and Balarāma are homeward 
bound. Well that too was such a very long time ago, and now in your 
absence we have the i-cloud instead Gurudeva. 

This i-business brings me to your causeless mercy in giving me my 
name Gurudeva. You told my god sisters and god brothers that you gave 
me this name because I asked for it. Such audacity! But Gurudeva you did 
not tell them your side of the story! Just how wish fulfilling a Vaishnava 
you are! It is true that I did venture to make a fearless request as my birth 
raashi begins with ha. And I realized that if my patients and colleagues 
called the name Hare Krsna then they would receive untold benefit, much 
more than what I could do for them simply being a doctor of the body. 
I have a copy of the letter I wrote to you in which I made this suggestion 
request, whilst also being accepting of another name chosen by yourself 
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Az égbolt kékjének csodaszép árnyalatai nem érnek fel a lelki tanító-
mester jó tulajdonságainak ragyogó változatosságával.

A rózsa lágyan kibomló szirmai mintha az Ő kegyének friss harmatát 
utánoznák.

Ahogy az esőcseppek hűsítő permete egy fullasztó nyári napon, úgy 
vesz körbe és véd meg az anyagi élet pusztító hevétől a Mesterünk sze-
mélyiségéből áradó kegy zápora.

  Ha találnánk alkalmas színeket az égre festhetnénk a szavait szivár-
vány helyett.

Amikor a könyveidet olvasom a részletek pontosságában és azok finom 
összehangoltságában a tanítványaid és minden olvasó iránti végtelen 
türelmed és szereteted is kifejeződik. A Mahābhārata csodálatos törté-
netében, a Hastinapura küzdőtere előtti kőboltív Arjunára omlott maga 
alá temetve a harcost. De mivel Arjuna lelki tanítómestere kiváló volt, Őt 
is megtanította , hogy mit tegyen ilyen helyzetben. Nem esett bántódása, 
mert a nyilaiból ernyőt alakított maga fölé.

   Ugyanígy védelmezel bennünket, amikor a könyveid szavainak mes-
teri szerkezete ernyővé alakulva tartja távol tőlünk az anyagi világ ránk 
tornyosuló terheit. A soraidban rejlő gondolatok olyan pontosan érnek 
célt a tudatlanság kötőereje ellen, mint Arjuna nyilai, melyekkel mindíg 
legyőzte az akadályokat.

A könyvek, melyeket a kegyedből olvashatunk felbecsűlhetetlenűl érté-
kesek, mivel azon az úton tartanak minket, mely az Úr Krsnához vezet. 
Védelmeznek az anyagi világ súlyos „kövei” ellen, melyek menthetetlenűl 
maguk alá temetnének.

Kedves Guru Mahārāja szeretettel kívánok még sok-sok boldog évet 
egészséget, hogy e nektári könyvek sorát folytatni tudd.

Szeretettel szolgád,
Hari-vallabha Devī Dāsī
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A tehenek iránt érzett mély szereteted mindig megérintett. Mégis szá-
momra nagyon sokáig tartott a tehénvédelem valódi esszenciáját meg-
érteni, a vegán koncepciót elfogadni. Próbáltam pusztán kötelességből 
követni azt, kifejezni az irántad érzett tiszteletet, de nem ment. Nagyon 
sokat szenvedtem emiatt. Nagyon sok kritika fogalmazódott meg bennem. 
De te mindig tisztán a célodra koncentrálsz, és a vlogok hatása elsöprő! 
Az egyik legerőteljesebb prédikálási forma amit alkalmazol. A képek, az 
üzenetek, amiket megnyugtató, mély hangodon vibrálsz lenyugtatták az 
elmém, és ma már meggyőződésből vagyok vegán. Megmentettél ismét.

A varnāśrama és a tehénvédelem az életem két meghatározó elvrend-
szere. Olyan alapot adtál ezekkel az életemhez, amikre valódi lelki életet 
lehet építeni. Köszönöm, hogy bölcsességed által a szeretetet és a türel-
met is ajándékozod, mert ezek nélkül nem lenne valami sikeres ez az 
építkezés :) :)

Folytatnám, mert hirtelen eláraszatanak a hála érzésének hullámai, 
de nem vagyok méltó és soha nem is leszek a te dicsőítésedre. Nagyon 
köszönöm, hogy küzdesz értünk, még akkor is, ha csupán hálátlanságot 
kapsz cserébe.

Mindig az a hős lelki harcos leszel a szememben, aki ok nélkül visszajött 
értem és megmentett a pokoli tűzből, amit magam választottam sorsomul.

Utánozhatatlan vagy.
Hare Krsna

Hálátlan semmirekellő szolgád,
Hari Bhakti Devī Dāsī

Hari-vallabha Devī Dāsī
Kedves Gurudeva!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrī-Śrī Rādhā-Śyāmasundarának! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, és minden dicsőséget neked !
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Gurudeva. How blessed we were then, and remain ever since to have you 
so very approachable and accessible Gurudeva. How like a true father you 
considered my request and decided what to do. It was a fair time between 
writing you this letter and actually our initiation day. A joyous interval 
time I remember when Pundarīka prabhu and myself looked forward in 
great anticipation to formalizing our 9 year old relationship with you, 
may be much more, and growing spiritually stronger in your safely shel-
tering embrace and that of Śrīla Prabhupāda’s worldwide family. When 
you actually announced my name I could not believe my ears! Of this 
good fortune, I have already written in a previous Vyāsa-pūjā off ering. 
How in that moment when I heard the name you were giving me dawned 
a realization of what it means to receive the causeless mercy, or love of 
the Spiritual Master.

I could understand then, as I do even more now, that I did not deserve 
this, even though yes, I had desired this name. That moment signified 
a second birth bringing an unfolding of my relationship with the holy 
name and you chose to fuel this so magnanimously Gurudeva. 

Today I continue to love to chant my daily rounds and more all by 
your Grace Gurudeva. So many times I feel totally unworthy of such 
a name, and often I feel shy or nervous to reveal it. This can be acute 
when I’m asked what my name means. How can one ever live up to this? 
As I attempt to explain I always remember your grace Gurudeva and as 
we celebrate you today, I can say what an excellent choice you made 
because the discussions always open the door to Krsna for both parties. 
They also make me more alert each time to live up to my responsibility. 
I can also say that I have full faith in you to know, that you will each day 
enable me to be somehow or other serving in such a lovingly devotional 
way, and to want to please you and to make you feel that your choice was 
worthy. I pray most sincerely for that. 

Happy Appearance Day Śrīla Gurudeva, our Pāduckanātha who once 
upon a time, a very long time ago brought these “shoes” snuggly wrapped 
in his sannyasī sleeping bag travelling as he did from preaching center to 
preaching center, leaving his blessed foot print dust behind. And what 
a contest you had Śrīla Gurudeva about ducks quacking and how you 
stated that Pundarīka prabhu was so intelligent to get your quiz game. 
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a name, and often I feel shy or nervous to reveal it. This can be acute 
when I’m asked what my name means. How can one ever live up to this? 
As I attempt to explain I always remember your grace Gurudeva and as 
we celebrate you today, I can say what an excellent choice you made 
because the discussions always open the door to Krsna for both parties. 
They also make me more alert each time to live up to my responsibility. 
I can also say that I have full faith in you to know, that you will each day 
enable me to be somehow or other serving in such a lovingly devotional 
way, and to want to please you and to make you feel that your choice was 
worthy. I pray most sincerely for that. 

Happy Appearance Day Śrīla Gurudeva, our Pāduckanātha who once 
upon a time, a very long time ago brought these “shoes” snuggly wrapped 
in his sannyasī sleeping bag travelling as he did from preaching center to 
preaching center, leaving his blessed foot print dust behind. And what 
a contest you had Śrīla Gurudeva about ducks quacking and how you 
stated that Pundarīka prabhu was so intelligent to get your quiz game. 
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Thanking you for such a wonderful sambandha these precious three dec-
ades with you Gurudeva, praying to remain always,

Your servant, 
SRS Kumārī,
Hare Krsna Devī Dāsī

Hari Kīrtana Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatom!  Minden dicsőséget Srìla Prabhupādának és 
neked!

Végre ùjra itt van vyāsa-pūjād napja a tökéletes lehetőség, hogy 
a tanìtvány a lelki tanìtómesternek kijáró tiszteletet megadja.

Gondoltam egy versben mondom el mit érzek, a hála növénye kezd 
kisarjadni a szìvemben, ha mélyen magamba nézek.

Rövid az élet, gyorsan tovaröppen, a Krsna tudat nélkül még értelme 
sincsen.

Ebben segìtettél, adtad a magot, viszonzásképpen mégis mit adhatok?
Megkaptam tőled a kincset, a legértékesebbet, és csak remélem, az 

életemmel elégedetté teszlek.
Járod a világot a lelki üzenetet prédikálva, a szenvedő emberek egy 

ilyen tiszta vezetőre vágynak. 
Példát mutatsz nekünk minden tekintetben, nem hagyod, hogy a lel-

kesedésünk odavesszen.
A személyiséged a tökéletes példa arra milyen is az a Krsna préma.
Az életed a megszakìtatlan szolgálat, ha én is ìgy csinálnám, bizony, 

hozhatnák értem a hordágyat.
Megmentettél, örök adósoddá tettél, nagyon nagyon szépen köszönöm, 

hogy közöttünk megjelentél!
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Nem vagyok egy nagy ász, csak maradok jelentéktelen szolgád, 
Hari Kīrtana Dāsa

Hari Bhakti Devī Dāsī
Hare Krsna kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és neked.

Nem vagyok képesített és méltó sem arra, hogy dicsőítselek téged, 
de a bhakták kegye mérhetetlen és végtelen és mégis lehetőséget adnak 
nekem erre. Én a hálátlan és kritikus bhakták szégyenteljes csoportját 
bővítve a vyāsa-pūjā felajánlás megírása közben minden évben megta-
pasztalhatom, milyen szép lenne a lelki életem, ha csak a dicsőítés han-
gulatára fókuszálnék. Köszönöm neked, hogy mindenkinek ingyen osztod 
a lehetőséget szívének tisztítására.

Minden cselekedeted megfontolt, átgondolt, részleteiben kidolgozott, 
célratörő. Mivel tevékenységeid szerteágazóak és lelkileg csodálatosan 
gyümölcsözőek, ez a platform nem elgéséges mind kiemelésére. Én azt 
a két vonalat említeném, amik számomra meghatározzák a két legfon-
tosabb célt az életemben: a varnasrama rendszer valódi megismerése és 
megértése, illetve a tehénvédelem általad feltárt dimenziójának megva-
lósítása. 

Nagyon köszönöm neked, hogy végtelen erőfeszítést teszel Śrīla 
Prabhupāda és a szentírások mély tanulmányozására, annak érdekében, 
hogy feltárd előttünk a tudás azon útját, melyet követve sikert érthetünk 
el az életünkben. Én magam hiába is olvasom ezen írásokat, elegendő 
intelligencia nélkül nem értem meg őket. Az élet számomra egy veszé-
lyes labirintus, egy igazi útvesztő volt. A Varnāśrama-kódex mutatja az 
utat, ami kivezet onnan. Megírásával minden félelmet eloszlattál, minden 
akadályt elhárítottál az olvasók számára. Azt tanultam a bhaktáktól, hogy 
az anyagi energia minden támadását a tudás kardjával kell legyőzni. Ez 
a kard számomra a Varnasrama-kódex. 
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prayers are that you be especially protected by Śrīla Prabhupāda, Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāma, Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara, Lord Jagannātha, Gaura-Natarāja 
Mahāprabhu, Śrī Śrī Dayāla-Nitāi, Vijaya-Gaurān˙ga and the well wishes 
of ALL their sincere devotees to remain sprightly healthy, truly wealthy 
and as charming and magnanimous as you ever are Gurudeva to continue 
the extraordinary mission for Krsna Consciousness that Śrīla Prabhupāda 
brought out of India, and to which you have dedicated your life for over 
half a century. From our Nottingham Nāma-hatta market place, we all 
wish you a very Happy Appearance Day and a great century ahead. 

Śrīla Gurudeva we miss you very much here. Long gone are the days 
when you used to personally come. We remember making gardenia and 
honeysuckle garlands for you; that was a very long time ago. We used 
to handpick newly blossomed roses from the Śrīvāsa rose trails. Many 
of those climbing roses have died. We remember waiting eagerly for the 
postman dropping those regal beige coloured envelopes that announced 
that HH Śivarāma Swami had written to us. The postman still comes daily, 
and we wonder if any one of these days, very soon he will bring another 
letter from you. One time, shortly after arriving here at Śrīvāsa-An˙gan, 
you told us about the name Keśava for Krsna. How His beautiful long 
black curls are powdered by the soft Vrndāvana dust raised by the hooves 
of the cows thudding their way home after a day of pasturing. How the 
dust clouds created by their excited return home created a tell tale sign 
to Nanda bābā and ma Yaśodā that Krsna and Balarāma are homeward 
bound. Well that too was such a very long time ago, and now in your 
absence we have the i-cloud instead Gurudeva. 

This i-business brings me to your causeless mercy in giving me my 
name Gurudeva. You told my god sisters and god brothers that you gave 
me this name because I asked for it. Such audacity! But Gurudeva you did 
not tell them your side of the story! Just how wish fulfilling a Vaishnava 
you are! It is true that I did venture to make a fearless request as my birth 
raashi begins with ha. And I realized that if my patients and colleagues 
called the name Hare Krsna then they would receive untold benefit, much 
more than what I could do for them simply being a doctor of the body. 
I have a copy of the letter I wrote to you in which I made this suggestion 
request, whilst also being accepting of another name chosen by yourself 
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Az égbolt kékjének csodaszép árnyalatai nem érnek fel a lelki tanító-
mester jó tulajdonságainak ragyogó változatosságával.

A rózsa lágyan kibomló szirmai mintha az Ő kegyének friss harmatát 
utánoznák.

Ahogy az esőcseppek hűsítő permete egy fullasztó nyári napon, úgy 
vesz körbe és véd meg az anyagi élet pusztító hevétől a Mesterünk sze-
mélyiségéből áradó kegy zápora.

  Ha találnánk alkalmas színeket az égre festhetnénk a szavait szivár-
vány helyett.

Amikor a könyveidet olvasom a részletek pontosságában és azok finom 
összehangoltságában a tanítványaid és minden olvasó iránti végtelen 
türelmed és szereteted is kifejeződik. A Mahābhārata csodálatos törté-
netében, a Hastinapura küzdőtere előtti kőboltív Arjunára omlott maga 
alá temetve a harcost. De mivel Arjuna lelki tanítómestere kiváló volt, Őt 
is megtanította , hogy mit tegyen ilyen helyzetben. Nem esett bántódása, 
mert a nyilaiból ernyőt alakított maga fölé.

   Ugyanígy védelmezel bennünket, amikor a könyveid szavainak mes-
teri szerkezete ernyővé alakulva tartja távol tőlünk az anyagi világ ránk 
tornyosuló terheit. A soraidban rejlő gondolatok olyan pontosan érnek 
célt a tudatlanság kötőereje ellen, mint Arjuna nyilai, melyekkel mindíg 
legyőzte az akadályokat.

A könyvek, melyeket a kegyedből olvashatunk felbecsűlhetetlenűl érté-
kesek, mivel azon az úton tartanak minket, mely az Úr Krsnához vezet. 
Védelmeznek az anyagi világ súlyos „kövei” ellen, melyek menthetetlenűl 
maguk alá temetnének.

Kedves Guru Mahārāja szeretettel kívánok még sok-sok boldog évet 
egészséget, hogy e nektári könyvek sorát folytatni tudd.

Szeretettel szolgád,
Hari-vallabha Devī Dāsī
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A tehenek iránt érzett mély szereteted mindig megérintett. Mégis szá-
momra nagyon sokáig tartott a tehénvédelem valódi esszenciáját meg-
érteni, a vegán koncepciót elfogadni. Próbáltam pusztán kötelességből 
követni azt, kifejezni az irántad érzett tiszteletet, de nem ment. Nagyon 
sokat szenvedtem emiatt. Nagyon sok kritika fogalmazódott meg bennem. 
De te mindig tisztán a célodra koncentrálsz, és a vlogok hatása elsöprő! 
Az egyik legerőteljesebb prédikálási forma amit alkalmazol. A képek, az 
üzenetek, amiket megnyugtató, mély hangodon vibrálsz lenyugtatták az 
elmém, és ma már meggyőződésből vagyok vegán. Megmentettél ismét.

A varnāśrama és a tehénvédelem az életem két meghatározó elvrend-
szere. Olyan alapot adtál ezekkel az életemhez, amikre valódi lelki életet 
lehet építeni. Köszönöm, hogy bölcsességed által a szeretetet és a türel-
met is ajándékozod, mert ezek nélkül nem lenne valami sikeres ez az 
építkezés :) :)

Folytatnám, mert hirtelen eláraszatanak a hála érzésének hullámai, 
de nem vagyok méltó és soha nem is leszek a te dicsőítésedre. Nagyon 
köszönöm, hogy küzdesz értünk, még akkor is, ha csupán hálátlanságot 
kapsz cserébe.

Mindig az a hős lelki harcos leszel a szememben, aki ok nélkül visszajött 
értem és megmentett a pokoli tűzből, amit magam választottam sorsomul.

Utánozhatatlan vagy.
Hare Krsna

Hálátlan semmirekellő szolgád,
Hari Bhakti Devī Dāsī

Hari-vallabha Devī Dāsī
Kedves Gurudeva!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrī-Śrī Rādhā-Śyāmasundarának! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, és minden dicsőséget neked !
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Gurudeva. How blessed we were then, and remain ever since to have you 
so very approachable and accessible Gurudeva. How like a true father you 
considered my request and decided what to do. It was a fair time between 
writing you this letter and actually our initiation day. A joyous interval 
time I remember when Pundarīka prabhu and myself looked forward in 
great anticipation to formalizing our 9 year old relationship with you, 
may be much more, and growing spiritually stronger in your safely shel-
tering embrace and that of Śrīla Prabhupāda’s worldwide family. When 
you actually announced my name I could not believe my ears! Of this 
good fortune, I have already written in a previous Vyāsa-pūjā off ering. 
How in that moment when I heard the name you were giving me dawned 
a realization of what it means to receive the causeless mercy, or love of 
the Spiritual Master.

I could understand then, as I do even more now, that I did not deserve 
this, even though yes, I had desired this name. That moment signified 
a second birth bringing an unfolding of my relationship with the holy 
name and you chose to fuel this so magnanimously Gurudeva. 

Today I continue to love to chant my daily rounds and more all by 
your Grace Gurudeva. So many times I feel totally unworthy of such 
a name, and often I feel shy or nervous to reveal it. This can be acute 
when I’m asked what my name means. How can one ever live up to this? 
As I attempt to explain I always remember your grace Gurudeva and as 
we celebrate you today, I can say what an excellent choice you made 
because the discussions always open the door to Krsna for both parties. 
They also make me more alert each time to live up to my responsibility. 
I can also say that I have full faith in you to know, that you will each day 
enable me to be somehow or other serving in such a lovingly devotional 
way, and to want to please you and to make you feel that your choice was 
worthy. I pray most sincerely for that. 

Happy Appearance Day Śrīla Gurudeva, our Pāduckanātha who once 
upon a time, a very long time ago brought these “shoes” snuggly wrapped 
in his sannyasī sleeping bag travelling as he did from preaching center to 
preaching center, leaving his blessed foot print dust behind. And what 
a contest you had Śrīla Gurudeva about ducks quacking and how you 
stated that Pundarīka prabhu was so intelligent to get your quiz game. 
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Hungarian Vani translators: uploading Śrīmad-Bhāgavatam on Vanipe-
dia in Hungarian. Lőrinczy Peti prabhu and Tattva-darśana Dāsa helped 
me explain the process (just like when we worked together translating 
and uploading Śrīla Prabhupāda’s 1080 videos in Hungarian a few years 
ago) and I have uploaded several chapters of diff erent Cantos. We are at 
Canto Four at the moment. 

Besides being part of such an enthusiastic translator team, I have 
the chance of reading Śrīmad-Bhāgavatam on a regular basis and I have 
a deeper understanding and comprehension of Krsna consciousness on 
the whole. 

To the February Nityānanda Festival in Eger I invited Erzsike, the 
mother of Baladeva – who was my classmate at primary school and whom 
I hurt very badly many years ago, at a school reunion telling her what 
nonsense this Krsna consciousness is, and was crying again while singing 
on the bhajana. I could not help crying as Krsna is so merciful with me: 
He always provides me a way to serve Him and His devotees and helps 
me cultivate my bhakti-latā, despite all my failure.

Last year I mentioned you I bought a harmonium but unfortunately, 
I still cannot play it. 

The devotees in Eger are too busy to teach me and the YouTube vid-
eos are too diff icult me to follow them. I do hope this year my devotion 
becomes firm enough to create the possibilities for the actual learning 
process. 

I am happy I can attend the Wednesday Govinda Clubs in Eger and 
after the programme I clean the Temple and help Kamala, who I love so 
much and to whom I have to thank so much. 

Dear Mahārāja, I wish you vibrant health and would like to thank you 
again that I can still be a part of the Eger yātrā and can enjoy the associa-
tion of devotees here. It is because of your protection and support.

Your grateful servant ever,
Bhaktin Györgyi
Hungary

157 

prabhut, aki még társulni is akar, mi több velem akar társulni… Erre igazán 
kevés esélyt láttam. Már szinte a reményt is feladtam. Viszont Krsna, és 
a te kegyedből 2018-ban ez a két csoda is megvalósulhatott.

Kérlek, add a kegyed, hogy bármi is történjen velem lelki, vagy anyagi 
életem során azt mindig tudjam Krsnától, tőled, vagy a bhaktáktól jövő 
kegynek tekinteni, és szebben, jobban és tisztábban tudjak szolgálni.

Elesett szolgád,
Haridvāri Devī Dāsī

Bhakta Horváth Levente
Hare Krsna.

Minden dicsőséget Śrīla Prabhupádanak. Minden dicsőséget a bhaktáknak.
Kedves Mahārāja, szeretnék köszönetet mondani, hogy emlékezteted 

az emberi társadalmat kötelességükre. Készült tavaly egy vlog amiben 
mindannyiunk anyaméhben tett ígéretére hívod fel a figyelmet. Nekem 
ez a kis videó adta meg az utolsó lökést és inspirációt arra, hogy komo-
lyan vegyem a lelki életet és elkötelezzem magamat a Krsna tudatban, 
hogy hitem szilárdabbá váljon az odaadó szolgálat végzésében. Mondani 
sem kell, hogy milyen fontos az emberi társadalomnak, hogy felébredjen 
tudata az élet értelmével kapcsolatban. Ezért köszönöm neked az odaadó 
szolgálatot amit végzel régóta és segíted az eltévedt lelkek feleszmélését 
valódi céljukat illetően. Én pedig igyekszem, hogy minél jobban elmé-
lyülve hozzájáruljak ahhoz, hogy elégedetté tegyem Śrīla Prabhupādat 
és Krsnát.

Szolgád,
Bhakta Horváth Levente
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Haridvāri Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden Dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, Minden Dicsőséget neked!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Ismét eljött az évebn az a nap, amikor kifejezhetjük neked köszönönetünket, 
és hálánkat, azért a sok jóért, amiben kegyedből részünk lehet.

Már több mint egy éve élhetek itt a férjemmel Somogyvámoson a farm 
közelében. Hatalmas dolog számomra, hogy Krsna és a te kegyedből ilyen 
csodálatos dolgok töténhettek velem.

Mert ha te nem kezdted volna el itt Magyarországon azt a fajta, Śrīla 
Prabhupāda utasításait maradéktalanul követő prédikálást, amit szeren-
csére Krsna kegyéből elkezdtél, akkor most nem lennének itt azok a bhaták 
akik a tanácsadói rendszeren keresztül kiválasztották a számomra leg-
megfelelőbb férjet, és nem szolgálhatnék a gurukulában. Nagyon sok már 
csodálatos bhakta is segíti még a lelki életemet. Akik inspirálnak, taná-
csaikkal segítenek a lelki életben számomra nehézséget jelentő kérdések 
megválaszolásában. Így aztán újult erővel tudom folytatni az „utat”, amely 
remélem végül haza vezet, vissza Krsnához. Őket is csakis a te kegyednek 
köszönhetem. 

Abban, hogy egyszer a farm közelében élhetek, és emellett még 
a gurukulában szolgálahatok sohase mertem hinni. Én a farmon lakó és 
szolgáló bhaktákra mindig is úgy tekintettem, mint csodálatos szentekre. 
Magamról viszont mindig azt hittem, biztosan nagy nehézségeket okozna 
nekem az itteni élet.

Arról pedig, hogy valaha is találjak egy a lelki életben törekvő céltudatos 

149 

Haladhara Dāsa
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to You and Śrīla 
Prabhupāda!

As my business Amrta finally began trading this week after over a year 
of preparation, I refl ect that what you have given us is the true Amrta, 
the true elixir of life, of immortality. Like the endeavour of the bees in 
making the honey that I sell, you have gathered nectar from many sources 
and concentrated it in the form of your books. As the touch of the lips of 
Śukadeva Gosvāmī made the Bhāgavatam even more relishable, so too 
have you intensified the sweetness of the scriptures.

And not only your books, but the nectar of the Holy Name and all the 
immeasurable grace that you have mercifully bestowed upon us in the 
many forms of your association. I am eternally indebted and pray that if 
Krsna and Śrīla Prabhupāda so desire, may you remain with us for many 
more years to come. 

All glories to your appearance day!

Your servant, 
Haladhara Dāsa
UK

Hare Krsna Devī Dāsī
Our Pujya and Priya Śrīla Gurudeva,

Please accept our humble obeisances at your Divine Lotus feet, and at 
your Divine Paducka here at Śrīvāsa-An˙gan in Bleasby, Nottinghamshire. 
All Glories to your Divine Grace. All glories to Śrīla Prabhupāda.

On this your very special 70th Appearance Day, our sincere deep 
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Even though it is an outstanding day every year, this year it is even 
more special, because we celebrate the 40th anniversary of your sannyasa 
initiation and also the 70th year of your appearance.

It is impossible to enumerate and depict all the merciful and magnani-
mous deeds you have done during your mission for all of us, not only in 
the Hungarian yātrā, but also on a worldwide scale to enlarge and serve 
the movement Śrīla Prabhupāda envisioned. Your highly elevated, excep-
tionally noble personality is a gem in this mission, as you have not only 
understood, but also perfectly put into practise that service attitude that 
Śrīla Prabhupāda had so carefully and patiently taught to his followers.

Your exemplary character of being an instrument in your dear most 
spiritual master’s hands helps us turn into fortunate souls. By all the 
endeavours you have made not merely to induce, but to establish a high 
level of Krsna-consciousness, you are helping us on the path that can 
take us to the depth of loving devotional service.

We are especially grateful to you for bringing Śrī Śyāmasundara and His 
eternal consort Śrīmatī Rādhārānī into our lives, giving us the exceptional 
opportunity that by the perpetual practise and implementation of the 
principles of spiritual life, we can associate with You, Śrīla Prabhupāda, 
all the other members of the disciplic succession, and ultimately with Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara along with Their eternal associates too.

Dear Mahārāja, we will probably never be able to properly express our 
deep appreciation and gratitude for all that you have done for us, but 
nonetheless, thank you so much from the bottom of our hearts. We will 
forever be indebted to you.

Your insignificant servant,
Bhakta György Kirs
Somogyvámos
Hungary

159 

Igor, Natalia and Victoria
Hare Krsna Guru Mahārāja! 

Please accept humble obeisances from our whole family! All glories to 
Śrīla Prabhupāda!

Getting to know you was a miracle that happened due to the great and 
causeless mercy of Lord Krsna! We are very lucky, because once we met 
you, and this meeting changed our whole life and filled it with meaning. 
On the day of your Vyāsa-pūjā, we would like to express our gratitude 
to you, although we understand that we have neither qualifications nor 
qualities to glorify you on this special day. 

Our hearts are full of material desires and your living example con-
stantly inspires us to continue moving along the spiritual path. You are 
very happy, full of love, bliss and energy despite the busy schedule of 
trips, lectures, meetings, as well as writing books, preparing video and 
audio messages. How is it possible to work so much and be so attentive, 
enthusiastic, kind and gracious? You always have time for everyone. You 
are always ready to preach about the mission of Śrīla Prabhupāda to 
anyone who has even the slightest desire to listen. You have discovered 
a wonderful world of devotees for us. Our family tries to follow your 
instructions and pray for your health and well-being. You are very dear 
to our hearts and please forgive us for all our mistakes and insults.

Your servants,
Igor, Natalia and Victoria

Indīvara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Miden dicsőséget isteni kegyel-
mednek! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupádnak!
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Bhakta Hutora Attila
Kedves Guru Mahārāja,

Kérlek fogadd tisztelet teljes hódolatomat, minden dícsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Köszönöm szépen, hogy elfogadtál a tanítványodnak. Köszönöm szé-
pen, hogy mindig időt szakítasz rám és a problémáimra. Nekem te vagy 
a példaképem és a személyedből merítek erőt. 

Amikor beszélgettünk Budapesten a templom udvarán és azt mondtad 
jöjjek Krisna-völgybe azt gondoltam itt minden egyszerűbb és jobb lesz, 
de hamar rájöttem, hogy itt jobban szembe kell néznem önmagammal, 
a vágyaimmal és azzal, hogy mennyire tisztátlan, önző és egoista vagyok. 

Ez alatt a rövid idő alatt is volt jó pár nehéz napom, amikor azt gondol-
tam én ezt nem bírom így tovább és kiköltözök, ezekben a nehéz időkben 
a te bhajanáidat szoktam hallgatni rád emlékezni és arra, hogy csak a szol-
gálatomat tudom adni neked semmi mást. Az se túl sok. Bárcsak nagyobb 
odaadásom és vágyam lenne arra, hogy szolgáljam Rādhe-Śyāmát. Úgy 
érzem saját erőm odaadásom nem elég és csak a te kegyedből tudok itt 
lenni és csak a te kegyedből fogadja el Rādhe-Śyāma azt a csekély kis 
szolgálatot amit adni tudok. Nem érzem magam méltónak arra, hogy egy 
szent helyen éljek szent vaisnavákkal. 

Kérlek, továbbra is ad a segítségedet és a kegyedet mert csak az miatt 
tudok itt lenni. 

Semmirekellő, ostoba szolgád,
Bhakta Hutora Attila

147 

Bhaktin Györgyi
Dear Śivarāma Swami Mahārāja,

Please, accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda 
and You!

Thanks to your approaching appearance day, I have another chance 
to express my gratitude for your kind support you do and encourage the 
Hungarian yātrā in every aspect to be fully engaged in Krsna conscious-
ness. 

I was so honoured to take part in the 2018 Ratha-yātrā and sing near 
you along Andrássy Avenue. To be with you and the devotees was such 
an ecstatic experience, and the whole day in the City Park. Unfortunately, 
I could not attend any events in New Vraja-dhāma last year, but this sum-
mer I plan to spend there at least a week off ering my service helping the 
devotees’ everyday work.

In August I had one of the most memorable events in my life: a dream 
came true: 

Master Tanpai Gyalchen from the Royal White Monastery in Nepal 
celebrated the 10th anniversary of the Kunhegyes Maha Mudra Centre and 
asked me to invite Hare Krsna devotees and arrange a bhajana together 
with the participants. Dear Mahārāja, I was just crying as Master Tanpai 
and his disciples were singing Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare 
Hare / Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare, together with the 
Debrecen devotees and people were dancing chanting the Holy Name. 
Me and my younger daughter took some Halava from the Eger Govinda 
Restaurant and thus we could off er prasādam as well and all the people 
there had Krsna’s blessing. 

Master Tanpai’s mission is to help the main religions work together 
and thus help sentient beings find their consciousness and realise that 
their ultimate goal is to go home, back to Godhead. I spent New Year’s 
Eve and the first day of the New Year in Kunhegyes, chanting purifying 
mantras and praying for the liberation of all souls. 

And in the first weeks of January I got another request from the 
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Our hearts are full of material desires and your living example con-
stantly inspires us to continue moving along the spiritual path. You are 
very happy, full of love, bliss and energy despite the busy schedule of 
trips, lectures, meetings, as well as writing books, preparing video and 
audio messages. How is it possible to work so much and be so attentive, 
enthusiastic, kind and gracious? You always have time for everyone. You 
are always ready to preach about the mission of Śrīla Prabhupāda to 
anyone who has even the slightest desire to listen. You have discovered 
a wonderful world of devotees for us. Our family tries to follow your 
instructions and pray for your health and well-being. You are very dear 
to our hearts and please forgive us for all our mistakes and insults.

Your servants,
Igor, Natalia and Victoria

Indīvara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Miden dicsőséget isteni kegyel-
mednek! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupádnak!
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A tanítvány élete, hogy a lelki tanítómestere misszióját segítse és ez 
élete legfontosabb feladata is egyben. 1993 áprilisában küldtél egy üzene-
tet Vrndāvanából a tanítványaidnak és ott említetted, hogy akinek van 
megfelelő lelki megértése az tudja, hogy a fizikai távolság nem akadály 
a tanítvány és a tanítómester kapcsolatában. Ezt egy példával is alátá-
masztottad. Śrīla Prabhupāda azt mondta Śrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī 
Mahārāja eltávozási napján, hogy tanítómestere örökké él az ő transz-
cendentális utasításaiban és a követő él vele.

Kedves Guru Mahārāja, habár nagyon sokat vagy távol Krsna-völgytől 
az utasításaid követése által mindig tapasztalhatjuk a kapcsolatot veled. 
Az elmúlt évtizedekben sokszor beszéltél már a váni fontosságáról. Egy 
alkalommal említetted, hogy ha valaki nem érti a vánit, akkor nem fogja 
megfelelően értékelni a váput. 

Śrīla Prabhupāda szintén sokszor említette az utasítások követésének 
fontosságát, illetve a követő hozzáállás jelentőségét. A tanítványaid szá-
mára te vagy a legjobb példa mit jelent követni a lelki tanítómester utasí-
tását. Az életed másról sem szól csak mindig próbálod beteljesíteni Śrīla 
Prabhupāda vágyát, hogy mindenki legyen boldog, azaz legyen mindenki 
Krsna-tudatos. 

Hálás köszönettel: 

Jelntéktelen szolgád, 
Indīvara Dāsa

Indrānī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to You.

nama om visnu-pādāya krsna-presthāya
bhūtale śrīmate śivarāma-svāmin iti nāmine
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Gurūttama Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked, meg-
jelenésed 70. évfordulója alkalmából!

Az idei évben megragadtam a lehetőséget, hogy részt vegyek a négy-
napos tanítványi kurzuson azzal a vággyal, hogy mélyítsem a megérté-
sem arról, hogy mit jelent jó tanítványnak lenni, mit jelent a veled való 
kapcsolatom. A képzés csodálatos, olyan, mint egy mély meditáció, ahol 
van idő átgondolni, akár újraértékelni a helyzetemet tanítványként, szol-
gaként. Egy dolog a megértés, ami egy kapcsolat esetében az elméletet 
jelenti, azonban rájöttem, hogy az érzések teszik azt teljessé. Azon kezd-
tem el gondolkodni, hogy mit érzek Irántad, és a következő dolgok jöttek 
föl bennem: hála, megbecsülés, tisztelet, bizalom, de legfőképp szere-
tet. Köszönöm, hogy célt és értelmet adtál az életemnek, folyamatosan 
irányt mutatsz, tanítasz, inspirálsz, tudom, hogy mindig számíthatok rád. 
Nagyon boldog vagyok, hogy a tanítványod lehetek, tudom, hogy mene-
dékedben a legjobb helyzetben vagyok, bárcsak elégedetté tudnálak tenni 
szerény törekvésemmel.

Örök szolgád,
Gurūttama Dāsa

Bhakta György Kirs
Dear Śrīla Śivarāma Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your lotus feet.

It is an honour and privilege to address you on your glorious appear-
ance day.

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 73 of 244 - Pages(160, 145) 2019. 05. 13.   6:27



160

A tanítvány élete, hogy a lelki tanítómestere misszióját segítse és ez 
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Indrānī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to You.
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Gurūttama Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked, meg-
jelenésed 70. évfordulója alkalmából!

Az idei évben megragadtam a lehetőséget, hogy részt vegyek a négy-
napos tanítványi kurzuson azzal a vággyal, hogy mélyítsem a megérté-
sem arról, hogy mit jelent jó tanítványnak lenni, mit jelent a veled való 
kapcsolatom. A képzés csodálatos, olyan, mint egy mély meditáció, ahol 
van idő átgondolni, akár újraértékelni a helyzetemet tanítványként, szol-
gaként. Egy dolog a megértés, ami egy kapcsolat esetében az elméletet 
jelenti, azonban rájöttem, hogy az érzések teszik azt teljessé. Azon kezd-
tem el gondolkodni, hogy mit érzek Irántad, és a következő dolgok jöttek 
föl bennem: hála, megbecsülés, tisztelet, bizalom, de legfőképp szere-
tet. Köszönöm, hogy célt és értelmet adtál az életemnek, folyamatosan 
irányt mutatsz, tanítasz, inspirálsz, tudom, hogy mindig számíthatok rád. 
Nagyon boldog vagyok, hogy a tanítványod lehetek, tudom, hogy mene-
dékedben a legjobb helyzetben vagyok, bárcsak elégedetté tudnálak tenni 
szerény törekvésemmel.

Örök szolgád,
Gurūttama Dāsa

Bhakta György Kirs
Dear Śrīla Śivarāma Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your lotus feet.

It is an honour and privilege to address you on your glorious appear-
ance day.
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ahogyan te szolgálod lelki tanítómestered, és ahogy te megteszel mindent 
azért, hogy missziója tovább éljen, pont úgy, ahogy Ő elképzelte és kérte. 

„Az imádja igazán a gurut, aki üzenetét tetteivel szolgálja” – Śrīla 
Prabhupāda 1961. Vyāsa-pūjā felajánlás 

Minden nap imádkozom azért a kegyért, hogy egy szikrája legyen ben-
nem ennek az odaadásnak, és keresem a lehetőségét annak, hogy szol-
gálhassalak téged ebben a misszióban, hogy valamennyit viszonozhassak, 
amiért megmentettél engem. 

Köszönöm neked, hogy elhozod és átadod nekünk Krsnát, hogy létre-
hoztad és életben tartod a yātrát, hogy lehetőségünk legyen Krsnát szol-
gálni, társulni a bhaktákkal és fejlődni az odaadó szolgálatban. Köszönöm, 
hogy itt vagy velünk, hogy példáddal, szavaiddal és gyönyörű könyveiddel 
tanítasz bennünket. Már a puszta létezésed is erőt ad. 

Köszönöm. Mindent köszönök.

Jelentéktelen szolgád,
Bhaktin Jakus Csilla

Javatvāsī Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I was born in the darkest ignorance but my spiritual master has forced 
open my eyes with the torchlight of knowledge. I off er my respectful 
obeisances unto him.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

We think that we have met your Goodness just so that we can accept 
you as captain of the ship for those who desire to cross the diff icult ocean 
of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. 

161 

“I off er my respectful obeisances unto His Holiness Śivarāma Swami, 
who is very dear to Lord Krsna, having taken shelter at His lotus feet.”

Recently I heard the following thoughts from your godsister, 
Krsnanandinī devī dāsī from a recording. She said that Śrīla Prabhupāda 
for her is the one who showed us how to do things properly. There is 
a chanting tape of Śrīla Prabhupāda that the devotees listen all around 
the world. Śrīla Prabhupāda gave us an example how to chant God›s 
names with full attention and yet when he is chanting in that tape he 
stops and says, ‘sit properly’. Because Śrīla Prabhupāda knew that if we 
wanted to get the benefit out of our service to God it was better to do 
those things properly. To sit properly, to walk properly, to eat properly, 
to clean properly… Śrīla Prabhupāda gave us the science how to do all 
those things properly.

I listen this tape of Śrīla Prabhupāda almost every day and when I have 
heard this it reminded me of you, Guru Mahārāja. In Hungary you are 
really trying to teach us how to do everything properly. Without you and 
your strong desire to please Śrīla Prabhupāda this yātrā wouldn’t even 
exist.

It is said that the vyāsa-pūjā is an opportunity for us to learn how to 
respect the representative of God. I would like to learn to do this and many 
other things properly and I am very sorry for not writing off erings before.

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim
yat-krpā tam aham˙ vande paramānanda-mādhavam

“The Supreme Personality of Godhead has the form of sac-cid-ānanda-
vigraha — transcendental bliss, knowledge and eternity. I off er my respect-
ful obeisances unto Him, who turns the dumb into eloquent speakers 
and enables the lame to cross mountains. Such is the mercy of the Lord.” 
(CC. Madhya 17.80)

Your servant,
Indrānī devī dāsī
Hungary 
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Indranīla Dāsa 
és Mādhava-prīya Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretettel köszöntünk megjelenési napod alkalmából. A tavalyi évben 
a Śrī Dāmodara-jananī könyved elolvasását a Karttikā hónapra időzítet-
tük. Nagyon sokszor olvastuk és hallottuk már ezt a történetet, de ilyen 
részletesen, képszerűen, teljesen más hatást váltott ki belőlünk, szinte 
benne éltünk olvasás közben a történetben. A sok részlet közül nagyon 
érdekesnek találtuk Krsna megbüntetését. Amilyen felfordulást csinált az 
éléskamrában, ahhoz képest nem tűnt arányosnak a büntetése. A könyv 
viszont rámutatott arra, hogy Krsna félelme valós volt, és ez arányos volt 
tettének súlyával, így ez volt az igazi büntetés.

Köszönjük Guru Mahārāja, hogy mélyebben láthatóvá és érthetőbbé 
tetted ezt a gyermekkori kedvtelést. Az idei évben, szintén Karttikā hónap-
ban újra szeretnénk elolvasni ezt a könyvet, mivel számunkra ez a harminc 
nap így teljes.

Kívánunk jó egészséget!
Sok szeretettel!

Szolgáid, 
Indranīla Dāsa és Mādhava-prīya Devī Dāsī

Indrapati Dāsa és Śuka-śārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

175 

Így jutott el a Bhakti jóga folyamata Krsna kegyéből hozzám is – köz-
vetve – Rajtad keresztül, a tanítványaid által.

Soha nem fogjuk tudni visszafizetni neked mindazt a rengeteg erő-
feszítést és nehézséget, amit a mi jólétünk érdekében vállaltál magadra.

Hálás köszönettel tartozom neked!

Szolgáid parányi szolgája: 
Bhakta Jakabfi Benjámin

Bhaktin Jakus Csilla
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Ismét eljött ez a nap, a megjelenésed napja, amikor lehetőségünk van 
dicsőíteni téged, én pedig ismét hosszú ideje gondolkozom azon, hogy 
önthetném szavakba neked, mennyire hálás vagyok a létezésedért, és azért 
amit teszel a magyar yātrāban értünk, értem. 

Idén nagyon sokat tanultunk a főiskolán a vaisnava szentekről és a lelki 
tanítómesterekről. Végtelenül inspiráló volt, ahogy Śrīla Prabhupāda 
dícsőitette lelki tanítómesterét. Én most mégis csak keresem a szavakat. 

Fogalmam sincs, hogy hol lehettem én amikor Śrīla Jagannātha 
Dāsa Bābājī Maharāja megkérte Bhaktivinoda Thākurát, hogy terjessze 
a Krsna-tudatot, vagy akkor amikor Bhaktisiddhāntra Sarasvatī Thākura 
folytatta ezt. Még nem voltam ebben az anyagi testben akkor sem, amikor 
amikor Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura megkérte lelki tanítómeste-
redet, hogy hozza el nekünk a Krsna-tudat tudományát nyugatra. 

Most mégis Krsna, Śrī Caitanya Mahāprabhu, az ācāryák, és a te kegyed-
ből itt vagyok, tanulhatok, gyakorolhatom az odaadó szolgálatot, és tanul-
hatok tőled, dicsőíthetlek, szolgálhatlak és levelet írhatok neked. 

Soha nem fogom tudni ezt meghálálni. 
Végtelenül inspiráló számomra az az elkötelezettség és szeretet, 
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I hope that despite the many anarthas and distractions I am burdened 
with, I can try to follow in your footsteps and develop a little bit of at 
least some of these qualities.

I have full faith that if I follow your instructions and example I can 
become purified and develop love for Krsna. And I hope to be able to show 
some gratitude for the priceless gifts you are giving by my little attempts 
at devotional service.

Your humble servant, 
Jāhnavā-priya Devī Dāsī
Scotland

Bhakta Jakabfi Benjámin
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked! Min-
den dicsőséget Śrīla Prabhupádnak! Minden dicsőséget a guru-paramparānak!

Köszönöm neked, hogy szíveddel eggyé téve Śrīla Prabhupāda tanítá-
sait – megannyi Istentestvéreddel együtt te is – magadra vállaltad az Úr 
Caitanya missziójának világméretű terjesztését.

Minden élőlény legjavát szolgálod, nagy elégedettséget okozva lelki 
tanítómesterednek ezzel.

Kegyesen felelősséget vállaltál arra is, hogy itt Magyarországon (is) 
elterjeszted az odaadó szolgálat útját.

Azzal, hogy megalapoztad a Krsna-tudat intézményesített gyakorlá-
sának lehetőségét itt Magyarországon megannyi elesett és feltételekhez 
kötött lélek számára biztosítottad a lehetőségét, hogy elérjék az élet végső 
célját, Krsnát.

Tökéletes követője vagy Śrīla Prabhupāda utasításainak, ezért hiteles 
képviselője vagy Krsnának. Azok a szerencsés meghódolt lelkek pedig, 
akik a te útmutatásaidat követik rendületlen nagy hittel méltók arra, 
hogy másokat is oktassanak.
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Megjelenési napod alkalmából fogadd szívből jövő jó kívánságainkat!
Mérhetetlen hálát érzünk feléd, hogy kegyedből Śrī Śrī 

Rādhā-Śyāmasundara közelében élhetünk, ez nagyon nagy kincs szá-
munkra.

Jó egészséget kívánunk és sok szeretettel gondolunk rád!

Szolgáid, 
Indrapati Dāsa és Śuka-śārī Devī Dāsī

Bhaktin Irina Novikova
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda! 
Such a wonderful day! It allows me to get down into concentrate medi-

tation on your sublime qualities, your significance in my life. I’ll try find 
out the best words to express my thoughts by heart. It seems to me I am 
unable to do so, however I’ll make some eff orts.

Dear Guru Mahārāja, I feel sometimes that you are inseparable from 
Śrīla Prabhupāda. It’s so valuable for me. Śrīla Prabhupāda continues 
Lord Caitanya’s mission within a paramaparā. He started the Krsna con-
sciousness movement around the world based on the faith to his Spiritual 
Master, based on a compassion as Lord Caitanya did. You are so faithful 
to Śrīla Prabhupāda. You are full of compassion, you continue His mis-
sion. You help many devotees around the world. You attract people who 
disagree in their hearts with the situation in the world. You off er them 
the spiritual knowledge. You give them an opportunity to live according 
to the true values. Your preaching’s are necessary for many people because 
they are based on Krsna consciousness, given by Śrīla Prabhupāda, you 
also continue the mission of Śrīla Prabhupāda as a New Vraja-dhāma in 
Hungary, in the hearts of people. 

Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara appeared there in order to express Their 
internal pastimes. 

Very nice devotees serve the Deities, cows and each other. They are 
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I hope that despite the many anarthas and distractions I am burdened 
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become purified and develop love for Krsna. And I hope to be able to show 
some gratitude for the priceless gifts you are giving by my little attempts 
at devotional service.

Your humble servant, 
Jāhnavā-priya Devī Dāsī
Scotland

Bhakta Jakabfi Benjámin
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked! Min-
den dicsőséget Śrīla Prabhupádnak! Minden dicsőséget a guru-paramparānak!

Köszönöm neked, hogy szíveddel eggyé téve Śrīla Prabhupāda tanítá-
sait – megannyi Istentestvéreddel együtt te is – magadra vállaltad az Úr 
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Minden élőlény legjavát szolgálod, nagy elégedettséget okozva lelki 
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Kegyesen felelősséget vállaltál arra is, hogy itt Magyarországon (is) 
elterjeszted az odaadó szolgálat útját.

Azzal, hogy megalapoztad a Krsna-tudat intézményesített gyakorlá-
sának lehetőségét itt Magyarországon megannyi elesett és feltételekhez 
kötött lélek számára biztosítottad a lehetőségét, hogy elérjék az élet végső 
célját, Krsnát.

Tökéletes követője vagy Śrīla Prabhupāda utasításainak, ezért hiteles 
képviselője vagy Krsnának. Azok a szerencsés meghódolt lelkek pedig, 
akik a te útmutatásaidat követik rendületlen nagy hittel méltók arra, 
hogy másokat is oktassanak.
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Megjelenési napod alkalmából fogadd szívből jövő jó kívánságainkat!
Mérhetetlen hálát érzünk feléd, hogy kegyedből Śrī Śrī 

Rādhā-Śyāmasundara közelében élhetünk, ez nagyon nagy kincs szá-
munkra.

Jó egészséget kívánunk és sok szeretettel gondolunk rád!

Szolgáid, 
Indrapati Dāsa és Śuka-śārī Devī Dāsī

Bhaktin Irina Novikova
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda! 
Such a wonderful day! It allows me to get down into concentrate medi-

tation on your sublime qualities, your significance in my life. I’ll try find 
out the best words to express my thoughts by heart. It seems to me I am 
unable to do so, however I’ll make some eff orts.

Dear Guru Mahārāja, I feel sometimes that you are inseparable from 
Śrīla Prabhupāda. It’s so valuable for me. Śrīla Prabhupāda continues 
Lord Caitanya’s mission within a paramaparā. He started the Krsna con-
sciousness movement around the world based on the faith to his Spiritual 
Master, based on a compassion as Lord Caitanya did. You are so faithful 
to Śrīla Prabhupāda. You are full of compassion, you continue His mis-
sion. You help many devotees around the world. You attract people who 
disagree in their hearts with the situation in the world. You off er them 
the spiritual knowledge. You give them an opportunity to live according 
to the true values. Your preaching’s are necessary for many people because 
they are based on Krsna consciousness, given by Śrīla Prabhupāda, you 
also continue the mission of Śrīla Prabhupāda as a New Vraja-dhāma in 
Hungary, in the hearts of people. 

Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara appeared there in order to express Their 
internal pastimes. 

Very nice devotees serve the Deities, cows and each other. They are 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 83 of 244 - Pages(174, 163) 2019. 05. 13.   6:27



164

united by common values under your nice management. They follow 
Śrīla Prabhupāda’s principle “Simple life, sublime consciousness”.

I visited New Vraja-dhāma last year first time in my life. As a result, 
my spiritual practice has refreshed. Similarly, that happens to many other 
devotees who left their hearts in the NVD. Still they continue to serve Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara even if they are located far away.

Thank You very much for your books. These wonderful books bring 
us some joy, spiritual pleasure and spiritual samskaras. Krsna, His pas-
times, internal inhabitants of the spiritual world become real because 
they appear in your books, they are alive. Your books are not diff erent 
from the spiritual world, they are valuable treasure.

Dear Guru Mahārāja, due to you I perceive myself as a part of ISK-
CON. I understood that my life belongs to ISKCON. At last I’d like to be 
that part. I feel so. There are some obligations in front of the ISKCON, 
Śrīla Prabhupāda, you and other devotees. That understanding makes 
my service more joyful, intelligent and purposeful.

You inspire us, You off er us a transcendental knowledge and some 
determination. It helps us to chant holy Names again and again, it helps 
us to remember about the essential goal-to chant with love.

Thank You for inspiring us to learn Śrīla Prabhupāda’s books and listen 
to Śrīmad-Bhāgavatam. Due to you that practice becomes an integral part 
of my spiritual life. It similar to oxygen that is vital for my body. I listen 
to yours, Śrīla Prabhupāda’s and other Vaishnava’s instructions regularly. 
I’d like to get them as an essence of my life. Still, I don’t have any taste to 
chant holy names, to learn the scriptures, unfortunately. I believe, you 
are especially merciful that day and I am asking you about some bless-
ings. I would like to follow this process seriously, to chant holy names 
with the faith, to listen the scriptures with the faith and fulfil other types 
of devotional service. I hope, due to your infinite mercy my attempts to 
serve would appear as a joy, benefit and satisfaction for you.

Your servant, 
Bhaktin Irina Novikova
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Jāhnavā-priya Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Appear-
ance Day. All glories to Śrīla Prabhupāda.

This year I would like to thank you especially for your website. 
It is my daily relationship with you. Every day there is something new: 

podcasts, lectures, conversations, readings and discussions to listen to, 
pictures to see and videos and vlogs to watch. It is something exciting 
to look forward to every day. Even though by bad fortune I can’t see you 
personally very often, it is a wonderful way to keep in touch and follow 
your travels, preaching and even listen to other devotees’ appreciation 
of you. I can listen to old classes and seminars and also hear how you 
preach about the same topic in diff erent places.

Thank you so much Guru Mahārāja for the daily nectar you give us 
despite your busy schedule and I am also very grateful to the devotees 
who work on the upkeep of the site.

Thank you also for your books, I recently re-read Śuddha-bhakti-
cintāmani, and I find that each time I read it I understand the philoso-
phy and how to practise it a little bit more. You write in such a clear and 
easy-to-understand way and bring together the instructions of Caitanya-
cartāmrita, Nectar of Devotion, Harināma Cintāmani and so many other 
books. You have done all the research, contemplation and realisation and 
we can simply enjoy the fruits by reading your books. And you don’t just 
write on philosophy, with much foresight you very kindly write wonderful 
books on Krsna’s pastimes so when we become mature enough, we can 
gain and develop a taste and eagerness by reading them again and again, 
each time relishing more nectar.

Your preaching and conduct set a wonderful example, worshipping 
Rādhā-Śyāma, being absorbed in kīrtana, following a strict schedule to 
make your services most eff icient, insisting on cleanliness, and somehow in 
the midst of it all amazingly interacting with and inspiring your innumer-
able disciples and followers, so everyone feels some personal connection. 
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Jagannātha-priya Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Grace! 
All glories to Śrīla Prabhupāda!

Your all auspicious association,
Like a transcendental touchstone,
Has transformed the hearts of many.

Countless lifetimes have I spent
Loitering in this material world,
Your causeless mercy
At last has saved me,
And brought me to
The lotus feet of Rādhā-Śyāma.

What great fortune!
A ray of divine mercy!
Undeserving as I am for such grace
I have not valued
Your precious connection.
Please forgive this fool

Oh Vaisnava Thākura!
My off ences hold me back,
Please bestow your merciful glance
On this wretched soul
And save me once more!

Your insignificant disciple,
Jagannātha-priya Devī Dāsī
Scotland
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Īśāna Dāsa
Kedves Gurumaharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

A szentírások a következképpen beszélnek a lelki tanítómester hely-
zetéről:

ācāryam˙ mām˙ vijānīyān nāvamanyeta karhicit
na martya-buddhyāsūyeta sarva-deva-mayo guruh

„Az ācāryára úgy kell tekinteni, mint Rám, és soha semmilyen formában 
nem szabad tiszteletlenül bánni vele. Nem szabad irigykedni rá, közön-
séges embernek gondolván őt, mert ő az összes félisten képviselője”.

Ez a vers elmagyarázza, hogy ha valaki nem követi a lelki tanítómestere 
utasításait, akkor ő tiszteletlenül bánik vele. Hiszen Ő és utasításai nem 
különböznek egymástól. A guru-aparādha enyhébb vagy durvább megjele-
nése esetén, a tanítvány részben vagy akár teljesen meg tudja semmisíteni 
lelki életének eredményeit. Aki érett és fejlett szinten áll, egész életében 
képes elégedetté tenni lelki tanítómesterét a szabályozó elvek és az oda-
adó szolgálatra vonatkozó utasítások betartásával és így megkapva Śrī 
Krsna áldását, szívében a vraja-prema újra teljes pompájában ragyoghat. 
Aki pedig éretlen és enged máyá vagy az érzékek alantas késztetésének, 
nem remélheti, hogy „találkozik” Krsna áldásával, az Iránta való vonzódás 
formájában. Ha megsértjük a lelki tanítómestert, megsértjük Krsnát és 
a félisteneket is, vagyis az aparādhī tanítvány végül nemcsak az anyagi 
kozmosz, hanem a lelki világ első számú közellenségeinek nem túl előkelő 
társaságának tagjává válik. Ez pedig nagyon szerencsétlen helyzet, ahol 
az ember mindenféle lelki felemelkedéstől el van zárva.

Valóban így lenne? Nem nincs így… A lelki tanítómester annak ellenére, 
hogy Krsna és az anyagi világ elöljáróinak a követe, tehát nem közönsé-
ges személy – csak a fejletlen materialista számára –, rendelkezik azzal 
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a tulajdonsággal, illetve képességgel, hogy a szerencsétlen tanítványát, 
a „lelki bűnözők listájából” töröltesse. Más nem képes erre. 

A lelki tanítómester minden élethelyzetben a tanítvány jóakarója 
marad. Miért? Mert szívében Śrī Caitanya Mahāprabhu és Śrī Nityānanda 
Prabhuhoz hasonlóan, a túláradó (audharya) kegyesség és a megbocsájtás 
érzése erre készteti. A lelki tanítómester nem közönséges lélek. A szent-
írások szerint, három személy helyzete felfoghatatlan: Śrīmatī Rādhārānī, 
az Úr Śiva és a lelki tanítómesteré. 

A szentírások így írnak:
„Kedves fiam! Mi mindnyájan brāhmanák vagyunk, és a megbocsátás 

tulajdonságával szolgáltunk rá arra, hogy az emberek imádnak bennünket. 
Az Úr Brahmā, az univerzum legfelsőbb lelki tanítómestere is e tulajdon-
ságának köszönheti helyzetét.( SB.9.15.39.) „

„Egy régebbi korban a nagy risi, Kasyapa egyszer azt mondta: „A meg-
bocsátás: erény, áldozat, tisztaság, igazság, jámborság és vallásosság. Aki 
megbocsátó, az eléri az örök boldogság birodalmát (Mahābhārata 15. fej).”

Számomra ezt jelenti a lelki tanítómesterem személye. Aki a tökéletes 
brāhmana, aki minden vaisnava példaképe. Akinek „nem közönséges” 
helyzete nem az anyagi kiválóságaiban merül ki. Bárki lehet gazdag, ren-
delkezhet kivételes szervezői, vezetői képességgel, vagy akár lehet valaki 
akár nagyon szilárd a yoga, illetve az odaadó szolgálat elveiben, ha nem tud 
bárkinek megbocsájtani, akkor nem nevezhető különleges személynek. 
A megbocsátás tulajdonsága elárulja valakiről, hogy mennyire mentes 
a személyes megbecsülés érzésétől, attól a vágytól amely egyik alapját 
képezi az anyagi létezésnek. 

Kedves Guru Mahārāja! Az elmúlt években ez a nagyszerű tapasztala-
tom volt veled kapcsolatban. Sajnos közelebbi kapcsolatba nem tudtunk 
kerülni – ami számodra nem nagy veszteség –, de a szolgálati éveimnek 
köszönhetően megkaphattam ezt a nagyszerű ajándékot, amely a meg-
bocsátáson keresztül ért el engem. Sajnos, életem a kezdeti jó irányát 
egy időben elvesztette, önhibámból, de a kapcsolat nem szakadt meg. 
Nem közvetlen kaptam kegyedet, hanem tanítványaidon keresztül, akik 
az „távolléti időszakom” ideje alatt is kedvesek, megértőek és segítőkészek 
maradtak. Azt gondolom, hogy ennek a te szíved volt a forrása. A közön-
séges emberek nem képesek az ellenük elkövetett, akár legkisebb sértést is 
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existence. It is a perfect example of how to engage a materialistic asset 
(in this case the “Facebook”) into the service for the Supreme Personality 
of Godhead.

On this auspicious day I pray to become a faithful, reliable servant of 
a servant, and to help You in Your mission.

Your aspiring servant,
Bhakta Ivars Rutkovskis
Latvia

Bhakta Jack Lee 
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my most humble obeisances at your lotus feet. All glories 
to Śrīla Prabhupāda. All glories to you on this most auspicious day of 
your Vyāsa-pūjā. 

By your blessings, I have been awarded the privilege and opportunity 
to serve here in the Budapest Temple. I am very grateful for this. 

Of course the ultimate goal of life is to obtain love of Krsna and Krsna’s 
service. Your thoughts, words and activities give us this most valuable 
gift, inspiring us to perfect our lives. My only aspiration is to please you, 
the guru-paramaparā and Their Lordships. 

Thank you very much for your example. I pray to you to keep me 
engaged in your service. 

Your servant eternally,
Bhakta Jack Lee 
Hungary
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Just like the cloud You extinguish the burning material fl ames with 
your direct and clear instructions whenever my mind is troubled. I lis-
ten to Your podcasts and the most surprising thing to me is that you 
always have an answer, and it does not matter the time and date when 
the podcast is released. From that I can learn that this knowledge is tran-
scendental and relating to spiritual realm, as it is the message of Guru 
Paramapara coming through You.

Most of Your daily podcasts are being recorded in the time of pūjā for 
the deities of Śrī Śrī Rādhā-Śyāma and that brings up other verse of “Śrī 
Śrī Gurv-astaka”

śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-
śr ńgāra-tan-mandira-mārjanādau

yuktasya bhaktām�ś ca niyuñjato ‘pi
vande guroh  śrī-caran āravindam

“The spiritual master is always engaged in the temple worship of Śrī Śrī 
Rādhā and Krsna. He also engages his disciples in such worship. They 
dress the Deities in beautiful clothes and ornaments, clean Their temple, 
and perform other similar worship of the Lord. I off er my respectful obei-
sances unto the lotus feet of such a spiritual master” (Śrī Śrī Gurv-astaka 
by Visvanatha Cakravarti Thākura)

It is a very powerful example how You are serving the deities of Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāma. From what is seen in the lovely photos that other disciples 
share – the Deities are always dressed so beautifully and nicely and I can 
only speculate in my conditioned mind about the depth of the relation-
ship between them and You. Even when You recently had some health 
issues You continued to render the daily service to them, despite having 
pain in the whole left side of Your body.

To conclude, the way you are serving Your Spiritual Master – His Divine 
Grace Śrīla Prabhupāda, is a perfect example of “servant of a servant of 
a servant” – something what I aspire to be. The internet preaching and 
Your weekly vlogs are so popular at the moment. They are capable to 
touch millions of souls and can help them to get out of this material 
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megbocsájtani. Én viszont a szentírásokkal párhuzamosan, azt tapasztal-
tam, hogy te, vagy te általad, a tanítványaidon keresztül, megkaphattam 
Śrī Nityánanda Prabhu végtelen jóindulatát. Ezért arra gondoltam, hogy 
az idei évben ezért a kivételes tulajdonságodért mondanék hálát, azért 
a jellemvonásért, amely Śrī Krsna egyik legnagyszerűbb ékessége, s ame-
lyet azok is magukénak mondhatnak, akik őszintén követnek téged. Most 
életem újra egy kedvező és fejlődő szakaszba lépett. Meggyőződésem, hogy 
mindez neked köszönhető, hiszen ki más gondolt volna kegyesen erre 
a felettébb jelentéktelen lélekre-rám-, mint te, akinek szívében a meg-
bocsátásból származó erő és hatalom megváltoztatta életemet a biztos 
pokoli létezéstől. Ez a csodálatos tulajdonság számomra mindenféle más 
tulajdonságnál fontosabb, hiszen képes lelki jövőt adni azoknak, akik 
egyáltalán nem méltóak semmilyen áldásra.

Szolgád,
Īśāna Dāsa 

Īśvara Krsna Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked meg-
nyilvánulási napod alkalmából! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

A mostani felajánlásomban – a sok fantasztikusan sikeres szerepkö-
röd közül – mint a legkiválóbb és legkorszerűbb prédikátort szeretnélek 
dicsérni téged. Különösen a SivaramaSwami oldalakon olvasható, hallható 
és látható médiaanyagok mutatják, milyen hihetetlenül igényes, forra-
dalmi és naprakész képviselője vagy az Úr Krsnának, az Úr Caitanyának 
és Śrīla Prabhupādának.

Engem jelentős részben a te személyiséged hozott és tart 
a Krsna-tudatban Guru Mahārāja. Kezdettől fogva nagyon szeretlek hall-
gatni, látni, lenyűgöz az intelligenciád, a szavaid mélysége, a bölcsességed 
és a finom humorod. A média-anyagaid, különösen a vlogjaid láttán újra 
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a felettébb jelentéktelen lélekre-rám-, mint te, akinek szívében a meg-
bocsátásból származó erő és hatalom megváltoztatta életemet a biztos 
pokoli létezéstől. Ez a csodálatos tulajdonság számomra mindenféle más 
tulajdonságnál fontosabb, hiszen képes lelki jövőt adni azoknak, akik 
egyáltalán nem méltóak semmilyen áldásra.

Szolgád,
Īśāna Dāsa 

Īśvara Krsna Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked meg-
nyilvánulási napod alkalmából! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

A mostani felajánlásomban – a sok fantasztikusan sikeres szerepkö-
röd közül – mint a legkiválóbb és legkorszerűbb prédikátort szeretnélek 
dicsérni téged. Különösen a SivaramaSwami oldalakon olvasható, hallható 
és látható médiaanyagok mutatják, milyen hihetetlenül igényes, forra-
dalmi és naprakész képviselője vagy az Úr Krsnának, az Úr Caitanyának 
és Śrīla Prabhupādának.

Engem jelentős részben a te személyiséged hozott és tart 
a Krsna-tudatban Guru Mahārāja. Kezdettől fogva nagyon szeretlek hall-
gatni, látni, lenyűgöz az intelligenciád, a szavaid mélysége, a bölcsességed 
és a finom humorod. A média-anyagaid, különösen a vlogjaid láttán újra 
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és újra átélem azt az élményt, amit a Krsna-tudat kezdetén átéltem, és 
amit megunhatatlanul tapasztal az ember, akárhányszor hallgat téged. 

Ezek a videók a korunk jellegéhez tökéletesen illeszkedő módon hor-
dozzák a Krsna-tudat örök üzeneteit. Rövidek, fenntartják a figyelmet, 
szemléletesek, jól átgondoltak, sőt megírtak. Stílusos helyszínt választasz 
hozzájuk, a felvételük, világításuk, vágásuk professzionális. Feliratok is 
kiegészítik őket, amelyek még jobban hangsúlyozzák a mondanivalót és 
élénkítik a nézőt. Minden egyes darab egy retorikai tökély. Témaválasz-
tásuk és megfogalmazásuk tökéletesen befogadható a Krsna-tudatot nem 
ismerő hallgatók, nézők számára is, ugyanakkor minden ízükben és mon-
datukban hitelesek, lelkesítőek, mélyenszántóak, megvilágosító erejűek. 
Csodálatos lelki tanítómesterem van! 

Kedves Guru Mahārāja! Tudom, hogy ezeknek a videóknak nem én 
vagyok a célközönsége – de nagyon-nagyon szeretem őket. Szeretem, 
mert én is erőt merítek, táplálkozom belőlük, és mert fenntartja és erősíti 
a reményemet, hogy a Krsna-tudat csodálatos és oly fontos tanításait be 
lehet úgy mutatni, hogy az sokak érdeklődését felkeltse, sokak egyetér-
tését kiváltsa, és sokakat ösztönözzön a lelki gyakorlatok elkezdésére, 
fenntartására és fejlesztésére. Amikor téged hallgatlak, tovább erősödik 
a meggyőződésem, hogy a Krsna-tudat a válasz minden fontos kérdésre, és 
a megoldás minden világi, valamint a végső egzisztenciális problémáinkra.

Egyúttal szeretném kifejezni a hálámat és az elismerésemet minden 
bhaktának, akik önzetlenül és együttműködően, olajozottan működő 
gépezetként segítik, hogy minél többen megismerhessenek és hallhas-
sanak téged!

Köszönöm szépen a Hangod, a Látványod, és Minden Mást; mindazt, 
amit csak a legszerencsésebb tanítványok kaphatnak meg a világon!

Szolgád, 
Īśvara Krsna Dāsa
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Bhakta Ivars Rutkovskis
Dear Guru Mahārāja!

Please accept my humble obeisances. All glories to His Divine Grace Śrīla 
Prabhupāda!

Last year I finally had the mercy to meet You in real life in the Rus-
sian festival “Sadhu Sanga”. Although it did not work out quite the way 
I planned before, but I must admit that it happened in the best way pos-
sible. You gave me a life-long lesson with just a couple of sentences in 
a blink of an eye – I did not even have a chance to record our conversation, 
but I remember your instructions very vividly. The instructions You gave 
me was about how to properly build a relationship between a disciple and 
the Guru. In our conversation You explained that there are much more 
than formalities like an extension to one’s email or a spiritual name. I got 
a chance to find out how You see it and what this relationship really means 
to You. My heart melted when I realized that You see this process work-
ing in both ways. What you are delivering to your disciples is something 
ungraspable, deep, full of love and very special for each one of them. The 
confirmation is there in Your website – hearing “Nectar Drops” snippets 
is a wonderful way how to build the understanding about this bond that 
You are having with Your disciples.

When writing this off ering I followed the example of my counsellor 
Vishvavasu Prabhu and meditated on You with the first two lines of Śrī 
Śrī Gurv-astaka:

sam˙sāra-dāvānala-līd ha-loka-
trān āya kārun ya-ghanāghanatvam

“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 affl  icted world by extinguishing the blazing 
fire of material existence.”
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a tulajdonsággal, illetve képességgel, hogy a szerencsétlen tanítványát, 
a „lelki bűnözők listájából” töröltesse. Más nem képes erre. 

A lelki tanítómester minden élethelyzetben a tanítvány jóakarója 
marad. Miért? Mert szívében Śrī Caitanya Mahāprabhu és Śrī Nityānanda 
Prabhuhoz hasonlóan, a túláradó (audharya) kegyesség és a megbocsájtás 
érzése erre készteti. A lelki tanítómester nem közönséges lélek. A szent-
írások szerint, három személy helyzete felfoghatatlan: Śrīmatī Rādhārānī, 
az Úr Śiva és a lelki tanítómesteré. 

A szentírások így írnak:
„Kedves fiam! Mi mindnyájan brāhmanák vagyunk, és a megbocsátás 

tulajdonságával szolgáltunk rá arra, hogy az emberek imádnak bennünket. 
Az Úr Brahmā, az univerzum legfelsőbb lelki tanítómestere is e tulajdon-
ságának köszönheti helyzetét.( SB.9.15.39.) „

„Egy régebbi korban a nagy risi, Kasyapa egyszer azt mondta: „A meg-
bocsátás: erény, áldozat, tisztaság, igazság, jámborság és vallásosság. Aki 
megbocsátó, az eléri az örök boldogság birodalmát (Mahābhārata 15. fej).”

Számomra ezt jelenti a lelki tanítómesterem személye. Aki a tökéletes 
brāhmana, aki minden vaisnava példaképe. Akinek „nem közönséges” 
helyzete nem az anyagi kiválóságaiban merül ki. Bárki lehet gazdag, ren-
delkezhet kivételes szervezői, vezetői képességgel, vagy akár lehet valaki 
akár nagyon szilárd a yoga, illetve az odaadó szolgálat elveiben, ha nem tud 
bárkinek megbocsájtani, akkor nem nevezhető különleges személynek. 
A megbocsátás tulajdonsága elárulja valakiről, hogy mennyire mentes 
a személyes megbecsülés érzésétől, attól a vágytól amely egyik alapját 
képezi az anyagi létezésnek. 

Kedves Guru Mahārāja! Az elmúlt években ez a nagyszerű tapasztala-
tom volt veled kapcsolatban. Sajnos közelebbi kapcsolatba nem tudtunk 
kerülni – ami számodra nem nagy veszteség –, de a szolgálati éveimnek 
köszönhetően megkaphattam ezt a nagyszerű ajándékot, amely a meg-
bocsátáson keresztül ért el engem. Sajnos, életem a kezdeti jó irányát 
egy időben elvesztette, önhibámból, de a kapcsolat nem szakadt meg. 
Nem közvetlen kaptam kegyedet, hanem tanítványaidon keresztül, akik 
az „távolléti időszakom” ideje alatt is kedvesek, megértőek és segítőkészek 
maradtak. Azt gondolom, hogy ennek a te szíved volt a forrása. A közön-
séges emberek nem képesek az ellenük elkövetett, akár legkisebb sértést is 
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existence. It is a perfect example of how to engage a materialistic asset 
(in this case the “Facebook”) into the service for the Supreme Personality 
of Godhead.

On this auspicious day I pray to become a faithful, reliable servant of 
a servant, and to help You in Your mission.

Your aspiring servant,
Bhakta Ivars Rutkovskis
Latvia

Bhakta Jack Lee 
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my most humble obeisances at your lotus feet. All glories 
to Śrīla Prabhupāda. All glories to you on this most auspicious day of 
your Vyāsa-pūjā. 

By your blessings, I have been awarded the privilege and opportunity 
to serve here in the Budapest Temple. I am very grateful for this. 

Of course the ultimate goal of life is to obtain love of Krsna and Krsna’s 
service. Your thoughts, words and activities give us this most valuable 
gift, inspiring us to perfect our lives. My only aspiration is to please you, 
the guru-paramaparā and Their Lordships. 

Thank you very much for your example. I pray to you to keep me 
engaged in your service. 

Your servant eternally,
Bhakta Jack Lee 
Hungary
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Just like the cloud You extinguish the burning material fl ames with 
your direct and clear instructions whenever my mind is troubled. I lis-
ten to Your podcasts and the most surprising thing to me is that you 
always have an answer, and it does not matter the time and date when 
the podcast is released. From that I can learn that this knowledge is tran-
scendental and relating to spiritual realm, as it is the message of Guru 
Paramapara coming through You.

Most of Your daily podcasts are being recorded in the time of pūjā for 
the deities of Śrī Śrī Rādhā-Śyāma and that brings up other verse of “Śrī 
Śrī Gurv-astaka”

śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-
śr ńgāra-tan-mandira-mārjanādau

yuktasya bhaktām�ś ca niyuñjato ‘pi
vande guroh  śrī-caran āravindam

“The spiritual master is always engaged in the temple worship of Śrī Śrī 
Rādhā and Krsna. He also engages his disciples in such worship. They 
dress the Deities in beautiful clothes and ornaments, clean Their temple, 
and perform other similar worship of the Lord. I off er my respectful obei-
sances unto the lotus feet of such a spiritual master” (Śrī Śrī Gurv-astaka 
by Visvanatha Cakravarti Thākura)

It is a very powerful example how You are serving the deities of Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāma. From what is seen in the lovely photos that other disciples 
share – the Deities are always dressed so beautifully and nicely and I can 
only speculate in my conditioned mind about the depth of the relation-
ship between them and You. Even when You recently had some health 
issues You continued to render the daily service to them, despite having 
pain in the whole left side of Your body.

To conclude, the way you are serving Your Spiritual Master – His Divine 
Grace Śrīla Prabhupāda, is a perfect example of “servant of a servant of 
a servant” – something what I aspire to be. The internet preaching and 
Your weekly vlogs are so popular at the moment. They are capable to 
touch millions of souls and can help them to get out of this material 
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megbocsájtani. Én viszont a szentírásokkal párhuzamosan, azt tapasztal-
tam, hogy te, vagy te általad, a tanítványaidon keresztül, megkaphattam 
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lyet azok is magukénak mondhatnak, akik őszintén követnek téged. Most 
életem újra egy kedvező és fejlődő szakaszba lépett. Meggyőződésem, hogy 
mindez neked köszönhető, hiszen ki más gondolt volna kegyesen erre 
a felettébb jelentéktelen lélekre-rám-, mint te, akinek szívében a meg-
bocsátásból származó erő és hatalom megváltoztatta életemet a biztos 
pokoli létezéstől. Ez a csodálatos tulajdonság számomra mindenféle más 
tulajdonságnál fontosabb, hiszen képes lelki jövőt adni azoknak, akik 
egyáltalán nem méltóak semmilyen áldásra.

Szolgád,
Īśāna Dāsa 
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röd közül – mint a legkiválóbb és legkorszerűbb prédikátort szeretnélek 
dicsérni téged. Különösen a SivaramaSwami oldalakon olvasható, hallható 
és látható médiaanyagok mutatják, milyen hihetetlenül igényes, forra-
dalmi és naprakész képviselője vagy az Úr Krsnának, az Úr Caitanyának 
és Śrīla Prabhupādának.

Engem jelentős részben a te személyiséged hozott és tart 
a Krsna-tudatban Guru Mahārāja. Kezdettől fogva nagyon szeretlek hall-
gatni, látni, lenyűgöz az intelligenciád, a szavaid mélysége, a bölcsességed 
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existence. It is a perfect example of how to engage a materialistic asset 
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of Godhead.
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united by common values under your nice management. They follow 
Śrīla Prabhupāda’s principle “Simple life, sublime consciousness”.

I visited New Vraja-dhāma last year first time in my life. As a result, 
my spiritual practice has refreshed. Similarly, that happens to many other 
devotees who left their hearts in the NVD. Still they continue to serve Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara even if they are located far away.

Thank You very much for your books. These wonderful books bring 
us some joy, spiritual pleasure and spiritual samskaras. Krsna, His pas-
times, internal inhabitants of the spiritual world become real because 
they appear in your books, they are alive. Your books are not diff erent 
from the spiritual world, they are valuable treasure.

Dear Guru Mahārāja, due to you I perceive myself as a part of ISK-
CON. I understood that my life belongs to ISKCON. At last I’d like to be 
that part. I feel so. There are some obligations in front of the ISKCON, 
Śrīla Prabhupāda, you and other devotees. That understanding makes 
my service more joyful, intelligent and purposeful.

You inspire us, You off er us a transcendental knowledge and some 
determination. It helps us to chant holy Names again and again, it helps 
us to remember about the essential goal-to chant with love.

Thank You for inspiring us to learn Śrīla Prabhupāda’s books and listen 
to Śrīmad-Bhāgavatam. Due to you that practice becomes an integral part 
of my spiritual life. It similar to oxygen that is vital for my body. I listen 
to yours, Śrīla Prabhupāda’s and other Vaishnava’s instructions regularly. 
I’d like to get them as an essence of my life. Still, I don’t have any taste to 
chant holy names, to learn the scriptures, unfortunately. I believe, you 
are especially merciful that day and I am asking you about some bless-
ings. I would like to follow this process seriously, to chant holy names 
with the faith, to listen the scriptures with the faith and fulfil other types 
of devotional service. I hope, due to your infinite mercy my attempts to 
serve would appear as a joy, benefit and satisfaction for you.

Your servant, 
Bhaktin Irina Novikova
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Jāhnavā-priya Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Appear-
ance Day. All glories to Śrīla Prabhupāda.

This year I would like to thank you especially for your website. 
It is my daily relationship with you. Every day there is something new: 

podcasts, lectures, conversations, readings and discussions to listen to, 
pictures to see and videos and vlogs to watch. It is something exciting 
to look forward to every day. Even though by bad fortune I can’t see you 
personally very often, it is a wonderful way to keep in touch and follow 
your travels, preaching and even listen to other devotees’ appreciation 
of you. I can listen to old classes and seminars and also hear how you 
preach about the same topic in diff erent places.

Thank you so much Guru Mahārāja for the daily nectar you give us 
despite your busy schedule and I am also very grateful to the devotees 
who work on the upkeep of the site.

Thank you also for your books, I recently re-read Śuddha-bhakti-
cintāmani, and I find that each time I read it I understand the philoso-
phy and how to practise it a little bit more. You write in such a clear and 
easy-to-understand way and bring together the instructions of Caitanya-
cartāmrita, Nectar of Devotion, Harināma Cintāmani and so many other 
books. You have done all the research, contemplation and realisation and 
we can simply enjoy the fruits by reading your books. And you don’t just 
write on philosophy, with much foresight you very kindly write wonderful 
books on Krsna’s pastimes so when we become mature enough, we can 
gain and develop a taste and eagerness by reading them again and again, 
each time relishing more nectar.

Your preaching and conduct set a wonderful example, worshipping 
Rādhā-Śyāma, being absorbed in kīrtana, following a strict schedule to 
make your services most eff icient, insisting on cleanliness, and somehow in 
the midst of it all amazingly interacting with and inspiring your innumer-
able disciples and followers, so everyone feels some personal connection. 
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Jagannātha-priya Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Grace! 
All glories to Śrīla Prabhupāda!

Your all auspicious association,
Like a transcendental touchstone,
Has transformed the hearts of many.

Countless lifetimes have I spent
Loitering in this material world,
Your causeless mercy
At last has saved me,
And brought me to
The lotus feet of Rādhā-Śyāma.

What great fortune!
A ray of divine mercy!
Undeserving as I am for such grace
I have not valued
Your precious connection.
Please forgive this fool

Oh Vaisnava Thākura!
My off ences hold me back,
Please bestow your merciful glance
On this wretched soul
And save me once more!

Your insignificant disciple,
Jagannātha-priya Devī Dāsī
Scotland
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Īśāna Dāsa
Kedves Gurumaharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

A szentírások a következképpen beszélnek a lelki tanítómester hely-
zetéről:

ācāryam˙ mām˙ vijānīyān nāvamanyeta karhicit
na martya-buddhyāsūyeta sarva-deva-mayo guruh

„Az ācāryára úgy kell tekinteni, mint Rám, és soha semmilyen formában 
nem szabad tiszteletlenül bánni vele. Nem szabad irigykedni rá, közön-
séges embernek gondolván őt, mert ő az összes félisten képviselője”.

Ez a vers elmagyarázza, hogy ha valaki nem követi a lelki tanítómestere 
utasításait, akkor ő tiszteletlenül bánik vele. Hiszen Ő és utasításai nem 
különböznek egymástól. A guru-aparādha enyhébb vagy durvább megjele-
nése esetén, a tanítvány részben vagy akár teljesen meg tudja semmisíteni 
lelki életének eredményeit. Aki érett és fejlett szinten áll, egész életében 
képes elégedetté tenni lelki tanítómesterét a szabályozó elvek és az oda-
adó szolgálatra vonatkozó utasítások betartásával és így megkapva Śrī 
Krsna áldását, szívében a vraja-prema újra teljes pompájában ragyoghat. 
Aki pedig éretlen és enged máyá vagy az érzékek alantas késztetésének, 
nem remélheti, hogy „találkozik” Krsna áldásával, az Iránta való vonzódás 
formájában. Ha megsértjük a lelki tanítómestert, megsértjük Krsnát és 
a félisteneket is, vagyis az aparādhī tanítvány végül nemcsak az anyagi 
kozmosz, hanem a lelki világ első számú közellenségeinek nem túl előkelő 
társaságának tagjává válik. Ez pedig nagyon szerencsétlen helyzet, ahol 
az ember mindenféle lelki felemelkedéstől el van zárva.

Valóban így lenne? Nem nincs így… A lelki tanítómester annak ellenére, 
hogy Krsna és az anyagi világ elöljáróinak a követe, tehát nem közönsé-
ges személy – csak a fejletlen materialista számára –, rendelkezik azzal 
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united by common values under your nice management. They follow 
Śrīla Prabhupāda’s principle “Simple life, sublime consciousness”.

I visited New Vraja-dhāma last year first time in my life. As a result, 
my spiritual practice has refreshed. Similarly, that happens to many other 
devotees who left their hearts in the NVD. Still they continue to serve Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara even if they are located far away.

Thank You very much for your books. These wonderful books bring 
us some joy, spiritual pleasure and spiritual samskaras. Krsna, His pas-
times, internal inhabitants of the spiritual world become real because 
they appear in your books, they are alive. Your books are not diff erent 
from the spiritual world, they are valuable treasure.

Dear Guru Mahārāja, due to you I perceive myself as a part of ISK-
CON. I understood that my life belongs to ISKCON. At last I’d like to be 
that part. I feel so. There are some obligations in front of the ISKCON, 
Śrīla Prabhupāda, you and other devotees. That understanding makes 
my service more joyful, intelligent and purposeful.

You inspire us, You off er us a transcendental knowledge and some 
determination. It helps us to chant holy Names again and again, it helps 
us to remember about the essential goal-to chant with love.

Thank You for inspiring us to learn Śrīla Prabhupāda’s books and listen 
to Śrīmad-Bhāgavatam. Due to you that practice becomes an integral part 
of my spiritual life. It similar to oxygen that is vital for my body. I listen 
to yours, Śrīla Prabhupāda’s and other Vaishnava’s instructions regularly. 
I’d like to get them as an essence of my life. Still, I don’t have any taste to 
chant holy names, to learn the scriptures, unfortunately. I believe, you 
are especially merciful that day and I am asking you about some bless-
ings. I would like to follow this process seriously, to chant holy names 
with the faith, to listen the scriptures with the faith and fulfil other types 
of devotional service. I hope, due to your infinite mercy my attempts to 
serve would appear as a joy, benefit and satisfaction for you.

Your servant, 
Bhaktin Irina Novikova
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Jāhnavā-priya Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Appear-
ance Day. All glories to Śrīla Prabhupāda.

This year I would like to thank you especially for your website. 
It is my daily relationship with you. Every day there is something new: 

podcasts, lectures, conversations, readings and discussions to listen to, 
pictures to see and videos and vlogs to watch. It is something exciting 
to look forward to every day. Even though by bad fortune I can’t see you 
personally very often, it is a wonderful way to keep in touch and follow 
your travels, preaching and even listen to other devotees’ appreciation 
of you. I can listen to old classes and seminars and also hear how you 
preach about the same topic in diff erent places.

Thank you so much Guru Mahārāja for the daily nectar you give us 
despite your busy schedule and I am also very grateful to the devotees 
who work on the upkeep of the site.

Thank you also for your books, I recently re-read Śuddha-bhakti-
cintāmani, and I find that each time I read it I understand the philoso-
phy and how to practise it a little bit more. You write in such a clear and 
easy-to-understand way and bring together the instructions of Caitanya-
cartāmrita, Nectar of Devotion, Harināma Cintāmani and so many other 
books. You have done all the research, contemplation and realisation and 
we can simply enjoy the fruits by reading your books. And you don’t just 
write on philosophy, with much foresight you very kindly write wonderful 
books on Krsna’s pastimes so when we become mature enough, we can 
gain and develop a taste and eagerness by reading them again and again, 
each time relishing more nectar.

Your preaching and conduct set a wonderful example, worshipping 
Rādhā-Śyāma, being absorbed in kīrtana, following a strict schedule to 
make your services most eff icient, insisting on cleanliness, and somehow in 
the midst of it all amazingly interacting with and inspiring your innumer-
able disciples and followers, so everyone feels some personal connection. 
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Jagannātha-priya Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your Divine Grace! 
All glories to Śrīla Prabhupāda!

Your all auspicious association,
Like a transcendental touchstone,
Has transformed the hearts of many.

Countless lifetimes have I spent
Loitering in this material world,
Your causeless mercy
At last has saved me,
And brought me to
The lotus feet of Rādhā-Śyāma.

What great fortune!
A ray of divine mercy!
Undeserving as I am for such grace
I have not valued
Your precious connection.
Please forgive this fool

Oh Vaisnava Thākura!
My off ences hold me back,
Please bestow your merciful glance
On this wretched soul
And save me once more!

Your insignificant disciple,
Jagannātha-priya Devī Dāsī
Scotland
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Īśāna Dāsa
Kedves Gurumaharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

A szentírások a következképpen beszélnek a lelki tanítómester hely-
zetéről:

ācāryam˙ mām˙ vijānīyān nāvamanyeta karhicit
na martya-buddhyāsūyeta sarva-deva-mayo guruh

„Az ācāryára úgy kell tekinteni, mint Rám, és soha semmilyen formában 
nem szabad tiszteletlenül bánni vele. Nem szabad irigykedni rá, közön-
séges embernek gondolván őt, mert ő az összes félisten képviselője”.

Ez a vers elmagyarázza, hogy ha valaki nem követi a lelki tanítómestere 
utasításait, akkor ő tiszteletlenül bánik vele. Hiszen Ő és utasításai nem 
különböznek egymástól. A guru-aparādha enyhébb vagy durvább megjele-
nése esetén, a tanítvány részben vagy akár teljesen meg tudja semmisíteni 
lelki életének eredményeit. Aki érett és fejlett szinten áll, egész életében 
képes elégedetté tenni lelki tanítómesterét a szabályozó elvek és az oda-
adó szolgálatra vonatkozó utasítások betartásával és így megkapva Śrī 
Krsna áldását, szívében a vraja-prema újra teljes pompájában ragyoghat. 
Aki pedig éretlen és enged máyá vagy az érzékek alantas késztetésének, 
nem remélheti, hogy „találkozik” Krsna áldásával, az Iránta való vonzódás 
formájában. Ha megsértjük a lelki tanítómestert, megsértjük Krsnát és 
a félisteneket is, vagyis az aparādhī tanítvány végül nemcsak az anyagi 
kozmosz, hanem a lelki világ első számú közellenségeinek nem túl előkelő 
társaságának tagjává válik. Ez pedig nagyon szerencsétlen helyzet, ahol 
az ember mindenféle lelki felemelkedéstől el van zárva.

Valóban így lenne? Nem nincs így… A lelki tanítómester annak ellenére, 
hogy Krsna és az anyagi világ elöljáróinak a követe, tehát nem közönsé-
ges személy – csak a fejletlen materialista számára –, rendelkezik azzal 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 85 of 244 - Pages(172, 165) 2019. 05. 13.   6:27



162

Indranīla Dāsa 
és Mādhava-prīya Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretettel köszöntünk megjelenési napod alkalmából. A tavalyi évben 
a Śrī Dāmodara-jananī könyved elolvasását a Karttikā hónapra időzítet-
tük. Nagyon sokszor olvastuk és hallottuk már ezt a történetet, de ilyen 
részletesen, képszerűen, teljesen más hatást váltott ki belőlünk, szinte 
benne éltünk olvasás közben a történetben. A sok részlet közül nagyon 
érdekesnek találtuk Krsna megbüntetését. Amilyen felfordulást csinált az 
éléskamrában, ahhoz képest nem tűnt arányosnak a büntetése. A könyv 
viszont rámutatott arra, hogy Krsna félelme valós volt, és ez arányos volt 
tettének súlyával, így ez volt az igazi büntetés.

Köszönjük Guru Mahārāja, hogy mélyebben láthatóvá és érthetőbbé 
tetted ezt a gyermekkori kedvtelést. Az idei évben, szintén Karttikā hónap-
ban újra szeretnénk elolvasni ezt a könyvet, mivel számunkra ez a harminc 
nap így teljes.

Kívánunk jó egészséget!
Sok szeretettel!

Szolgáid, 
Indranīla Dāsa és Mādhava-prīya Devī Dāsī

Indrapati Dāsa és Śuka-śārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

175 

Így jutott el a Bhakti jóga folyamata Krsna kegyéből hozzám is – köz-
vetve – Rajtad keresztül, a tanítványaid által.

Soha nem fogjuk tudni visszafizetni neked mindazt a rengeteg erő-
feszítést és nehézséget, amit a mi jólétünk érdekében vállaltál magadra.

Hálás köszönettel tartozom neked!

Szolgáid parányi szolgája: 
Bhakta Jakabfi Benjámin

Bhaktin Jakus Csilla
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Ismét eljött ez a nap, a megjelenésed napja, amikor lehetőségünk van 
dicsőíteni téged, én pedig ismét hosszú ideje gondolkozom azon, hogy 
önthetném szavakba neked, mennyire hálás vagyok a létezésedért, és azért 
amit teszel a magyar yātrāban értünk, értem. 

Idén nagyon sokat tanultunk a főiskolán a vaisnava szentekről és a lelki 
tanítómesterekről. Végtelenül inspiráló volt, ahogy Śrīla Prabhupāda 
dícsőitette lelki tanítómesterét. Én most mégis csak keresem a szavakat. 

Fogalmam sincs, hogy hol lehettem én amikor Śrīla Jagannātha 
Dāsa Bābājī Maharāja megkérte Bhaktivinoda Thākurát, hogy terjessze 
a Krsna-tudatot, vagy akkor amikor Bhaktisiddhāntra Sarasvatī Thākura 
folytatta ezt. Még nem voltam ebben az anyagi testben akkor sem, amikor 
amikor Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura megkérte lelki tanítómeste-
redet, hogy hozza el nekünk a Krsna-tudat tudományát nyugatra. 

Most mégis Krsna, Śrī Caitanya Mahāprabhu, az ācāryák, és a te kegyed-
ből itt vagyok, tanulhatok, gyakorolhatom az odaadó szolgálatot, és tanul-
hatok tőled, dicsőíthetlek, szolgálhatlak és levelet írhatok neked. 

Soha nem fogom tudni ezt meghálálni. 
Végtelenül inspiráló számomra az az elkötelezettség és szeretet, 
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I hope that despite the many anarthas and distractions I am burdened 
with, I can try to follow in your footsteps and develop a little bit of at 
least some of these qualities.

I have full faith that if I follow your instructions and example I can 
become purified and develop love for Krsna. And I hope to be able to show 
some gratitude for the priceless gifts you are giving by my little attempts 
at devotional service.

Your humble servant, 
Jāhnavā-priya Devī Dāsī
Scotland

Bhakta Jakabfi Benjámin
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked! Min-
den dicsőséget Śrīla Prabhupádnak! Minden dicsőséget a guru-paramparānak!

Köszönöm neked, hogy szíveddel eggyé téve Śrīla Prabhupāda tanítá-
sait – megannyi Istentestvéreddel együtt te is – magadra vállaltad az Úr 
Caitanya missziójának világméretű terjesztését.

Minden élőlény legjavát szolgálod, nagy elégedettséget okozva lelki 
tanítómesterednek ezzel.

Kegyesen felelősséget vállaltál arra is, hogy itt Magyarországon (is) 
elterjeszted az odaadó szolgálat útját.

Azzal, hogy megalapoztad a Krsna-tudat intézményesített gyakorlá-
sának lehetőségét itt Magyarországon megannyi elesett és feltételekhez 
kötött lélek számára biztosítottad a lehetőségét, hogy elérjék az élet végső 
célját, Krsnát.

Tökéletes követője vagy Śrīla Prabhupāda utasításainak, ezért hiteles 
képviselője vagy Krsnának. Azok a szerencsés meghódolt lelkek pedig, 
akik a te útmutatásaidat követik rendületlen nagy hittel méltók arra, 
hogy másokat is oktassanak.
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Megjelenési napod alkalmából fogadd szívből jövő jó kívánságainkat!
Mérhetetlen hálát érzünk feléd, hogy kegyedből Śrī Śrī 

Rādhā-Śyāmasundara közelében élhetünk, ez nagyon nagy kincs szá-
munkra.

Jó egészséget kívánunk és sok szeretettel gondolunk rád!

Szolgáid, 
Indrapati Dāsa és Śuka-śārī Devī Dāsī

Bhaktin Irina Novikova
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda! 
Such a wonderful day! It allows me to get down into concentrate medi-

tation on your sublime qualities, your significance in my life. I’ll try find 
out the best words to express my thoughts by heart. It seems to me I am 
unable to do so, however I’ll make some eff orts.

Dear Guru Mahārāja, I feel sometimes that you are inseparable from 
Śrīla Prabhupāda. It’s so valuable for me. Śrīla Prabhupāda continues 
Lord Caitanya’s mission within a paramaparā. He started the Krsna con-
sciousness movement around the world based on the faith to his Spiritual 
Master, based on a compassion as Lord Caitanya did. You are so faithful 
to Śrīla Prabhupāda. You are full of compassion, you continue His mis-
sion. You help many devotees around the world. You attract people who 
disagree in their hearts with the situation in the world. You off er them 
the spiritual knowledge. You give them an opportunity to live according 
to the true values. Your preaching’s are necessary for many people because 
they are based on Krsna consciousness, given by Śrīla Prabhupāda, you 
also continue the mission of Śrīla Prabhupāda as a New Vraja-dhāma in 
Hungary, in the hearts of people. 

Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara appeared there in order to express Their 
internal pastimes. 

Very nice devotees serve the Deities, cows and each other. They are 
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Indranīla Dāsa 
és Mādhava-prīya Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretettel köszöntünk megjelenési napod alkalmából. A tavalyi évben 
a Śrī Dāmodara-jananī könyved elolvasását a Karttikā hónapra időzítet-
tük. Nagyon sokszor olvastuk és hallottuk már ezt a történetet, de ilyen 
részletesen, képszerűen, teljesen más hatást váltott ki belőlünk, szinte 
benne éltünk olvasás közben a történetben. A sok részlet közül nagyon 
érdekesnek találtuk Krsna megbüntetését. Amilyen felfordulást csinált az 
éléskamrában, ahhoz képest nem tűnt arányosnak a büntetése. A könyv 
viszont rámutatott arra, hogy Krsna félelme valós volt, és ez arányos volt 
tettének súlyával, így ez volt az igazi büntetés.

Köszönjük Guru Mahārāja, hogy mélyebben láthatóvá és érthetőbbé 
tetted ezt a gyermekkori kedvtelést. Az idei évben, szintén Karttikā hónap-
ban újra szeretnénk elolvasni ezt a könyvet, mivel számunkra ez a harminc 
nap így teljes.

Kívánunk jó egészséget!
Sok szeretettel!

Szolgáid, 
Indranīla Dāsa és Mādhava-prīya Devī Dāsī

Indrapati Dāsa és Śuka-śārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

175 

Így jutott el a Bhakti jóga folyamata Krsna kegyéből hozzám is – köz-
vetve – Rajtad keresztül, a tanítványaid által.

Soha nem fogjuk tudni visszafizetni neked mindazt a rengeteg erő-
feszítést és nehézséget, amit a mi jólétünk érdekében vállaltál magadra.

Hálás köszönettel tartozom neked!

Szolgáid parányi szolgája: 
Bhakta Jakabfi Benjámin

Bhaktin Jakus Csilla
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Ismét eljött ez a nap, a megjelenésed napja, amikor lehetőségünk van 
dicsőíteni téged, én pedig ismét hosszú ideje gondolkozom azon, hogy 
önthetném szavakba neked, mennyire hálás vagyok a létezésedért, és azért 
amit teszel a magyar yātrāban értünk, értem. 

Idén nagyon sokat tanultunk a főiskolán a vaisnava szentekről és a lelki 
tanítómesterekről. Végtelenül inspiráló volt, ahogy Śrīla Prabhupāda 
dícsőitette lelki tanítómesterét. Én most mégis csak keresem a szavakat. 

Fogalmam sincs, hogy hol lehettem én amikor Śrīla Jagannātha 
Dāsa Bābājī Maharāja megkérte Bhaktivinoda Thākurát, hogy terjessze 
a Krsna-tudatot, vagy akkor amikor Bhaktisiddhāntra Sarasvatī Thākura 
folytatta ezt. Még nem voltam ebben az anyagi testben akkor sem, amikor 
amikor Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura megkérte lelki tanítómeste-
redet, hogy hozza el nekünk a Krsna-tudat tudományát nyugatra. 

Most mégis Krsna, Śrī Caitanya Mahāprabhu, az ācāryák, és a te kegyed-
ből itt vagyok, tanulhatok, gyakorolhatom az odaadó szolgálatot, és tanul-
hatok tőled, dicsőíthetlek, szolgálhatlak és levelet írhatok neked. 

Soha nem fogom tudni ezt meghálálni. 
Végtelenül inspiráló számomra az az elkötelezettség és szeretet, 
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ahogyan te szolgálod lelki tanítómestered, és ahogy te megteszel mindent 
azért, hogy missziója tovább éljen, pont úgy, ahogy Ő elképzelte és kérte. 

„Az imádja igazán a gurut, aki üzenetét tetteivel szolgálja” – Śrīla 
Prabhupāda 1961. Vyāsa-pūjā felajánlás 

Minden nap imádkozom azért a kegyért, hogy egy szikrája legyen ben-
nem ennek az odaadásnak, és keresem a lehetőségét annak, hogy szol-
gálhassalak téged ebben a misszióban, hogy valamennyit viszonozhassak, 
amiért megmentettél engem. 

Köszönöm neked, hogy elhozod és átadod nekünk Krsnát, hogy létre-
hoztad és életben tartod a yātrát, hogy lehetőségünk legyen Krsnát szol-
gálni, társulni a bhaktákkal és fejlődni az odaadó szolgálatban. Köszönöm, 
hogy itt vagy velünk, hogy példáddal, szavaiddal és gyönyörű könyveiddel 
tanítasz bennünket. Már a puszta létezésed is erőt ad. 

Köszönöm. Mindent köszönök.

Jelentéktelen szolgád,
Bhaktin Jakus Csilla

Javatvāsī Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I was born in the darkest ignorance but my spiritual master has forced 
open my eyes with the torchlight of knowledge. I off er my respectful 
obeisances unto him.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

We think that we have met your Goodness just so that we can accept 
you as captain of the ship for those who desire to cross the diff icult ocean 
of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. 
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“I off er my respectful obeisances unto His Holiness Śivarāma Swami, 
who is very dear to Lord Krsna, having taken shelter at His lotus feet.”

Recently I heard the following thoughts from your godsister, 
Krsnanandinī devī dāsī from a recording. She said that Śrīla Prabhupāda 
for her is the one who showed us how to do things properly. There is 
a chanting tape of Śrīla Prabhupāda that the devotees listen all around 
the world. Śrīla Prabhupāda gave us an example how to chant God›s 
names with full attention and yet when he is chanting in that tape he 
stops and says, ‘sit properly’. Because Śrīla Prabhupāda knew that if we 
wanted to get the benefit out of our service to God it was better to do 
those things properly. To sit properly, to walk properly, to eat properly, 
to clean properly… Śrīla Prabhupāda gave us the science how to do all 
those things properly.

I listen this tape of Śrīla Prabhupāda almost every day and when I have 
heard this it reminded me of you, Guru Mahārāja. In Hungary you are 
really trying to teach us how to do everything properly. Without you and 
your strong desire to please Śrīla Prabhupāda this yātrā wouldn’t even 
exist.

It is said that the vyāsa-pūjā is an opportunity for us to learn how to 
respect the representative of God. I would like to learn to do this and many 
other things properly and I am very sorry for not writing off erings before.

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim
yat-krpā tam aham˙ vande paramānanda-mādhavam

“The Supreme Personality of Godhead has the form of sac-cid-ānanda-
vigraha — transcendental bliss, knowledge and eternity. I off er my respect-
ful obeisances unto Him, who turns the dumb into eloquent speakers 
and enables the lame to cross mountains. Such is the mercy of the Lord.” 
(CC. Madhya 17.80)

Your servant,
Indrānī devī dāsī
Hungary 
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tudom értékelni ezt a kiváltságos helyzetet és a körülöttem élő bhakták 
jelentőségét. Arról már végképp nem vagyok tudatos, hogy te milyen sze-
repet töltesz be az életemben.

Köszönöm, hogy végezhetem a legértékesebb szolgálatot, azzal, hogy 
prédikálhatok. A sankirtan által minden tulajdonságra szert tehetünk, 
amire szükségünk van.

Köszönöm, hogy amikor csak a saját önző érdekeimmel foglalkozok, és 
hajszolom a vágyaimat millió életek óta. Kijózanítassz szavaiddal: „Csak 
ezt az egy életed add oda Krsnának”.

Annak ellenére, hogy érzem a súlyát, csak imádkozni tudok kegyedért. 
Kérlek, áldj meg, hogy tiszta szívvel és rendíthetetlen odaadással szolgálni 
tudjalak téged.

Kérlek, ne engedd, hogy valaha is elengedjem menedékedet.

Hálával, jelentéktelen szolgád, 
Bhaktin Kanto Évi

Kānupriya Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, hogy boldog vagyok amiért 
ismerhetlek! 

Köszönöm, hogy elfogadtál tanítványodnak, segítesz nekem, hogy fej-
lődhessem! 

Bár mostani helyzetem mondhatni kissé ragacsos, de tudom, hogy min-
dig imádkozol értünk, hogy ne essünk mayánk újjabb csapdájába. Illetve, 
ha beleestünk is fel tudjuk fedezni, hogy van kiút és mindig legyünk kitar-
tóak , lelkesek és elégedettek a szívünkben. Annak aki társul veled mindig 
új remények és erő születik a szívében. Nagyon köszönöm, hogy ilyen 
nagy odaadással szolgálod Śrīla Prabhupādat és ezzel is tanítasz minket! 
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The word for captain is karna-dhāra which specifically denotes he who 
holds the ships wheel, the helmsman. 

From the perspective of a business analyst it may appear that you are 
charting a course towards a successful real estate empire. To the envi-
ronmentalist you may appear to be navigating a vibrant transformation 
towards sustainable community living. 

To the bibliophile you are reviving the craft of illuminated manuscripts 
in the publication of your philosophical writings.

These are all fair appreciations because they highlight some of the 
languages which this captain studies to enable him to enlist the coopera-
tion of otherwise sceptical or inimical parties. 

“How extremely valuable must this ship’s cargo be to give him the 
determination to stay at the helm in such rough seas”

Guru Mahārāja, because you always carry the lotus feet of Śrīla 
Prabhupāda in your heart, your heart shines with his eff ulgent moon 
rays lighting up the course to be charted to the lotus feet of Rādhā-Śyāma. 
The cargo is the Seven Purposes Of ISKCON. Because you are so strictly 
following the instructions of Śrīla Prabhupāda, his moon rays are shining 
through you, illuminating the seas all around and enabling other captains 
to take heart and re-join the fl eet.

Being far from shipshape I cannot count myself as being one of your 
disciples, but I am deeply thankful for the opportunity to be counted 
amongst the crew members of Karuna Bhavan. 

I have to go now. Prana Prabhu wants all hands on deck. 
I’m trying to be a tooth and nail man like him.

Your aspiring servant,
Javatvāsī Dāsa
Scotland
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Jayada Rādhikā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogaddtiszteletteljeshódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked, szent megjelenési napod alkalmából!

A mai napon, mikor írom a felajánlásom, március 15. van. Nagy magyar 
forradalmi nap, nagy magyar forradalmárokra emlékeznek az emberek, 
akik tettek a hazáért, a becsületért, az igazságért. Amióta megismertelek, 
nekem te testesíted meg a forradalmárt. Aki szembe megy az egész életfel-
fogással, amit az emberek életnek neveznek. Te minden nap a csatatéren 
vagy és harcolsz, hogy az embereknek felnyisd a szemét a lelki életre. 
Felfoghatatlan a kegyed, amit záporozol ránk. Jelentéktelen porszem 
vagyok csupán, és igazából egy semmirekellő, de szeretném a hálámat 
kifejezni, és minden áldozatra kész vagyok, hogy úgy éljek amit prédikálsz. 
Egyszerű élet, magasszintű gondolkodás. A gyerekeinket felajánlottuk 
Rādhe-Śyāmának mikor megszülettek, de ez az ajánlás még most is tart. 
A szívembe őket a te missziódba ajánlom, és nagyon szeretném ha egyszer 
majd jó szolgálatot végeznének Śrīla Prabhupāda lelki forradalmában.

Jelentéktelen szolgád, 
Jayada Rādhikā Devī Dāsī

Jayadeva Dāsa
Dear Śivarāma Swami Mahārāja Gurudeva,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on your 70th appearance day.

Please a accept these few lines in your glorification. My apologies for 
its insuff iciency in properly glorifying you.

191 

inspired by your many divine books, which are awe-inspiring in their 
breadth and depth. Having the opportunity to read these valuable addi-
tions to the vaisnava siddhānta is simply a delight. 

And, of course, now we have the opportunity to see your videos and 
read your articles online, both of which are spiritually invigorating and 
beautifully produced. Your instructions, received through all these dif-
ferent mediums, are ever fresh – there is always something there to learn 
from and gain encouragement. 

I see that it is not only I who benefit from your constant kindness, but 
also everyone who comes in contact with you benefits immensely – you 
are a veritable ocean of inspiration. 

I am eternally grateful for everything that I have received from you in 
both the past and the present, and I look forward to all the gifts I know 
will be there in the future.

I beg to remain your servant,
Kañcana-vallī Devī Dāsī
Belgium 

Bhaktin Kanto Évi
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla 
Praphupādának! Minden dícsőséget neked!

Sajnos nem tudom a megfelelő szavakat használni, hogy alkalomhoz 
illően tudjam magam kifejezni, de bárcsak elfogadnád ezt a pár sort. Meg-
próbálom néhány őszinte sorral kifejezni hálámat, de sajnos csak elesett 
könyörgés az, ami megfogalmazódik bennem. 

Kegyedért imádkozom, hogy minden pillanatban emlékezhessek arra, 
milyen szerencsés is vagyok azzal, hogy megismerhettem a Krsna-tudatot.

Köszönöm, hogy a bhakták lótuszlábainak menedékében élhetek, itt 
Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga otthonában. Sajnálom, hogy nem 
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hogy a tanítványod lehetek. Köszönöm a türelmedet, a tapintatodat, ami-
vel nagyon finoman terelgetsz hazafelé – Krsnához. 

Amikor a lelki életem megszürkülni látszik (időhiány a munkahelyi és 
itthoni elfoglaltságok miatt, az ízek elhalványulása, figyelmetlen japázás), 
álmomban eljössz hozzám, és mindig nagyon kegyes, türelmes, kedves 
vagy. Egyáltalán nem érdemlem, de te árasztod felém a szeretetedet. Ilyen-
kor újra erőt gyűjtök – vagy inkább merítek belőled – és újabb lendülettel 
folytatom a lelki gyakorlataimat. 

Hálás vagyok, hogy a szolgálat lehetőségét megkaphatom. Ez az egyet-
len dolog, amire valamelyest alkalmasnak érzem magam. Ezért újra és 
újra vágyom a lehetőséget, hogy személyesen is szolgálhassalak. 

Kérlek, kíméld magad! A tanítványaidnak – mindannyiunknak – szük-
sége van rád. Ha végre tényleg, teljesen a lelki életedre, az írásra tudnád 
magad szánni, és nem a mi hibáinkkal, apró-cseprő dolgainkkal kellene 
törődnöd, az bennünket is boldoggá tenne. Kérem Krsnát, hogy a hivata-
los ügyekkel megbízott utódaid is megkaphassák azokat a képességeket, 
amikkel te olyan szépen vezetted – vezeted – a közösségünket. 

Köszönöm a kegyedet, hogy tanítványodul fogadtál. Egyedül ez ment-
het meg engem.

Örökké odaadó szolgád,
Kamalinī Devī Dāsī
Szombathely

Kañcana-vallī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your wonderful service 
to Śrīla Prabhupāda, ISKCON, and Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara!

From re-reading old letters and remembering past encounters, and see-
ing how life subsequently plays out, I realize more and more how insight-
ful and perfect your instructions to me have been. I am also profoundly 
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THE MERCY SHIPS ON THE OCEAN OF SAM˙SĀRA

Dear Captain upon the good ship Endeavour
Surviving the sandbanks, the rocks and hard weather
And all glories to your ship the Deha so fine
Three score years and ten she has fought ravaging time

The great storms and tempests that have threatened your vessel
With pirates and buccaneers you’ve had to wrestle
All glories to your ship the trusty Compassion
Who pulled in those drowned in the ocean of passion

And even my tamo-guna being was saved
By your strong hand dipped in those merciless waves
All glories to your boat the mighty Unshaken
That plied all the oceans and saved the forsaken

And sometimes you dove in the water of sharks
And as some of us know.. you still bear the marks
All glories to your ship the galleon of Purity
And her sister ships named Faith and Security

For souls in small craft that could no longer steer
They surrendered their booty of greed lust and fear
And clambering aboard we dance grateful and joyous
And happily learn how your love will employ us

The Cat’O’Nine Tails now can no longer chide us (worldly life)
For the nine limbs of Bhakti walk kindly beside us
And one day we’ll board that fl agship „o” the fl eet
The good ship Pure Bhakti our Sovereigns to meet

With you at the helm by the compass of Love
And Holy names filling the sails up above
We’ll cross Vaitarani’s uncrossable ocean
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amikkel te olyan szépen vezetted – vezeted – a közösségünket. 

Köszönöm a kegyedet, hogy tanítványodul fogadtál. Egyedül ez ment-
het meg engem.

Örökké odaadó szolgád,
Kamalinī Devī Dāsī
Szombathely

Kañcana-vallī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your wonderful service 
to Śrīla Prabhupāda, ISKCON, and Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara!

From re-reading old letters and remembering past encounters, and see-
ing how life subsequently plays out, I realize more and more how insight-
ful and perfect your instructions to me have been. I am also profoundly 

179 

THE MERCY SHIPS ON THE OCEAN OF SAM˙SĀRA

Dear Captain upon the good ship Endeavour
Surviving the sandbanks, the rocks and hard weather
And all glories to your ship the Deha so fine
Three score years and ten she has fought ravaging time

The great storms and tempests that have threatened your vessel
With pirates and buccaneers you’ve had to wrestle
All glories to your ship the trusty Compassion
Who pulled in those drowned in the ocean of passion

And even my tamo-guna being was saved
By your strong hand dipped in those merciless waves
All glories to your boat the mighty Unshaken
That plied all the oceans and saved the forsaken

And sometimes you dove in the water of sharks
And as some of us know.. you still bear the marks
All glories to your ship the galleon of Purity
And her sister ships named Faith and Security

For souls in small craft that could no longer steer
They surrendered their booty of greed lust and fear
And clambering aboard we dance grateful and joyous
And happily learn how your love will employ us

The Cat’O’Nine Tails now can no longer chide us (worldly life)
For the nine limbs of Bhakti walk kindly beside us
And one day we’ll board that fl agship „o” the fl eet
The good ship Pure Bhakti our Sovereigns to meet

With you at the helm by the compass of Love
And Holy names filling the sails up above
We’ll cross Vaitarani’s uncrossable ocean
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Knowing all now is possible through love and devotion
Our captain, our saviour on this blessed day
Forgive our behaviour now…Hip Hip Hooray!

Your not so humble ship-mate and servant, 
Jayadeva Dāsa 
UK

Jayanta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Csodálatos ahogy rendkívüli hozzáértéssel mindig megtalálod a leg-
megfelelőbb szavakat, modanivalót és módszereket, hogy mindenkivel 
a legjobbat tedd, hogy mindenkit tiszta odaadással ajándékozz meg. Bűnös 
sértegetőket változtatsz erényes lelkekké, kőszívű kételkedőket hívőkké, 
alkalmi templomi látogatókat bhaktákká, ingatag bhaktákat szilárddá, 
ezt a pokoli világot pedig szent hellyé és az Úr lakhelyévé. Indokolatlan 
kedvességed, együttérzésed, áldozatkészséged csodálatos!

Köszönöm, hogy inspirálsz, segítesz engem. Ha magamba nézek, semmi 
értékeset nem találok, ezért nem tudom nélkülözni a segítségedet. Köszö-
nöm szépen!

Szolgád, 
Jayanta Dāsa
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Kamalinī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Engedd meg, kérlek, hogy megjelenési napod alkalmából elmondjam, 
mi mindent jelentesz nekem!

Mielőtt megismertelek, csak éltem a materialista életemet, érezve, hogy 
valami hiányzik belőle. Még azt sem tudtam, mit keresek igazán. Krsna 
indokolatlan kegyéből valahogyan kapcsolatba kerültem a Krsna-tudattal. 
Még mindig nagyon tudatlanul, de a vonzódás csírájával a szívemben 
elkezdtem a lelki élet gyakorlását. 

Az elmém nagyon nehezen törik be, mint egy önfejű csikó. De amióta 
a te kezedbe került a gyeplő, kicsit könnyebben megy az engedelmesség. 
Nem ismerek Nálad gyengédebb, szigorúbb, szeretetteljesebb „gazdát”. 
Az odaadásod, az alázatod, a szorgalmad, a fiatalabbakat bőségesen felül-
múló munkatempód, kimeríthetetlen lelkierőd csodálattal tölt el, s arra 
ösztönöz, hogy a magam hangyányi képességeivel követni próbáljam a pél-
dádat. Ami természetesen meddő próbálkozás. Azonban egy lehetőségem 
adatott: meghódolni Előtted. Hallgatni a tanításodat, figyelni a cseleke-
deteidet, kutatni a rólad szóló történeteket. S komolyan venni minden 
szavadat. Mert a te életednek egyetlen célja valóban Krsna szolgálata. 
Valójában a lelki tanítómesteredet szolgálod leghűségesebb tanítványként, 
ahogy ő is szolgálta a tanítómesterét. Ha csak erre az egy dologra képes 
lennék, megmenekülnék. 

Arra vágyom, hogy teljes lényemmel, minden képességemmel, őszinte 
odaadó szolgáddá válhassak.

Amikor a közeledben lehetek, mindez olyan természetes, magától érte-
tődő. A szombathelyi látogatásod a boldogság nektáróceánja. Olyankor 
csak a „miénk” vagy. Gondoskodó szolgálatokkal vehetünk körbe, hall-
gathatjuk a nekünk tartott leckéidet, veled énekelhetjük a szent nevet. 
Minden igyekezetünk mégis oly csekély meghálálni vagy viszonozni azt 
a szeretetet, ami Belőled árad felénk. Nem győzök Krsnának hálát adni, 
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Haza, Új-Vraja-dhāma árnyékába, és ezért köszönettel tartozom neked, 
Guru Mahārāja.

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

A lelki tanítómester kegyéből az ember megkaphatja Krsna áldását. A lelki 
tanítómester kegye nélkül az ember nem érhet el semmit.

Jól tudom, hogy a tőled záporozó kegy indokolatlan, mert semmivel 
nem érdemeltem ki, hálával tartozom érte.

Hálával az inspirációkért, tudásért, amiben minden egyes nap részem 
lehet.

A példamutatásod határtalan.
Rendszeresen hallgatva a Podcast-jeidet, és látva a videóidat, minden 

nap társulhatok veled.
Mindig itt vagy velem.
Kérlek, bocsáss meg, ha ezek után is úgy tűnik, nem tudom mire gon-

dolsz, vagy mire vágysz. Ez sokszor a lámpaláznak tudható be, mert oly-
annyira szeretnék megfelelni az elvárásaidnak. 

Pedig csak egy eszköznek kellene lennem a kezedben. 
Egy eszköznek, melyre mindig számíthatsz. Egy eszköznek, mely min-

dig kéznél van. Mint egy jó toll, miből sosem fogy el a tinta. 
Úgy szeretnélek szolgálni, mint te Śrīla Prabhupádát. Megingathatat-

lanul, kompromisszumok nélkül.
Kérlek, add a kegyedet, hogy legalább az árnyékodban maradhassak.

Szüntelenül azért könyörögve, hogy tarts meg engem Lótuszlábad sar-
kában, maradok örök szolgáid, örök szolgája: 
Kalyāni Devī Dāsī
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Jayaśrī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarának!

Hódolatomat ajánlom lótuszlábaidnak, mert felnyitottad a szememet 
a tudás fénylő lámpásával, és kiemeltél az anyagi lét óceánjából. Nagyon 
mély ez az óceán, és még azután is, hogy megmentettél olyan szerencsét-
len vagyok, hogy újra és újra beleesek.

Sokat gondolkoztam miről is írhatnék neked. Mit is jelenthet az, hogy 
megmented a tanítványaidat máyától, és mit jelenthet ez egész életre 
nézve. Amikor találkozik az ember először a bhaktákkal, sok tudást kap, 
ízt, kegyet és minden olyan könnyű. Aztán telnek az évek, az ember grhasta 
lesz, sok nehézséggel találkozik, no meg ott vannak a sértések vissza-
hatásai is. A lelki tanítómester ebben a helyzetben is ott van, és segíti 
a tanítványát, sose hagyja el. 

Én azt érzem Guru Mahārāja, hogy bármi is történjen az életemben, te 
ott vagy és mindig mutatod az utat. Ezt legfőképp a bhaktákon keresztül 
teszed, a velük való társulás ment meg. A bhakták támogatásával minden 
nehézséget meg lehet oldani. Például ott vannak a szombati tanácsadói 
programok. Jó dolog találkozni, hallani egymásról, és tanulni a másik 
megvalósításaiból. Ilyenkor érzem, hogy egy nagy család tagja vagyok és 
számíthatunk egymásra. Jó látni, hogy amikor valakivel történik valami 
rossz, baleset, betegség vagy egyéb szerencsétlenség, akkor ez a nagy család 
összefog, és mindenki segíteni akar. Egyedül gyenge láncszemek vagyunk 
és Kali könnyedén legyőz minket, de ha összefogunk, akkor még a gyengék 
is sikeresek lehetnek. Ez az én egyetlen reményem. A bhakták társasága 
nélkül nem lehetünk sikeresek a lelki életben. Sokféleképp tanítasz engem 
is és mindenki mást is, csak észre kell vennem. Köszönöm neked, hogy itt 
lehetek és én is tagja lehetek ennek a csodálatos közösségnek.

Krsna szent neve szintén adja végtelen kegyét. Sokszor fáj a szívem 
és bűntudatom van, hogy figyelmetlenül éneklem a szent nevet, pedig 
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nagyon édes, sok íz van benne, de én csak egy sértegető vagyok. Mégis 
amikor a bhaktákkal együtt éneklem a szent nevet, akkor kinyílik a szívem 
és az ő kegyükből megtapasztalhatom a  szent név nektárját. Ez is mind 
azért lehetséges, mert az együttes éneklésből több erő származik, ilyenkor 
Krsna is kegyesebb. Egyedül már nem jön ugyanaz az íz.

Szeretnék továbbra is menedéket venni a bhakták társaságában és az 
a vágyam, hogy fejlesszem a kapcsolatomat a szent névvel, és tudjam 
figyelmesen énekelni. 

Egy egész élet is kevés ahhoz, hogy megháláljam mindazt a sok jót és 
indokolatlan kegyet, amit tőled kaptam. Kérlek, azért fogadd el gyenge 
próbálkozásaimat.

Jelentéktelen szolgád,
Jayaśrī Devī Dāsī

Jitendriya Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ebben az évben pont a születésnapomra esik a vyāsa-pūjā ünnepséged, 
ami nagyon jó, mert ahelyett hogy esetleg magamra gondolnék még töb-
bet ezen a napon, vagy fogadnám mások jókívánságait, el tudok merülni 
a te dicsőítésedben.

És valójában ez a legjobb amit az ember a születésnapján tehet, hogy 
dicsőíti a lelki édesapját, a lelki családját, és emlékszik arra, hogy valójá-
ban a lelki megszületése az ami igazán a kezdetét jelenti az életünknek.

Fogy az időnk, ez kétségtelen, és évről évre ott a figyelmeztetés, hasz-
náljuk ki ezt a különleges lehetőséget, ezt a felbecsülhetetlen kegyet a lelki 
élet gyakorlására a prédikálásra, és a társulása.
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I am very proud of you and to be known as your disciple. This ISKCON 
is an amazing movement with so many amazing devotees being part of 
it. Soon the whole world will see and wonder at the TOVP manifestation 
and glory. They will also then become aware of all of the other temples 
throughout the world that are for the pleasure of Śrīla Prabhupāda and 
our loving Supreme Lord. I can already understand that through this com-
pletion in 2022, that many more people will become Krsna conscious…
making New Vraja-dhāma here in Hungary even more of an exciting 
prospect for all to come and visit, to see the magnificence and mercy of 
Rādhā-Śyāmasundara’s spiritual abode, manifested here before their very 
eyes!  The home they left so long ago.

Thank you so much for giving me the opportunity to serve you and 
the devotees here as much as I am able. I could not have done it without 
your mercy and care. The mercy of my grandfather too, His Divine Grace 
Śrīla Prabhupāda who guided me to you, being the representative of the 
glorious, sweet and amazingly beautiful Lord Krsna.

All glories and gratitude to you on this your wonderful day, which is 
filled with bountiful love toward you, from us all!

Your ever aspiring servant,
Love
Kalāvatī Devī Dāsī
Somogyvamos

Kalyāni Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat Lótuszlábaid Porában! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Dāmodarának! Minden dicsőséget Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarának 
és Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gauran˙gának!

Boldog, és egyben kalandokkal teli év áll mögöttünk. Haza költöztünk. 
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Staying in Māyāpur this year and watching the presentation of fund 
raising for the TOVP, by renown leaders, including yourself, filled all 
those listening hearts, with encouragement and inspiration for aiding 
contributions towards the temples completion in 3yrs. There is no doubt 
it will happen. Your example and stature motivates and inspires so many.

Everyone knows and can see by the wonderful things you are accom-
plishing and off ering to Śrīla Prabhupāda for his pleasure, that he is so very 
proud of you. Year after year as you plan and put into action, or improve, 
those preaching strategies, based on his wishes. Using new methods and 
techniques to develop more fertile fields for the seeds of Bhakti to be 
sown, reaped and harvested.

Your online preaching program is an example of this and keeps expand-
ing as it goes on, never stopping or becoming stagnant. Worldwide, the 
videos and vlogs reach and touch people’s hearts, they become hooked 
and drawn in by your powerful and compelling messages, which inspire 
and ecourage them to change their lives and paradigm. Your organisation 
of streamlining, introducing new devotees for your preaching strategy, 
adding their expertise for better overall planning and ideas for moving 
forward is ongoing. You enthuse, organise and direct. Your finger on the 
button…just like Śrīla Prabhupāda.

I don’t think that there is anything that you could not achieve once 
your mind is set, as you are so empowered by His Divine Grace.

You have so much piled on your dazzeling golden tray of off erings 
to him, which is by your calculation not high or full enough, so is ever 
expanding.

Dear Guru Mahārāja you are now 70yrs old, and as I know what that 
feels like, I am just feeling so inadequate that I have not really off ered 
you much assistance in your burden. Life goes by too quickly, and all at 
once old age sets in, stopping us functioning as we would like to. Even 
so Guru Mahārāja you are not any ordinary person, you are still pushing 
everyone to achieve high performances in their diff erent roles, being the 
cog that turns the wheel of New Vraja-dhāma’s ever fl owing expanding 
spiritual potency, onwards and outwards in Hungary. Asking nothing 
that you would not expect of yourself, because your one of a few exalted 
vaisnavas who represents the drive of Śrīla Prabhupāda’s ISKCON.  

183 

Egy mondás szerint sokszor már akkor ismerjük fel a nagy lehetősége-
ket az életünkben, amikor mennek. Nem amikor jönnek.

Nagy kegy, hogy megkaptam a személyes társulásodat, mindíg 
mélyen megérint, és inspirál ha veled lehetek és láthatom 
a példáját, ahogyan 100%-ban le vagy foglalva Śrīla Prabhupāda szol-
gálatában, Rādhā-Śyāmasundara szolgálatában a  szent név szolgá-
latában, Rādhā-Dāmodara szolgálatában, a bhakták szolgálatában, 
Vrndāvana-dhāma szolgálatában stb…

Felbecsülhetetlen az az érték amit a könyveken keresztül adsz nekünk. 
Ahogyan feltárod a részleteket, az ízeket, Krsna kedvteléseinek kifinomult 
hangulatait.

Mādhavānanda prabhunak van egy története amikor arról beszél, hogy 
az ember sohasem ismerheti meg igazán a lelki tanítómesterét. Mert 
annyira mély, annyira lelki. Ezt én is érzem veled kapcsolatban. Olyan 
lelki mélységgel és fejlettségét rendelkezel ami számomra rejtéj marad.

Tudom hogy leginkább te is csak ezzel szeretnél foglalkozni, felkerülni 
a kedvtelésekben, hallani énekelni prédikálni. De sokszor szervezni mene-
dzselni kell még és a bhakták ügyeivel viszályaival kell foglalkoznod. Ez 
nagyon nehéz lehet.

Szeretnék segíteni neked, végül ezt ajánlja a tanítvány, hogy levesz 
valamennyi terhet a lelki tanítómestere válláról, nem pedig még többet 
tesz rá.

Ahogy haladnak az évek látom azt, hogy milyen nehéz megszabadulni 
a szív gyengeségeitől a büszkeség től a mohóságtól stb. Néha végtelen 
háborúnak tűnik, az elme és az érzékek elleni küzdelem. Sokszor csak 
őszinteségre van szükség. Hogy szívből csináljunk egyetlen kis dolgot, 
tisztán, motivációktól mentesen.

Remélem tudlak majd egyszer így szolgálni és így énekelni a szent 
nevet!

Köszönöm a lehetőséget és a lelki születésemet!

Jelentéktelen szolgád,
Jitendriya Dāsa
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Staying in Māyāpur this year and watching the presentation of fund 
raising for the TOVP, by renown leaders, including yourself, filled all 
those listening hearts, with encouragement and inspiration for aiding 
contributions towards the temples completion in 3yrs. There is no doubt 
it will happen. Your example and stature motivates and inspires so many.

Everyone knows and can see by the wonderful things you are accom-
plishing and off ering to Śrīla Prabhupāda for his pleasure, that he is so very 
proud of you. Year after year as you plan and put into action, or improve, 
those preaching strategies, based on his wishes. Using new methods and 
techniques to develop more fertile fields for the seeds of Bhakti to be 
sown, reaped and harvested.

Your online preaching program is an example of this and keeps expand-
ing as it goes on, never stopping or becoming stagnant. Worldwide, the 
videos and vlogs reach and touch people’s hearts, they become hooked 
and drawn in by your powerful and compelling messages, which inspire 
and ecourage them to change their lives and paradigm. Your organisation 
of streamlining, introducing new devotees for your preaching strategy, 
adding their expertise for better overall planning and ideas for moving 
forward is ongoing. You enthuse, organise and direct. Your finger on the 
button…just like Śrīla Prabhupāda.

I don’t think that there is anything that you could not achieve once 
your mind is set, as you are so empowered by His Divine Grace.

You have so much piled on your dazzeling golden tray of off erings 
to him, which is by your calculation not high or full enough, so is ever 
expanding.

Dear Guru Mahārāja you are now 70yrs old, and as I know what that 
feels like, I am just feeling so inadequate that I have not really off ered 
you much assistance in your burden. Life goes by too quickly, and all at 
once old age sets in, stopping us functioning as we would like to. Even 
so Guru Mahārāja you are not any ordinary person, you are still pushing 
everyone to achieve high performances in their diff erent roles, being the 
cog that turns the wheel of New Vraja-dhāma’s ever fl owing expanding 
spiritual potency, onwards and outwards in Hungary. Asking nothing 
that you would not expect of yourself, because your one of a few exalted 
vaisnavas who represents the drive of Śrīla Prabhupāda’s ISKCON.  
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Egy mondás szerint sokszor már akkor ismerjük fel a nagy lehetősége-
ket az életünkben, amikor mennek. Nem amikor jönnek.
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mélyen megérint, és inspirál ha veled lehetek és láthatom 
a példáját, ahogyan 100%-ban le vagy foglalva Śrīla Prabhupāda szol-
gálatában, Rādhā-Śyāmasundara szolgálatában a  szent név szolgá-
latában, Rādhā-Dāmodara szolgálatában, a bhakták szolgálatában, 
Vrndāvana-dhāma szolgálatában stb…

Felbecsülhetetlen az az érték amit a könyveken keresztül adsz nekünk. 
Ahogyan feltárod a részleteket, az ízeket, Krsna kedvteléseinek kifinomult 
hangulatait.

Mādhavānanda prabhunak van egy története amikor arról beszél, hogy 
az ember sohasem ismerheti meg igazán a lelki tanítómesterét. Mert 
annyira mély, annyira lelki. Ezt én is érzem veled kapcsolatban. Olyan 
lelki mélységgel és fejlettségét rendelkezel ami számomra rejtéj marad.

Tudom hogy leginkább te is csak ezzel szeretnél foglalkozni, felkerülni 
a kedvtelésekben, hallani énekelni prédikálni. De sokszor szervezni mene-
dzselni kell még és a bhakták ügyeivel viszályaival kell foglalkoznod. Ez 
nagyon nehéz lehet.
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Ahogy haladnak az évek látom azt, hogy milyen nehéz megszabadulni 
a szív gyengeségeitől a büszkeség től a mohóságtól stb. Néha végtelen 
háborúnak tűnik, az elme és az érzékek elleni küzdelem. Sokszor csak 
őszinteségre van szükség. Hogy szívből csináljunk egyetlen kis dolgot, 
tisztán, motivációktól mentesen.

Remélem tudlak majd egyszer így szolgálni és így énekelni a szent 
nevet!

Köszönöm a lehetőséget és a lelki születésemet!

Jelentéktelen szolgád,
Jitendriya Dāsa
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Jīva
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Áldásodat kérem, hogy minél hamarabb összegyűjtsem a Nitya-sevāt, 
amit most gyűjtök. Igazából tíz Nitya-sevāt szeretnék összegyűjteni.

Te már olyan sok Nitya-Sevāt összegyűjtöttél, hogy biztos tudsz ilyen 
áldást adni, hogy én is össze tudjam gyűjteni.

Rādhā-Dāmodarát nagyon szépen imádod, mindig szeretem nézni 
a képeket, melyeket Róluk kapunk.

Nagyon szépen köszönöm, hogy megengedted hogy a Nitya-sevā gyűj-
tésében segíthessek.

Nagyon köszönöm, hogy azt mondtad nekem, hogy legyek főpūjārī, és 
hogy segítesz majd megtanulni, amit ehhez kell tudnom.

A japázásra is megkaptam a kegyedet. A 16 mantra naponta sokkal 
könnyebben megy, és volt, amikor 2 kört is japáztam egy nap.

Szolgád, Jīva

Bhaktin Julia, Ross and Lauren
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja, 
Please accept our humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

We’ve only known you this last ten years of your seventy years, but 
you have made such an impression on us and we are very grateful for the 
time and eff ort you take, to guide us on our spiritual journey.

Thank you so much for all that you do. 

Your servants,
Bhaktin Julia, Ross and Lauren (UK)
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Kalāvatī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! 
All glories to the wonderful celebration of your Vyāsa-pūjā festival day! 
Ki! Jai!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

Dearest Guru Mahārāja! Welcome to the age of the 70s! :)
Most of your life you have been in Śrīla Prabhupāda’s service, and 

during it you have achieved many wonderful things. Your dedication 
to Śrīla Prabhupāda’s instructions and wishes is amazing and an shin-
ing example for us all. Determination and unwavering commitment are 
just a two qualities that you exhibit, in the planning and developing of 
Śrīla Prabhupāda’s appeal to his disciples, when asking for their help to 
establish and spread his Krsna concious movement.

The design and creation of New Vraja-dhāma and the Budapest temple 
manifested like precious jewels firmly set by you, in the shape of a glistening 
golden crown to off er to Śrīla Prabhupāda, and to present to our eff ulgent 
and stunningly beautiful Rādhā-Śyāmasundara and Gaura-Nitāi, requesting 
that They please come and reside in Their glorious temples here.

Your books are like the jewels of Bhakti too being set and added in that 
golden crown. They shine with such eff ulgence in bestowing Krsna’s līlās, 
which gives us a glimpse of the spiritual world that we are so longing 
to return to. Your descriptions of Rādhā-Śyāma’s sweet pastimes are so 
self absorbing too, that one can easily lose oneself in that sweetness of 
Vraja. The pictures and colours all merge into that mesmerising mood 
and experience also, adding to the beauty of your content.
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nagyon édes, sok íz van benne, de én csak egy sértegető vagyok. Mégis 
amikor a bhaktákkal együtt éneklem a szent nevet, akkor kinyílik a szívem 
és az ő kegyükből megtapasztalhatom a  szent név nektárját. Ez is mind 
azért lehetséges, mert az együttes éneklésből több erő származik, ilyenkor 
Krsna is kegyesebb. Egyedül már nem jön ugyanaz az íz.

Szeretnék továbbra is menedéket venni a bhakták társaságában és az 
a vágyam, hogy fejlesszem a kapcsolatomat a szent névvel, és tudjam 
figyelmesen énekelni. 

Egy egész élet is kevés ahhoz, hogy megháláljam mindazt a sok jót és 
indokolatlan kegyet, amit tőled kaptam. Kérlek, azért fogadd el gyenge 
próbálkozásaimat.

Jelentéktelen szolgád,
Jayaśrī Devī Dāsī

Jitendriya Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Ebben az évben pont a születésnapomra esik a vyāsa-pūjā ünnepséged, 
ami nagyon jó, mert ahelyett hogy esetleg magamra gondolnék még töb-
bet ezen a napon, vagy fogadnám mások jókívánságait, el tudok merülni 
a te dicsőítésedben.

És valójában ez a legjobb amit az ember a születésnapján tehet, hogy 
dicsőíti a lelki édesapját, a lelki családját, és emlékszik arra, hogy valójá-
ban a lelki megszületése az ami igazán a kezdetét jelenti az életünknek.

Fogy az időnk, ez kétségtelen, és évről évre ott a figyelmeztetés, hasz-
náljuk ki ezt a különleges lehetőséget, ezt a felbecsülhetetlen kegyet a lelki 
élet gyakorlására a prédikálásra, és a társulása.

187 

I am very proud of you and to be known as your disciple. This ISKCON 
is an amazing movement with so many amazing devotees being part of 
it. Soon the whole world will see and wonder at the TOVP manifestation 
and glory. They will also then become aware of all of the other temples 
throughout the world that are for the pleasure of Śrīla Prabhupāda and 
our loving Supreme Lord. I can already understand that through this com-
pletion in 2022, that many more people will become Krsna conscious…
making New Vraja-dhāma here in Hungary even more of an exciting 
prospect for all to come and visit, to see the magnificence and mercy of 
Rādhā-Śyāmasundara’s spiritual abode, manifested here before their very 
eyes!  The home they left so long ago.

Thank you so much for giving me the opportunity to serve you and 
the devotees here as much as I am able. I could not have done it without 
your mercy and care. The mercy of my grandfather too, His Divine Grace 
Śrīla Prabhupāda who guided me to you, being the representative of the 
glorious, sweet and amazingly beautiful Lord Krsna.

All glories and gratitude to you on this your wonderful day, which is 
filled with bountiful love toward you, from us all!

Your ever aspiring servant,
Love
Kalāvatī Devī Dāsī
Somogyvamos

Kalyāni Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat Lótuszlábaid Porában! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Dāmodarának! Minden dicsőséget Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarának 
és Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gauran˙gának!

Boldog, és egyben kalandokkal teli év áll mögöttünk. Haza költöztünk. 
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our loving Supreme Lord. I can already understand that through this com-
pletion in 2022, that many more people will become Krsna conscious…
making New Vraja-dhāma here in Hungary even more of an exciting 
prospect for all to come and visit, to see the magnificence and mercy of 
Rādhā-Śyāmasundara’s spiritual abode, manifested here before their very 
eyes!  The home they left so long ago.

Thank you so much for giving me the opportunity to serve you and 
the devotees here as much as I am able. I could not have done it without 
your mercy and care. The mercy of my grandfather too, His Divine Grace 
Śrīla Prabhupāda who guided me to you, being the representative of the 
glorious, sweet and amazingly beautiful Lord Krsna.

All glories and gratitude to you on this your wonderful day, which is 
filled with bountiful love toward you, from us all!

Your ever aspiring servant,
Love
Kalāvatī Devī Dāsī
Somogyvamos

Kalyāni Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat Lótuszlábaid Porában! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Dāmodarának! Minden dicsőséget Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarának 
és Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gauran˙gának!

Boldog, és egyben kalandokkal teli év áll mögöttünk. Haza költöztünk. 
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Knowing all now is possible through love and devotion
Our captain, our saviour on this blessed day
Forgive our behaviour now…Hip Hip Hooray!

Your not so humble ship-mate and servant, 
Jayadeva Dāsa 
UK

Jayanta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Csodálatos ahogy rendkívüli hozzáértéssel mindig megtalálod a leg-
megfelelőbb szavakat, modanivalót és módszereket, hogy mindenkivel 
a legjobbat tedd, hogy mindenkit tiszta odaadással ajándékozz meg. Bűnös 
sértegetőket változtatsz erényes lelkekké, kőszívű kételkedőket hívőkké, 
alkalmi templomi látogatókat bhaktákká, ingatag bhaktákat szilárddá, 
ezt a pokoli világot pedig szent hellyé és az Úr lakhelyévé. Indokolatlan 
kedvességed, együttérzésed, áldozatkészséged csodálatos!

Köszönöm, hogy inspirálsz, segítesz engem. Ha magamba nézek, semmi 
értékeset nem találok, ezért nem tudom nélkülözni a segítségedet. Köszö-
nöm szépen!

Szolgád, 
Jayanta Dāsa

189 

Kamalinī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Engedd meg, kérlek, hogy megjelenési napod alkalmából elmondjam, 
mi mindent jelentesz nekem!

Mielőtt megismertelek, csak éltem a materialista életemet, érezve, hogy 
valami hiányzik belőle. Még azt sem tudtam, mit keresek igazán. Krsna 
indokolatlan kegyéből valahogyan kapcsolatba kerültem a Krsna-tudattal. 
Még mindig nagyon tudatlanul, de a vonzódás csírájával a szívemben 
elkezdtem a lelki élet gyakorlását. 

Az elmém nagyon nehezen törik be, mint egy önfejű csikó. De amióta 
a te kezedbe került a gyeplő, kicsit könnyebben megy az engedelmesség. 
Nem ismerek Nálad gyengédebb, szigorúbb, szeretetteljesebb „gazdát”. 
Az odaadásod, az alázatod, a szorgalmad, a fiatalabbakat bőségesen felül-
múló munkatempód, kimeríthetetlen lelkierőd csodálattal tölt el, s arra 
ösztönöz, hogy a magam hangyányi képességeivel követni próbáljam a pél-
dádat. Ami természetesen meddő próbálkozás. Azonban egy lehetőségem 
adatott: meghódolni Előtted. Hallgatni a tanításodat, figyelni a cseleke-
deteidet, kutatni a rólad szóló történeteket. S komolyan venni minden 
szavadat. Mert a te életednek egyetlen célja valóban Krsna szolgálata. 
Valójában a lelki tanítómesteredet szolgálod leghűségesebb tanítványként, 
ahogy ő is szolgálta a tanítómesterét. Ha csak erre az egy dologra képes 
lennék, megmenekülnék. 

Arra vágyom, hogy teljes lényemmel, minden képességemmel, őszinte 
odaadó szolgáddá válhassak.

Amikor a közeledben lehetek, mindez olyan természetes, magától érte-
tődő. A szombathelyi látogatásod a boldogság nektáróceánja. Olyankor 
csak a „miénk” vagy. Gondoskodó szolgálatokkal vehetünk körbe, hall-
gathatjuk a nekünk tartott leckéidet, veled énekelhetjük a szent nevet. 
Minden igyekezetünk mégis oly csekély meghálálni vagy viszonozni azt 
a szeretetet, ami Belőled árad felénk. Nem győzök Krsnának hálát adni, 
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Haza, Új-Vraja-dhāma árnyékába, és ezért köszönettel tartozom neked, 
Guru Mahārāja.

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

A lelki tanítómester kegyéből az ember megkaphatja Krsna áldását. A lelki 
tanítómester kegye nélkül az ember nem érhet el semmit.

Jól tudom, hogy a tőled záporozó kegy indokolatlan, mert semmivel 
nem érdemeltem ki, hálával tartozom érte.

Hálával az inspirációkért, tudásért, amiben minden egyes nap részem 
lehet.

A példamutatásod határtalan.
Rendszeresen hallgatva a Podcast-jeidet, és látva a videóidat, minden 

nap társulhatok veled.
Mindig itt vagy velem.
Kérlek, bocsáss meg, ha ezek után is úgy tűnik, nem tudom mire gon-

dolsz, vagy mire vágysz. Ez sokszor a lámpaláznak tudható be, mert oly-
annyira szeretnék megfelelni az elvárásaidnak. 

Pedig csak egy eszköznek kellene lennem a kezedben. 
Egy eszköznek, melyre mindig számíthatsz. Egy eszköznek, mely min-

dig kéznél van. Mint egy jó toll, miből sosem fogy el a tinta. 
Úgy szeretnélek szolgálni, mint te Śrīla Prabhupádát. Megingathatat-

lanul, kompromisszumok nélkül.
Kérlek, add a kegyedet, hogy legalább az árnyékodban maradhassak.

Szüntelenül azért könyörögve, hogy tarts meg engem Lótuszlábad sar-
kában, maradok örök szolgáid, örök szolgája: 
Kalyāni Devī Dāsī

181 

Jayaśrī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarának!

Hódolatomat ajánlom lótuszlábaidnak, mert felnyitottad a szememet 
a tudás fénylő lámpásával, és kiemeltél az anyagi lét óceánjából. Nagyon 
mély ez az óceán, és még azután is, hogy megmentettél olyan szerencsét-
len vagyok, hogy újra és újra beleesek.

Sokat gondolkoztam miről is írhatnék neked. Mit is jelenthet az, hogy 
megmented a tanítványaidat máyától, és mit jelenthet ez egész életre 
nézve. Amikor találkozik az ember először a bhaktákkal, sok tudást kap, 
ízt, kegyet és minden olyan könnyű. Aztán telnek az évek, az ember grhasta 
lesz, sok nehézséggel találkozik, no meg ott vannak a sértések vissza-
hatásai is. A lelki tanítómester ebben a helyzetben is ott van, és segíti 
a tanítványát, sose hagyja el. 

Én azt érzem Guru Mahārāja, hogy bármi is történjen az életemben, te 
ott vagy és mindig mutatod az utat. Ezt legfőképp a bhaktákon keresztül 
teszed, a velük való társulás ment meg. A bhakták támogatásával minden 
nehézséget meg lehet oldani. Például ott vannak a szombati tanácsadói 
programok. Jó dolog találkozni, hallani egymásról, és tanulni a másik 
megvalósításaiból. Ilyenkor érzem, hogy egy nagy család tagja vagyok és 
számíthatunk egymásra. Jó látni, hogy amikor valakivel történik valami 
rossz, baleset, betegség vagy egyéb szerencsétlenség, akkor ez a nagy család 
összefog, és mindenki segíteni akar. Egyedül gyenge láncszemek vagyunk 
és Kali könnyedén legyőz minket, de ha összefogunk, akkor még a gyengék 
is sikeresek lehetnek. Ez az én egyetlen reményem. A bhakták társasága 
nélkül nem lehetünk sikeresek a lelki életben. Sokféleképp tanítasz engem 
is és mindenki mást is, csak észre kell vennem. Köszönöm neked, hogy itt 
lehetek és én is tagja lehetek ennek a csodálatos közösségnek.

Krsna szent neve szintén adja végtelen kegyét. Sokszor fáj a szívem 
és bűntudatom van, hogy figyelmetlenül éneklem a szent nevet, pedig 
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Knowing all now is possible through love and devotion
Our captain, our saviour on this blessed day
Forgive our behaviour now…Hip Hip Hooray!

Your not so humble ship-mate and servant, 
Jayadeva Dāsa 
UK

Jayanta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Csodálatos ahogy rendkívüli hozzáértéssel mindig megtalálod a leg-
megfelelőbb szavakat, modanivalót és módszereket, hogy mindenkivel 
a legjobbat tedd, hogy mindenkit tiszta odaadással ajándékozz meg. Bűnös 
sértegetőket változtatsz erényes lelkekké, kőszívű kételkedőket hívőkké, 
alkalmi templomi látogatókat bhaktákká, ingatag bhaktákat szilárddá, 
ezt a pokoli világot pedig szent hellyé és az Úr lakhelyévé. Indokolatlan 
kedvességed, együttérzésed, áldozatkészséged csodálatos!

Köszönöm, hogy inspirálsz, segítesz engem. Ha magamba nézek, semmi 
értékeset nem találok, ezért nem tudom nélkülözni a segítségedet. Köszö-
nöm szépen!

Szolgád, 
Jayanta Dāsa

189 

Kamalinī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Engedd meg, kérlek, hogy megjelenési napod alkalmából elmondjam, 
mi mindent jelentesz nekem!

Mielőtt megismertelek, csak éltem a materialista életemet, érezve, hogy 
valami hiányzik belőle. Még azt sem tudtam, mit keresek igazán. Krsna 
indokolatlan kegyéből valahogyan kapcsolatba kerültem a Krsna-tudattal. 
Még mindig nagyon tudatlanul, de a vonzódás csírájával a szívemben 
elkezdtem a lelki élet gyakorlását. 

Az elmém nagyon nehezen törik be, mint egy önfejű csikó. De amióta 
a te kezedbe került a gyeplő, kicsit könnyebben megy az engedelmesség. 
Nem ismerek Nálad gyengédebb, szigorúbb, szeretetteljesebb „gazdát”. 
Az odaadásod, az alázatod, a szorgalmad, a fiatalabbakat bőségesen felül-
múló munkatempód, kimeríthetetlen lelkierőd csodálattal tölt el, s arra 
ösztönöz, hogy a magam hangyányi képességeivel követni próbáljam a pél-
dádat. Ami természetesen meddő próbálkozás. Azonban egy lehetőségem 
adatott: meghódolni Előtted. Hallgatni a tanításodat, figyelni a cseleke-
deteidet, kutatni a rólad szóló történeteket. S komolyan venni minden 
szavadat. Mert a te életednek egyetlen célja valóban Krsna szolgálata. 
Valójában a lelki tanítómesteredet szolgálod leghűségesebb tanítványként, 
ahogy ő is szolgálta a tanítómesterét. Ha csak erre az egy dologra képes 
lennék, megmenekülnék. 

Arra vágyom, hogy teljes lényemmel, minden képességemmel, őszinte 
odaadó szolgáddá válhassak.

Amikor a közeledben lehetek, mindez olyan természetes, magától érte-
tődő. A szombathelyi látogatásod a boldogság nektáróceánja. Olyankor 
csak a „miénk” vagy. Gondoskodó szolgálatokkal vehetünk körbe, hall-
gathatjuk a nekünk tartott leckéidet, veled énekelhetjük a szent nevet. 
Minden igyekezetünk mégis oly csekély meghálálni vagy viszonozni azt 
a szeretetet, ami Belőled árad felénk. Nem győzök Krsnának hálát adni, 
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Haza, Új-Vraja-dhāma árnyékába, és ezért köszönettel tartozom neked, 
Guru Mahārāja.

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

A lelki tanítómester kegyéből az ember megkaphatja Krsna áldását. A lelki 
tanítómester kegye nélkül az ember nem érhet el semmit.

Jól tudom, hogy a tőled záporozó kegy indokolatlan, mert semmivel 
nem érdemeltem ki, hálával tartozom érte.

Hálával az inspirációkért, tudásért, amiben minden egyes nap részem 
lehet.

A példamutatásod határtalan.
Rendszeresen hallgatva a Podcast-jeidet, és látva a videóidat, minden 

nap társulhatok veled.
Mindig itt vagy velem.
Kérlek, bocsáss meg, ha ezek után is úgy tűnik, nem tudom mire gon-

dolsz, vagy mire vágysz. Ez sokszor a lámpaláznak tudható be, mert oly-
annyira szeretnék megfelelni az elvárásaidnak. 

Pedig csak egy eszköznek kellene lennem a kezedben. 
Egy eszköznek, melyre mindig számíthatsz. Egy eszköznek, mely min-

dig kéznél van. Mint egy jó toll, miből sosem fogy el a tinta. 
Úgy szeretnélek szolgálni, mint te Śrīla Prabhupádát. Megingathatat-

lanul, kompromisszumok nélkül.
Kérlek, add a kegyedet, hogy legalább az árnyékodban maradhassak.

Szüntelenül azért könyörögve, hogy tarts meg engem Lótuszlábad sar-
kában, maradok örök szolgáid, örök szolgája: 
Kalyāni Devī Dāsī
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Jayaśrī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarának!

Hódolatomat ajánlom lótuszlábaidnak, mert felnyitottad a szememet 
a tudás fénylő lámpásával, és kiemeltél az anyagi lét óceánjából. Nagyon 
mély ez az óceán, és még azután is, hogy megmentettél olyan szerencsét-
len vagyok, hogy újra és újra beleesek.

Sokat gondolkoztam miről is írhatnék neked. Mit is jelenthet az, hogy 
megmented a tanítványaidat máyától, és mit jelenthet ez egész életre 
nézve. Amikor találkozik az ember először a bhaktákkal, sok tudást kap, 
ízt, kegyet és minden olyan könnyű. Aztán telnek az évek, az ember grhasta 
lesz, sok nehézséggel találkozik, no meg ott vannak a sértések vissza-
hatásai is. A lelki tanítómester ebben a helyzetben is ott van, és segíti 
a tanítványát, sose hagyja el. 

Én azt érzem Guru Mahārāja, hogy bármi is történjen az életemben, te 
ott vagy és mindig mutatod az utat. Ezt legfőképp a bhaktákon keresztül 
teszed, a velük való társulás ment meg. A bhakták támogatásával minden 
nehézséget meg lehet oldani. Például ott vannak a szombati tanácsadói 
programok. Jó dolog találkozni, hallani egymásról, és tanulni a másik 
megvalósításaiból. Ilyenkor érzem, hogy egy nagy család tagja vagyok és 
számíthatunk egymásra. Jó látni, hogy amikor valakivel történik valami 
rossz, baleset, betegség vagy egyéb szerencsétlenség, akkor ez a nagy család 
összefog, és mindenki segíteni akar. Egyedül gyenge láncszemek vagyunk 
és Kali könnyedén legyőz minket, de ha összefogunk, akkor még a gyengék 
is sikeresek lehetnek. Ez az én egyetlen reményem. A bhakták társasága 
nélkül nem lehetünk sikeresek a lelki életben. Sokféleképp tanítasz engem 
is és mindenki mást is, csak észre kell vennem. Köszönöm neked, hogy itt 
lehetek és én is tagja lehetek ennek a csodálatos közösségnek.

Krsna szent neve szintén adja végtelen kegyét. Sokszor fáj a szívem 
és bűntudatom van, hogy figyelmetlenül éneklem a szent nevet, pedig 
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Jayada Rādhikā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogaddtiszteletteljeshódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked, szent megjelenési napod alkalmából!

A mai napon, mikor írom a felajánlásom, március 15. van. Nagy magyar 
forradalmi nap, nagy magyar forradalmárokra emlékeznek az emberek, 
akik tettek a hazáért, a becsületért, az igazságért. Amióta megismertelek, 
nekem te testesíted meg a forradalmárt. Aki szembe megy az egész életfel-
fogással, amit az emberek életnek neveznek. Te minden nap a csatatéren 
vagy és harcolsz, hogy az embereknek felnyisd a szemét a lelki életre. 
Felfoghatatlan a kegyed, amit záporozol ránk. Jelentéktelen porszem 
vagyok csupán, és igazából egy semmirekellő, de szeretném a hálámat 
kifejezni, és minden áldozatra kész vagyok, hogy úgy éljek amit prédikálsz. 
Egyszerű élet, magasszintű gondolkodás. A gyerekeinket felajánlottuk 
Rādhe-Śyāmának mikor megszülettek, de ez az ajánlás még most is tart. 
A szívembe őket a te missziódba ajánlom, és nagyon szeretném ha egyszer 
majd jó szolgálatot végeznének Śrīla Prabhupāda lelki forradalmában.

Jelentéktelen szolgád, 
Jayada Rādhikā Devī Dāsī

Jayadeva Dāsa
Dear Śivarāma Swami Mahārāja Gurudeva,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on your 70th appearance day.

Please a accept these few lines in your glorification. My apologies for 
its insuff iciency in properly glorifying you.

191 

inspired by your many divine books, which are awe-inspiring in their 
breadth and depth. Having the opportunity to read these valuable addi-
tions to the vaisnava siddhānta is simply a delight. 

And, of course, now we have the opportunity to see your videos and 
read your articles online, both of which are spiritually invigorating and 
beautifully produced. Your instructions, received through all these dif-
ferent mediums, are ever fresh – there is always something there to learn 
from and gain encouragement. 

I see that it is not only I who benefit from your constant kindness, but 
also everyone who comes in contact with you benefits immensely – you 
are a veritable ocean of inspiration. 

I am eternally grateful for everything that I have received from you in 
both the past and the present, and I look forward to all the gifts I know 
will be there in the future.

I beg to remain your servant,
Kañcana-vallī Devī Dāsī
Belgium 

Bhaktin Kanto Évi
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla 
Praphupādának! Minden dícsőséget neked!

Sajnos nem tudom a megfelelő szavakat használni, hogy alkalomhoz 
illően tudjam magam kifejezni, de bárcsak elfogadnád ezt a pár sort. Meg-
próbálom néhány őszinte sorral kifejezni hálámat, de sajnos csak elesett 
könyörgés az, ami megfogalmazódik bennem. 

Kegyedért imádkozom, hogy minden pillanatban emlékezhessek arra, 
milyen szerencsés is vagyok azzal, hogy megismerhettem a Krsna-tudatot.

Köszönöm, hogy a bhakták lótuszlábainak menedékében élhetek, itt 
Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga otthonában. Sajnálom, hogy nem 
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hogy a tanítványod lehetek. Köszönöm a türelmedet, a tapintatodat, ami-
vel nagyon finoman terelgetsz hazafelé – Krsnához. 

Amikor a lelki életem megszürkülni látszik (időhiány a munkahelyi és 
itthoni elfoglaltságok miatt, az ízek elhalványulása, figyelmetlen japázás), 
álmomban eljössz hozzám, és mindig nagyon kegyes, türelmes, kedves 
vagy. Egyáltalán nem érdemlem, de te árasztod felém a szeretetedet. Ilyen-
kor újra erőt gyűjtök – vagy inkább merítek belőled – és újabb lendülettel 
folytatom a lelki gyakorlataimat. 

Hálás vagyok, hogy a szolgálat lehetőségét megkaphatom. Ez az egyet-
len dolog, amire valamelyest alkalmasnak érzem magam. Ezért újra és 
újra vágyom a lehetőséget, hogy személyesen is szolgálhassalak. 

Kérlek, kíméld magad! A tanítványaidnak – mindannyiunknak – szük-
sége van rád. Ha végre tényleg, teljesen a lelki életedre, az írásra tudnád 
magad szánni, és nem a mi hibáinkkal, apró-cseprő dolgainkkal kellene 
törődnöd, az bennünket is boldoggá tenne. Kérem Krsnát, hogy a hivata-
los ügyekkel megbízott utódaid is megkaphassák azokat a képességeket, 
amikkel te olyan szépen vezetted – vezeted – a közösségünket. 

Köszönöm a kegyedet, hogy tanítványodul fogadtál. Egyedül ez ment-
het meg engem.

Örökké odaadó szolgád,
Kamalinī Devī Dāsī
Szombathely

Kañcana-vallī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your wonderful service 
to Śrīla Prabhupāda, ISKCON, and Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara!

From re-reading old letters and remembering past encounters, and see-
ing how life subsequently plays out, I realize more and more how insight-
ful and perfect your instructions to me have been. I am also profoundly 
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THE MERCY SHIPS ON THE OCEAN OF SAM˙SĀRA

Dear Captain upon the good ship Endeavour
Surviving the sandbanks, the rocks and hard weather
And all glories to your ship the Deha so fine
Three score years and ten she has fought ravaging time

The great storms and tempests that have threatened your vessel
With pirates and buccaneers you’ve had to wrestle
All glories to your ship the trusty Compassion
Who pulled in those drowned in the ocean of passion

And even my tamo-guna being was saved
By your strong hand dipped in those merciless waves
All glories to your boat the mighty Unshaken
That plied all the oceans and saved the forsaken

And sometimes you dove in the water of sharks
And as some of us know.. you still bear the marks
All glories to your ship the galleon of Purity
And her sister ships named Faith and Security

For souls in small craft that could no longer steer
They surrendered their booty of greed lust and fear
And clambering aboard we dance grateful and joyous
And happily learn how your love will employ us

The Cat’O’Nine Tails now can no longer chide us (worldly life)
For the nine limbs of Bhakti walk kindly beside us
And one day we’ll board that fl agship „o” the fl eet
The good ship Pure Bhakti our Sovereigns to meet

With you at the helm by the compass of Love
And Holy names filling the sails up above
We’ll cross Vaitarani’s uncrossable ocean
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Jayada Rādhikā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogaddtiszteletteljeshódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked, szent megjelenési napod alkalmából!

A mai napon, mikor írom a felajánlásom, március 15. van. Nagy magyar 
forradalmi nap, nagy magyar forradalmárokra emlékeznek az emberek, 
akik tettek a hazáért, a becsületért, az igazságért. Amióta megismertelek, 
nekem te testesíted meg a forradalmárt. Aki szembe megy az egész életfel-
fogással, amit az emberek életnek neveznek. Te minden nap a csatatéren 
vagy és harcolsz, hogy az embereknek felnyisd a szemét a lelki életre. 
Felfoghatatlan a kegyed, amit záporozol ránk. Jelentéktelen porszem 
vagyok csupán, és igazából egy semmirekellő, de szeretném a hálámat 
kifejezni, és minden áldozatra kész vagyok, hogy úgy éljek amit prédikálsz. 
Egyszerű élet, magasszintű gondolkodás. A gyerekeinket felajánlottuk 
Rādhe-Śyāmának mikor megszülettek, de ez az ajánlás még most is tart. 
A szívembe őket a te missziódba ajánlom, és nagyon szeretném ha egyszer 
majd jó szolgálatot végeznének Śrīla Prabhupāda lelki forradalmában.

Jelentéktelen szolgád, 
Jayada Rādhikā Devī Dāsī

Jayadeva Dāsa
Dear Śivarāma Swami Mahārāja Gurudeva,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on your 70th appearance day.

Please a accept these few lines in your glorification. My apologies for 
its insuff iciency in properly glorifying you.
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inspired by your many divine books, which are awe-inspiring in their 
breadth and depth. Having the opportunity to read these valuable addi-
tions to the vaisnava siddhānta is simply a delight. 

And, of course, now we have the opportunity to see your videos and 
read your articles online, both of which are spiritually invigorating and 
beautifully produced. Your instructions, received through all these dif-
ferent mediums, are ever fresh – there is always something there to learn 
from and gain encouragement. 

I see that it is not only I who benefit from your constant kindness, but 
also everyone who comes in contact with you benefits immensely – you 
are a veritable ocean of inspiration. 

I am eternally grateful for everything that I have received from you in 
both the past and the present, and I look forward to all the gifts I know 
will be there in the future.

I beg to remain your servant,
Kañcana-vallī Devī Dāsī
Belgium 

Bhaktin Kanto Évi
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla 
Praphupādának! Minden dícsőséget neked!

Sajnos nem tudom a megfelelő szavakat használni, hogy alkalomhoz 
illően tudjam magam kifejezni, de bárcsak elfogadnád ezt a pár sort. Meg-
próbálom néhány őszinte sorral kifejezni hálámat, de sajnos csak elesett 
könyörgés az, ami megfogalmazódik bennem. 

Kegyedért imádkozom, hogy minden pillanatban emlékezhessek arra, 
milyen szerencsés is vagyok azzal, hogy megismerhettem a Krsna-tudatot.

Köszönöm, hogy a bhakták lótuszlábainak menedékében élhetek, itt 
Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga otthonában. Sajnálom, hogy nem 
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tudom értékelni ezt a kiváltságos helyzetet és a körülöttem élő bhakták 
jelentőségét. Arról már végképp nem vagyok tudatos, hogy te milyen sze-
repet töltesz be az életemben.

Köszönöm, hogy végezhetem a legértékesebb szolgálatot, azzal, hogy 
prédikálhatok. A sankirtan által minden tulajdonságra szert tehetünk, 
amire szükségünk van.

Köszönöm, hogy amikor csak a saját önző érdekeimmel foglalkozok, és 
hajszolom a vágyaimat millió életek óta. Kijózanítassz szavaiddal: „Csak 
ezt az egy életed add oda Krsnának”.

Annak ellenére, hogy érzem a súlyát, csak imádkozni tudok kegyedért. 
Kérlek, áldj meg, hogy tiszta szívvel és rendíthetetlen odaadással szolgálni 
tudjalak téged.

Kérlek, ne engedd, hogy valaha is elengedjem menedékedet.

Hálával, jelentéktelen szolgád, 
Bhaktin Kanto Évi

Kānupriya Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, hogy boldog vagyok amiért 
ismerhetlek! 

Köszönöm, hogy elfogadtál tanítványodnak, segítesz nekem, hogy fej-
lődhessem! 

Bár mostani helyzetem mondhatni kissé ragacsos, de tudom, hogy min-
dig imádkozol értünk, hogy ne essünk mayánk újjabb csapdájába. Illetve, 
ha beleestünk is fel tudjuk fedezni, hogy van kiút és mindig legyünk kitar-
tóak , lelkesek és elégedettek a szívünkben. Annak aki társul veled mindig 
új remények és erő születik a szívében. Nagyon köszönöm, hogy ilyen 
nagy odaadással szolgálod Śrīla Prabhupādat és ezzel is tanítasz minket! 

177 

The word for captain is karna-dhāra which specifically denotes he who 
holds the ships wheel, the helmsman. 

From the perspective of a business analyst it may appear that you are 
charting a course towards a successful real estate empire. To the envi-
ronmentalist you may appear to be navigating a vibrant transformation 
towards sustainable community living. 

To the bibliophile you are reviving the craft of illuminated manuscripts 
in the publication of your philosophical writings.

These are all fair appreciations because they highlight some of the 
languages which this captain studies to enable him to enlist the coopera-
tion of otherwise sceptical or inimical parties. 

“How extremely valuable must this ship’s cargo be to give him the 
determination to stay at the helm in such rough seas”

Guru Mahārāja, because you always carry the lotus feet of Śrīla 
Prabhupāda in your heart, your heart shines with his eff ulgent moon 
rays lighting up the course to be charted to the lotus feet of Rādhā-Śyāma. 
The cargo is the Seven Purposes Of ISKCON. Because you are so strictly 
following the instructions of Śrīla Prabhupāda, his moon rays are shining 
through you, illuminating the seas all around and enabling other captains 
to take heart and re-join the fl eet.

Being far from shipshape I cannot count myself as being one of your 
disciples, but I am deeply thankful for the opportunity to be counted 
amongst the crew members of Karuna Bhavan. 

I have to go now. Prana Prabhu wants all hands on deck. 
I’m trying to be a tooth and nail man like him.

Your aspiring servant,
Javatvāsī Dāsa
Scotland

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 89 of 244 - Pages(192, 177) 2019. 05. 13.   6:27



192

tudom értékelni ezt a kiváltságos helyzetet és a körülöttem élő bhakták 
jelentőségét. Arról már végképp nem vagyok tudatos, hogy te milyen sze-
repet töltesz be az életemben.

Köszönöm, hogy végezhetem a legértékesebb szolgálatot, azzal, hogy 
prédikálhatok. A sankirtan által minden tulajdonságra szert tehetünk, 
amire szükségünk van.

Köszönöm, hogy amikor csak a saját önző érdekeimmel foglalkozok, és 
hajszolom a vágyaimat millió életek óta. Kijózanítassz szavaiddal: „Csak 
ezt az egy életed add oda Krsnának”.

Annak ellenére, hogy érzem a súlyát, csak imádkozni tudok kegyedért. 
Kérlek, áldj meg, hogy tiszta szívvel és rendíthetetlen odaadással szolgálni 
tudjalak téged.

Kérlek, ne engedd, hogy valaha is elengedjem menedékedet.

Hálával, jelentéktelen szolgád, 
Bhaktin Kanto Évi

Kānupriya Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, hogy boldog vagyok amiért 
ismerhetlek! 

Köszönöm, hogy elfogadtál tanítványodnak, segítesz nekem, hogy fej-
lődhessem! 

Bár mostani helyzetem mondhatni kissé ragacsos, de tudom, hogy min-
dig imádkozol értünk, hogy ne essünk mayánk újjabb csapdájába. Illetve, 
ha beleestünk is fel tudjuk fedezni, hogy van kiút és mindig legyünk kitar-
tóak , lelkesek és elégedettek a szívünkben. Annak aki társul veled mindig 
új remények és erő születik a szívében. Nagyon köszönöm, hogy ilyen 
nagy odaadással szolgálod Śrīla Prabhupādat és ezzel is tanítasz minket! 

177 

The word for captain is karna-dhāra which specifically denotes he who 
holds the ships wheel, the helmsman. 

From the perspective of a business analyst it may appear that you are 
charting a course towards a successful real estate empire. To the envi-
ronmentalist you may appear to be navigating a vibrant transformation 
towards sustainable community living. 

To the bibliophile you are reviving the craft of illuminated manuscripts 
in the publication of your philosophical writings.

These are all fair appreciations because they highlight some of the 
languages which this captain studies to enable him to enlist the coopera-
tion of otherwise sceptical or inimical parties. 

“How extremely valuable must this ship’s cargo be to give him the 
determination to stay at the helm in such rough seas”

Guru Mahārāja, because you always carry the lotus feet of Śrīla 
Prabhupāda in your heart, your heart shines with his eff ulgent moon 
rays lighting up the course to be charted to the lotus feet of Rādhā-Śyāma. 
The cargo is the Seven Purposes Of ISKCON. Because you are so strictly 
following the instructions of Śrīla Prabhupāda, his moon rays are shining 
through you, illuminating the seas all around and enabling other captains 
to take heart and re-join the fl eet.

Being far from shipshape I cannot count myself as being one of your 
disciples, but I am deeply thankful for the opportunity to be counted 
amongst the crew members of Karuna Bhavan. 

I have to go now. Prana Prabhu wants all hands on deck. 
I’m trying to be a tooth and nail man like him.

Your aspiring servant,
Javatvāsī Dāsa
Scotland

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 89 of 244 - Pages(192, 177) 2019. 05. 13.   6:27

208

Köszönöm, hogy bevezettél Śrīla Prabhupāda lelki mozgalmába. Köszö-
nöm, hogy elviselsz és türemesen kivárod, hogy csak a jóúton járva 
Krsnához visszavezess.  

 
Elesett szolgád: 
Krsna-mayī Devī Dāsī 

Krsna-śarana Dāsa
Kedve Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked! Min-
den dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Először is szeretném megköszönni, hogy indokolatlan kegyedből meg-
jelentél ezen a csodálatos napon. Ahogy telik az idő egyre több mindent 
köszönhetek neked. Ezért egyre nehezebb kiragadni egy valamit, amit 
megköszönhetek, mert minden, amit tőled kapok egyformán értékes és 
fontos számomra.

Arra gondoltam, hogy olyas valamiről fogok írni, ami eddigi életem 
legmeghatározóbb élménye volt.

Ez pedig nem más, mint a 2016-os indiai parikrama. Emlékszem, hogy 
mit éreztem akkor, amikor Gauramani prabhu odajött hozzám, és azt 
mondta, hogy én is mehetek indiába. Akkor ott éreztem, hogy abban 
a pillanatban megváltozott az életem. Mindannyian nagyon vártuk az 
indulás napját. Tudtam, hogy nagyon meghatározó lesz ez a parikrama 
az életemben, de nem is mertem volna gondolni, hogy ennyire. Amikor 
megérkeztünk Delhibe, te ott vártál minket a reptéren. De nem csak 
simán vártál, hanem ajándékkal fogadtál minket. Virágfüzért akasztottál 
a nyakunkba, és mindenki kapott tőled egy harināma chadart ajándékba. 
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Köszönöm a rengeteg munkát, amit a könyveid írásába fektettél és végül 
nekünk ajándékoztad Őket!

Köszönöm ezt a csodálatos helyet amit megteremtettél itt Rādhe-Śyāma 
számára! 

Szeretettel szolgád, 
Kānupriya Devī Dāsī

Bhakta Kapcsos János
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked! 

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
neki.”

Kérlek, engedd meg, hogy megjelenésed 70. évfordulóján nagy szere-
tettel és tisztelettel köszöntselek!

„Gurudeva! Kegyed egyetlen csöppjével a fűszálnál is alázatosabbá 
tudod tenni szolgádat. Add meg nekem az erőt, hogy elviselhessek minden 
próbatételt és szenvedést, és szabadíts meg minden vágytól, ami a sze-
mélyes megbecsülésre irányul.

Ó, Uram és Mesterem! Add meg nekem az erőt, hogy megfelelően 
tisztelhessek minden élőlényt. Csak akkor leszek képes nagy eksztázisban 
énekelni a szent nevet, és akkor fog minden sértésem megszűnni.

Ó, Uram és Mesterem! Mikor részesül már ez a bhakta kegyed áldásá-
ban? Ostoba vagyok, gyenge és elesett. Kérlek, tégy szeretett szolgáddá!

Ha magamba nézek, semmi értékeset nem találok. Csak a kegyed révén 
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létezem. Ha te nem vagy kegyes hozzám, egyfolytában sírok, és lassan 
elszáll belőlem az élet.” Gurudeva (a Śaranāgatiból)

Kedves Guru Mahārāja! Köszönöm, hogy kegyes vagy hozzám! Min-
dent, ami értékes az életemben, neked köszönhetek. Köszönöm, hogy 
megmentettél! Köszönöm, hogy megengeded, hogy szolgáljak! Köszönöm, 
hogy elfogadtál minden gyengeségemmel, minden gyarlóságommal, min-
den anyagi vágyammal együtt! Kérlek, add az áldásod, hogy tiszta szívből 
hálás tudjak lenni neked, és elégedetté tudjalak tenni!

Érdemtelen szolgád, 
Bhakta Kapcsos János

Karna-pūra Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatom és köszöntésem megjelenési napod 
alkalmából! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának, akinek kegyéből 
elnyerhettem kegyes társaságodat!

Amikor készülök felajánlást írni neked, mindig visszaemlékezem a vic-
ces mondataidra leckéken, a biztató, mosolygó, kedves pillantásaidra, 
amikben részesülni szoktam és a sok szép történetre, amit a te kegyedből 
ismerhettem meg könyveidet olvasva.

Újra és újra elmerülök ezekben a könyvekben és mindig új, mélyebb 
jelentéseket fedezek fel bennük.

Így értettem meg könyörületességed mellyel lehetővé teszed számomra 
is az igazi szeretet, a Krsna iránti szeretet megismerését és megtanulását.

Köszönöm szépen, hogy második avatásban részesítettél, így rend-
szeresen tudok főzni Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának és fesztiválokon 
Rādhe-Śyāmának is!

Szeretném egyre jobban megérteni Krsnát, a határtalan érzékenységét 
és személyességét. Tudom, hogy ez a te menedékedben a te tanításaiddal, 
útmutatásoddal elérhetővé válik számomra.

207 

ajánlod az utunkat. Mutatod erre menjünk. Hová is mennénk máshova? 
Elborítod az elménket Krsna és Rādhā történeteivel a könyveid megírása 
által. Megismerteted velünk, hogy hova juthatunk el, ha nem ragaszko-
dunk az anyagi világhoz. Olyan gyönyörűen írod le, hogy amikor olvassuk 
akkor egy kész színdarabban érezzük magunkat. Az elménkben megje-
lennek a történetek.   

Nincs titok, bemutatod azt a helyet, amit elfelejtettünk, ahol ott vol-
tunk, ami az örök menedékünk. Odaadod nekünk és nem is akárhogyan. 
Ízletesen, színesen, mozgalmasan, izgalmasan, figyelmünket lekötve kap-
juk meg, a lelki kincset a táplálékunkat ami miatt vagyunk csak képesek 
igazi életet élni. 

Én még sehol sem tartok, de már a birtokomban van egy tudás, amit 
te adtál a könyveiddel. Hihetetlen elsöprő vágyaddal ostromolsz, hogy 
végre megértsem, amit átadsz nekem és a tanítványaidnak az maga az élet. 
Sehol sem tartok, de azt mondom kedves Guru Mahārāja, hogy gazdaggá 
tettél. Az üres életemet feltöltötted kincsekkel. Gazdag és boldog vagyok, 
mert nekem van valami amit te adtál.   

Honnan tudom? Azért Guru Mahārāja, mert amikor láttam a kétségbe-
esett 80 éves apukámat, aki öngyilkos lett mert már nem bírta az öregsé-
get, az egyedüllétet, láttam a kétségbeesett tekintetét, amikor megmen-
tették a szörnyű testelhagyástól, tudtam, hogy apunak nincs meg, ami 
nekem van. Kűzdöttem, hogy egy csepp Krsna tudatot adhassak neki. 
Krsna képeit mutatva, a könnyeim potyogtak, hogy milyen szerencsés, 
hogy nem halt meg és láthatja szörnyű tette után Krsnát.  

 Nem akarom ezt a hangulatot feladni. Szeretném tovább adni, 
amit adtál nekem. Bárhol is vagyok. Ha a gurukulába tanárszerepben, 
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és tanítványaidat.  

Boldog vagyok mert tőled tanulhattam. Bármilyen is vagyok van vala-
mim, amit át tudok adni, ami tőled származik, kedves lelki tanítómesterem. 
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hogy milyen butaság is. Mindig komolyan veszed a gondjaimat és nehéz-
ségeimet, és türelemmel fordulsz felém. 

Nagyon köszönök neked mindent! 
Boldog születésnapot Guru Mahārāja!

Jelentéktelen szolgád,
Krpāmayī Devī Dāsī 
Eger

Krsna-mayī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja ! 
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

 50 éves lettem, és te Guru Mahārāja pont 70 éves ebben a 2019-es 
évben.  Kicsit kirepülve a farmról, amit együtt építettünk, még min-
dig a védelmező szárnyaid alatt érzem magamat. Bárhol vagyok érzem 
az erődet, amit a kegyességed révén kapok meg. Ha nem is vagyok 
tiszta bhakta de Krsnát imádom, mert ezt adtad nekem.  

Ezt az életet szántad nekem avval, hogy elfogadtál, hogy szigorú voltál, 
hogy együtt nevettünk, szolgáltuk Śrīla Prabhupádát. Sok sok lehetősé-
get teremtettél hogy Krsnára tudjunk emlékezni.  

Hálás vagyok, hogy személyesen közelről ismerhetlek, hogy a személyes 
úgymond hétköznapi életben részt vehettem. Mélyen bennem vannak azok 
az élmények amikor megtaláltam az órádat, osztottál nekünk magad által 
készített sahkot, amikor takarítottam nálad, amikor Madhumangalt játsz-
hattam neked a Sonk szenthelyen. Ezer és ezer emlék. Felejthetetlen. 

A Krsna-tudatod által, kedves Guru Mahārāja, nincs helye a tanítvá-
nyaid szivében másnak. Az emlékezést tanítod nekünk azáltal, hogy te 
is mindig emlékszel Krsnára és Rādhāra. A szenthelyek amiket építettél 
és a hozzájuk tartozó történetek mind mind egy egy lépcsőfok amin te 
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De leginkább arra vágyom, hogy elégedett legyél velem, mert te vagy 
az Igazi Barátom, aki mindig a javamat akarja önzetlenül!

Nagyon hálás vagyok ezért! Nagyon köszönöm!

Alázatos szolgád,
Karna-pūra Devī Dāsī

Kathāmrta Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és neked is!

Szeretettel köszöntelek ezen a számunkra oly csodálatos napon!
Igen. Mi vagyunk a szerencsések és mind között én is, hogy vagy 

nekünk, nekem!.
Hogyha nem találkoztam volna a Krsna tudattal és veled, az életem 

a pokolnál is rosszabb lenne. Mindig hálás szívvel gondolok vissza arra 
az időre, amikor még szinte nem is ismertél, de bizalmat adtál nekem 
azzal, hogy pár hetet a közeledben lehettem Párizsban. Ez az időszak 
nagyon meghatározta az életem folytatását. Olyan érzést keltettél ben-
nem, mintha már régóta ismernél az összes bűnös életemmel együtt.

És te ennek ellenére elfogadtál, lefoglaltál szolgálatban. Végtelen ked-
vesen adtad a kegyed. Megelőlegezted a bizalmad.

Sosem fogom elfelejteni!! Örökké az adósod leszek. 
El sem tudom képzelni, hogy valaha is vissza tudnám fizetni azt a sok 

kegyet, szeretetet, figyelmességet, tanítást, amit tőled kapok.
Védelmedért imádkozom ezen a lelki úton, hogy a kapott szolgálatomban 

– Rādhā-Śyāmasundar ruha festés – elért eredményt sose gondoljam a saját 
érdememnek! Mindig tudjam, érezzem, hogy csak a te és a bhakták kegyéből 
sikerül. Rādhā-Śyāma és a te segítséged nélkül semmi és senki vagyok.

Sokszor nagy aggodalomban vagyok az egészségi állapotod miatt! Főleg 
amikor látom, hogy kimerült vagy, nem pihensz, túl hajtod magad.
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Semmi kétségem nincs afelől, hogy mivel sikeresen teljesíted a lelki 
tanitómestered,  Śrīla Prabhupāda vágyát azzal, hogy olyan sikeresen pré-
dikálsz, példát mutatsz, vezetsz minket a krisna tudatban, RadhaSyam 
minden imádat, vágyadat teljesíteni fogja!.

sam˙sāra-dāvānala-līdha-loka-
trānāya kārunya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanitómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhő esőt zúdít 
az erdőtűzre, hogy eloltsa azt, úgy szabadítja fel a lelki tanitómester az 
anyagi léttől szenvedő világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. 
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanitómester lótuszlá-
bainál, aki a kedvező tulajdonságok óceánja.”

Örökké a te szolgálatodban, egy elesett tanítványod, aki csak a te áldása-
iddal és figyelmeddel tud élni.
Kathāmrta Devī Dāsī

Kaunteya
Dear Guru Mahārāja happy Vyāsa-pūjā day!

May Krsna protect your health!
You are my inspiration to go on san˙kīrtana.
I hope that we will meet soon, 

Your servant,
Kaunteya
(Śilpa-karinī’s son)
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számomra, és amikor téged hallak mindig újra és újra meggyőződöm 
arról, hogy a lelki élet gyakorlása az emberi létforma végső célja és 
értelme.

Mindig őszintén és atyai szeretettel bánsz minden bhaktával. Szá-
momra mindig a Prabhupāda Maratonon a legkülönlegesebb a jelenlé-
ted. Olyankor 100%-ban megnyilvánítod önzetlen odaadásod a bhakták, 
Prabhupāda és Krsna felé. Úgy vélem mi sosem leszünk képesek neked 
azt visszafizetni amit adtál nekünk, de talán az szolgálatunk által mindig 
törekedhetünk erre egy kicsit. 

Szolgád,
Bhakta Kovács Krisztián

Krpāmayī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Hetek óta gondolkodom mit írjak neked a 70. születésnapod alkal-
mából. Azért nehéz, mert nehéz szavakba önteni az érzéseim, gondo-
lataim. Olyan különleges személy vagy az életemben, amilyennel még 
nem találkoztam soha. Olyan hatással vagy rám, csak mikor látlak, vagy 
hallgatlak, amilyenre senki nincs rám. Hatalmas lelki energia árad belőled 
és rendkívül inspirálóan hatsz rám. 

Nagyon nehéz olyan egyszerű embernek, mint én vagyok veled társulni, 
mert rendszerint komplett idiótának és szerencsétlennek érzem magam 
melletted, és mindig megfogadom, hogy törekedni fogok, hogy elégedetté 
tegyelek téged, ha csak egy kicsit is. 

Az én anyagi látásom nem is képes felfogni milyen transzcendentá-
lis személy vagy. Arra vágyom, hogy mindig legyen vágyam a lelki élet 
gyakorlásához. Minden körülmények között. Arra vágyom, hogy mindig 
legyél nekem, aki minden nehézségen átsegít, még akkor is, ha te látod is, 
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nr-deham ādyam˙ su-labham˙ su-durlabham˙
plavam˙ su-kalpam˙ guru-karnadhāram

mayānukūlena nabhasvateritam˙
pumān bhavābdhim˙ na taret sa ātma-hā

Az emberi létforma melyen keresztül minden áldást megkaphatunk, 
nagyon ritka, noha a természet törvényei automatikusan megadják. Ezt 
az emberi testet egy tökéletes hajóhoz, a lelki tanítómestert a kapitányhoz, 
Krsna utasításait pedig a kedvező szelekhez – melyek segítík előrehala-
dását – hasonlítják. Mindenezeket a kedvező körülményeket figyelembe 
véve, ha egy emberi lény nem használja ki e létformát, hogy átkeljen az 
anyagi lét óceánján a lélek gyilkosának kell tekinteni. (ŚB 11.20.17)

Ha az Úr kegyéből megkaptam ezt az emberi testet, ami számos hiánya 
ellenére alkalmas eszköz az önmegvalósításra, kérlek add áldásaidat, hogy 
ki tudjam használni. Mindezt azáltal, hogy hagyom, hogy a test hajóját 
a kapitány, szeretett lelki tanítómesterem irányítsa. A te irányításoddal, 
Krsna utasításaival minden kedvezőség megnyilvánul annak ellenére, 
hogy úgy érzem felvonhatatlanul gyökerezik horgonyom az anyagi világ 
óceánjának mélyén!

Jelentéktelen szolgád, 
Koda Nitái Dāsa

Bhakta Kovács Krisztián
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának és neked!
Szeretném megköszönni neked a lehetőséget amit adtál nekünk, hogy 

gyakorolhatjuk a Krsna-tudatot ebben a kis országban.
A te kegyed által vált mindenki számára ismertté és elérhetővé a lelki 

élet Magyarországon. Személyes példáddal és a félisteneket is felülmúló 
tevékenységeddel és aktivitásoddal mindig hatalmas motivációt adsz 
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Ketakī Rāi Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes mély hódólatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked!

Nagyon szép felajánlást szerettem volna mindig írni, de addig tervez-
gettem és gondolkodtam, amíg sorra kifutottam az időből, és egy se jutott 
el hozzád. Sokszor hagyják el a számat felesleges mondatok, most, hogy 
valami fontosat készülnék mondani, nem találom hozzá a megfelelőket. 
De rájöttem, hogy miért van ez. Azért, mert amit érzek, az megfoghatatlan 
és kifejezhetetlen. Nemcsak azért, mert korlátoltak a képességeim és az 
anyagi tudásom, hanem azért is, mert tőled valamit olyat kaptam, amit 
még soha senkitől. Olyan ez, mint egy kis magocska, amit Krsna elültetett 
bennem, majd növekedésnek indult a te éltető és tápláló lényed fényétől, 
hogy idővel kihajtson, és édes gyümölcsöt hozhasson. Eddig sötétben volt, 
de most már te világítasz neki. Ahogy a tojásból kibújó kiskacsák követik 
az első élőlényt akit meglátnak, úgy szeretnélek én is követni rendíthe-
tetlenül, mert eddig, ha volt is szemem, nem láttam, amíg a kegyedből 
újjá nem születtem. 

Minden nap hálát adok azért, hogy én is azok közé a szerencsés embe-
rek közé tartozom, akik megkapták indokulatlanul azt a kegyet, hogy 
megközelíthessenek egy ilyen tiszta bhaktát, mint amilyen te vagy. Hogyan 
tudnám ezt viszonozni? Az én zaklatott és meggyötört elmémet józan-
ságod és szilárdságod hűse tudja csillapítani. Szeretném ha tudád, hogy 
minden erőmet hosszú ideje belőled, a Krsna-tudatból merítem. Olyan 
stabil alap ez az életemben, melyhez az építő kockákat személyesen tőled 
kapom már. Ugyan a vég még homályban van, mégis felsejlik általad Krsna 
felé az út, és az a templom, ami most a szívemben épül – veled, neked, 
Krsnának. 

Engedd kérlek, és add az áldásodat, hogy szolgálhassalak mindig, hogy 
Śrīla Prabhupādát, a bhaktákat és téged is elégedetté tudjalak tenni. Nézd 
el nekem hogy, nem mindig tud ez töretlenül megvalósulni, és sokszor 
hibázok, de kinyitom előtted a szívemet és kérlek téged, seperj ki onnan 
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mindent, ami Krsna és közöttem még akadály lehet. Te képes vagy rá, 
én nem. Nekem csak az a vágyam, hogy meg tudjak hódolni, hogy végre 
ebben az életben ezt ne rontsam el. Nem akarok többet csalódást okozni. 
Azt mondtad, hogy olyan nevet adtál nekem, hogy a Krsna – tudatot soha 
nem hagyhatom el. Ezzel a mondatoddal a legnagyobb kegyben részesí-
tettél és örök boldog szolgáddá tettél. Új értelmet adtál az életemnek.

Köszönöm, hogy ilyen rendíthetetlenül adod át Śrīla Prabhupāda üze-
netét, és hogy ennek a missziónak én is részese lehetek, mégha csak por-
szemként is. 

Őszinte szolgád legmélyebb szeretettel, 
Ketakī Rāi Devī Dāsī
Szentendre

Kin˙karī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Tavaly a felajánlásomat azzal zártam „…hogy bár sokszor hallottam, 
hogy a guru tanítása fontosabb, mint a vele való személyes társulás, ennek 
ellenére alig várom, hogy a vyāsa-pūjādon ismét találkozzunk.” Természe-
tesen ez erre az évre is igaz és nagyon remélem, hogy idén is lesz lehető-
ségem részt venni. Viszont, amiről most szeretnék írni, azok a tanításaid, 
amelyekben a leckéiden és podcastjaidon keresztül részesülhetek. Szá-
momra ez egy hatalmas ajándék, hogy az interneten keresztül napi szinten 
társulhatok veled. Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy napot kihagynék, 
de akkor az a nap nem is teljes. Lenyűgöznek a kérdésekre adott briliáns 
válaszaid, melyekkel egyszerűen nem lehet vitába szállni, hiszen Śrīla 
Prabhupādán keresztül az abszolút igazságot képviseled. Talán két éve 
volt, amikor Indiába készültél pihenni és az elutazásod előtti utolsó hang-
üzenetben tájékoztattad a bhaktákat, hogy nem leszel élérhető, viszont 
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Krsna éltessen téged megjelenésed alkalmából kedves Mahārāja!
Szeretném hálámat kifejezni neked azért, amit értünk, elesett lelkekért 

teszel. A gyönyörű budapesti templomot, Krisna-völgyet, a megszámlál-
hatatlan tanítást, a rendszeres programokat és fesztiválokat, a szolgálati 
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Ígérem minden erőmmel azon leszek, hogy a bhaktákat szolgáljam, és 
az eltévedt lelkeket a Krsna-tudat csodálatos útjára tereljem.

Lekötelezett szolgád, 
Bhakta Kócs Róbert

Koda Nitái Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlá-
baidnak! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Szeretném megköszönni, hogy immár 70 éve megjelentél és személyi-
séged megszámlálhatatlan lelket terel vissza Krsna és bhaktái társaságába, 
Goloka Vrndāvanába. Számunkra te vagy a lelki világ kapuja, örök kap-
csolatunk Śrīla Prabhupádával. Megértésem szerint a legegyszerűbben és 
leghatékonyabban Śrīla Prabhupāda instrukciójainak követésével fejlőd-
hetünk az önmegvalósítás útján. Ez az út egyszerű az egyszerűeknek, s 
rögös a bonyolultaknak. Te vagy számunkra aki a legegyszerűbben, leg-
érthetőbben elmagyarázod Śrīla Prabhupāda tanításait. Ennél a pontnál 
nem tudom kihagyni, hogy újra és újra dicsőítsem könyveidet, s ezek közül 
a Śuddha-bhakti-cintāmanit, ami tökéletes összefoglalása Śrīla Prabhupāda 
tanításainak, a Krsna-tudat folyamatának.
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materialistic lifestyle, is a great challenge. However, by your causeless mercy, 
we are endeavouring our best and getting tangible results. Our taste for the 
Holy Name has increased, and we are getting the opportunity of serving 
Their Lordships Śrī Śrī Rādhā-Govinda-Jī of ISKCON Kolkata, more closely 
than ever before. We have been allowed to be a part of the deity service 
department of ISKCON Kolkata. By your causeless mercy, in the last Rātha-
yātrā, we got the opportunity to assist the pūjārīs’ inside the Pandal and 
serve Jagannāth, Baladeva and Subhadra Maharānī. That was the greatest 
moment of our lifetime, and it is all because of you Guru Mahārāja, and all 
because of the blessings of His Divine Grace Śrīla Prabhupāda. 

All we can say to you, with all the humility at our command, is that we 
are eternally grateful to you from the innermost core of our hearts, for 
accepting us as your servants, and we are trying our utmost to surrender 
unto your lotus feet unconditionally and without any expectations. We do 
not have the knowledge; we do not have any realisations. We are among 
the greatest fools who have no comprehension of what great mercy we 
are receiving through your divine association. We have no place to go; we 
have no shelter to seek. It is you, our eternal spiritual father, unto whom 
we depend upon. Please accept us as your most insignificant servants. 
We have no prayers to the Supreme Lord, except that He grants us the 
opportunity to serve your lotus feet for this lifetime and for all lifetimes 
to come.

Your most insignificant servants,
Bhakta Kishalay Mukherjee and Rohan Sen
Kolkata, India

Bhakta Kócs Róbert
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! 
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podcastok továbbra is lesznek. Azzal zártad az üzenetet, hogy „így majd 
kapcsolatban maradunk, remélem.” Lehet, hogy csak az elmém játszott 
velem, de ahogy ezt a mondatot kimondtad, abban a pillanatban annyira 
erősnek éreztem ezt a köteléket. Nekem ez egy hihetetlen élmény, hogy 
a halláson keresztül milyen mély és intenzív kapcsolat jöhet létre.

Pár nappal ezelőtt volt egy álmom veled. Új-Vraja-dhāmában voltunk 
és egy parikramāt vezettél. A parikramā végén felajánlottad, hogy aki akar, 
az mehet a házadba valami szolgálatot végezni. Én egyből jelentkeztem, 
te rám néztél és azt mondtad, „Jó, legalább tudunk beszélni.” Azután 
visszamentem a nővéremék házába és azon kaptam magam, hogy húzom 
az időt. Tudtam, hogy már rég ott kellene lennem nálad, de nem bírtam 
elindulni. Ezután felébredtem és az járt a fejemben, hogy ez milyen jel-
lemző rám. Van vágyam a szolgálatra, de valami visszatart, talán attól félek, 
hogy nem tudnék megfelelni az elvárásoknak. Amikor elmeséltem ezt az 
álmomat egy nagyon kedves barátnőmnek, neki az volt az első gondolata, 
hogy milyen szép, hogy a te ajtód nyitva áll. Azóta sokat gondolkodtam 
ezen, hogy te adnád a lehetőséget nekem is, hogy valódi értékes életet 
éljek, csak tudnom kellene élni a lehetőséggel.

Bízom benne, hogyha ragaszkodom Hozzád és a tanításaidhoz, akkor 
egy napon lesz annyi megértésem és megvalósításom, hogy valóban képes 
legyek szolgálni téged és a missziódat.

Elesett szolgád, 
Kin˙karī Devī Dāsī

Bhakta Kishalay Mukherjee 
and Rohan Sen
Dear most beloved Guru Mahārāja,

Please accept our humble obeisance in the dust of your Lotus Feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda. All glories to you Gurudeva.
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om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma) 

The scriptures state “brahmānda bhramite kona bhāgyavān jīva, 
guru-krsna-prasāde pāya bhakti-latā-bīja”, it was unimaginable for both 
of us, that someday there will be a chance, a light at the end of the tunnel, 
to get an opportunity to engage in the service of such an exalted and pure 
devotee of the Lord, that is you, Guru Mahārāja. We never contemplated 
of being among those “bhāgyavān jīva”, and it is only by your Grace, that 
the most fallen and insignificant souls like us are endeavouring to engage 
in devotional service.

The transformation of our lives happened when for the first time we 
could engage ourselves, in your menial services, in Śrīdhāma Māyāpur. 
When we were walking down the dusty road, which leads to Rasāmrta-
kuñja, our hearts were beating like drums, as we anticipated the Divine 
Form of you to appear in our vision. We cannot explain those feelings in 
words, the moment when we had the fortune to take your darśana; we 
are too limited and constricted, our knowledge covered in illusion. At 
that night we could attend a kīrtana program lead by you, at the com-
munity hall of Rasāmrta-kuñja. We were sitting there, perceiving in our 
hearts what could be the transcendental taste of Goloka, as you sang the 
holy names of the Lord and His glories, through your lotus lips, your 
eyes closed, you were emanating an energy that cannot be explained in 
material language, we were shivering in ecstasy. 

We have not seen Śrīla Prabhupāda in person. However, Guru Mahārāja, 
through your divine and merciful association, we can directly perceive 
His Divine Grace Śrīla Prabhupāda, and the divinity of his vāni. You are 
the embodiment of all the śāstras, and you are the personification of the 
timeless and eternal knowledge that fl ows like the pristine holy Ganges 
water, from Krsna, the Supreme Personality of Godhead Himself. 

Scriptures reveal,
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sāks ād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhih 
kintu prabhor yah  priya eva tasya
vande guroh  śrī-caran āravindam

“The spiritual master is to be honoured as much as the Supreme Lord, 
because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowl-
edged in all revealed scriptures and followed by all authorities. Therefore 
I off er my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual 
master, who is a bona fide representative of Krsna.” (Śrī Śrī Gurav-astaka 7)

Getting the opportunity to engage in your menial service in Śrīdhāma 
Māyāpur, is like serving the Supreme Lord Himself. We had never imag-
ined in our most distant dreams, that we will be fortunate and privileged 
enough to get an opportunity of serving you, sitting in front of you, and 
hearing directly from you, who is the bona fide representative of Śrī Krsna, 
and who is empowered by Śrīla Prabhupāda himself. Our life was like 
the dark night sky that was covered by thick monsoon cloud, and your 
teachings Gurudeva, is like the Purnima Moon that removes all darkness 
and makes everything shine brightly in silver gleam. 

Your celestial words are like pure nectar that removes all bitterness of 
this material existence; your divine association is like the sweet monsoon 
breeze that eliminates the discomfort of summer afternoon sun; your 
chastisement is the purification of the soul from the illusory dirt that 
has accumulated in our minds from innumerable births; your melodious 
kīrtana is like the sweet reverberation coming directly from the transcen-
dental fl ute of Govinda, the cowherd boy; you are, the most confidential 
servitor of the Lord, and the most beloved aide of Śrīla Prabhupāda, taking 
forward his mission of Krsna Consciousness all over the planet. 

Guru Mahārāja, following your instructions, word by word, has been 
the lifeblood for us, and in your absence, while feeling your separation 
intensely, we constantly endeavour to engage in your vāni-sevā. We try 
to fix our mind on Śrī Krsna’s lotus feet throughout the day, we try to 
hear and read Śrīla Prabhupāda whenever we can, and we try to continu-
ally remember your teachings through your books, lectures, podcasts and 
vlogs. Practising bhakti in the city of Kolkata, which is a seat of illusion and 
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mindent, ami Krsna és közöttem még akadály lehet. Te képes vagy rá, 
én nem. Nekem csak az a vágyam, hogy meg tudjak hódolni, hogy végre 
ebben az életben ezt ne rontsam el. Nem akarok többet csalódást okozni. 
Azt mondtad, hogy olyan nevet adtál nekem, hogy a Krsna – tudatot soha 
nem hagyhatom el. Ezzel a mondatoddal a legnagyobb kegyben részesí-
tettél és örök boldog szolgáddá tettél. Új értelmet adtál az életemnek.

Köszönöm, hogy ilyen rendíthetetlenül adod át Śrīla Prabhupāda üze-
netét, és hogy ennek a missziónak én is részese lehetek, mégha csak por-
szemként is. 

Őszinte szolgád legmélyebb szeretettel, 
Ketakī Rāi Devī Dāsī
Szentendre

Kin˙karī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Tavaly a felajánlásomat azzal zártam „…hogy bár sokszor hallottam, 
hogy a guru tanítása fontosabb, mint a vele való személyes társulás, ennek 
ellenére alig várom, hogy a vyāsa-pūjādon ismét találkozzunk.” Természe-
tesen ez erre az évre is igaz és nagyon remélem, hogy idén is lesz lehető-
ségem részt venni. Viszont, amiről most szeretnék írni, azok a tanításaid, 
amelyekben a leckéiden és podcastjaidon keresztül részesülhetek. Szá-
momra ez egy hatalmas ajándék, hogy az interneten keresztül napi szinten 
társulhatok veled. Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy napot kihagynék, 
de akkor az a nap nem is teljes. Lenyűgöznek a kérdésekre adott briliáns 
válaszaid, melyekkel egyszerűen nem lehet vitába szállni, hiszen Śrīla 
Prabhupādán keresztül az abszolút igazságot képviseled. Talán két éve 
volt, amikor Indiába készültél pihenni és az elutazásod előtti utolsó hang-
üzenetben tájékoztattad a bhaktákat, hogy nem leszel élérhető, viszont 
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Krsna éltessen téged megjelenésed alkalmából kedves Mahārāja!
Szeretném hálámat kifejezni neked azért, amit értünk, elesett lelkekért 

teszel. A gyönyörű budapesti templomot, Krisna-völgyet, a megszámlál-
hatatlan tanítást, a rendszeres programokat és fesztiválokat, a szolgálati 
lehetőségeket, a csodálatos bhakták társaságát, és minden olyan különle-
ges kegyet, amit indokolatlanul adtál nekünk. Hálás vagyok azért a néhány 
percért is amit személyesen tölthettem el veled. Nem kérek tőled semmit, 
hiszen, amit eddig kaptam sem tudom visszafizetni. Sajnos nincs sem-
mim, amit neked adhatnék. 

Ígérem minden erőmmel azon leszek, hogy a bhaktákat szolgáljam, és 
az eltévedt lelkeket a Krsna-tudat csodálatos útjára tereljem.

Lekötelezett szolgád, 
Bhakta Kócs Róbert

Koda Nitái Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlá-
baidnak! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Szeretném megköszönni, hogy immár 70 éve megjelentél és személyi-
séged megszámlálhatatlan lelket terel vissza Krsna és bhaktái társaságába, 
Goloka Vrndāvanába. Számunkra te vagy a lelki világ kapuja, örök kap-
csolatunk Śrīla Prabhupádával. Megértésem szerint a legegyszerűbben és 
leghatékonyabban Śrīla Prabhupāda instrukciójainak követésével fejlőd-
hetünk az önmegvalósítás útján. Ez az út egyszerű az egyszerűeknek, s 
rögös a bonyolultaknak. Te vagy számunkra aki a legegyszerűbben, leg-
érthetőbben elmagyarázod Śrīla Prabhupāda tanításait. Ennél a pontnál 
nem tudom kihagyni, hogy újra és újra dicsőítsem könyveidet, s ezek közül 
a Śuddha-bhakti-cintāmanit, ami tökéletes összefoglalása Śrīla Prabhupāda 
tanításainak, a Krsna-tudat folyamatának.
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materialistic lifestyle, is a great challenge. However, by your causeless mercy, 
we are endeavouring our best and getting tangible results. Our taste for the 
Holy Name has increased, and we are getting the opportunity of serving 
Their Lordships Śrī Śrī Rādhā-Govinda-Jī of ISKCON Kolkata, more closely 
than ever before. We have been allowed to be a part of the deity service 
department of ISKCON Kolkata. By your causeless mercy, in the last Rātha-
yātrā, we got the opportunity to assist the pūjārīs’ inside the Pandal and 
serve Jagannāth, Baladeva and Subhadra Maharānī. That was the greatest 
moment of our lifetime, and it is all because of you Guru Mahārāja, and all 
because of the blessings of His Divine Grace Śrīla Prabhupāda. 

All we can say to you, with all the humility at our command, is that we 
are eternally grateful to you from the innermost core of our hearts, for 
accepting us as your servants, and we are trying our utmost to surrender 
unto your lotus feet unconditionally and without any expectations. We do 
not have the knowledge; we do not have any realisations. We are among 
the greatest fools who have no comprehension of what great mercy we 
are receiving through your divine association. We have no place to go; we 
have no shelter to seek. It is you, our eternal spiritual father, unto whom 
we depend upon. Please accept us as your most insignificant servants. 
We have no prayers to the Supreme Lord, except that He grants us the 
opportunity to serve your lotus feet for this lifetime and for all lifetimes 
to come.

Your most insignificant servants,
Bhakta Kishalay Mukherjee and Rohan Sen
Kolkata, India

Bhakta Kócs Róbert
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! 
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podcastok továbbra is lesznek. Azzal zártad az üzenetet, hogy „így majd 
kapcsolatban maradunk, remélem.” Lehet, hogy csak az elmém játszott 
velem, de ahogy ezt a mondatot kimondtad, abban a pillanatban annyira 
erősnek éreztem ezt a köteléket. Nekem ez egy hihetetlen élmény, hogy 
a halláson keresztül milyen mély és intenzív kapcsolat jöhet létre.

Pár nappal ezelőtt volt egy álmom veled. Új-Vraja-dhāmában voltunk 
és egy parikramāt vezettél. A parikramā végén felajánlottad, hogy aki akar, 
az mehet a házadba valami szolgálatot végezni. Én egyből jelentkeztem, 
te rám néztél és azt mondtad, „Jó, legalább tudunk beszélni.” Azután 
visszamentem a nővéremék házába és azon kaptam magam, hogy húzom 
az időt. Tudtam, hogy már rég ott kellene lennem nálad, de nem bírtam 
elindulni. Ezután felébredtem és az járt a fejemben, hogy ez milyen jel-
lemző rám. Van vágyam a szolgálatra, de valami visszatart, talán attól félek, 
hogy nem tudnék megfelelni az elvárásoknak. Amikor elmeséltem ezt az 
álmomat egy nagyon kedves barátnőmnek, neki az volt az első gondolata, 
hogy milyen szép, hogy a te ajtód nyitva áll. Azóta sokat gondolkodtam 
ezen, hogy te adnád a lehetőséget nekem is, hogy valódi értékes életet 
éljek, csak tudnom kellene élni a lehetőséggel.

Bízom benne, hogyha ragaszkodom Hozzád és a tanításaidhoz, akkor 
egy napon lesz annyi megértésem és megvalósításom, hogy valóban képes 
legyek szolgálni téged és a missziódat.

Elesett szolgád, 
Kin˙karī Devī Dāsī

Bhakta Kishalay Mukherjee 
and Rohan Sen
Dear most beloved Guru Mahārāja,

Please accept our humble obeisance in the dust of your Lotus Feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda. All glories to you Gurudeva.
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mindent, ami Krsna és közöttem még akadály lehet. Te képes vagy rá, 
én nem. Nekem csak az a vágyam, hogy meg tudjak hódolni, hogy végre 
ebben az életben ezt ne rontsam el. Nem akarok többet csalódást okozni. 
Azt mondtad, hogy olyan nevet adtál nekem, hogy a Krsna – tudatot soha 
nem hagyhatom el. Ezzel a mondatoddal a legnagyobb kegyben részesí-
tettél és örök boldog szolgáddá tettél. Új értelmet adtál az életemnek.

Köszönöm, hogy ilyen rendíthetetlenül adod át Śrīla Prabhupāda üze-
netét, és hogy ennek a missziónak én is részese lehetek, mégha csak por-
szemként is. 

Őszinte szolgád legmélyebb szeretettel, 
Ketakī Rāi Devī Dāsī
Szentendre

Kin˙karī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Tavaly a felajánlásomat azzal zártam „…hogy bár sokszor hallottam, 
hogy a guru tanítása fontosabb, mint a vele való személyes társulás, ennek 
ellenére alig várom, hogy a vyāsa-pūjādon ismét találkozzunk.” Természe-
tesen ez erre az évre is igaz és nagyon remélem, hogy idén is lesz lehető-
ségem részt venni. Viszont, amiről most szeretnék írni, azok a tanításaid, 
amelyekben a leckéiden és podcastjaidon keresztül részesülhetek. Szá-
momra ez egy hatalmas ajándék, hogy az interneten keresztül napi szinten 
társulhatok veled. Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy napot kihagynék, 
de akkor az a nap nem is teljes. Lenyűgöznek a kérdésekre adott briliáns 
válaszaid, melyekkel egyszerűen nem lehet vitába szállni, hiszen Śrīla 
Prabhupādán keresztül az abszolút igazságot képviseled. Talán két éve 
volt, amikor Indiába készültél pihenni és az elutazásod előtti utolsó hang-
üzenetben tájékoztattad a bhaktákat, hogy nem leszel élérhető, viszont 
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Krsna éltessen téged megjelenésed alkalmából kedves Mahārāja!
Szeretném hálámat kifejezni neked azért, amit értünk, elesett lelkekért 

teszel. A gyönyörű budapesti templomot, Krisna-völgyet, a megszámlál-
hatatlan tanítást, a rendszeres programokat és fesztiválokat, a szolgálati 
lehetőségeket, a csodálatos bhakták társaságát, és minden olyan különle-
ges kegyet, amit indokolatlanul adtál nekünk. Hálás vagyok azért a néhány 
percért is amit személyesen tölthettem el veled. Nem kérek tőled semmit, 
hiszen, amit eddig kaptam sem tudom visszafizetni. Sajnos nincs sem-
mim, amit neked adhatnék. 

Ígérem minden erőmmel azon leszek, hogy a bhaktákat szolgáljam, és 
az eltévedt lelkeket a Krsna-tudat csodálatos útjára tereljem.

Lekötelezett szolgád, 
Bhakta Kócs Róbert

Koda Nitái Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlá-
baidnak! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Szeretném megköszönni, hogy immár 70 éve megjelentél és személyi-
séged megszámlálhatatlan lelket terel vissza Krsna és bhaktái társaságába, 
Goloka Vrndāvanába. Számunkra te vagy a lelki világ kapuja, örök kap-
csolatunk Śrīla Prabhupádával. Megértésem szerint a legegyszerűbben és 
leghatékonyabban Śrīla Prabhupāda instrukciójainak követésével fejlőd-
hetünk az önmegvalósítás útján. Ez az út egyszerű az egyszerűeknek, s 
rögös a bonyolultaknak. Te vagy számunkra aki a legegyszerűbben, leg-
érthetőbben elmagyarázod Śrīla Prabhupāda tanításait. Ennél a pontnál 
nem tudom kihagyni, hogy újra és újra dicsőítsem könyveidet, s ezek közül 
a Śuddha-bhakti-cintāmanit, ami tökéletes összefoglalása Śrīla Prabhupāda 
tanításainak, a Krsna-tudat folyamatának.
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nr-deham ādyam˙ su-labham˙ su-durlabham˙
plavam˙ su-kalpam˙ guru-karnadhāram

mayānukūlena nabhasvateritam˙
pumān bhavābdhim˙ na taret sa ātma-hā

Az emberi létforma melyen keresztül minden áldást megkaphatunk, 
nagyon ritka, noha a természet törvényei automatikusan megadják. Ezt 
az emberi testet egy tökéletes hajóhoz, a lelki tanítómestert a kapitányhoz, 
Krsna utasításait pedig a kedvező szelekhez – melyek segítík előrehala-
dását – hasonlítják. Mindenezeket a kedvező körülményeket figyelembe 
véve, ha egy emberi lény nem használja ki e létformát, hogy átkeljen az 
anyagi lét óceánján a lélek gyilkosának kell tekinteni. (ŚB 11.20.17)

Ha az Úr kegyéből megkaptam ezt az emberi testet, ami számos hiánya 
ellenére alkalmas eszköz az önmegvalósításra, kérlek add áldásaidat, hogy 
ki tudjam használni. Mindezt azáltal, hogy hagyom, hogy a test hajóját 
a kapitány, szeretett lelki tanítómesterem irányítsa. A te irányításoddal, 
Krsna utasításaival minden kedvezőség megnyilvánul annak ellenére, 
hogy úgy érzem felvonhatatlanul gyökerezik horgonyom az anyagi világ 
óceánjának mélyén!

Jelentéktelen szolgád, 
Koda Nitái Dāsa

Bhakta Kovács Krisztián
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának és neked!
Szeretném megköszönni neked a lehetőséget amit adtál nekünk, hogy 

gyakorolhatjuk a Krsna-tudatot ebben a kis országban.
A te kegyed által vált mindenki számára ismertté és elérhetővé a lelki 

élet Magyarországon. Személyes példáddal és a félisteneket is felülmúló 
tevékenységeddel és aktivitásoddal mindig hatalmas motivációt adsz 
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Ketakī Rāi Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes mély hódólatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked!

Nagyon szép felajánlást szerettem volna mindig írni, de addig tervez-
gettem és gondolkodtam, amíg sorra kifutottam az időből, és egy se jutott 
el hozzád. Sokszor hagyják el a számat felesleges mondatok, most, hogy 
valami fontosat készülnék mondani, nem találom hozzá a megfelelőket. 
De rájöttem, hogy miért van ez. Azért, mert amit érzek, az megfoghatatlan 
és kifejezhetetlen. Nemcsak azért, mert korlátoltak a képességeim és az 
anyagi tudásom, hanem azért is, mert tőled valamit olyat kaptam, amit 
még soha senkitől. Olyan ez, mint egy kis magocska, amit Krsna elültetett 
bennem, majd növekedésnek indult a te éltető és tápláló lényed fényétől, 
hogy idővel kihajtson, és édes gyümölcsöt hozhasson. Eddig sötétben volt, 
de most már te világítasz neki. Ahogy a tojásból kibújó kiskacsák követik 
az első élőlényt akit meglátnak, úgy szeretnélek én is követni rendíthe-
tetlenül, mert eddig, ha volt is szemem, nem láttam, amíg a kegyedből 
újjá nem születtem. 

Minden nap hálát adok azért, hogy én is azok közé a szerencsés embe-
rek közé tartozom, akik megkapták indokulatlanul azt a kegyet, hogy 
megközelíthessenek egy ilyen tiszta bhaktát, mint amilyen te vagy. Hogyan 
tudnám ezt viszonozni? Az én zaklatott és meggyötört elmémet józan-
ságod és szilárdságod hűse tudja csillapítani. Szeretném ha tudád, hogy 
minden erőmet hosszú ideje belőled, a Krsna-tudatból merítem. Olyan 
stabil alap ez az életemben, melyhez az építő kockákat személyesen tőled 
kapom már. Ugyan a vég még homályban van, mégis felsejlik általad Krsna 
felé az út, és az a templom, ami most a szívemben épül – veled, neked, 
Krsnának. 

Engedd kérlek, és add az áldásodat, hogy szolgálhassalak mindig, hogy 
Śrīla Prabhupādát, a bhaktákat és téged is elégedetté tudjalak tenni. Nézd 
el nekem hogy, nem mindig tud ez töretlenül megvalósulni, és sokszor 
hibázok, de kinyitom előtted a szívemet és kérlek téged, seperj ki onnan 
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Semmi kétségem nincs afelől, hogy mivel sikeresen teljesíted a lelki 
tanitómestered,  Śrīla Prabhupāda vágyát azzal, hogy olyan sikeresen pré-
dikálsz, példát mutatsz, vezetsz minket a krisna tudatban, RadhaSyam 
minden imádat, vágyadat teljesíteni fogja!.

sam˙sāra-dāvānala-līdha-loka-
trānāya kārunya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya
vande guroh śrī-caranāravindam

A lelki tanitómester a kegy óceánjából kap áldást. Ahogy a felhő esőt zúdít 
az erdőtűzre, hogy eloltsa azt, úgy szabadítja fel a lelki tanitómester az 
anyagi léttől szenvedő világot, mert eloltja az anyagi létezés lángoló tüzét. 
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanitómester lótuszlá-
bainál, aki a kedvező tulajdonságok óceánja.”

Örökké a te szolgálatodban, egy elesett tanítványod, aki csak a te áldása-
iddal és figyelmeddel tud élni.
Kathāmrta Devī Dāsī

Kaunteya
Dear Guru Mahārāja happy Vyāsa-pūjā day!

May Krsna protect your health!
You are my inspiration to go on san˙kīrtana.
I hope that we will meet soon, 

Your servant,
Kaunteya
(Śilpa-karinī’s son)
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számomra, és amikor téged hallak mindig újra és újra meggyőződöm 
arról, hogy a lelki élet gyakorlása az emberi létforma végső célja és 
értelme.

Mindig őszintén és atyai szeretettel bánsz minden bhaktával. Szá-
momra mindig a Prabhupāda Maratonon a legkülönlegesebb a jelenlé-
ted. Olyankor 100%-ban megnyilvánítod önzetlen odaadásod a bhakták, 
Prabhupāda és Krsna felé. Úgy vélem mi sosem leszünk képesek neked 
azt visszafizetni amit adtál nekünk, de talán az szolgálatunk által mindig 
törekedhetünk erre egy kicsit. 

Szolgád,
Bhakta Kovács Krisztián

Krpāmayī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Hetek óta gondolkodom mit írjak neked a 70. születésnapod alkal-
mából. Azért nehéz, mert nehéz szavakba önteni az érzéseim, gondo-
lataim. Olyan különleges személy vagy az életemben, amilyennel még 
nem találkoztam soha. Olyan hatással vagy rám, csak mikor látlak, vagy 
hallgatlak, amilyenre senki nincs rám. Hatalmas lelki energia árad belőled 
és rendkívül inspirálóan hatsz rám. 

Nagyon nehéz olyan egyszerű embernek, mint én vagyok veled társulni, 
mert rendszerint komplett idiótának és szerencsétlennek érzem magam 
melletted, és mindig megfogadom, hogy törekedni fogok, hogy elégedetté 
tegyelek téged, ha csak egy kicsit is. 

Az én anyagi látásom nem is képes felfogni milyen transzcendentá-
lis személy vagy. Arra vágyom, hogy mindig legyen vágyam a lelki élet 
gyakorlásához. Minden körülmények között. Arra vágyom, hogy mindig 
legyél nekem, aki minden nehézségen átsegít, még akkor is, ha te látod is, 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 100 of 244 - Pages(196, 205) 2019. 05. 13.   6:27

204

nr-deham ādyam˙ su-labham˙ su-durlabham˙
plavam˙ su-kalpam˙ guru-karnadhāram

mayānukūlena nabhasvateritam˙
pumān bhavābdhim˙ na taret sa ātma-hā

Az emberi létforma melyen keresztül minden áldást megkaphatunk, 
nagyon ritka, noha a természet törvényei automatikusan megadják. Ezt 
az emberi testet egy tökéletes hajóhoz, a lelki tanítómestert a kapitányhoz, 
Krsna utasításait pedig a kedvező szelekhez – melyek segítík előrehala-
dását – hasonlítják. Mindenezeket a kedvező körülményeket figyelembe 
véve, ha egy emberi lény nem használja ki e létformát, hogy átkeljen az 
anyagi lét óceánján a lélek gyilkosának kell tekinteni. (ŚB 11.20.17)

Ha az Úr kegyéből megkaptam ezt az emberi testet, ami számos hiánya 
ellenére alkalmas eszköz az önmegvalósításra, kérlek add áldásaidat, hogy 
ki tudjam használni. Mindezt azáltal, hogy hagyom, hogy a test hajóját 
a kapitány, szeretett lelki tanítómesterem irányítsa. A te irányításoddal, 
Krsna utasításaival minden kedvezőség megnyilvánul annak ellenére, 
hogy úgy érzem felvonhatatlanul gyökerezik horgonyom az anyagi világ 
óceánjának mélyén!

Jelentéktelen szolgád, 
Koda Nitái Dāsa

Bhakta Kovács Krisztián
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának és neked!
Szeretném megköszönni neked a lehetőséget amit adtál nekünk, hogy 

gyakorolhatjuk a Krsna-tudatot ebben a kis országban.
A te kegyed által vált mindenki számára ismertté és elérhetővé a lelki 

élet Magyarországon. Személyes példáddal és a félisteneket is felülmúló 
tevékenységeddel és aktivitásoddal mindig hatalmas motivációt adsz 
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Ketakī Rāi Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes mély hódólatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked!

Nagyon szép felajánlást szerettem volna mindig írni, de addig tervez-
gettem és gondolkodtam, amíg sorra kifutottam az időből, és egy se jutott 
el hozzád. Sokszor hagyják el a számat felesleges mondatok, most, hogy 
valami fontosat készülnék mondani, nem találom hozzá a megfelelőket. 
De rájöttem, hogy miért van ez. Azért, mert amit érzek, az megfoghatatlan 
és kifejezhetetlen. Nemcsak azért, mert korlátoltak a képességeim és az 
anyagi tudásom, hanem azért is, mert tőled valamit olyat kaptam, amit 
még soha senkitől. Olyan ez, mint egy kis magocska, amit Krsna elültetett 
bennem, majd növekedésnek indult a te éltető és tápláló lényed fényétől, 
hogy idővel kihajtson, és édes gyümölcsöt hozhasson. Eddig sötétben volt, 
de most már te világítasz neki. Ahogy a tojásból kibújó kiskacsák követik 
az első élőlényt akit meglátnak, úgy szeretnélek én is követni rendíthe-
tetlenül, mert eddig, ha volt is szemem, nem láttam, amíg a kegyedből 
újjá nem születtem. 

Minden nap hálát adok azért, hogy én is azok közé a szerencsés embe-
rek közé tartozom, akik megkapták indokulatlanul azt a kegyet, hogy 
megközelíthessenek egy ilyen tiszta bhaktát, mint amilyen te vagy. Hogyan 
tudnám ezt viszonozni? Az én zaklatott és meggyötört elmémet józan-
ságod és szilárdságod hűse tudja csillapítani. Szeretném ha tudád, hogy 
minden erőmet hosszú ideje belőled, a Krsna-tudatból merítem. Olyan 
stabil alap ez az életemben, melyhez az építő kockákat személyesen tőled 
kapom már. Ugyan a vég még homályban van, mégis felsejlik általad Krsna 
felé az út, és az a templom, ami most a szívemben épül – veled, neked, 
Krsnának. 

Engedd kérlek, és add az áldásodat, hogy szolgálhassalak mindig, hogy 
Śrīla Prabhupādát, a bhaktákat és téged is elégedetté tudjalak tenni. Nézd 
el nekem hogy, nem mindig tud ez töretlenül megvalósulni, és sokszor 
hibázok, de kinyitom előtted a szívemet és kérlek téged, seperj ki onnan 
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létezem. Ha te nem vagy kegyes hozzám, egyfolytában sírok, és lassan 
elszáll belőlem az élet.” Gurudeva (a Śaranāgatiból)

Kedves Guru Mahārāja! Köszönöm, hogy kegyes vagy hozzám! Min-
dent, ami értékes az életemben, neked köszönhetek. Köszönöm, hogy 
megmentettél! Köszönöm, hogy megengeded, hogy szolgáljak! Köszönöm, 
hogy elfogadtál minden gyengeségemmel, minden gyarlóságommal, min-
den anyagi vágyammal együtt! Kérlek, add az áldásod, hogy tiszta szívből 
hálás tudjak lenni neked, és elégedetté tudjalak tenni!

Érdemtelen szolgád, 
Bhakta Kapcsos János

Karna-pūra Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatom és köszöntésem megjelenési napod 
alkalmából! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának, akinek kegyéből 
elnyerhettem kegyes társaságodat!

Amikor készülök felajánlást írni neked, mindig visszaemlékezem a vic-
ces mondataidra leckéken, a biztató, mosolygó, kedves pillantásaidra, 
amikben részesülni szoktam és a sok szép történetre, amit a te kegyedből 
ismerhettem meg könyveidet olvasva.

Újra és újra elmerülök ezekben a könyvekben és mindig új, mélyebb 
jelentéseket fedezek fel bennük.

Így értettem meg könyörületességed mellyel lehetővé teszed számomra 
is az igazi szeretet, a Krsna iránti szeretet megismerését és megtanulását.

Köszönöm szépen, hogy második avatásban részesítettél, így rend-
szeresen tudok főzni Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának és fesztiválokon 
Rādhe-Śyāmának is!

Szeretném egyre jobban megérteni Krsnát, a határtalan érzékenységét 
és személyességét. Tudom, hogy ez a te menedékedben a te tanításaiddal, 
útmutatásoddal elérhetővé válik számomra.
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ajánlod az utunkat. Mutatod erre menjünk. Hová is mennénk máshova? 
Elborítod az elménket Krsna és Rādhā történeteivel a könyveid megírása 
által. Megismerteted velünk, hogy hova juthatunk el, ha nem ragaszko-
dunk az anyagi világhoz. Olyan gyönyörűen írod le, hogy amikor olvassuk 
akkor egy kész színdarabban érezzük magunkat. Az elménkben megje-
lennek a történetek.   

Nincs titok, bemutatod azt a helyet, amit elfelejtettünk, ahol ott vol-
tunk, ami az örök menedékünk. Odaadod nekünk és nem is akárhogyan. 
Ízletesen, színesen, mozgalmasan, izgalmasan, figyelmünket lekötve kap-
juk meg, a lelki kincset a táplálékunkat ami miatt vagyunk csak képesek 
igazi életet élni. 

Én még sehol sem tartok, de már a birtokomban van egy tudás, amit 
te adtál a könyveiddel. Hihetetlen elsöprő vágyaddal ostromolsz, hogy 
végre megértsem, amit átadsz nekem és a tanítványaidnak az maga az élet. 
Sehol sem tartok, de azt mondom kedves Guru Mahārāja, hogy gazdaggá 
tettél. Az üres életemet feltöltötted kincsekkel. Gazdag és boldog vagyok, 
mert nekem van valami amit te adtál.   

Honnan tudom? Azért Guru Mahārāja, mert amikor láttam a kétségbe-
esett 80 éves apukámat, aki öngyilkos lett mert már nem bírta az öregsé-
get, az egyedüllétet, láttam a kétségbeesett tekintetét, amikor megmen-
tették a szörnyű testelhagyástól, tudtam, hogy apunak nincs meg, ami 
nekem van. Kűzdöttem, hogy egy csepp Krsna tudatot adhassak neki. 
Krsna képeit mutatva, a könnyeim potyogtak, hogy milyen szerencsés, 
hogy nem halt meg és láthatja szörnyű tette után Krsnát.  

 Nem akarom ezt a hangulatot feladni. Szeretném tovább adni, 
amit adtál nekem. Bárhol is vagyok. Ha a gurukulába tanárszerepben, 
ha apukámál, a lánya szerepében, ha Dánielnél a feleségszerepben, ha 
a bhaktáknál, egy szolgai szerepben, ha egy bhajanában Govinda Mahār
ājával, mint zenész szerepében, ha a doktoroknál a beteg szerepben, ha 
a családban a testvér szerepében. Szeretnék én is az én szintemen kegyes 
lenni és odaadni azt a kincset mindenkinek, amivel életben tartasz engem 
és tanítványaidat.  

Boldog vagyok mert tőled tanulhattam. Bármilyen is vagyok van vala-
mim, amit át tudok adni, ami tőled származik, kedves lelki tanítómesterem. 
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hogy milyen butaság is. Mindig komolyan veszed a gondjaimat és nehéz-
ségeimet, és türelemmel fordulsz felém. 

Nagyon köszönök neked mindent! 
Boldog születésnapot Guru Mahārāja!

Jelentéktelen szolgád,
Krpāmayī Devī Dāsī 
Eger

Krsna-mayī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja ! 
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

 50 éves lettem, és te Guru Mahārāja pont 70 éves ebben a 2019-es 
évben.  Kicsit kirepülve a farmról, amit együtt építettünk, még min-
dig a védelmező szárnyaid alatt érzem magamat. Bárhol vagyok érzem 
az erődet, amit a kegyességed révén kapok meg. Ha nem is vagyok 
tiszta bhakta de Krsnát imádom, mert ezt adtad nekem.  

Ezt az életet szántad nekem avval, hogy elfogadtál, hogy szigorú voltál, 
hogy együtt nevettünk, szolgáltuk Śrīla Prabhupádát. Sok sok lehetősé-
get teremtettél hogy Krsnára tudjunk emlékezni.  

Hálás vagyok, hogy személyesen közelről ismerhetlek, hogy a személyes 
úgymond hétköznapi életben részt vehettem. Mélyen bennem vannak azok 
az élmények amikor megtaláltam az órádat, osztottál nekünk magad által 
készített sahkot, amikor takarítottam nálad, amikor Madhumangalt játsz-
hattam neked a Sonk szenthelyen. Ezer és ezer emlék. Felejthetetlen. 

A Krsna-tudatod által, kedves Guru Mahārāja, nincs helye a tanítvá-
nyaid szivében másnak. Az emlékezést tanítod nekünk azáltal, hogy te 
is mindig emlékszel Krsnára és Rādhāra. A szenthelyek amiket építettél 
és a hozzájuk tartozó történetek mind mind egy egy lépcsőfok amin te 
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De leginkább arra vágyom, hogy elégedett legyél velem, mert te vagy 
az Igazi Barátom, aki mindig a javamat akarja önzetlenül!

Nagyon hálás vagyok ezért! Nagyon köszönöm!

Alázatos szolgád,
Karna-pūra Devī Dāsī

Kathāmrta Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és neked is!

Szeretettel köszöntelek ezen a számunkra oly csodálatos napon!
Igen. Mi vagyunk a szerencsések és mind között én is, hogy vagy 

nekünk, nekem!.
Hogyha nem találkoztam volna a Krsna tudattal és veled, az életem 

a pokolnál is rosszabb lenne. Mindig hálás szívvel gondolok vissza arra 
az időre, amikor még szinte nem is ismertél, de bizalmat adtál nekem 
azzal, hogy pár hetet a közeledben lehettem Párizsban. Ez az időszak 
nagyon meghatározta az életem folytatását. Olyan érzést keltettél ben-
nem, mintha már régóta ismernél az összes bűnös életemmel együtt.

És te ennek ellenére elfogadtál, lefoglaltál szolgálatban. Végtelen ked-
vesen adtad a kegyed. Megelőlegezted a bizalmad.

Sosem fogom elfelejteni!! Örökké az adósod leszek. 
El sem tudom képzelni, hogy valaha is vissza tudnám fizetni azt a sok 

kegyet, szeretetet, figyelmességet, tanítást, amit tőled kapok.
Védelmedért imádkozom ezen a lelki úton, hogy a kapott szolgálatomban 

– Rādhā-Śyāmasundar ruha festés – elért eredményt sose gondoljam a saját 
érdememnek! Mindig tudjam, érezzem, hogy csak a te és a bhakták kegyéből 
sikerül. Rādhā-Śyāma és a te segítséged nélkül semmi és senki vagyok.

Sokszor nagy aggodalomban vagyok az egészségi állapotod miatt! Főleg 
amikor látom, hogy kimerült vagy, nem pihensz, túl hajtod magad.
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létezem. Ha te nem vagy kegyes hozzám, egyfolytában sírok, és lassan 
elszáll belőlem az élet.” Gurudeva (a Śaranāgatiból)

Kedves Guru Mahārāja! Köszönöm, hogy kegyes vagy hozzám! Min-
dent, ami értékes az életemben, neked köszönhetek. Köszönöm, hogy 
megmentettél! Köszönöm, hogy megengeded, hogy szolgáljak! Köszönöm, 
hogy elfogadtál minden gyengeségemmel, minden gyarlóságommal, min-
den anyagi vágyammal együtt! Kérlek, add az áldásod, hogy tiszta szívből 
hálás tudjak lenni neked, és elégedetté tudjalak tenni!

Érdemtelen szolgád, 
Bhakta Kapcsos János

Karna-pūra Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatom és köszöntésem megjelenési napod 
alkalmából! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának, akinek kegyéből 
elnyerhettem kegyes társaságodat!

Amikor készülök felajánlást írni neked, mindig visszaemlékezem a vic-
ces mondataidra leckéken, a biztató, mosolygó, kedves pillantásaidra, 
amikben részesülni szoktam és a sok szép történetre, amit a te kegyedből 
ismerhettem meg könyveidet olvasva.

Újra és újra elmerülök ezekben a könyvekben és mindig új, mélyebb 
jelentéseket fedezek fel bennük.

Így értettem meg könyörületességed mellyel lehetővé teszed számomra 
is az igazi szeretet, a Krsna iránti szeretet megismerését és megtanulását.

Köszönöm szépen, hogy második avatásban részesítettél, így rend-
szeresen tudok főzni Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának és fesztiválokon 
Rādhe-Śyāmának is!

Szeretném egyre jobban megérteni Krsnát, a határtalan érzékenységét 
és személyességét. Tudom, hogy ez a te menedékedben a te tanításaiddal, 
útmutatásoddal elérhetővé válik számomra.

207 

ajánlod az utunkat. Mutatod erre menjünk. Hová is mennénk máshova? 
Elborítod az elménket Krsna és Rādhā történeteivel a könyveid megírása 
által. Megismerteted velünk, hogy hova juthatunk el, ha nem ragaszko-
dunk az anyagi világhoz. Olyan gyönyörűen írod le, hogy amikor olvassuk 
akkor egy kész színdarabban érezzük magunkat. Az elménkben megje-
lennek a történetek.   

Nincs titok, bemutatod azt a helyet, amit elfelejtettünk, ahol ott vol-
tunk, ami az örök menedékünk. Odaadod nekünk és nem is akárhogyan. 
Ízletesen, színesen, mozgalmasan, izgalmasan, figyelmünket lekötve kap-
juk meg, a lelki kincset a táplálékunkat ami miatt vagyunk csak képesek 
igazi életet élni. 

Én még sehol sem tartok, de már a birtokomban van egy tudás, amit 
te adtál a könyveiddel. Hihetetlen elsöprő vágyaddal ostromolsz, hogy 
végre megértsem, amit átadsz nekem és a tanítványaidnak az maga az élet. 
Sehol sem tartok, de azt mondom kedves Guru Mahārāja, hogy gazdaggá 
tettél. Az üres életemet feltöltötted kincsekkel. Gazdag és boldog vagyok, 
mert nekem van valami amit te adtál.   

Honnan tudom? Azért Guru Mahārāja, mert amikor láttam a kétségbe-
esett 80 éves apukámat, aki öngyilkos lett mert már nem bírta az öregsé-
get, az egyedüllétet, láttam a kétségbeesett tekintetét, amikor megmen-
tették a szörnyű testelhagyástól, tudtam, hogy apunak nincs meg, ami 
nekem van. Kűzdöttem, hogy egy csepp Krsna tudatot adhassak neki. 
Krsna képeit mutatva, a könnyeim potyogtak, hogy milyen szerencsés, 
hogy nem halt meg és láthatja szörnyű tette után Krsnát.  

 Nem akarom ezt a hangulatot feladni. Szeretném tovább adni, 
amit adtál nekem. Bárhol is vagyok. Ha a gurukulába tanárszerepben, 
ha apukámál, a lánya szerepében, ha Dánielnél a feleségszerepben, ha 
a bhaktáknál, egy szolgai szerepben, ha egy bhajanában Govinda Mahār
ājával, mint zenész szerepében, ha a doktoroknál a beteg szerepben, ha 
a családban a testvér szerepében. Szeretnék én is az én szintemen kegyes 
lenni és odaadni azt a kincset mindenkinek, amivel életben tartasz engem 
és tanítványaidat.  

Boldog vagyok mert tőled tanulhattam. Bármilyen is vagyok van vala-
mim, amit át tudok adni, ami tőled származik, kedves lelki tanítómesterem. 
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Köszönöm, hogy bevezettél Śrīla Prabhupāda lelki mozgalmába. Köszö-
nöm, hogy elviselsz és türemesen kivárod, hogy csak a jóúton járva 
Krsnához visszavezess.  

 
Elesett szolgád: 
Krsna-mayī Devī Dāsī 

Krsna-śarana Dāsa
Kedve Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked! Min-
den dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Először is szeretném megköszönni, hogy indokolatlan kegyedből meg-
jelentél ezen a csodálatos napon. Ahogy telik az idő egyre több mindent 
köszönhetek neked. Ezért egyre nehezebb kiragadni egy valamit, amit 
megköszönhetek, mert minden, amit tőled kapok egyformán értékes és 
fontos számomra.

Arra gondoltam, hogy olyas valamiről fogok írni, ami eddigi életem 
legmeghatározóbb élménye volt.

Ez pedig nem más, mint a 2016-os indiai parikrama. Emlékszem, hogy 
mit éreztem akkor, amikor Gauramani prabhu odajött hozzám, és azt 
mondta, hogy én is mehetek indiába. Akkor ott éreztem, hogy abban 
a pillanatban megváltozott az életem. Mindannyian nagyon vártuk az 
indulás napját. Tudtam, hogy nagyon meghatározó lesz ez a parikrama 
az életemben, de nem is mertem volna gondolni, hogy ennyire. Amikor 
megérkeztünk Delhibe, te ott vártál minket a reptéren. De nem csak 
simán vártál, hanem ajándékkal fogadtál minket. Virágfüzért akasztottál 
a nyakunkba, és mindenki kapott tőled egy harināma chadart ajándékba. 
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Köszönöm a rengeteg munkát, amit a könyveid írásába fektettél és végül 
nekünk ajándékoztad Őket!

Köszönöm ezt a csodálatos helyet amit megteremtettél itt Rādhe-Śyāma 
számára! 

Szeretettel szolgád, 
Kānupriya Devī Dāsī

Bhakta Kapcsos János
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked! 

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
neki.”

Kérlek, engedd meg, hogy megjelenésed 70. évfordulóján nagy szere-
tettel és tisztelettel köszöntselek!

„Gurudeva! Kegyed egyetlen csöppjével a fűszálnál is alázatosabbá 
tudod tenni szolgádat. Add meg nekem az erőt, hogy elviselhessek minden 
próbatételt és szenvedést, és szabadíts meg minden vágytól, ami a sze-
mélyes megbecsülésre irányul.

Ó, Uram és Mesterem! Add meg nekem az erőt, hogy megfelelően 
tisztelhessek minden élőlényt. Csak akkor leszek képes nagy eksztázisban 
énekelni a szent nevet, és akkor fog minden sértésem megszűnni.

Ó, Uram és Mesterem! Mikor részesül már ez a bhakta kegyed áldásá-
ban? Ostoba vagyok, gyenge és elesett. Kérlek, tégy szeretett szolgáddá!

Ha magamba nézek, semmi értékeset nem találok. Csak a kegyed révén 
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Köszönöm, hogy bevezettél Śrīla Prabhupāda lelki mozgalmába. Köszö-
nöm, hogy elviselsz és türemesen kivárod, hogy csak a jóúton járva 
Krsnához visszavezess.  

 
Elesett szolgád: 
Krsna-mayī Devī Dāsī 

Krsna-śarana Dāsa
Kedve Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked! Min-
den dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Először is szeretném megköszönni, hogy indokolatlan kegyedből meg-
jelentél ezen a csodálatos napon. Ahogy telik az idő egyre több mindent 
köszönhetek neked. Ezért egyre nehezebb kiragadni egy valamit, amit 
megköszönhetek, mert minden, amit tőled kapok egyformán értékes és 
fontos számomra.

Arra gondoltam, hogy olyas valamiről fogok írni, ami eddigi életem 
legmeghatározóbb élménye volt.

Ez pedig nem más, mint a 2016-os indiai parikrama. Emlékszem, hogy 
mit éreztem akkor, amikor Gauramani prabhu odajött hozzám, és azt 
mondta, hogy én is mehetek indiába. Akkor ott éreztem, hogy abban 
a pillanatban megváltozott az életem. Mindannyian nagyon vártuk az 
indulás napját. Tudtam, hogy nagyon meghatározó lesz ez a parikrama 
az életemben, de nem is mertem volna gondolni, hogy ennyire. Amikor 
megérkeztünk Delhibe, te ott vártál minket a reptéren. De nem csak 
simán vártál, hanem ajándékkal fogadtál minket. Virágfüzért akasztottál 
a nyakunkba, és mindenki kapott tőled egy harināma chadart ajándékba. 
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Köszönöm a rengeteg munkát, amit a könyveid írásába fektettél és végül 
nekünk ajándékoztad Őket!

Köszönöm ezt a csodálatos helyet amit megteremtettél itt Rādhe-Śyāma 
számára! 

Szeretettel szolgád, 
Kānupriya Devī Dāsī

Bhakta Kapcsos János
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked! 

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
neki.”

Kérlek, engedd meg, hogy megjelenésed 70. évfordulóján nagy szere-
tettel és tisztelettel köszöntselek!

„Gurudeva! Kegyed egyetlen csöppjével a fűszálnál is alázatosabbá 
tudod tenni szolgádat. Add meg nekem az erőt, hogy elviselhessek minden 
próbatételt és szenvedést, és szabadíts meg minden vágytól, ami a sze-
mélyes megbecsülésre irányul.

Ó, Uram és Mesterem! Add meg nekem az erőt, hogy megfelelően 
tisztelhessek minden élőlényt. Csak akkor leszek képes nagy eksztázisban 
énekelni a szent nevet, és akkor fog minden sértésem megszűnni.

Ó, Uram és Mesterem! Mikor részesül már ez a bhakta kegyed áldásá-
ban? Ostoba vagyok, gyenge és elesett. Kérlek, tégy szeretett szolgáddá!

Ha magamba nézek, semmi értékeset nem találok. Csak a kegyed révén 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 97 of 244 - Pages(208, 193) 2019. 05. 13.   6:27

224

különleges amit kaptam. Azt is látom, hogy minden olyan ismeret, és üze-
net, ami lenyűgözi a velünk utazókat, a lelki tanítómestereim ékességei! 

Köszönöm szépen Guru Mahārāja! Bárcsak sokáig velünk maradnál 
még! Kérlek, áldj meg engem, fejlődésre vágyó tanítványodat! 

Szolgád,
Lokabandhu Dāsa

Lolāksī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkalmából!

Ahogy visszagondolok az elmúlt évekre, észrevettem, hogy nem tudom 
szavakba önteni az érzéseimet, amit veled kapcsolatban érzek, mert elakad 
a hangom és elfogynak a gondolataim a meghatódottságtól. Pedig ren-
geteg hála, köszönet, szeretet, tisztelet és alázatos odaadás van bennem 
irántad és Śrīla Prabhupāda, valamint a bhakták iránt, ezért most megpró-
bálom ezt le is írni. Megváltozott az egész életem, minden sokkal egysze-
rűbb lett, és elviselhetőbbé váltak az élet nehézségei, amióta találkoztam 
veled. Pedig nehézségek akadnak bőven, a mai napig is, de mintha egyre 
erősebb lennék ezeket elfogadni és megélni.

És ezt neked köszönhetem! Amikor először találkoztunk, rabul ejtetted 
a szívem és az elmém. Behódoltak és megadták magukat annak a végtelen 
odaadásnak és tudásnak, amit közvetítettél feléjük, a legnagyobb szeretet-
tel, Krsna és Śrīla Prabhupāda szolgálatában. Így én sem tehettem mást, 
mint meghódoltam. És azóta is lesem minden mozdulatodat, követem 
tetteidet, és imádkozom érted, amikor elfáradsz. Közben várom a kegyet, 
amire bár érdemtelen vagyok, de mivel rendületlenül árasztod minden 
elesett lélek felé, így jut nekem is bőven belőle.

Egy napfényes vasárnap volt, amikor az akkori pécsi központba, a Krsna 
Udvarba hívott meg egy vasárnapi programra az egyik kedves tanítványod, 
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Innentől kezdve lesz nehéz leírnom, amit akkor éreztem, de megpróbá-
lom, hogy kifejezessem hálámat.

Ahogy ott álltál, gyönyörűen ragyogtál mint mindig. Ámulattal néztem 
ahogy a virágfüzért akasztod a bhakták nyakába. Olyan hangulat kerí-
tett hatalmába, amilyet eddig még soha nem éreztem. Azt éreztem, hogy 
indokolatlan kegyedből haza érkeztünk a lelki világba, és te vártál minket, 
hogy megmutasd nekünk régelfeledett valódi otthonunkat. Annyira erős 
volt ez az érzés, hogy már elkezdtem körbe nézni, hátha meglátom Śrīla 
Prabhhupádát is. Ahogy teltek a napok ez a hangulat egyre csak fokozó-
dott, mert minden valóban így történt, ahogyan meditáltam rajta. Meg-
mutattad nekünk Vrndāvanát, az Úr Krsna örök kedvteléseinek helyszínét. 
Elvittél minket a szent Govardhana hegyhez, ami az Úr Krsna legdrágább 
lakhelye. Emlékszem, hogy ott is megajándékoztál minket egy nagyon 
különleges lelki élménnyel. Leültettél minket tízóraizni, és azt mondtad, 
hogy a tehénpásztor fiúk minden nap itt esznek ezen a helyen. Nagyon 
eksztatikus élmény volt. Jó volt azon meditálni, hogy aprakat szinten ők 
is ott vannak, és együtt ehetünk velük. Gyönyörű élmény volt. Nagyon 
nehéz megfogalmaznom, hogy mit is éreztem.

Pár nappal később leutaztunk Māyāpurba. Ott is minden veled töltött 
pillanat nagy eksztázist jelentett számunkra. Számomra a legkedvesebb 
élmény az volt, amikor mentünk át hajóval Māyāpurból Navadvīpába. 
Nagyon közel ültem hozzád. Ez magában azt az érzést kölcsönözte, hogy 
elértem az élet tökéletességét. Mikor azt hittem, hogy ennél jobb már 
nem lehet, akkor te rátettél még egy nagy lapáttal. Ugyanis egyszer csak 
elkérted a nyakamba lévő chadaromat, bele mártottad a vízbe, hogy hozzá 
Juss a szent Gangesz vizéhez. Miután locsoltál magadra a vízből, utána 
gyönyörű lótusz kezeiddel a bhaktákra is locsoltál Gangesz vizet. Ezután 
vissza akasztottad a nyakamba a chadart. Azóta áldom a csónak tervezőjét, 
hogy ilyen magasra tervezte a csónak peremét, és ily módon lehetőségem 
volt téged szolgáni. Számomra ez már tényleg mindent felül múlt. Egy 
időben ott lehettem veled és a bhaktákkal a Gangeszen. Erre már tényleg 
nincsenek szavak. De az összes élmény közül az a legcsodálatosabb, hogy 
megláttam Śrīla Prabhupādát. Mégpedig az általad kimondott összes szó-
ban és minden cselekedetedben.

Drága Guru Mahārāja, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt 
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tartod nekünk Śrīla Prabhupādát, és hogy rajtad keresztül bármikor tár-
sulhatunk vele.

Köszönöm szépen, hogy eljöttél értünk, és hogy vagy nekünk. Világ 
szerte páratlan a te Śrīla Prabhupádához való hűséged. 

Könyörögve kérlek, hogy légy kegyes hozzám, és áldj meg azzal, hogy 
én is mindig hűséges tudjak maradni Hozzád! 

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!”

Jelentéktelen szolgád, 
Krsna-śarana Dāsa

Krsnāmrta Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādānak! Minden dicsőséget neked!

Nagyon örülök, hogy ismét elérkezett a megjelenési napod, melynek 
alkalmából ilyen módon is dicsőíthetünk téged, összegyűjtve felaján-
lásainkat ebbe a Vyāsa-pūjā könyvbe. Igazán szeretem ezt a különleges 
közösségi hangulatot, amikor a bhaktákkal együtt, elmélyülten tudunk 
meditálni azon, hogy milyen hálásak vagyunk neked mindenért, amit 
értünk és az egész világ jólétéért teszel, és szeretnénk a köszönetünket 
minél szebben kifejezni. Úgy hiszem, ez a meditáció még szorosabbá fűzi 
a közösségünkben a kötelékeket. Szerencsések vagyunk, hogy a hála kife-
jezését, ahogyan a védikus kultúra minden egyéb aspektusát is, példáddal 
tanítod nekünk, így lehetőségünk nyílik nekünk is gyakorolni ezt.

Köszönöm szépen a rengeteg erőfeszítésed, amit azért vállalsz, hogy 
megtanuljunk ebben a személytelenséggel átitatott korszakban is, 
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Szeretném kérni tőled, hogy foglalj le ebben a forradalomban, mert te 
vagy Śrīla Prabhupāda és Śrī Caitanya Mahāprabhu tábornoka itt, aki ezt 
irányítja. A mostani san˙kīrtana fesztiválon idéztem egy verset pontatla-
nul, és láttam, hogy nem tetszett neked a pontatlanság. Most szeretném 
pontosan idézni:

yadi pāpī chādi dharma dūre deśe
yayā mora senapati-bhakta yāibe tathāya

„Ha néhány bűnös ember elmenekül, feladja a vallásos elveket és távoli 
országokba megy, akkor az én senapati bhaktám el fog jönni, hogy odaadja 
nekik a Krsna-tudatot.”

Köszönöm, hogy lefoglalsz engem is ebben a forradalmi mozgalomban 
és megmentettél engem.

Jelentéktelen szolgád, 
Līlā Śuka Dāsa

Lokabandhu Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd alázatos hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādá-
nak! 

 Éppen egy Śrī Lankai hotelben gondolkodok rólad! Ahogy a vendé-
gekkel utazom, szinte minden mondandóm a krisna tudat üzenete köré 
fonódik. Úgy látom érzik, hogy egy rendkívüli megközelítésből tárom 
eléjük ezeknek a régi kultúráknak az értékeit. Olyan mélyrehatóan beszé-
lünk sokszor kifejezetten lelki témákról, amit a kultúrába született helyi 
emberek sem értenek! Pár napja a lankai vendégvezetőnk mondta, hogy 
mivel látja hogy reggelente csinálom a lelkigyakorlataimat, inspirációt 
kapott hozzá ő is! Ezzel hogy van szerencsém sokat utazni ilyen, a spiri-
tualitás otthonának tartott helyeken, látom hogy még ehhez mérten is 
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„Ám az az irodalom, amelyet a határtalan Legfelsőbb Úr neve, híre, formája 
és kedvtelése transzcendentális dicsőségének leírása tölt meg, másféle 
alkotás, tele transzcendentális szavakkal, melyek forradalmat hoznak 
a világ félrevezetett civilizációjának istentelen életébe. Az ilyen transz-
cendentális irodalmat, még ha tökéletlen alkotás is, a megtisztult, valóban 
őszinte emberek hallgatják, éneklik és elfogadják.”

Ez a forradalmi mozgalom megmentett engem is. Nagyon hálás vagyok 
érte, mert csak raboskodtam az anyagi energia börtönében. Teljesen félre 
voltam vezetve, de amikor találkoztam Śrīla Prabhupāda könyveivel a Pécsi 
Megyei Könyvtárban, teljesen megváltozott az életem. Forradalmi válto-
zást tapasztaltam belül. Próbáltam kideríteni, hogy ki vitte oda a köny-
veket, de sajnos nem tudtam. Amit azonban biztosan tudok, hogy aki 
odavitte, a te utasításodra vitte oda. Te szervezted meg itt Magyarországon 
a könyvosztást és minden mást, ami ehhez kapcsolódott. 

Amikor elkezdtem gyakorolni a Krsna-tudatot: vegetáriánus lettem, 
olvastam Śrīla Prabhupāda könyveit, és lecseréltem a régi barátaimat 
Krsna bhaktáira. Kívülről még nem látszott, de belül hatalmas változást 
éltem át. Emlékszem arra, hogy amikor először személyesen beszél-
gettünk 1993-ban egy pécsi Művelődési Házban, akkor megkérdezted 
tőlem, hogy miért nem dhótiban járok egyetemre. Járjak dhótiban! Ekkor 
éreztem, hogy a forradalom folytatódik és intenzívebb lesz. Ami eddig 
belül volt, ki kell mutatni kívülre is. Ez volt az első utasítás, amit kaptam 
tőled. Nem volt könnyű megcsinálni. Az elmém komolyan hullámzott. 
Mit fognak szólni az egyetemen? Mit fognak szólni a szüleim? Mit fog 
szólni a többi egyetemista? Rávettem magam, és bementem az első nap 
az egyetemre dhótiban. Feltűnést keltettem. Elég sokan mondhatták 
Krsna nevét aznap az egyetemen, hogy mennyire voltak pozitívak azt 
nem tudom, de hogy emlékeztek Krsnára az biztos. Az elmém sok min-
dent bevetített, hogy mi fog történni velem, ha megjelenek dhótiban, 
de egyáltalán nem úgy történt. Tapasztaltam belső elégedettséget és 
félelemnélküliséget, ami a te kegyed volt, és erősítette bennem a for-
radalmi hangulatot.

A forradalom tart a mai napig. Próbálom hallani a transzcendentális 
hangvibrációt, ami Śrīla Prabhupādatól és tőled származik, és ez folya-
matosan táplálja bennem ezt a forradalmat.
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emberhez méltóan és szolgai hangulatban viselkedni és megérthessük, 
hogy az életünknek egyetlen céljává azt kell szívből kitűznünk, hogy bár-
hogyan is, de lehetőségünk legyen odaadó szolgálatot végezni Krsnának. 

A személyes példád nélkül a legtöbben képtelenek lennénk erre, mert 
annyira befedődött az eredeti természetünk. De igazán szerencsések 
vagyunk, hogy megadatott számunkra a lehetőség, hogy találkozhattunk 
veled, hálás vagyok minden egyes pillanatért, amit a társaságodban tölt-
hetek, minden tanításodért, gondoskodó figyelmességedért, azért, hogy 
a legmagasabb sztenderdek szerinti példával jársz előttünk, és megmuta-
tod milyen igényesnek és tudatosnak lenni az életünk minden területén. 

Nem csak a lelki életre, hanem az életre tanítasz, sőt mit több, az örök 
életre nyílik lehetőségünk, ha hűen és kitartóan tudjuk követni az utasításaid. 
Ezek olyan kincsek, amit nem lehet eléggé meghálálni, főleg én, a magam 
elesett helyzetében nem tudom ezt kellőképpen megtenni. De ígérem, hogy 
próbálkozni fogok, mert őszintén hiszem, hogy nincs értelme semmi más 
célt kitűzni, mint, hogy elégedetté tudjunk téged tenni a szolgálatainkkal.

Szeretném megköszönni, hogy ebben a csodálatos vaisnava közösség-
ben élhetek, itt Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga otthonában, olyan 
emelkedett személyek társaságában, akik ismerik, valamint követik az 
általad lefektetett irányelveket és mindig inspirálnak arra, hogy a helyes 
úton haladjak tovább. Ez egy olyan menedék, ami a szeretetedből épült 
és az által tud fennmaradni is.

Köszönöm, hogy a tanítványod lehetek!

Jelentéktelen szolgád,
Krsnāmrta Devī Dāsī

Krsnānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances to the dust of your lotus feet. All 
glories to Your Divine Grace! All glories to Śrīla Prabhupāda!
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„Ám az az irodalom, amelyet a határtalan Legfelsőbb Úr neve, híre, formája 
és kedvtelése transzcendentális dicsőségének leírása tölt meg, másféle 
alkotás, tele transzcendentális szavakkal, melyek forradalmat hoznak 
a világ félrevezetett civilizációjának istentelen életébe. Az ilyen transz-
cendentális irodalmat, még ha tökéletlen alkotás is, a megtisztult, valóban 
őszinte emberek hallgatják, éneklik és elfogadják.”

Ez a forradalmi mozgalom megmentett engem is. Nagyon hálás vagyok 
érte, mert csak raboskodtam az anyagi energia börtönében. Teljesen félre 
voltam vezetve, de amikor találkoztam Śrīla Prabhupāda könyveivel a Pécsi 
Megyei Könyvtárban, teljesen megváltozott az életem. Forradalmi válto-
zást tapasztaltam belül. Próbáltam kideríteni, hogy ki vitte oda a köny-
veket, de sajnos nem tudtam. Amit azonban biztosan tudok, hogy aki 
odavitte, a te utasításodra vitte oda. Te szervezted meg itt Magyarországon 
a könyvosztást és minden mást, ami ehhez kapcsolódott. 

Amikor elkezdtem gyakorolni a Krsna-tudatot: vegetáriánus lettem, 
olvastam Śrīla Prabhupāda könyveit, és lecseréltem a régi barátaimat 
Krsna bhaktáira. Kívülről még nem látszott, de belül hatalmas változást 
éltem át. Emlékszem arra, hogy amikor először személyesen beszél-
gettünk 1993-ban egy pécsi Művelődési Házban, akkor megkérdezted 
tőlem, hogy miért nem dhótiban járok egyetemre. Járjak dhótiban! Ekkor 
éreztem, hogy a forradalom folytatódik és intenzívebb lesz. Ami eddig 
belül volt, ki kell mutatni kívülre is. Ez volt az első utasítás, amit kaptam 
tőled. Nem volt könnyű megcsinálni. Az elmém komolyan hullámzott. 
Mit fognak szólni az egyetemen? Mit fognak szólni a szüleim? Mit fog 
szólni a többi egyetemista? Rávettem magam, és bementem az első nap 
az egyetemre dhótiban. Feltűnést keltettem. Elég sokan mondhatták 
Krsna nevét aznap az egyetemen, hogy mennyire voltak pozitívak azt 
nem tudom, de hogy emlékeztek Krsnára az biztos. Az elmém sok min-
dent bevetített, hogy mi fog történni velem, ha megjelenek dhótiban, 
de egyáltalán nem úgy történt. Tapasztaltam belső elégedettséget és 
félelemnélküliséget, ami a te kegyed volt, és erősítette bennem a for-
radalmi hangulatot.

A forradalom tart a mai napig. Próbálom hallani a transzcendentális 
hangvibrációt, ami Śrīla Prabhupādatól és tőled származik, és ez folya-
matosan táplálja bennem ezt a forradalmat.
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emberhez méltóan és szolgai hangulatban viselkedni és megérthessük, 
hogy az életünknek egyetlen céljává azt kell szívből kitűznünk, hogy bár-
hogyan is, de lehetőségünk legyen odaadó szolgálatot végezni Krsnának. 

A személyes példád nélkül a legtöbben képtelenek lennénk erre, mert 
annyira befedődött az eredeti természetünk. De igazán szerencsések 
vagyunk, hogy megadatott számunkra a lehetőség, hogy találkozhattunk 
veled, hálás vagyok minden egyes pillanatért, amit a társaságodban tölt-
hetek, minden tanításodért, gondoskodó figyelmességedért, azért, hogy 
a legmagasabb sztenderdek szerinti példával jársz előttünk, és megmuta-
tod milyen igényesnek és tudatosnak lenni az életünk minden területén. 

Nem csak a lelki életre, hanem az életre tanítasz, sőt mit több, az örök 
életre nyílik lehetőségünk, ha hűen és kitartóan tudjuk követni az utasításaid. 
Ezek olyan kincsek, amit nem lehet eléggé meghálálni, főleg én, a magam 
elesett helyzetében nem tudom ezt kellőképpen megtenni. De ígérem, hogy 
próbálkozni fogok, mert őszintén hiszem, hogy nincs értelme semmi más 
célt kitűzni, mint, hogy elégedetté tudjunk téged tenni a szolgálatainkkal.

Szeretném megköszönni, hogy ebben a csodálatos vaisnava közösség-
ben élhetek, itt Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga otthonában, olyan 
emelkedett személyek társaságában, akik ismerik, valamint követik az 
általad lefektetett irányelveket és mindig inspirálnak arra, hogy a helyes 
úton haladjak tovább. Ez egy olyan menedék, ami a szeretetedből épült 
és az által tud fennmaradni is.

Köszönöm, hogy a tanítványod lehetek!

Jelentéktelen szolgád,
Krsnāmrta Devī Dāsī

Krsnānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances to the dust of your lotus feet. All 
glories to Your Divine Grace! All glories to Śrīla Prabhupāda!
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Congratulations with all-auspicious day of your merciful appearance!
You mentioned once an analogy of meeting guru with child’s recogniz-

ing his mother. The child stops crying only when his mother – not any 
other woman – takes him on her lap. 

My meeting with Your Divine Grace was not of this kind, but none-
theless I’d stopped crying as well. I can’t say I’d recognized you, but the 
wonder was (and remains) the penetration of your words especially deep 
into my heart. 

This wonder may result – I hope – in another one: my impure heart may 
eventually be cleansed. That is why carrying the burden of descended old age, 
I beg Śrī Krsna for blessing to be able to always hear your divine instructions.

Thank you, Guru Mahārāja!

Your ever-grateful servant,
Krsnānanda Dāsa
Moscow

Kundalatā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget áldásos megjelenési napodnak!

Szeretném megköszönni, amiért annyi aggodalom és fejfájás mellett, 
amit egy tanítvány tud okozni a lelki tanítómesterének, de még mindig 
kitartasz mellettünk, és tökéletes példát mutatsz számomra, az élet szá-
mos területén.

A képlet egyszerű, csak követni kell téged, az utasításaidat, a példádat, és 
ehhez a legjobb helyen vagyok, a legcsodálatosabb bhaktákkal, a tökéletes 
példáddal és utasításaiddal, és Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, az univerzum 
Urának és Úrnőjének lótuszlába menedékében.

Remélem soha nem felejtem el, hogy ez a legfontosabb az életemben, 
guru, Krsna és a bhakták.
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lehetőségem adódik arra, hogy személyesen szolgálhatlak, minden egyes 
percét a szívembe vésem és minden nektár cseppjét kiélvezem. Mikor 
Szombathelyen töltöttél majdnem 1 hetet, öröm volt téged szolgálni, picit 
közvetlenebb kapcsolatba kerülni személyeddel. Hatalmas lelki töltést 
csorgattál minden egyes porcikámba. Felfogatatlan érzés, hogy Krsna 
tiszta bhaktáját szolgálhatom.

Köszönöm szépen.

Szolgád,
Līlāmrta Devī Dāsī

Līlā Śuka Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Lótuszlábaidnál. Minden dicsőséget 
neked isteni megjelenésed napján! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādá-
nak!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale 
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Március 15-én írom neked ezt a felajánlást, ami a magyar forradalom és 
szabadságharc napja. Arra emlékezem ma, hogy a Krsna-tudat Nemzetközi 
Szervezete egy forradalmi mozgalom, amely arra hivatott, hogy kimentse 
a feltételekhez kötött lelkeket máyá fogságából. Śrīla Prabhupāda gyakran 
idézte az alábbi verset a Śrīmad-Bhāgavatamból 1.5.11.:

tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo  
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api 
nāmāny anantasya yaśo ‘n˙kitāni yat  
śrnvanti gāyanti grnanti sādhavah
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this or those. They bring us closer to the reality of the spiritual world, 
and that’s how it should be.

And the second thing I want to off er you is my insistence. The insist-
ence to analyse and understand what that „hard work to be in Krsna 
consciousness” includes and to work hard accordingly. The insistence 
to be in the Movement no matter what mistakes, off ences, fails, fears, 
I face at the very beginning of my way to Krsna. The insistence to make 
‚idam krishnaya idam na mama’ the motto of my devotional service. And 
finally, the insistence to struggle with my mind still attached to material 
desires and life…

Wholeheartedly I bow to Krsna, imploring that tension of thread 
between you and your disciples and followers with which you are pull-
ing and leading us to the Supreme Personality of Godhead would never 
be weakening. 

I ask Him that he would never let my hand to slip off  from it, and every 
day I ask Rādhā-Śyāma for intelligence to use all provided opportunities 
in a proper way.

Your servant,
Bhaktin Leonova Alena

Līlāmrta Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Köszönöm szépen indokolatlan kegyedet, hogy tanitványod lehetek, 
és így nekem is lehetőségem van szorosabban Krsna családjához tartozni. 
Ha a személyed – mely oly csodálatosan transzcendentális – nem lenne, 
esélyt sem kapnék arra , hogy nyomorúságos helyzetemből kiszabaduljak. 
Kapaszkodok szavaidba, hallok tőled, látom én is az utat, amit mutatsz, 
egyenesen a cél felé, Golokára, ami számomra oly távoli még. Mikor 
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Végtelen szerencsémet neked, és Śrīla Prabhupādának köszönhetem, 
és ez sokszor segít, ha a fiatalabb bhaktáknak a hűségről, elkötelezettség-
ről, meghódolásról kell kézzel fogható példát hozni. Tökéletes példa vagy 
számunkra, kedves Guru Mahārāja, köszönöm szépen.

Szeretnék nem hálátlan tanítvány lenni, és visszafizetni mindent, amit 
tőled kaptam, kapok, és persze Śrīla Prabhupāda felé is már örök adós 
lettem, és ez igazából egy jó érzés. 

Minden dicsőséget neked!

Jelentéktelen szolgád, 
Kundalatā Devī Dāsī

Kundavālī Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhuadának! Minden dicsőséget neked, ki a tiszta istenszeretet meg-
testesülése vagy!

Belső ragyogó lelki erőd és Krsna iránti makulátlan szereteted sugárzik 
belőled, szinte tapintható. Szavaid a tökéletes igazságot közvetítik, mely 
oly tisztítóan hat az elmére. Amikor énekelsz, a szíved eléri a legfelsőbb 
lakhelyet és viszi magával a miénket. Tekinteted mindent átható és fel-
foghatatlan mélységekbe vezet. 

Ez a ragyogó, lelki potencia hitelessé tesz mások számára is, emberek 
ezreit vonzva újfent a lelki irányba. Amióta elkezdted online prédiká-
lásodat egyre több vendég érkezik Krsna-völgybe, mert inspirálttá vált 
közelebbről megismerni azt a világot, mely a te erőfeszítésed eredmé-
nye. Voltak, akik kifejezetten könyvet vásárolni, jöttek hozzánk, mert 
felkeltette az érdeklődésüket az üzeneteid. De ha valaki nem csak ezért 
jött, legtöbbször így is kiderül, hogy ismernek téged és nagy elismerés-
sel beszélnek rólad. Ez lelki forradalom! Egy nagy lélek, nagy hatása az 
emberiségre! És ilyenkor olyan boldogságot és büszkeséget érzek, amikor 
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this or those. They bring us closer to the reality of the spiritual world, 
and that’s how it should be.

And the second thing I want to off er you is my insistence. The insist-
ence to analyse and understand what that „hard work to be in Krsna 
consciousness” includes and to work hard accordingly. The insistence 
to be in the Movement no matter what mistakes, off ences, fails, fears, 
I face at the very beginning of my way to Krsna. The insistence to make 
‚idam krishnaya idam na mama’ the motto of my devotional service. And 
finally, the insistence to struggle with my mind still attached to material 
desires and life…

Wholeheartedly I bow to Krsna, imploring that tension of thread 
between you and your disciples and followers with which you are pull-
ing and leading us to the Supreme Personality of Godhead would never 
be weakening. 

I ask Him that he would never let my hand to slip off  from it, and every 
day I ask Rādhā-Śyāma for intelligence to use all provided opportunities 
in a proper way.

Your servant,
Bhaktin Leonova Alena

Līlāmrta Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Köszönöm szépen indokolatlan kegyedet, hogy tanitványod lehetek, 
és így nekem is lehetőségem van szorosabban Krsna családjához tartozni. 
Ha a személyed – mely oly csodálatosan transzcendentális – nem lenne, 
esélyt sem kapnék arra , hogy nyomorúságos helyzetemből kiszabaduljak. 
Kapaszkodok szavaidba, hallok tőled, látom én is az utat, amit mutatsz, 
egyenesen a cél felé, Golokára, ami számomra oly távoli még. Mikor 
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Végtelen szerencsémet neked, és Śrīla Prabhupādának köszönhetem, 
és ez sokszor segít, ha a fiatalabb bhaktáknak a hűségről, elkötelezettség-
ről, meghódolásról kell kézzel fogható példát hozni. Tökéletes példa vagy 
számunkra, kedves Guru Mahārāja, köszönöm szépen.

Szeretnék nem hálátlan tanítvány lenni, és visszafizetni mindent, amit 
tőled kaptam, kapok, és persze Śrīla Prabhupāda felé is már örök adós 
lettem, és ez igazából egy jó érzés. 

Minden dicsőséget neked!

Jelentéktelen szolgád, 
Kundalatā Devī Dāsī

Kundavālī Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhuadának! Minden dicsőséget neked, ki a tiszta istenszeretet meg-
testesülése vagy!

Belső ragyogó lelki erőd és Krsna iránti makulátlan szereteted sugárzik 
belőled, szinte tapintható. Szavaid a tökéletes igazságot közvetítik, mely 
oly tisztítóan hat az elmére. Amikor énekelsz, a szíved eléri a legfelsőbb 
lakhelyet és viszi magával a miénket. Tekinteted mindent átható és fel-
foghatatlan mélységekbe vezet. 

Ez a ragyogó, lelki potencia hitelessé tesz mások számára is, emberek 
ezreit vonzva újfent a lelki irányba. Amióta elkezdted online prédiká-
lásodat egyre több vendég érkezik Krsna-völgybe, mert inspirálttá vált 
közelebbről megismerni azt a világot, mely a te erőfeszítésed eredmé-
nye. Voltak, akik kifejezetten könyvet vásárolni, jöttek hozzánk, mert 
felkeltette az érdeklődésüket az üzeneteid. De ha valaki nem csak ezért 
jött, legtöbbször így is kiderül, hogy ismernek téged és nagy elismerés-
sel beszélnek rólad. Ez lelki forradalom! Egy nagy lélek, nagy hatása az 
emberiségre! És ilyenkor olyan boldogságot és büszkeséget érzek, amikor 
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azt látom, hogy széles körben elfogadnak és dicsőítenek téged, a mi szí-
vünkben őrzött jóakarónkat. 

Csak ilyen tiszta lélek, képes akkora türelemre, mely ennyi tanítványhoz 
szükséges. Szeretném megköszönni, a velem való törődésedet. Amióta 
rábeszéltek arra, hogy tanácsadó legyek másképp látom a kapcsolatokat. 
Még mélyebben rájön az ember, mennyi érzékenység, nyitottság, idő és 
önzetlenség kell a kapcsolatok fenntartásához és ápolásához, viszonzás 
elvárása nélkül. De ahogy Nirañjana Mahārāja is mondta, ez gurunak 
és Krsnának végzett szolgálat és a feléjük való szeretet és odaadás fogja 
meghatározni a motivációt. Tehát ha ennyi tanítvány őszinte jóakarója 
tudsz lenni, az a legmélyebb és legtisztább szeretet tükre, melyet Śrīla 
Prabhupāda és Krsna iránt érzel. 

Bár nem túl sokat beszéltünk egymással és kevés levélváltásunk volt 
eddig, mégis határtalan figyelmet és szeretet kapok tőled. Ez a szeretet 
és figyelmesség Śrīla Prabhupādának végzett mély odaadásodból ered. 
Nagyon köszönöm a töretlen bizalmadat felém, pedig te jobban ismered 
minden gyengeségemet, mint én magam. Belegondolva saját szívem álla-
potára, nem lenne remény arra, hogy abban is kifejlődjön, akár csak egy 
kis valódi szeretet, de Gurudevám és a te kegyedből érdemtelen áldásban 
részesülhetek. Ezért szüntelenül könyörgöm, bár ne lennék hálátlan, így 
elnyerve menedéketeket, mely Krsna szívéhez vezet.

Szolgád, 
Kundavālī Devī Dāsī

Kusumāñjalī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kérlek, fogadd el az elkövetkezendő pár sort, amivel próbálok neked 
örömet okozni és a hálámat kifejezni. Kérlek, nézd el a hibáimat, az írás 
nem az erősségem és nagyon nehéz leírni a gondolataimat.
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off ering to a spiritual master, and it was a real challenge. I wrote down 
many possible variants, but I crossed out almost all of them. Then I asked 
other devotees what disciples usually write in their messages. “Anything”, 
– they answered, – “what is in their hearts”. And finally, I went to the 
library at NVD to read some examples. I had read not so many off er-
ings of people unknown to me, less than dozen, when suddenly I found 
myself… crying.

Two things came into my mind: firstly, how dear you are to your dis-
ciples, how grateful they are for revealing Krsna consciousness to them, 
what important and integral role you play in their lives. And secondly, 
I’m just standing in front of the enormous ocean and by stupidity scare to 
close my eyes to my material life and selfish desires, to take a step in and 
to fl ing myself into it, although some drops from waves beating against 
the shore mercifully reach my head and I feel with my extending hand 
how gentle and warm the water is.

A word „off ering” comes from a verb „off er”, and for a day of your 
Vyāsa-pūjā I want to off er two things. The first one is my gratitude. The 
gratitude for your preaching. It is oriented towards all people in our world. 
To this or that extent it reaches people’s hearts, and the more seriously 
a person becomes interested in Krsna consciousness and follows you, the 
stronger your preaching becomes towards him or her. And this preaching 
is not only theoretical, but quite practical. New Vraja-dhāma, the abode 
of Rādhā-Śyāma, and establishing Varnasrama there is a such impos-
ing project. A numerous Prabhupāda’s instructions are concentrated at 
this truly holy place. Thank you for permission and opportunity to live 
there, at least, for some time. It was honor and luck for me. After only 3 
months I will not be able to lead my life as I did it before and I’m grate-
ful for this as well. Furthermore, I wish to express my sincere gratitude 
for your deep knowledge of the Vedic literature and writing activity on 
this basis. I’ve never met a person who doesn’t like your books. Due to 
detailed descriptions you bring readers to incredible beauty of Krsna’s 
pastimes: it is traced starting from cover and layout to used words and 
selected quotes. And one more thing is high standards. For some people 
they seem to be overwhelming, but we have to understand that Krsna is 
a sublime personality, and it is impossible to approach Him neglecting 
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sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh śrī-caranāravindam 

A lelki tanítómestert úgy kell tisztelni, mint a Legfelsőbb Urat, mert ő az 
Úr legbensőségesebb szolgája. 

Ahogyan Krsnának is próbáljuk a legtisztább imádatot felajánlani, úgy 
a tanítványnak is a kötelessége, hogy ugyanezt tegye a lelki tanítómesterrel 
szemben. Te mindig nagyon türelmesen bánsz velünk, mint lelki apukánk 
bátorítasz mindenkit és segíted ügyetlen lépéseinket, amiket a lelki gya-
korlataink során teszünk. Ahogyan te követed Śrīla Prabhupādát, saját 
példáddal tanítod nekünk, hogyan kell követnie a tanítványnak a lelki 
tanítómesterét. Sajnos a szívemben lévő tisztátalanságok miatt, nem 
tudlak mindig megfelelően követni, megadni neked mindent, ami téged 
megillet. Most keresem magamban, hogy mit is ajánlhatnék neked. Amit 
találok őszinte, bár hibákkal teli próbálkozásaim, amiket lelki életem 
göröngyös útján teszek.

Kérlek, fogadd el őszinte törekvéseimet és tarts mindig lótuszlábaid 
szolgálatában!

Minden dicsőséget csodálatos személyednek!

Szolgád, 
Lāvanya-keli Devī Dāsī

Bhaktin Leonova Alena
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda!

Hard work! „Krsna consciousness is hard work”, – I got this phrase 
every time when I got a chance to have your darshan. This is my first 
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Köszönöm kedves Guru Mahārāja, hogy a kegyedből egyre szebb és 
mélyebb szolgálatokat végezhetek. Köszönöm, hogy itt élhetek Śrī Śrī 
Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga rezidenciájában és a bhakták társaságában 
lehetek folyamatosan. Néha képesek vagyunk elfelejteni, hogy milyen 
szerencsés helyzetben vagyunk, és mennyire nem értékeljük ezt a kincset. 
És főleg szeretném kiemelni a társulás lehetőségét a bhaktákkal és a szen-
tekkel. Ennél intenzívebb és jobb lehetőség nem is lehetne számomra, 
hogy egyszer majd Krsna tudatossá válljak.

Pujariként nagyon sok mindent tanultam eddig. Ezek a sztender-
dek, amikkel megalapoztad a mūrti imádatot itt Gaura-Nitāinál és 
Rādhe-Śyāmánál is, lehetőséget adnak arra, hogy nagyon eltudjunk 
merülni a személyes gondoskodásban, és hogy ki tudjunk építeni kap-
csolatot a mūrtikkal. Minél többet hallunk Róluk, minél többet szolgáljuk 
Őket, annál jobban megismerhetjük Őket és annál közelebb kerülhetünk 
Hozzájuk. Köszönöm, hogy a kegyedből ezt megtapasztalhatom. 

Guru Mahārāja, nagyon hálás vagyok a sok sok csodálatos könyvnek, 
amit eddig megírtál, és buzgón várom az újabb és újabb műveidet. Nekem 
olyan, mintha a könyveiddel építenél nekünk egy hidat, amivel elérhet-
jük Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara lótuszlábait és a gopīk szolgálatát. Egyre 
mohóbb a vágyam, hogy halljak tőled, vagy a közeledben lehessek. Ezért 
amikor távol vagy, akkor a könyveidbe kapaszkodok, hallgatom a leckéid, 
podcastjeid vagy a kīrtanákat, hogy minél közelebb tudjam magam hozzád. 
Persze a buta elmém szokott lázadozni, hogy māyazni jobb lesz nekem, 
de szerencsére mindig jön valami, például valami szolgálat, ami meg-
ment és helyes útra tereli az elmém. Tudom, ha szépen követlek, akkor 
a buta elme meg tanul okosnak lenni, és akkor már hallgathatok rá. És 
tényleg Guru Mahārāja, te mindent adsz nekünk, mindent elénk raktál, 
semmi csapdát, semmi akadályt nem állítottál fel. Tudom, hogy rengeteg 
ostobaságot csinálok, de remélem, egy napon megtanullak megfelelően 
szolgálni és remélem nem okozok neked több csalódást. 

Guru Mahārāja, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy egy kis apróságot 
megemlítsek neked. Nagyon örülök, hogy így beindult a prédikálásod az 
interneten. A magyar videóidat mindig megosztom, apukám mindegyi-
ket megnézi és várom, hogy végre valami elkezdődjön nála is valami. Ha 
sikerül, az biztos a te érdemed lesz! 

Köszönök mindent Guru Mahārāja, a hálámat nem tudom több sorban 
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sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh śrī-caranāravindam 

A lelki tanítómestert úgy kell tisztelni, mint a Legfelsőbb Urat, mert ő az 
Úr legbensőségesebb szolgája. 

Ahogyan Krsnának is próbáljuk a legtisztább imádatot felajánlani, úgy 
a tanítványnak is a kötelessége, hogy ugyanezt tegye a lelki tanítómesterrel 
szemben. Te mindig nagyon türelmesen bánsz velünk, mint lelki apukánk 
bátorítasz mindenkit és segíted ügyetlen lépéseinket, amiket a lelki gya-
korlataink során teszünk. Ahogyan te követed Śrīla Prabhupādát, saját 
példáddal tanítod nekünk, hogyan kell követnie a tanítványnak a lelki 
tanítómesterét. Sajnos a szívemben lévő tisztátalanságok miatt, nem 
tudlak mindig megfelelően követni, megadni neked mindent, ami téged 
megillet. Most keresem magamban, hogy mit is ajánlhatnék neked. Amit 
találok őszinte, bár hibákkal teli próbálkozásaim, amiket lelki életem 
göröngyös útján teszek.

Kérlek, fogadd el őszinte törekvéseimet és tarts mindig lótuszlábaid 
szolgálatában!

Minden dicsőséget csodálatos személyednek!

Szolgád, 
Lāvanya-keli Devī Dāsī

Bhaktin Leonova Alena
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda!

Hard work! „Krsna consciousness is hard work”, – I got this phrase 
every time when I got a chance to have your darshan. This is my first 
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Köszönöm kedves Guru Mahārāja, hogy a kegyedből egyre szebb és 
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Guru Mahārāja, nagyon hálás vagyok a sok sok csodálatos könyvnek, 
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amikor távol vagy, akkor a könyveidbe kapaszkodok, hallgatom a leckéid, 
podcastjeid vagy a kīrtanákat, hogy minél közelebb tudjam magam hozzád. 
Persze a buta elmém szokott lázadozni, hogy māyazni jobb lesz nekem, 
de szerencsére mindig jön valami, például valami szolgálat, ami meg-
ment és helyes útra tereli az elmém. Tudom, ha szépen követlek, akkor 
a buta elme meg tanul okosnak lenni, és akkor már hallgathatok rá. És 
tényleg Guru Mahārāja, te mindent adsz nekünk, mindent elénk raktál, 
semmi csapdát, semmi akadályt nem állítottál fel. Tudom, hogy rengeteg 
ostobaságot csinálok, de remélem, egy napon megtanullak megfelelően 
szolgálni és remélem nem okozok neked több csalódást. 

Guru Mahārāja, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy egy kis apróságot 
megemlítsek neked. Nagyon örülök, hogy így beindult a prédikálásod az 
interneten. A magyar videóidat mindig megosztom, apukám mindegyi-
ket megnézi és várom, hogy végre valami elkezdődjön nála is valami. Ha 
sikerül, az biztos a te érdemed lesz! 

Köszönök mindent Guru Mahārāja, a hálámat nem tudom több sorban 
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kifejezni, viszont szeretnék mindent megtenni, hogy azt a kegy áradatot, 
amit rám zúdítasz, hadd tudjam arra használni, hogy a hálámat tettekkel 
tudjam kifejezni számodra és így boldognak és elégedettnek lássalak. Ezen 
fogok munkálkodni nap, mint nap, ezen akarok dolgozni örökre!

Szolgád, 
Kusumāñjalī Devī Dāsī

Laksmana Dāsa
Kedves Gurumaharáj!

Hódolatom ajánlom lótuszlábaid porában! Minden dicsőséget neked, Śrīla 
Prabhupādának és az Úr Caitanya Sankirtan mozgalmának! 

Köszönöm, hogy időről-időre megkaphatom a lehetőséget a szemé-
lyes szolgálatodra. Tudom, hogy nem minden bhaktának adatik meg ez 
a lehetőség. Ezekért az alkalmakért különösen hálás vagyok, hatalmas 
kegy ez részedről. 

Az egyik ilyen alkalommal eléggé zaklatott elmével érkeztem hozzád. 
Ahogy elkezdtem a masszázst megérkezett Ādi-guru prabhu és olvasni 
kezdte a Prema-bhakti Candrikát. Először csupán azt hallottam, hogy 
olvassa a szöveget, de sok nem jutott el hozzám belőle a fejembe kavargó 
gondolatok miatt. Egy kis idő múlva elkezdtem jobban figyelni, bár sze-
gényes angol tudásom miatt még mindig nem értettem a teljes szöve-
get, csupán részleteket. Ez egyáltalán nem zavart, igyekeztem minél több 
ismerős szót és részletet felfedezni benne. Nagyon szép kiejtéssel olvasott, 
öröm volt hallgatni. Mire a füzet végére ért eltelt egy óra és a masszázs is 
véget ért. Ahogy pakoltam arra lettem figyelmes, hogy az elmém teljesen 
elcsendesedett, kisimult. Eltűnt az a nagy háborgás a fejemből, mintha 
a tavaszi friss szél elfújta volna. Még a hazafele tartó úton is a hatása alatt 
voltam, sőt még napokkal később is. Csodás élmény volt.

Így visszagondolva arra az egy órára a következő vers jut eszembe 
a Caitanya-Cartāmritából:
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sādhu-san˙ga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravana
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana

Az odaadó szolgálatnak ez az öt ága a legkiválóbb valamennyi közül. Rúpa 
Gosvāmī kijelenti, hogy ez az öt gyakorlat teljes felsőbbrendűséget élvez. 
Ha még egy rövid időre is, de bepillantást kaphattam ennek az öt elemnek 
a csodás hatásáról. Vajon a tiszta bhakták, milyen leírhatatlan örömet 
és elégedettséget tapasztalnak, ha az odaadó szolgálatról beszélgetnek? 
Milyen végtelenül mélységes ez a téma? 

Mindezt végig gondolva a szeretet és a hála érzései öntik el szívem és 
az elmém. Köszönöm neked és Śrīla Prabhupādának, hogy ezt a tudást 
elérhetővé tetted számomra és mindenki más számár is, aki a krisna-tudat 
felé fordul. 

am˙śo bhagavato ’smy aham˙ sadā dāso ’smi sarvathā
tat-krpāpeksako nityam˙ tat-prestha-sāt karomi svam

„A legfelsőbb Úr szerves része vagyok és mindig, minden tekintetben az 
örök szolgája. Minthogy mindig kegyében és kedvességégben remény-
kedem, felajánlom magama a legkedvesebb szolgájának, a lelki tanító-
mesteremnek.”

Jelentéktelen szolgád: 
Laksmana Dāsa

Lāvanya-keli Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Egy év elteltével keresem a szavakat, amelyekkel a legmegfelelőbben 
dicsőíthetnélek, mit is ajánlhatnék fel neked, e kedvező nap alkalmából? 
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azt látom, hogy széles körben elfogadnak és dicsőítenek téged, a mi szí-
vünkben őrzött jóakarónkat. 

Csak ilyen tiszta lélek, képes akkora türelemre, mely ennyi tanítványhoz 
szükséges. Szeretném megköszönni, a velem való törődésedet. Amióta 
rábeszéltek arra, hogy tanácsadó legyek másképp látom a kapcsolatokat. 
Még mélyebben rájön az ember, mennyi érzékenység, nyitottság, idő és 
önzetlenség kell a kapcsolatok fenntartásához és ápolásához, viszonzás 
elvárása nélkül. De ahogy Nirañjana Mahārāja is mondta, ez gurunak 
és Krsnának végzett szolgálat és a feléjük való szeretet és odaadás fogja 
meghatározni a motivációt. Tehát ha ennyi tanítvány őszinte jóakarója 
tudsz lenni, az a legmélyebb és legtisztább szeretet tükre, melyet Śrīla 
Prabhupāda és Krsna iránt érzel. 

Bár nem túl sokat beszéltünk egymással és kevés levélváltásunk volt 
eddig, mégis határtalan figyelmet és szeretet kapok tőled. Ez a szeretet 
és figyelmesség Śrīla Prabhupādának végzett mély odaadásodból ered. 
Nagyon köszönöm a töretlen bizalmadat felém, pedig te jobban ismered 
minden gyengeségemet, mint én magam. Belegondolva saját szívem álla-
potára, nem lenne remény arra, hogy abban is kifejlődjön, akár csak egy 
kis valódi szeretet, de Gurudevám és a te kegyedből érdemtelen áldásban 
részesülhetek. Ezért szüntelenül könyörgöm, bár ne lennék hálátlan, így 
elnyerve menedéketeket, mely Krsna szívéhez vezet.

Szolgád, 
Kundavālī Devī Dāsī

Kusumāñjalī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kérlek, fogadd el az elkövetkezendő pár sort, amivel próbálok neked 
örömet okozni és a hálámat kifejezni. Kérlek, nézd el a hibáimat, az írás 
nem az erősségem és nagyon nehéz leírni a gondolataimat.
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off ering to a spiritual master, and it was a real challenge. I wrote down 
many possible variants, but I crossed out almost all of them. Then I asked 
other devotees what disciples usually write in their messages. “Anything”, 
– they answered, – “what is in their hearts”. And finally, I went to the 
library at NVD to read some examples. I had read not so many off er-
ings of people unknown to me, less than dozen, when suddenly I found 
myself… crying.

Two things came into my mind: firstly, how dear you are to your dis-
ciples, how grateful they are for revealing Krsna consciousness to them, 
what important and integral role you play in their lives. And secondly, 
I’m just standing in front of the enormous ocean and by stupidity scare to 
close my eyes to my material life and selfish desires, to take a step in and 
to fl ing myself into it, although some drops from waves beating against 
the shore mercifully reach my head and I feel with my extending hand 
how gentle and warm the water is.

A word „off ering” comes from a verb „off er”, and for a day of your 
Vyāsa-pūjā I want to off er two things. The first one is my gratitude. The 
gratitude for your preaching. It is oriented towards all people in our world. 
To this or that extent it reaches people’s hearts, and the more seriously 
a person becomes interested in Krsna consciousness and follows you, the 
stronger your preaching becomes towards him or her. And this preaching 
is not only theoretical, but quite practical. New Vraja-dhāma, the abode 
of Rādhā-Śyāma, and establishing Varnasrama there is a such impos-
ing project. A numerous Prabhupāda’s instructions are concentrated at 
this truly holy place. Thank you for permission and opportunity to live 
there, at least, for some time. It was honor and luck for me. After only 3 
months I will not be able to lead my life as I did it before and I’m grate-
ful for this as well. Furthermore, I wish to express my sincere gratitude 
for your deep knowledge of the Vedic literature and writing activity on 
this basis. I’ve never met a person who doesn’t like your books. Due to 
detailed descriptions you bring readers to incredible beauty of Krsna’s 
pastimes: it is traced starting from cover and layout to used words and 
selected quotes. And one more thing is high standards. For some people 
they seem to be overwhelming, but we have to understand that Krsna is 
a sublime personality, and it is impossible to approach Him neglecting 
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sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh śrī-caranāravindam 

A lelki tanítómestert úgy kell tisztelni, mint a Legfelsőbb Urat, mert ő az 
Úr legbensőségesebb szolgája. 

Ahogyan Krsnának is próbáljuk a legtisztább imádatot felajánlani, úgy 
a tanítványnak is a kötelessége, hogy ugyanezt tegye a lelki tanítómesterrel 
szemben. Te mindig nagyon türelmesen bánsz velünk, mint lelki apukánk 
bátorítasz mindenkit és segíted ügyetlen lépéseinket, amiket a lelki gya-
korlataink során teszünk. Ahogyan te követed Śrīla Prabhupādát, saját 
példáddal tanítod nekünk, hogyan kell követnie a tanítványnak a lelki 
tanítómesterét. Sajnos a szívemben lévő tisztátalanságok miatt, nem 
tudlak mindig megfelelően követni, megadni neked mindent, ami téged 
megillet. Most keresem magamban, hogy mit is ajánlhatnék neked. Amit 
találok őszinte, bár hibákkal teli próbálkozásaim, amiket lelki életem 
göröngyös útján teszek.

Kérlek, fogadd el őszinte törekvéseimet és tarts mindig lótuszlábaid 
szolgálatában!

Minden dicsőséget csodálatos személyednek!

Szolgád, 
Lāvanya-keli Devī Dāsī

Bhaktin Leonova Alena
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All 
glories to Śrīla Prabhupāda!

Hard work! „Krsna consciousness is hard work”, – I got this phrase 
every time when I got a chance to have your darshan. This is my first 
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Köszönöm kedves Guru Mahārāja, hogy a kegyedből egyre szebb és 
mélyebb szolgálatokat végezhetek. Köszönöm, hogy itt élhetek Śrī Śrī 
Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga rezidenciájában és a bhakták társaságában 
lehetek folyamatosan. Néha képesek vagyunk elfelejteni, hogy milyen 
szerencsés helyzetben vagyunk, és mennyire nem értékeljük ezt a kincset. 
És főleg szeretném kiemelni a társulás lehetőségét a bhaktákkal és a szen-
tekkel. Ennél intenzívebb és jobb lehetőség nem is lehetne számomra, 
hogy egyszer majd Krsna tudatossá válljak.

Pujariként nagyon sok mindent tanultam eddig. Ezek a sztender-
dek, amikkel megalapoztad a mūrti imádatot itt Gaura-Nitāinál és 
Rādhe-Śyāmánál is, lehetőséget adnak arra, hogy nagyon eltudjunk 
merülni a személyes gondoskodásban, és hogy ki tudjunk építeni kap-
csolatot a mūrtikkal. Minél többet hallunk Róluk, minél többet szolgáljuk 
Őket, annál jobban megismerhetjük Őket és annál közelebb kerülhetünk 
Hozzájuk. Köszönöm, hogy a kegyedből ezt megtapasztalhatom. 

Guru Mahārāja, nagyon hálás vagyok a sok sok csodálatos könyvnek, 
amit eddig megírtál, és buzgón várom az újabb és újabb műveidet. Nekem 
olyan, mintha a könyveiddel építenél nekünk egy hidat, amivel elérhet-
jük Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara lótuszlábait és a gopīk szolgálatát. Egyre 
mohóbb a vágyam, hogy halljak tőled, vagy a közeledben lehessek. Ezért 
amikor távol vagy, akkor a könyveidbe kapaszkodok, hallgatom a leckéid, 
podcastjeid vagy a kīrtanákat, hogy minél közelebb tudjam magam hozzád. 
Persze a buta elmém szokott lázadozni, hogy māyazni jobb lesz nekem, 
de szerencsére mindig jön valami, például valami szolgálat, ami meg-
ment és helyes útra tereli az elmém. Tudom, ha szépen követlek, akkor 
a buta elme meg tanul okosnak lenni, és akkor már hallgathatok rá. És 
tényleg Guru Mahārāja, te mindent adsz nekünk, mindent elénk raktál, 
semmi csapdát, semmi akadályt nem állítottál fel. Tudom, hogy rengeteg 
ostobaságot csinálok, de remélem, egy napon megtanullak megfelelően 
szolgálni és remélem nem okozok neked több csalódást. 

Guru Mahārāja, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy egy kis apróságot 
megemlítsek neked. Nagyon örülök, hogy így beindult a prédikálásod az 
interneten. A magyar videóidat mindig megosztom, apukám mindegyi-
ket megnézi és várom, hogy végre valami elkezdődjön nála is valami. Ha 
sikerül, az biztos a te érdemed lesz! 

Köszönök mindent Guru Mahārāja, a hálámat nem tudom több sorban 
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azt látom, hogy széles körben elfogadnak és dicsőítenek téged, a mi szí-
vünkben őrzött jóakarónkat. 

Csak ilyen tiszta lélek, képes akkora türelemre, mely ennyi tanítványhoz 
szükséges. Szeretném megköszönni, a velem való törődésedet. Amióta 
rábeszéltek arra, hogy tanácsadó legyek másképp látom a kapcsolatokat. 
Még mélyebben rájön az ember, mennyi érzékenység, nyitottság, idő és 
önzetlenség kell a kapcsolatok fenntartásához és ápolásához, viszonzás 
elvárása nélkül. De ahogy Nirañjana Mahārāja is mondta, ez gurunak 
és Krsnának végzett szolgálat és a feléjük való szeretet és odaadás fogja 
meghatározni a motivációt. Tehát ha ennyi tanítvány őszinte jóakarója 
tudsz lenni, az a legmélyebb és legtisztább szeretet tükre, melyet Śrīla 
Prabhupāda és Krsna iránt érzel. 

Bár nem túl sokat beszéltünk egymással és kevés levélváltásunk volt 
eddig, mégis határtalan figyelmet és szeretet kapok tőled. Ez a szeretet 
és figyelmesség Śrīla Prabhupādának végzett mély odaadásodból ered. 
Nagyon köszönöm a töretlen bizalmadat felém, pedig te jobban ismered 
minden gyengeségemet, mint én magam. Belegondolva saját szívem álla-
potára, nem lenne remény arra, hogy abban is kifejlődjön, akár csak egy 
kis valódi szeretet, de Gurudevám és a te kegyedből érdemtelen áldásban 
részesülhetek. Ezért szüntelenül könyörgöm, bár ne lennék hálátlan, így 
elnyerve menedéketeket, mely Krsna szívéhez vezet.

Szolgád, 
Kundavālī Devī Dāsī

Kusumāñjalī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kérlek, fogadd el az elkövetkezendő pár sort, amivel próbálok neked 
örömet okozni és a hálámat kifejezni. Kérlek, nézd el a hibáimat, az írás 
nem az erősségem és nagyon nehéz leírni a gondolataimat.
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off ering to a spiritual master, and it was a real challenge. I wrote down 
many possible variants, but I crossed out almost all of them. Then I asked 
other devotees what disciples usually write in their messages. “Anything”, 
– they answered, – “what is in their hearts”. And finally, I went to the 
library at NVD to read some examples. I had read not so many off er-
ings of people unknown to me, less than dozen, when suddenly I found 
myself… crying.

Two things came into my mind: firstly, how dear you are to your dis-
ciples, how grateful they are for revealing Krsna consciousness to them, 
what important and integral role you play in their lives. And secondly, 
I’m just standing in front of the enormous ocean and by stupidity scare to 
close my eyes to my material life and selfish desires, to take a step in and 
to fl ing myself into it, although some drops from waves beating against 
the shore mercifully reach my head and I feel with my extending hand 
how gentle and warm the water is.

A word „off ering” comes from a verb „off er”, and for a day of your 
Vyāsa-pūjā I want to off er two things. The first one is my gratitude. The 
gratitude for your preaching. It is oriented towards all people in our world. 
To this or that extent it reaches people’s hearts, and the more seriously 
a person becomes interested in Krsna consciousness and follows you, the 
stronger your preaching becomes towards him or her. And this preaching 
is not only theoretical, but quite practical. New Vraja-dhāma, the abode 
of Rādhā-Śyāma, and establishing Varnasrama there is a such impos-
ing project. A numerous Prabhupāda’s instructions are concentrated at 
this truly holy place. Thank you for permission and opportunity to live 
there, at least, for some time. It was honor and luck for me. After only 3 
months I will not be able to lead my life as I did it before and I’m grate-
ful for this as well. Furthermore, I wish to express my sincere gratitude 
for your deep knowledge of the Vedic literature and writing activity on 
this basis. I’ve never met a person who doesn’t like your books. Due to 
detailed descriptions you bring readers to incredible beauty of Krsna’s 
pastimes: it is traced starting from cover and layout to used words and 
selected quotes. And one more thing is high standards. For some people 
they seem to be overwhelming, but we have to understand that Krsna is 
a sublime personality, and it is impossible to approach Him neglecting 
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Congratulations with all-auspicious day of your merciful appearance!
You mentioned once an analogy of meeting guru with child’s recogniz-

ing his mother. The child stops crying only when his mother – not any 
other woman – takes him on her lap. 

My meeting with Your Divine Grace was not of this kind, but none-
theless I’d stopped crying as well. I can’t say I’d recognized you, but the 
wonder was (and remains) the penetration of your words especially deep 
into my heart. 

This wonder may result – I hope – in another one: my impure heart may 
eventually be cleansed. That is why carrying the burden of descended old age, 
I beg Śrī Krsna for blessing to be able to always hear your divine instructions.

Thank you, Guru Mahārāja!

Your ever-grateful servant,
Krsnānanda Dāsa
Moscow

Kundalatā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget áldásos megjelenési napodnak!

Szeretném megköszönni, amiért annyi aggodalom és fejfájás mellett, 
amit egy tanítvány tud okozni a lelki tanítómesterének, de még mindig 
kitartasz mellettünk, és tökéletes példát mutatsz számomra, az élet szá-
mos területén.

A képlet egyszerű, csak követni kell téged, az utasításaidat, a példádat, és 
ehhez a legjobb helyen vagyok, a legcsodálatosabb bhaktákkal, a tökéletes 
példáddal és utasításaiddal, és Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, az univerzum 
Urának és Úrnőjének lótuszlába menedékében.

Remélem soha nem felejtem el, hogy ez a legfontosabb az életemben, 
guru, Krsna és a bhakták.
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lehetőségem adódik arra, hogy személyesen szolgálhatlak, minden egyes 
percét a szívembe vésem és minden nektár cseppjét kiélvezem. Mikor 
Szombathelyen töltöttél majdnem 1 hetet, öröm volt téged szolgálni, picit 
közvetlenebb kapcsolatba kerülni személyeddel. Hatalmas lelki töltést 
csorgattál minden egyes porcikámba. Felfogatatlan érzés, hogy Krsna 
tiszta bhaktáját szolgálhatom.

Köszönöm szépen.

Szolgád,
Līlāmrta Devī Dāsī

Līlā Śuka Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Lótuszlábaidnál. Minden dicsőséget 
neked isteni megjelenésed napján! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādá-
nak!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale 
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Március 15-én írom neked ezt a felajánlást, ami a magyar forradalom és 
szabadságharc napja. Arra emlékezem ma, hogy a Krsna-tudat Nemzetközi 
Szervezete egy forradalmi mozgalom, amely arra hivatott, hogy kimentse 
a feltételekhez kötött lelkeket máyá fogságából. Śrīla Prabhupāda gyakran 
idézte az alábbi verset a Śrīmad-Bhāgavatamból 1.5.11.:

tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo  
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api 
nāmāny anantasya yaśo ‘n˙kitāni yat  
śrnvanti gāyanti grnanti sādhavah
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this or those. They bring us closer to the reality of the spiritual world, 
and that’s how it should be.

And the second thing I want to off er you is my insistence. The insist-
ence to analyse and understand what that „hard work to be in Krsna 
consciousness” includes and to work hard accordingly. The insistence 
to be in the Movement no matter what mistakes, off ences, fails, fears, 
I face at the very beginning of my way to Krsna. The insistence to make 
‚idam krishnaya idam na mama’ the motto of my devotional service. And 
finally, the insistence to struggle with my mind still attached to material 
desires and life…

Wholeheartedly I bow to Krsna, imploring that tension of thread 
between you and your disciples and followers with which you are pull-
ing and leading us to the Supreme Personality of Godhead would never 
be weakening. 

I ask Him that he would never let my hand to slip off  from it, and every 
day I ask Rādhā-Śyāma for intelligence to use all provided opportunities 
in a proper way.

Your servant,
Bhaktin Leonova Alena

Līlāmrta Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Köszönöm szépen indokolatlan kegyedet, hogy tanitványod lehetek, 
és így nekem is lehetőségem van szorosabban Krsna családjához tartozni. 
Ha a személyed – mely oly csodálatosan transzcendentális – nem lenne, 
esélyt sem kapnék arra , hogy nyomorúságos helyzetemből kiszabaduljak. 
Kapaszkodok szavaidba, hallok tőled, látom én is az utat, amit mutatsz, 
egyenesen a cél felé, Golokára, ami számomra oly távoli még. Mikor 
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Végtelen szerencsémet neked, és Śrīla Prabhupādának köszönhetem, 
és ez sokszor segít, ha a fiatalabb bhaktáknak a hűségről, elkötelezettség-
ről, meghódolásról kell kézzel fogható példát hozni. Tökéletes példa vagy 
számunkra, kedves Guru Mahārāja, köszönöm szépen.

Szeretnék nem hálátlan tanítvány lenni, és visszafizetni mindent, amit 
tőled kaptam, kapok, és persze Śrīla Prabhupāda felé is már örök adós 
lettem, és ez igazából egy jó érzés. 

Minden dicsőséget neked!

Jelentéktelen szolgád, 
Kundalatā Devī Dāsī

Kundavālī Devī Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhuadának! Minden dicsőséget neked, ki a tiszta istenszeretet meg-
testesülése vagy!

Belső ragyogó lelki erőd és Krsna iránti makulátlan szereteted sugárzik 
belőled, szinte tapintható. Szavaid a tökéletes igazságot közvetítik, mely 
oly tisztítóan hat az elmére. Amikor énekelsz, a szíved eléri a legfelsőbb 
lakhelyet és viszi magával a miénket. Tekinteted mindent átható és fel-
foghatatlan mélységekbe vezet. 

Ez a ragyogó, lelki potencia hitelessé tesz mások számára is, emberek 
ezreit vonzva újfent a lelki irányba. Amióta elkezdted online prédiká-
lásodat egyre több vendég érkezik Krsna-völgybe, mert inspirálttá vált 
közelebbről megismerni azt a világot, mely a te erőfeszítésed eredmé-
nye. Voltak, akik kifejezetten könyvet vásárolni, jöttek hozzánk, mert 
felkeltette az érdeklődésüket az üzeneteid. De ha valaki nem csak ezért 
jött, legtöbbször így is kiderül, hogy ismernek téged és nagy elismerés-
sel beszélnek rólad. Ez lelki forradalom! Egy nagy lélek, nagy hatása az 
emberiségre! És ilyenkor olyan boldogságot és büszkeséget érzek, amikor 
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Congratulations with all-auspicious day of your merciful appearance!
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ing his mother. The child stops crying only when his mother – not any 
other woman – takes him on her lap. 

My meeting with Your Divine Grace was not of this kind, but none-
theless I’d stopped crying as well. I can’t say I’d recognized you, but the 
wonder was (and remains) the penetration of your words especially deep 
into my heart. 

This wonder may result – I hope – in another one: my impure heart may 
eventually be cleansed. That is why carrying the burden of descended old age, 
I beg Śrī Krsna for blessing to be able to always hear your divine instructions.

Thank you, Guru Mahārāja!

Your ever-grateful servant,
Krsnānanda Dāsa
Moscow

Kundalatā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!
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nye. Voltak, akik kifejezetten könyvet vásárolni, jöttek hozzánk, mert 
felkeltette az érdeklődésüket az üzeneteid. De ha valaki nem csak ezért 
jött, legtöbbször így is kiderül, hogy ismernek téged és nagy elismerés-
sel beszélnek rólad. Ez lelki forradalom! Egy nagy lélek, nagy hatása az 
emberiségre! És ilyenkor olyan boldogságot és büszkeséget érzek, amikor 
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tartod nekünk Śrīla Prabhupādát, és hogy rajtad keresztül bármikor tár-
sulhatunk vele.

Köszönöm szépen, hogy eljöttél értünk, és hogy vagy nekünk. Világ 
szerte páratlan a te Śrīla Prabhupádához való hűséged. 

Könyörögve kérlek, hogy légy kegyes hozzám, és áldj meg azzal, hogy 
én is mindig hűséges tudjak maradni Hozzád! 

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!”

Jelentéktelen szolgád, 
Krsna-śarana Dāsa

Krsnāmrta Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādānak! Minden dicsőséget neked!

Nagyon örülök, hogy ismét elérkezett a megjelenési napod, melynek 
alkalmából ilyen módon is dicsőíthetünk téged, összegyűjtve felaján-
lásainkat ebbe a Vyāsa-pūjā könyvbe. Igazán szeretem ezt a különleges 
közösségi hangulatot, amikor a bhaktákkal együtt, elmélyülten tudunk 
meditálni azon, hogy milyen hálásak vagyunk neked mindenért, amit 
értünk és az egész világ jólétéért teszel, és szeretnénk a köszönetünket 
minél szebben kifejezni. Úgy hiszem, ez a meditáció még szorosabbá fűzi 
a közösségünkben a kötelékeket. Szerencsések vagyunk, hogy a hála kife-
jezését, ahogyan a védikus kultúra minden egyéb aspektusát is, példáddal 
tanítod nekünk, így lehetőségünk nyílik nekünk is gyakorolni ezt.

Köszönöm szépen a rengeteg erőfeszítésed, amit azért vállalsz, hogy 
megtanuljunk ebben a személytelenséggel átitatott korszakban is, 
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Szeretném kérni tőled, hogy foglalj le ebben a forradalomban, mert te 
vagy Śrīla Prabhupāda és Śrī Caitanya Mahāprabhu tábornoka itt, aki ezt 
irányítja. A mostani san˙kīrtana fesztiválon idéztem egy verset pontatla-
nul, és láttam, hogy nem tetszett neked a pontatlanság. Most szeretném 
pontosan idézni:

yadi pāpī chādi dharma dūre deśe
yayā mora senapati-bhakta yāibe tathāya

„Ha néhány bűnös ember elmenekül, feladja a vallásos elveket és távoli 
országokba megy, akkor az én senapati bhaktám el fog jönni, hogy odaadja 
nekik a Krsna-tudatot.”

Köszönöm, hogy lefoglalsz engem is ebben a forradalmi mozgalomban 
és megmentettél engem.

Jelentéktelen szolgád, 
Līlā Śuka Dāsa

Lokabandhu Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd alázatos hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādá-
nak! 

 Éppen egy Śrī Lankai hotelben gondolkodok rólad! Ahogy a vendé-
gekkel utazom, szinte minden mondandóm a krisna tudat üzenete köré 
fonódik. Úgy látom érzik, hogy egy rendkívüli megközelítésből tárom 
eléjük ezeknek a régi kultúráknak az értékeit. Olyan mélyrehatóan beszé-
lünk sokszor kifejezetten lelki témákról, amit a kultúrába született helyi 
emberek sem értenek! Pár napja a lankai vendégvezetőnk mondta, hogy 
mivel látja hogy reggelente csinálom a lelkigyakorlataimat, inspirációt 
kapott hozzá ő is! Ezzel hogy van szerencsém sokat utazni ilyen, a spiri-
tualitás otthonának tartott helyeken, látom hogy még ehhez mérten is 
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„Ám az az irodalom, amelyet a határtalan Legfelsőbb Úr neve, híre, formája 
és kedvtelése transzcendentális dicsőségének leírása tölt meg, másféle 
alkotás, tele transzcendentális szavakkal, melyek forradalmat hoznak 
a világ félrevezetett civilizációjának istentelen életébe. Az ilyen transz-
cendentális irodalmat, még ha tökéletlen alkotás is, a megtisztult, valóban 
őszinte emberek hallgatják, éneklik és elfogadják.”

Ez a forradalmi mozgalom megmentett engem is. Nagyon hálás vagyok 
érte, mert csak raboskodtam az anyagi energia börtönében. Teljesen félre 
voltam vezetve, de amikor találkoztam Śrīla Prabhupāda könyveivel a Pécsi 
Megyei Könyvtárban, teljesen megváltozott az életem. Forradalmi válto-
zást tapasztaltam belül. Próbáltam kideríteni, hogy ki vitte oda a köny-
veket, de sajnos nem tudtam. Amit azonban biztosan tudok, hogy aki 
odavitte, a te utasításodra vitte oda. Te szervezted meg itt Magyarországon 
a könyvosztást és minden mást, ami ehhez kapcsolódott. 

Amikor elkezdtem gyakorolni a Krsna-tudatot: vegetáriánus lettem, 
olvastam Śrīla Prabhupāda könyveit, és lecseréltem a régi barátaimat 
Krsna bhaktáira. Kívülről még nem látszott, de belül hatalmas változást 
éltem át. Emlékszem arra, hogy amikor először személyesen beszél-
gettünk 1993-ban egy pécsi Művelődési Házban, akkor megkérdezted 
tőlem, hogy miért nem dhótiban járok egyetemre. Járjak dhótiban! Ekkor 
éreztem, hogy a forradalom folytatódik és intenzívebb lesz. Ami eddig 
belül volt, ki kell mutatni kívülre is. Ez volt az első utasítás, amit kaptam 
tőled. Nem volt könnyű megcsinálni. Az elmém komolyan hullámzott. 
Mit fognak szólni az egyetemen? Mit fognak szólni a szüleim? Mit fog 
szólni a többi egyetemista? Rávettem magam, és bementem az első nap 
az egyetemre dhótiban. Feltűnést keltettem. Elég sokan mondhatták 
Krsna nevét aznap az egyetemen, hogy mennyire voltak pozitívak azt 
nem tudom, de hogy emlékeztek Krsnára az biztos. Az elmém sok min-
dent bevetített, hogy mi fog történni velem, ha megjelenek dhótiban, 
de egyáltalán nem úgy történt. Tapasztaltam belső elégedettséget és 
félelemnélküliséget, ami a te kegyed volt, és erősítette bennem a for-
radalmi hangulatot.

A forradalom tart a mai napig. Próbálom hallani a transzcendentális 
hangvibrációt, ami Śrīla Prabhupādatól és tőled származik, és ez folya-
matosan táplálja bennem ezt a forradalmat.
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emberhez méltóan és szolgai hangulatban viselkedni és megérthessük, 
hogy az életünknek egyetlen céljává azt kell szívből kitűznünk, hogy bár-
hogyan is, de lehetőségünk legyen odaadó szolgálatot végezni Krsnának. 

A személyes példád nélkül a legtöbben képtelenek lennénk erre, mert 
annyira befedődött az eredeti természetünk. De igazán szerencsések 
vagyunk, hogy megadatott számunkra a lehetőség, hogy találkozhattunk 
veled, hálás vagyok minden egyes pillanatért, amit a társaságodban tölt-
hetek, minden tanításodért, gondoskodó figyelmességedért, azért, hogy 
a legmagasabb sztenderdek szerinti példával jársz előttünk, és megmuta-
tod milyen igényesnek és tudatosnak lenni az életünk minden területén. 

Nem csak a lelki életre, hanem az életre tanítasz, sőt mit több, az örök 
életre nyílik lehetőségünk, ha hűen és kitartóan tudjuk követni az utasításaid. 
Ezek olyan kincsek, amit nem lehet eléggé meghálálni, főleg én, a magam 
elesett helyzetében nem tudom ezt kellőképpen megtenni. De ígérem, hogy 
próbálkozni fogok, mert őszintén hiszem, hogy nincs értelme semmi más 
célt kitűzni, mint, hogy elégedetté tudjunk téged tenni a szolgálatainkkal.

Szeretném megköszönni, hogy ebben a csodálatos vaisnava közösség-
ben élhetek, itt Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga otthonában, olyan 
emelkedett személyek társaságában, akik ismerik, valamint követik az 
általad lefektetett irányelveket és mindig inspirálnak arra, hogy a helyes 
úton haladjak tovább. Ez egy olyan menedék, ami a szeretetedből épült 
és az által tud fennmaradni is.

Köszönöm, hogy a tanítványod lehetek!

Jelentéktelen szolgád,
Krsnāmrta Devī Dāsī

Krsnānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances to the dust of your lotus feet. All 
glories to Your Divine Grace! All glories to Śrīla Prabhupāda!
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tartod nekünk Śrīla Prabhupādát, és hogy rajtad keresztül bármikor tár-
sulhatunk vele.

Köszönöm szépen, hogy eljöttél értünk, és hogy vagy nekünk. Világ 
szerte páratlan a te Śrīla Prabhupádához való hűséged. 

Könyörögve kérlek, hogy légy kegyes hozzám, és áldj meg azzal, hogy 
én is mindig hűséges tudjak maradni Hozzád! 

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!”

Jelentéktelen szolgád, 
Krsna-śarana Dāsa

Krsnāmrta Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādānak! Minden dicsőséget neked!

Nagyon örülök, hogy ismét elérkezett a megjelenési napod, melynek 
alkalmából ilyen módon is dicsőíthetünk téged, összegyűjtve felaján-
lásainkat ebbe a Vyāsa-pūjā könyvbe. Igazán szeretem ezt a különleges 
közösségi hangulatot, amikor a bhaktákkal együtt, elmélyülten tudunk 
meditálni azon, hogy milyen hálásak vagyunk neked mindenért, amit 
értünk és az egész világ jólétéért teszel, és szeretnénk a köszönetünket 
minél szebben kifejezni. Úgy hiszem, ez a meditáció még szorosabbá fűzi 
a közösségünkben a kötelékeket. Szerencsések vagyunk, hogy a hála kife-
jezését, ahogyan a védikus kultúra minden egyéb aspektusát is, példáddal 
tanítod nekünk, így lehetőségünk nyílik nekünk is gyakorolni ezt.

Köszönöm szépen a rengeteg erőfeszítésed, amit azért vállalsz, hogy 
megtanuljunk ebben a személytelenséggel átitatott korszakban is, 
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Szeretném kérni tőled, hogy foglalj le ebben a forradalomban, mert te 
vagy Śrīla Prabhupāda és Śrī Caitanya Mahāprabhu tábornoka itt, aki ezt 
irányítja. A mostani san˙kīrtana fesztiválon idéztem egy verset pontatla-
nul, és láttam, hogy nem tetszett neked a pontatlanság. Most szeretném 
pontosan idézni:

yadi pāpī chādi dharma dūre deśe
yayā mora senapati-bhakta yāibe tathāya

„Ha néhány bűnös ember elmenekül, feladja a vallásos elveket és távoli 
országokba megy, akkor az én senapati bhaktám el fog jönni, hogy odaadja 
nekik a Krsna-tudatot.”

Köszönöm, hogy lefoglalsz engem is ebben a forradalmi mozgalomban 
és megmentettél engem.

Jelentéktelen szolgád, 
Līlā Śuka Dāsa

Lokabandhu Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd alázatos hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādá-
nak! 

 Éppen egy Śrī Lankai hotelben gondolkodok rólad! Ahogy a vendé-
gekkel utazom, szinte minden mondandóm a krisna tudat üzenete köré 
fonódik. Úgy látom érzik, hogy egy rendkívüli megközelítésből tárom 
eléjük ezeknek a régi kultúráknak az értékeit. Olyan mélyrehatóan beszé-
lünk sokszor kifejezetten lelki témákról, amit a kultúrába született helyi 
emberek sem értenek! Pár napja a lankai vendégvezetőnk mondta, hogy 
mivel látja hogy reggelente csinálom a lelkigyakorlataimat, inspirációt 
kapott hozzá ő is! Ezzel hogy van szerencsém sokat utazni ilyen, a spiri-
tualitás otthonának tartott helyeken, látom hogy még ehhez mérten is 
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különleges amit kaptam. Azt is látom, hogy minden olyan ismeret, és üze-
net, ami lenyűgözi a velünk utazókat, a lelki tanítómestereim ékességei! 

Köszönöm szépen Guru Mahārāja! Bárcsak sokáig velünk maradnál 
még! Kérlek, áldj meg engem, fejlődésre vágyó tanítványodat! 

Szolgád,
Lokabandhu Dāsa

Lolāksī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked megjelenési napod alkalmából!

Ahogy visszagondolok az elmúlt évekre, észrevettem, hogy nem tudom 
szavakba önteni az érzéseimet, amit veled kapcsolatban érzek, mert elakad 
a hangom és elfogynak a gondolataim a meghatódottságtól. Pedig ren-
geteg hála, köszönet, szeretet, tisztelet és alázatos odaadás van bennem 
irántad és Śrīla Prabhupāda, valamint a bhakták iránt, ezért most megpró-
bálom ezt le is írni. Megváltozott az egész életem, minden sokkal egysze-
rűbb lett, és elviselhetőbbé váltak az élet nehézségei, amióta találkoztam 
veled. Pedig nehézségek akadnak bőven, a mai napig is, de mintha egyre 
erősebb lennék ezeket elfogadni és megélni.

És ezt neked köszönhetem! Amikor először találkoztunk, rabul ejtetted 
a szívem és az elmém. Behódoltak és megadták magukat annak a végtelen 
odaadásnak és tudásnak, amit közvetítettél feléjük, a legnagyobb szeretet-
tel, Krsna és Śrīla Prabhupāda szolgálatában. Így én sem tehettem mást, 
mint meghódoltam. És azóta is lesem minden mozdulatodat, követem 
tetteidet, és imádkozom érted, amikor elfáradsz. Közben várom a kegyet, 
amire bár érdemtelen vagyok, de mivel rendületlenül árasztod minden 
elesett lélek felé, így jut nekem is bőven belőle.

Egy napfényes vasárnap volt, amikor az akkori pécsi központba, a Krsna 
Udvarba hívott meg egy vasárnapi programra az egyik kedves tanítványod, 
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Innentől kezdve lesz nehéz leírnom, amit akkor éreztem, de megpróbá-
lom, hogy kifejezessem hálámat.

Ahogy ott álltál, gyönyörűen ragyogtál mint mindig. Ámulattal néztem 
ahogy a virágfüzért akasztod a bhakták nyakába. Olyan hangulat kerí-
tett hatalmába, amilyet eddig még soha nem éreztem. Azt éreztem, hogy 
indokolatlan kegyedből haza érkeztünk a lelki világba, és te vártál minket, 
hogy megmutasd nekünk régelfeledett valódi otthonunkat. Annyira erős 
volt ez az érzés, hogy már elkezdtem körbe nézni, hátha meglátom Śrīla 
Prabhhupádát is. Ahogy teltek a napok ez a hangulat egyre csak fokozó-
dott, mert minden valóban így történt, ahogyan meditáltam rajta. Meg-
mutattad nekünk Vrndāvanát, az Úr Krsna örök kedvteléseinek helyszínét. 
Elvittél minket a szent Govardhana hegyhez, ami az Úr Krsna legdrágább 
lakhelye. Emlékszem, hogy ott is megajándékoztál minket egy nagyon 
különleges lelki élménnyel. Leültettél minket tízóraizni, és azt mondtad, 
hogy a tehénpásztor fiúk minden nap itt esznek ezen a helyen. Nagyon 
eksztatikus élmény volt. Jó volt azon meditálni, hogy aprakat szinten ők 
is ott vannak, és együtt ehetünk velük. Gyönyörű élmény volt. Nagyon 
nehéz megfogalmaznom, hogy mit is éreztem.

Pár nappal később leutaztunk Māyāpurba. Ott is minden veled töltött 
pillanat nagy eksztázist jelentett számunkra. Számomra a legkedvesebb 
élmény az volt, amikor mentünk át hajóval Māyāpurból Navadvīpába. 
Nagyon közel ültem hozzád. Ez magában azt az érzést kölcsönözte, hogy 
elértem az élet tökéletességét. Mikor azt hittem, hogy ennél jobb már 
nem lehet, akkor te rátettél még egy nagy lapáttal. Ugyanis egyszer csak 
elkérted a nyakamba lévő chadaromat, bele mártottad a vízbe, hogy hozzá 
Juss a szent Gangesz vizéhez. Miután locsoltál magadra a vízből, utána 
gyönyörű lótusz kezeiddel a bhaktákra is locsoltál Gangesz vizet. Ezután 
vissza akasztottad a nyakamba a chadart. Azóta áldom a csónak tervezőjét, 
hogy ilyen magasra tervezte a csónak peremét, és ily módon lehetőségem 
volt téged szolgáni. Számomra ez már tényleg mindent felül múlt. Egy 
időben ott lehettem veled és a bhaktákkal a Gangeszen. Erre már tényleg 
nincsenek szavak. De az összes élmény közül az a legcsodálatosabb, hogy 
megláttam Śrīla Prabhupādát. Mégpedig az általad kimondott összes szó-
ban és minden cselekedetedben.

Drága Guru Mahārāja, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt 
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Köszönöm neked a szentek szolgálatát!
Köszönöm neked a szentek társaságát!
Köszönöm neked a gyönyöradó lakhelyet Nava Vraja-dhāmát!
Köszönöm neked szíved megnyilvánulásait, a szent helyeket!
És köszönöm a szívemben a vágyat hogy szerettel szolgáljam Rādhikát 

és Śyāmasundarát Vrajában! 

Esa puspāñjalī! 
Esa puspāñjalī! 
Esa puspāñjalī! 

Szolgád, 
Mathureśvarī Devī Dāsī

Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix
Kedves Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget isteni 
lótuszlábadnak!

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
neki.”

Legkedvezőbb megjelenési napod alkalmából kérlek, fogadd felaján-
lásomat.

śrī-caitanya-padāmbhoja- madhupebhyo namo namah
kathañcid āśrayād yesām˙ śvāpi tad-gandha-bhāg bhavet
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Devī Deva prabhu, akinek a mai napig szintén nagyon hálás vagyok. Annyit 
tudtam, hogy egy nagyrangú személy fog előadást tartani, és lehet majd 
kérdezni is tőle. Az előadásra már nem igazán emlékszem, csak az érzésre, 
amit keltettél bennem. Akkor és ott tudtam meg tőled, hogy nem csak 
egyszer élünk és nem ez a test vagyunk. Isten örök szolgái vagyunk, aki 
kék és mindenkit vonzó, és visszavár minket eredeti otthonunkba, a lelki 
világba. És hogy ezt a tudást a drága Śrīla Prabhupāda hozta el a nyugati 
világba, mert erről nekünk is tudnunk kell! Óriási felismerés volt ez szá-
momra, mintha egész addigi életemben erre vártam volna, hogy ezeket 
valaki végre elmondja nekem. Nem voltam már akkor sem fiatal, így ért-
hető, hogy egyre többet gondoltam az elmúlásra, mi lesz azután, ha nem 
leszünk? Mi értelme van annak, amit addig is teszünk, itt a földi létben? 
Fogja-e valaki követni a tetteinket? Ezekre korábban nem kaptam választ, 
és sok más kérdésemre sem.

De akkor, ott, mindenre választ adtál nekem, ittam a szavaidat, majd az 
évek múltán, ahogy fejlődtem a lelki életben, elfogadtál tanítványodnak 
is, amiért nagyon, de nagyon hálás vagyok, és mindig azon meditálok, 
hogyan tudom ezt meghálálni neked? Krsna mindig adja a lehetőségeket, 
csak nyitott szemmel és szívvel kell járni-kelni a nagyvilágban. A szolgálat 
nem csak akkor szolgálat, ha látványos. Én mindig a háttérben voltam, 
ahogy valószínűleg a svarupám is ilyen; talán egy pici kavics lehetek a lelki 
világban, akibe Krsna időnként bele-belerúg futás közben, amíg baráta-
ival, a gopákkal és a tehenekkel játszadozva szalad a rét felé. Aztán rám 
mosolyog, lehajol, felemel, majd jó messze eldob, hogy aztán később újra 
rám találjon valahol.

Én ez a pici kavics szeretnék itt is lenni, és érezni bármikor lótusz lábad 
érintését, amikor felém közelítesz. Hajolj le értem kegyesen, és emelj fel! 
Az sem számít, ha időnként jó messze eldobsz!

Hálás szívvel jelentéktelen szolgád,
Lolāksī Devī Dāsī
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Köszönöm neked a szentek szolgálatát!
Köszönöm neked a szentek társaságát!
Köszönöm neked a gyönyöradó lakhelyet Nava Vraja-dhāmát!
Köszönöm neked szíved megnyilvánulásait, a szent helyeket!
És köszönöm a szívemben a vágyat hogy szerettel szolgáljam Rādhikát 

és Śyāmasundarát Vrajában! 

Esa puspāñjalī! 
Esa puspāñjalī! 
Esa puspāñjalī! 

Szolgád, 
Mathureśvarī Devī Dāsī

Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix
Kedves Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget isteni 
lótuszlábadnak!

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
neki.”

Legkedvezőbb megjelenési napod alkalmából kérlek, fogadd felaján-
lásomat.
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Bhakta Lombeczki Viktor
Keves Śivarāma Swami Maharja!
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Már többször akartam írni neked felajánlást, de olyan elesett vagyok, 
hogy még csak most jutottam el odáig, hogy ezt ténylegesen meg is tegyem. 
Kérlek, fogadd jókívánságaimat Vyāsa-pūjā ünnepséged alkalmából. Sze-
retném megköszönni azt a több évtizede végzett alázatos szolgálatodat 
és tevékenységedet, amellyel ilyen magas szintre emelted a Krsna-tudat 
gyakorlását számos országban és így fejlődhetünk a lelki életben.

Egyszer egy orvos megkérdezte tőlem, hogy hol érzem magam a legjob-
ban. Én gondolkodás nélkül rávágtam, hogy Krsna-völgyben. Krsna-völgy 
bármely pontján állva olyan érzésem van, hogy otthon vagyok. És 
Új-Vraja-dhāma a te kisugárzásod és önzetlen, odaadó szeretetedet 
mutatja Śrīla Prabhupāda felé.

Eddig nem sok alakalom adódott, hogy a közvetlen környezetedben 
legyek, de kivételes személyiségednek köszönhetően minden egyes sze-
mélyes találkozás egy életre szóló élményt jelentett a számomra. Lenyű-
göz, ahogy a sokrétű szolgálatod mellett mégis van energiád figyelmet 
fordítani a bhaktákra. Imádkozom az Úr Krsnához, hogy legyen lehető-
ségem minél több ilyen találkozásra, és ha méltó leszek rá személyesen 
is tanulhassak tőled.

Kedves Mahārāja, jobban tisztellek, mint amennyire ki tudom mutatni.
 

Hálás szolgád:
Bhakta Lombeczki Viktor
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I just want to thank you again and again, from the bottom of my 
heart, for bringing me (back) to Hungary. The receptionist service at the 
Budapest temple is ideal for personal development because one has to 
increase the quality of humbleness in herself to last. 

Due to your inconcievable eff orts the core of the Hungarian yātrā is 
very, very advanced. I am very fortunate that I can be around the devotees 
here and do a bit of service for them sometimes. Thank you very much for 
that. Please note that I have found everything here I may have missed in 
New Zealand, including friends with whom I can practice the six loving 
exchanges: being able to reveal our mind to each other confidentially is 
so important for our wellbeing in Krsna consciousness. 

You are giving yourself to each one of us. Thank you very much for liv-
ing with us at the Budapest temple. It is austere for you but it is my good 
fortune: thus even this nonsense receptionist can sometimes bring you 
a glass of water, incense or something else. Please keep on chastising me. 

May Krsna bless you with everything you want, Guru Mahārāja. 

Your aspiring servant,
Mantramālā Devī Dāsī
Hungary

Mathureśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget SP-nak! 
Minden dicsőséget neked! 

Śrīla Ragunātha Dāsa Gosvāmī egyik csodás verse jár a fejemben. Kicsit 
átköltöm, és virágszirmokra írom a sorait. 

Ezután leborulok puha és kegyes lótuszlábaidhoz, és így imádkozom 
Hozzád:

Köszönöm neked a szent nevet!
Köszönöm neked az isteni mantrát!
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Manodhara Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked, 
minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Idén Rādhāstamīn lesz 20 éve, hogy avatást kaptam tőled. Nem sokkal 
utána írtál egy szívhez szóló levelet, amiben az állt, hogy: „Nagyon örü-
lök, hogy most már te is Śrīla Prabhupāda transzcendentális családjának 
a tagja lettél.” Erre sokat szoktam visszagondolni. Ez egy nagyon külön-
leges kapocs, amit a befedett érzékeimmel fel se tudok igazán fogni. És 
még ennyi év távlatából is csak kapiskálom, hogy mit is jelent ez. De azt 
tudtam, éreztem az első pillanattól, hogy ez életem legmeghatározóbb 
eseménye. Ennyi év távlatából ma is így gondolom. Amire pedig gondolni 
sem merek, mi lett volna ha nem találkozunk ebben az életben. Kedves 
Guru Mahārāja, nagyon hálás vagyok neked, hogy elfogadtál annak idején! 
Remélem egyszer képes leszek ezt ahhoz méltó tettekkel, nagy odaadással, 
semmit vissza nem tartva, viszonozni. Egyelőre gyenge kis törekvéseimet 
mind hiba fedi be. De imádkozom és vágyom arra, hogy ez máshogy legyen!

Köszönök mindent! 

Szolgád,
Manodhara Devī Dāsī

Mantramālā Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to ISKCON’s spiritual masters. All glories to you.

It is my third year in Hungary as a member of ISKCON and it is my 
third Vyāsa-pūjā off ering to you.
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Mādhava-kānta Dāsa
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Boldog 70. születésnapot kívánok. Biztos nem lehet könnyű már ebben 
a korban sok órán át, sok országba utazni és prédikálni. De a tanítvá-
nyaid biztosan nagyon örülnek, hogy találkozhatnak veled Magyarország-
tól távol is. És annak is nagyon örülnek, hogy újabb és újabb könyveket 
írsz. Ezeket személy szerint én is nagyon szeretem, már többet elolvas-
tam. Olyan szépen fogalmazod meg a történeteket, sok szép különleges 
szót használsz. Azért is szeretem a könyveidet mert nagyon szépen írsz 
Krsnáról és Rādhārānīról, na meg Śukáról és Śārīról az imádni való papa-
gájpár kedvteléseiről. Szerintem Krsna és Rādhārānī nagyon szeretnek 
téged mert leírtad az Ő történetüket. Én is szeretnék majd ilyen szépen 
megtanulni írni. 

Azért szeretlek nagyon, mert te is szereted a gyerekeket. Kedves vagy 
hozzájuk. Van amikor szigorú vagy, de tudom, hogy van vicces oldalad is. 
Szerintem nagyon aranyos vagy és nagyon szép a mosolyod is. Nagyon 
jó leckéket szoktál tartani. Ezek van amikor felnőtteknek valók, de én is 
tanultam már belőlük. 

Remélem hogy ha felnőtt leszek még tanulhatok akkor is tőled. Nagyon 
jó, hogy magyarul is hallhatjuk a tanításaidat. Śrīla Prabhupāda biztos, 
hogy most is lát téged és szeretettel gondol rád és tudja, hogy milyen jó 
Mahārāja lett belőled.

Szolgád,
Mādhava-kānta Dāsa 
(9 éves)
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Manodhara Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!
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lök, hogy most már te is Śrīla Prabhupāda transzcendentális családjának 
a tagja lettél.” Erre sokat szoktam visszagondolni. Ez egy nagyon külön-
leges kapocs, amit a befedett érzékeimmel fel se tudok igazán fogni. És 
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mind hiba fedi be. De imádkozom és vágyom arra, hogy ez máshogy legyen!
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glories to ISKCON’s spiritual masters. All glories to you.

It is my third year in Hungary as a member of ISKCON and it is my 
third Vyāsa-pūjā off ering to you.
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Mādhava-kānta Dāsa
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Boldog 70. születésnapot kívánok. Biztos nem lehet könnyű már ebben 
a korban sok órán át, sok országba utazni és prédikálni. De a tanítvá-
nyaid biztosan nagyon örülnek, hogy találkozhatnak veled Magyarország-
tól távol is. És annak is nagyon örülnek, hogy újabb és újabb könyveket 
írsz. Ezeket személy szerint én is nagyon szeretem, már többet elolvas-
tam. Olyan szépen fogalmazod meg a történeteket, sok szép különleges 
szót használsz. Azért is szeretem a könyveidet mert nagyon szépen írsz 
Krsnáról és Rādhārānīról, na meg Śukáról és Śārīról az imádni való papa-
gájpár kedvteléseiről. Szerintem Krsna és Rādhārānī nagyon szeretnek 
téged mert leírtad az Ő történetüket. Én is szeretnék majd ilyen szépen 
megtanulni írni. 

Azért szeretlek nagyon, mert te is szereted a gyerekeket. Kedves vagy 
hozzájuk. Van amikor szigorú vagy, de tudom, hogy van vicces oldalad is. 
Szerintem nagyon aranyos vagy és nagyon szép a mosolyod is. Nagyon 
jó leckéket szoktál tartani. Ezek van amikor felnőtteknek valók, de én is 
tanultam már belőlük. 

Remélem hogy ha felnőtt leszek még tanulhatok akkor is tőled. Nagyon 
jó, hogy magyarul is hallhatjuk a tanításaidat. Śrīla Prabhupāda biztos, 
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Madireksanā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatom, minden dicsőséget neked megjelenésed alkal-
mából!

Nagyon sokat gondolok rád, és a „kertekre” amik hozzád és Rādhā-
Dāmodarához kapcsolódnak. Nyilván egy lelki tanítómesternek egyik sze-
repe az, hogy a tanítvány elméjét, testét és szavait is lefoglalja és magához 
kötözze a szeretetével. Ahogy egyszer már írtad, miközben épp vonatoz-
tam a sankirtan hely felé. 

Szóval rengeteg csodás emlékem van a farmról, amikor például egy-
szer Rādhā-kunda mamival valamiért a tornácodon álltunk hármasban 
és néztük a naplementét. Az ég alja izzott, a felhők pedig viharos kék 
színben játszottak. Azt mondtad ilyen Krsna amikor szenvedélyes. Akkor 
megkérdeztem az egyik viharfelhőre mutatva, hogy olyan színű-e Krsna?! 
Rámutattál egy másikra és azt mondtad: olyan. 

Vagy amikor véletlenül megijeszetettelek mert a teraszon guggoltam, 
és mikor beléptetek a szobába Medhyaval és Śyāma biharival, pont föl-
álltam, de nem tudtam, hogy bent vagytok – épp a növényeket kötöztem 
kint – és nagy mosollyal kikopogtál nekem az ablakon.

Amikor a „calo mana”-t gyakoroltuk 2009 nyarán, mert ha jól emlék-
szem Govinda Mahārāja érkezésén meg szeretted volna lepni őt ezzel 
a brij-basi dallal.

A vlogok készítéséről, és az Indiai utakról már nem is beszélve…
De sose érnék a végére az emlékeknek, amik szerencsére nem puszta 

emlékek. Ezek a csekély odaadással fűszerezett évek az én igazi kapasz-
kodóm, és a veled töltött idő – legyen az bármennyi is – az igazi lelki erőt 
adó élmények. Ezek örökre az enyémek maradnak és azoké akik szintén 
részesei voltak. Mindent amit elértem, és ami kicsit is vonzó bennem, 
azt neked köszönhetem. Köszönöm kedves Gurudeva, hogy a befogadtál 
ebbe a nagy „családba”.

Mindig csodálattal tölt el, milyen sok emberrel és tanítvánnyal tudsz 
egy időben törődni és gondoskodni. Ezért rettentően hálásak vagyunk 
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Manjuwālī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! 

Guru Mahārāja, az én életem az 1992-es miskolci fesztivál előtt válto-
zott meg. A fesztivál teremben mögötted sétáltunk és nagyon boldogok 
voltunk, hogy ezen a fesztiválon már nem mint vendégek lehetünk jelen, 
hanem a jegyosztással segíthettük a fesztivál szervezését. A fesztivál kezde-
téig még volt félóra, hirtelen megfordultál majd határozottan kérted „még 
van egy kis idő a kezdésig, menjünk ki a művelődési ház elé és hívjunk 
mindenkit a programra mert szeretnéd ha teltház lenne”.

Akkor éreztem, hogy téged szeretnélek követni Guru Mahārāja. Abban 
a nézésben benne volt minden. 

Az utasítás, a kérés. 
A szigorúság, a szeretet.
A gondoskodás, az elvárás, a hála és hihetetlen nagy erő, amit éreztem 

minden akadályon átsegít. 
Azóta teljes időben szolgálhatok, végtelen kegyedből avatást kaptam 

és nagyon szép szolgálatokra van lehetőségem. 
Hogy mikor tudom mindezt meghálálni…?
Nem tudom. Szomorú vagyok mert nem mindig sikerül úgy végeznem 

a szolgálatomat, ami megfelelő lehetne a számodra Guru Mahārāja. 
Krsna a tulajdonságai alapján kapta a neveit. Avatásom óta már én is 

kaptam pár nevet amire nem vagyok túlságosan büszke. 
Voltam már: Mucivālī Devī Dāsī, Chapati Devī Dāsī, Zombi Devī Dāsī 

…Remélem egyszer méltó lehetek az avatott nevemhez és megfelelően 
tudok szolgálatot ajánlani lótuszlábaid menedékében, minden rossz szo-
kástól mentesen mert nincs más vágyam. 

Örökké szolgád: 
Manjuwālī Devī Dāsī
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Madireksanā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatom, minden dicsőséget neked megjelenésed alkal-
mából!

Nagyon sokat gondolok rád, és a „kertekre” amik hozzád és Rādhā-
Dāmodarához kapcsolódnak. Nyilván egy lelki tanítómesternek egyik sze-
repe az, hogy a tanítvány elméjét, testét és szavait is lefoglalja és magához 
kötözze a szeretetével. Ahogy egyszer már írtad, miközben épp vonatoz-
tam a sankirtan hely felé. 

Szóval rengeteg csodás emlékem van a farmról, amikor például egy-
szer Rādhā-kunda mamival valamiért a tornácodon álltunk hármasban 
és néztük a naplementét. Az ég alja izzott, a felhők pedig viharos kék 
színben játszottak. Azt mondtad ilyen Krsna amikor szenvedélyes. Akkor 
megkérdeztem az egyik viharfelhőre mutatva, hogy olyan színű-e Krsna?! 
Rámutattál egy másikra és azt mondtad: olyan. 

Vagy amikor véletlenül megijeszetettelek mert a teraszon guggoltam, 
és mikor beléptetek a szobába Medhyaval és Śyāma biharival, pont föl-
álltam, de nem tudtam, hogy bent vagytok – épp a növényeket kötöztem 
kint – és nagy mosollyal kikopogtál nekem az ablakon.

Amikor a „calo mana”-t gyakoroltuk 2009 nyarán, mert ha jól emlék-
szem Govinda Mahārāja érkezésén meg szeretted volna lepni őt ezzel 
a brij-basi dallal.

A vlogok készítéséről, és az Indiai utakról már nem is beszélve…
De sose érnék a végére az emlékeknek, amik szerencsére nem puszta 

emlékek. Ezek a csekély odaadással fűszerezett évek az én igazi kapasz-
kodóm, és a veled töltött idő – legyen az bármennyi is – az igazi lelki erőt 
adó élmények. Ezek örökre az enyémek maradnak és azoké akik szintén 
részesei voltak. Mindent amit elértem, és ami kicsit is vonzó bennem, 
azt neked köszönhetem. Köszönöm kedves Gurudeva, hogy a befogadtál 
ebbe a nagy „családba”.

Mindig csodálattal tölt el, milyen sok emberrel és tanítvánnyal tudsz 
egy időben törődni és gondoskodni. Ezért rettentően hálásak vagyunk 
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Manjuwālī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! 

Guru Mahārāja, az én életem az 1992-es miskolci fesztivál előtt válto-
zott meg. A fesztivál teremben mögötted sétáltunk és nagyon boldogok 
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téig még volt félóra, hirtelen megfordultál majd határozottan kérted „még 
van egy kis idő a kezdésig, menjünk ki a művelődési ház elé és hívjunk 
mindenkit a programra mert szeretnéd ha teltház lenne”.

Akkor éreztem, hogy téged szeretnélek követni Guru Mahārāja. Abban 
a nézésben benne volt minden. 
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A gondoskodás, az elvárás, a hála és hihetetlen nagy erő, amit éreztem 
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Örökké szolgád: 
Manjuwālī Devī Dāsī
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Man˙galānanda Dāsa
Hare Krsna Guru Mahārāja! 

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet! All 
glories to Śrīla Prabhupāda and to you, Śrīla Gurudeva!

I congratulate you on the day of your appearance, the 70th anniversary!
I wish you good health and well-being so that we are your students 

will be persistent in following your instructions!
I remember the famous phrase, which says that the spiritual life – is 

the way to go along the razor’s edge. The deep meaning of this statement 
comes over time. How diff icult this way turns out, there are so many 
obstacles among the environment, the government of the country, par-
ents, relatives, wife and children, alien worldview and not at all the Vedic 
values of society. It’s easier, probably to live along the stream of life, like 
some kind of a branch fl oating along a river. But no, if to be completely 
sincere, such a path will not give deep satisfaction, eternal happiness and 
joy. After we are all a little bit in touch with the highest taste, the rest 
do not go in comparison. Therefore, we all chose this diff icult but right 
path, the path of austerity, diff iculties, deprivations.

Dear Śrīla Gurudeva! I have a deep sense of gratitude for you for years 
of spiritual practice, for being very, very condescending to us by your 
students. For your transcendental books (Krsna in Vrndāvana), for the 
example of devotion with which you serve your spiritual master – Śrīla 
Prabhupāda! For me personally, a behaviour model is how you built a farm 
in Hungary step by step, how the formation of the Vaishnava community 
in this country went, how you showed your patience and compassion.

I always wanted to ask your blessings to sing like you are powerful 
kīrtans and give lectures about Krsna. Forgive me for indiscreet desire.

Forgive me your insignificant student, Guru Mahārāja, that during 
all the years of practice, I have not learned to write an off ering to you. 
But with all my heart I try to perform out your instructions! Hare Krsna!

Your servant, Man˙galānanda Dāsa
Kazakhstan/ Aktobe city
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neked – azt hiszem ezt kimondhatom minden tanítvány nevében.
Minden dicsőséget neked és Śrīla Prabhupādának!

Szolgád, 
Madireksanā Devī Dāsī 

Mahājana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Amikor először találkoztam veled 39 éves voltál. Addigi Krsna-tudatban 
eltöltött éveid alatt is végtelenül aktív voltál a san˙kīrtanában, a mūrti imá-
datban, prasādam osztásban, bhakták közösségének kialakításában több 
országon át. Nagyon vonzódtam hozzád és reméltem mire én is 39 éves 
leszek nekem is lesz egy kisebb listám az eredményeimből.

Aztán haladtak az évek és mire elértem azt a kort amire te beléptél 
a sannyāsa rendbe én beléptem a grhasta rendbe. A lelki eredmények 
másképp alakultak. Érdekes ahogyan megérti az ember a lehetőségei és 
a vágyai különbségét és azonosságát. Mindenképpen szeretnék kérni 
tőled, csodálatos személyiséged tulajdonságaidból csak egy kicsi nektár-
cseppet ami számomra az életemet jelentené!

Magyarországon mindent megmutattál és megtanítottál nekünk, 
hogyan gyakoroljuk a Krsna-tudatot. San˙kīrtana, templom közössé-
gek, mūrti-imádat, filozófia, nektári bhajana, csodálatos ízű prasādam, 
krsna-kathā, ó de menny-mennyi finom transzcendentális íz!

Śrīla Prabhupāda tanításaia híd a Védikus kultúra és a nyugati világ 
között, de erre a hídra te vezettél fel minket, fogva a kezünket, hogy meg-
tanuljunk átmenni rajta, vissza az eredeti életünkbe.

Köszönöm a segítséged, minden dicsőséget neked!

Szolgád, Mahājana Dāsa
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Bhaktin Mahbube
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
By Krsna’s mercy it has been eight years since I met with Krsna Con-

sciousness however years passed with irregular practice even there was a 3 
years gap in my practice until I found Goranga Yoga Center. When I first 
interacted with Krsna I was just praying to him just to be in his service. 
I did not ask for any material gain. That period of time of my life I was 
having monetary diff iculty however the important thing for me to be 
a devotee. Krsna has always showed me that He is always with me. I keep 
a diary about Krsna’s miracles in my life and I am always grateful to him. 

I got a deep depression in 2018. First, I was having the pain of not to 
speak English. 

I realized that in order to grow spiritually I could read and understand 
English. On the other hand there was an economic crisis for me. I was 
crying every day since I was feeling alone here. Because I did not have my 
husband, family and children I felt alone. I kept praying daily and chanted 
my japa. Nrsim˙ha Prabhu, Krsna Mālā Mātājī and other devotees kept 
calling me in this period. Especially I found out that especially Nrsim˙ha 
Krsna Prabhu and Krsna Mālā Mātājī knew my deep sorrow. Since I was 
not going to Goranga Yoga for months they wanted to know the reason 
and they told me that we are a family and I was never alone. However 
I am not such a person speaks about her problems easily. Because of that 
I did not open my heart to them. Even I was begging to Krsna to take my 
life since I was thinking I did not have a purpose in my life. I could not 
read Śrīla Prabhupāda’s books in English, I could not learn from internet 
because of language barrier, I could not understand the lectures in tem-
ples I was thinking I would never purify myself. I really prayed to leave 
this body. I wanted my soul goes on her journey in another body. I was 
discouraged but Krsna did not leave me and He showed his miracle. I had 
to sell my house to solve my monetary problems. When I decided to do 
that Krsna sent me the buyer that day. After selling it, I still stayed in the 
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Man˙gala Hari Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
Śrīla Prabhupāda has transformed so many people into wonderful 

devotees, that are able to give and inspire others in Bhakti. However 
I feel that having your association is extra special, because you possess 
the qualities of a pure devotee.

I myself am full of faults and struggle to follow your instructions. 
Despite my faults you are very kind and compassionate to me by giving 
me your prescious time, encouraging me and pushing me to surrender 
more to Krsna.

The way you live your life is a great inspiration and example of how to 
be a sincere follower of Śrīla Prabhupāda. You are involved in book distri-
bution by going out in the winter marathons and encouraging devotees. 
I will never forget a few years ago, when you invited devotees to Man-
chester to do the marathon. I really felt inspired and connected by you 
encouraging me, giving advice and seeing you distribute books almost 
everyday. You are frequently writing books, making videos and holding 
classes out of compassion for others.

The verse from the Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.21 describes a sadhu’s quali-
ties which you possess, „The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, 
merciful, and friendly to all living entities.  He has no enemies, he is peace-
ful, he abides by the scriptures, and all his characteristics are siblime.”

Thank you Guru Mahārāja for your mercy. I wish to sincerely follow 
all of your instructions and engage in devotional service that pleases you.

Your servant,
Man˙gala Hari Dāsa
UK
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Narottama Dāsa Thākura így énekel „…Ő, aki nekem a transzcenden-
tális látás ajándékát adta, az én uram születésről születésre…”

Kérlek, részesíts abban az indokolatlan kegyben, hogy bárhova is vezet 
az utad, hogy hirdesd Rādhe-Śyāma és Śrīla Prabhupāda dicsőséget, talál-
kozhassam veled és segíthesselek szolgálatodban.

Néhány napja láttam egy rövid videót, amiben arról beszéltél, hogy 
milyen fontos számodra, hogy minden nap tudj írni legalább egy órát. 
Azért nagyon fontos számodra ez a szolgálat, mert Śrīla Prabhupāda ezt 
kérte, és te, mint Śrīla Prabhupāda többi utasításához, ehhez is eltökélten 
ragaszkodsz.

guru-mukha-padma-vākya, 
cittete koriyā aikya, 

ār nā koriho mane āśā

Kedves Guru Mahārāja! Kérlek, add áldásaidat, jelentéktelen szolgádra, 
hogy képes legyek én is hozzád hasonló eltökéltséget kifejleszteni a lótusz-
szádból származó tanítások iránt !

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙ 
vande guroh śrī caranāravindam

Az ember a lelki tanítómester kegyéből kapja meg Krsna áldását. A lelki 
tanítómester kegye nélkül az ember egyáltalán nem tud fejlődni. Mindig 
emlékeznem kell hát a lelki tanítómesterre, és a dicsőségét kell zengnem. 
Naponta legalább háromszor tiszteletteljes hódolatomat kell ajánlanom 
lelki tanítómesterem lótuszlábainak.

Kedves Guru Mahārāja! Kérlek, add áldásaidat, hogy tudjak élni ezzel 
a végtelen szerencsével, hogy találkozhattam veled !

Jelentéktelen szolgád,
Mana-mohana Dāsa
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same house as a renter. I had new hopes. Last year Nāma-hatta Camp in 
Istanbul in your lecture you said we have to be brave. Then I felt stronger. 
Krsna wants me to advance in spiritual life. He made me understand the 
signs that He was sending to me.

English is still a problem for me however I built up a new view. If I stay 
in a country speaking that language I will sort this problem out in that 
period of time. In my country there are a lot of people like me. I real-
ized that I have to stay here and give Krsna Consciousness to others. 
In Goranga Yoga lectures are translated simultaneously. There are very 
nice lectures and seminars held. I declared my desire to transcript those 
lectures then make them small books to Nrsim˙ha Prabhu. By that we will 
have very valuable Turkish sources. And I started doing that. 

Furthermore, in Turkey there are a lot of beliefs and cultures mixed and 
people live together. The only missing link is Krsna Consciousness. If Śrīla 
Prabhupāda did not go to USA I would never know about Krsna. If I did 
not know you, I would never have an idea about a Guru, pure devotee of 
the Lord. If there was no Goranga Yoga I would never know how to live 
in Krsna Consciousness. I pray to get rid of all the obstacles to be a pure 
devotee. I want to get initiation and be always a serious disciple of yours. 

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare.

Your servant, 
Bhaktin Mahbube 
Turkey

Mākhana-cora Dāsa
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!
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Istanbul in your lecture you said we have to be brave. Then I felt stronger. 
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English is still a problem for me however I built up a new view. If I stay 
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Mākhana-cora Dāsa
Kedves Guru Maharāja!
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Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!
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Śrīla Rūpa Gosvāmī kifejti, hogy az odaadó szolgálatban a legfontosabb 
dolog a bhakták társasága. Az odaadó szolgálat a velük való társulással 
kezdődik. A szentírások kifejtik, hogy az odaadó szolgálat a śraddhāval 
kezdődik és utána jön a sādhu-san˙ga, de igazából a sādhu-san˙ga nélkül 
a śraddhā nem jöhet létre. Csak azután tudjuk értékelni a bhakták társa-
ságát, miután megkaptuk a tőlük a hittet. Śrīla Prabhupāda olyan sok időt 
fordított a bhakták képzésére. Tudta, hogy ezek a bhakták olyan helyzetet 
fognak teremteni a jövőben, hogy mások is megkaphassák a hitet és a lehe-
tőséget a szentekkel való társulásra. Ez jelenti számunkra a tökéletességet 
és a jószerencsénket is egyben: megkaphatjuk a bhakták társaságát. Így 
lehetőség nyíllik arra, hogy megérthessük a Krsna tudatot. 

Krsna ātmārāma, minden boldogság forrása, de még ő is ki akarja ter-
jeszteni a boldogságát, azzal, hogy a bhaktáival társul. Ez Krsna egyik 
különleges tulajdonsága: mindig szerető bhakták veszik körül.

A bhakták társasága a legértékesebb tulajdonunk. Ezáltal a társulás 
által vállunk szerencséssé, érjük el a tökéletességet és kapjuk meg a lehe-
tőséget arra, hogy örökre imádjuk Krsnát, a bhaktáival való társulás és 
szolgálatuk által. Ez az egyik legcsodállatosabb ajándék amit kaptunk Śrīla 
Prabhupādától és tőled, Guru Mahārāja: a bhakták társaságát. Enélkül 
hogyan tudnánk értékelni Krsnát, vagy az Ő bhaktáit? A bhakták társasága 
által tudjuk értékelni a Krsna-tudat lényegét, ami a bhakták társasága. 
Ennek akkora jelentősége van, hogy Krsna önmaga is eljön a bhaktája 
hangulatában azért, hogy megizlelje ez a társulást.

Szeretném megköszönni neked, Guru Mahārāja a mérhetetlen erőfe-
szítéseidet azért, hogy megteremtetted a körülményeket a bhaktákkal való 
társulásra, így megkaphatjuk ezt a csodállatos lehetőséget, hogy megíz-
lelhessük a Krsna lótuszlábai szolgálatából származó nektárt.

Jelentéktelen szolgád,
Mākhana-cora Dāsa
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Mana-mohana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate sivarama-svāmin iti nāmine

brahmānda bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-krsna-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

„Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. 
Néhányan a felsőbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig 
az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, amelyik 
nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krsna kegyéből egy hiteles 
lelki tanítómesterrel társuljon, s Krsna és a lelki tanítómester kegyéből 
megkapja az odaadó szolgálat növényének magját.

Úgy emlékszem először Priya-sakhī mātājī balatoni nyaralójában tartott 
tábor alkalmával találkoztam veled. 

Śrīla Prabhupāda ezt írja az előbb idézett versben: „…Amikor 
a brahmāndáról beszélünk, az alatt az egész univerzumot vagy az uni-
verzumok millióinak halmazát értjük…” 

Abban a végtelen kegyben részesültem, hogy ebben a végtelen anyagi 
világban találkozhattam veled.

sādhu-san˙ga’, ‘sādhu-san˙ga’ — sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-san˙ge sarva-siddhi haya

„Minden kinyilatkoztatott szentírás véleménye az, hogy ha csak egy pilla-
natra is élvezhetjük egy tiszta bhakta társaságát, teljes sikert érhetünk el.”

Olyan -„…bhāgyavān jīva…” nagyon szerencsés jīva élőlény vagyok, aki 
abban a végtelen szerencsében részesült, hogy az elmúlt 27-28 évben, újra 
és újra hódolatomat ajánlhatom neked lótusz lábaid porában.
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Śrīla Rūpa Gosvāmī kifejti, hogy az odaadó szolgálatban a legfontosabb 
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Bhaktin Mahbube
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
By Krsna’s mercy it has been eight years since I met with Krsna Con-

sciousness however years passed with irregular practice even there was a 3 
years gap in my practice until I found Goranga Yoga Center. When I first 
interacted with Krsna I was just praying to him just to be in his service. 
I did not ask for any material gain. That period of time of my life I was 
having monetary diff iculty however the important thing for me to be 
a devotee. Krsna has always showed me that He is always with me. I keep 
a diary about Krsna’s miracles in my life and I am always grateful to him. 

I got a deep depression in 2018. First, I was having the pain of not to 
speak English. 

I realized that in order to grow spiritually I could read and understand 
English. On the other hand there was an economic crisis for me. I was 
crying every day since I was feeling alone here. Because I did not have my 
husband, family and children I felt alone. I kept praying daily and chanted 
my japa. Nrsim˙ha Prabhu, Krsna Mālā Mātājī and other devotees kept 
calling me in this period. Especially I found out that especially Nrsim˙ha 
Krsna Prabhu and Krsna Mālā Mātājī knew my deep sorrow. Since I was 
not going to Goranga Yoga for months they wanted to know the reason 
and they told me that we are a family and I was never alone. However 
I am not such a person speaks about her problems easily. Because of that 
I did not open my heart to them. Even I was begging to Krsna to take my 
life since I was thinking I did not have a purpose in my life. I could not 
read Śrīla Prabhupāda’s books in English, I could not learn from internet 
because of language barrier, I could not understand the lectures in tem-
ples I was thinking I would never purify myself. I really prayed to leave 
this body. I wanted my soul goes on her journey in another body. I was 
discouraged but Krsna did not leave me and He showed his miracle. I had 
to sell my house to solve my monetary problems. When I decided to do 
that Krsna sent me the buyer that day. After selling it, I still stayed in the 
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Man˙gala Hari Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
Śrīla Prabhupāda has transformed so many people into wonderful 

devotees, that are able to give and inspire others in Bhakti. However 
I feel that having your association is extra special, because you possess 
the qualities of a pure devotee.

I myself am full of faults and struggle to follow your instructions. 
Despite my faults you are very kind and compassionate to me by giving 
me your prescious time, encouraging me and pushing me to surrender 
more to Krsna.

The way you live your life is a great inspiration and example of how to 
be a sincere follower of Śrīla Prabhupāda. You are involved in book distri-
bution by going out in the winter marathons and encouraging devotees. 
I will never forget a few years ago, when you invited devotees to Man-
chester to do the marathon. I really felt inspired and connected by you 
encouraging me, giving advice and seeing you distribute books almost 
everyday. You are frequently writing books, making videos and holding 
classes out of compassion for others.

The verse from the Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.21 describes a sadhu’s quali-
ties which you possess, „The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, 
merciful, and friendly to all living entities.  He has no enemies, he is peace-
ful, he abides by the scriptures, and all his characteristics are siblime.”

Thank you Guru Mahārāja for your mercy. I wish to sincerely follow 
all of your instructions and engage in devotional service that pleases you.

Your servant,
Man˙gala Hari Dāsa
UK
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Narottama Dāsa Thākura így énekel „…Ő, aki nekem a transzcenden-
tális látás ajándékát adta, az én uram születésről születésre…”

Kérlek, részesíts abban az indokolatlan kegyben, hogy bárhova is vezet 
az utad, hogy hirdesd Rādhe-Śyāma és Śrīla Prabhupāda dicsőséget, talál-
kozhassam veled és segíthesselek szolgálatodban.

Néhány napja láttam egy rövid videót, amiben arról beszéltél, hogy 
milyen fontos számodra, hogy minden nap tudj írni legalább egy órát. 
Azért nagyon fontos számodra ez a szolgálat, mert Śrīla Prabhupāda ezt 
kérte, és te, mint Śrīla Prabhupāda többi utasításához, ehhez is eltökélten 
ragaszkodsz.

guru-mukha-padma-vākya, 
cittete koriyā aikya, 

ār nā koriho mane āśā

Kedves Guru Mahārāja! Kérlek, add áldásaidat, jelentéktelen szolgádra, 
hogy képes legyek én is hozzád hasonló eltökéltséget kifejleszteni a lótusz-
szádból származó tanítások iránt !

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙ 
vande guroh śrī caranāravindam

Az ember a lelki tanítómester kegyéből kapja meg Krsna áldását. A lelki 
tanítómester kegye nélkül az ember egyáltalán nem tud fejlődni. Mindig 
emlékeznem kell hát a lelki tanítómesterre, és a dicsőségét kell zengnem. 
Naponta legalább háromszor tiszteletteljes hódolatomat kell ajánlanom 
lelki tanítómesterem lótuszlábainak.

Kedves Guru Mahārāja! Kérlek, add áldásaidat, hogy tudjak élni ezzel 
a végtelen szerencsével, hogy találkozhattam veled !

Jelentéktelen szolgád,
Mana-mohana Dāsa
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same house as a renter. I had new hopes. Last year Nāma-hatta Camp in 
Istanbul in your lecture you said we have to be brave. Then I felt stronger. 
Krsna wants me to advance in spiritual life. He made me understand the 
signs that He was sending to me.

English is still a problem for me however I built up a new view. If I stay 
in a country speaking that language I will sort this problem out in that 
period of time. In my country there are a lot of people like me. I real-
ized that I have to stay here and give Krsna Consciousness to others. 
In Goranga Yoga lectures are translated simultaneously. There are very 
nice lectures and seminars held. I declared my desire to transcript those 
lectures then make them small books to Nrsim˙ha Prabhu. By that we will 
have very valuable Turkish sources. And I started doing that. 

Furthermore, in Turkey there are a lot of beliefs and cultures mixed and 
people live together. The only missing link is Krsna Consciousness. If Śrīla 
Prabhupāda did not go to USA I would never know about Krsna. If I did 
not know you, I would never have an idea about a Guru, pure devotee of 
the Lord. If there was no Goranga Yoga I would never know how to live 
in Krsna Consciousness. I pray to get rid of all the obstacles to be a pure 
devotee. I want to get initiation and be always a serious disciple of yours. 

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare.

Your servant, 
Bhaktin Mahbube 
Turkey

Mākhana-cora Dāsa
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!
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Madireksanā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatom, minden dicsőséget neked megjelenésed alkal-
mából!

Nagyon sokat gondolok rád, és a „kertekre” amik hozzád és Rādhā-
Dāmodarához kapcsolódnak. Nyilván egy lelki tanítómesternek egyik sze-
repe az, hogy a tanítvány elméjét, testét és szavait is lefoglalja és magához 
kötözze a szeretetével. Ahogy egyszer már írtad, miközben épp vonatoz-
tam a sankirtan hely felé. 

Szóval rengeteg csodás emlékem van a farmról, amikor például egy-
szer Rādhā-kunda mamival valamiért a tornácodon álltunk hármasban 
és néztük a naplementét. Az ég alja izzott, a felhők pedig viharos kék 
színben játszottak. Azt mondtad ilyen Krsna amikor szenvedélyes. Akkor 
megkérdeztem az egyik viharfelhőre mutatva, hogy olyan színű-e Krsna?! 
Rámutattál egy másikra és azt mondtad: olyan. 

Vagy amikor véletlenül megijeszetettelek mert a teraszon guggoltam, 
és mikor beléptetek a szobába Medhyaval és Śyāma biharival, pont föl-
álltam, de nem tudtam, hogy bent vagytok – épp a növényeket kötöztem 
kint – és nagy mosollyal kikopogtál nekem az ablakon.

Amikor a „calo mana”-t gyakoroltuk 2009 nyarán, mert ha jól emlék-
szem Govinda Mahārāja érkezésén meg szeretted volna lepni őt ezzel 
a brij-basi dallal.

A vlogok készítéséről, és az Indiai utakról már nem is beszélve…
De sose érnék a végére az emlékeknek, amik szerencsére nem puszta 

emlékek. Ezek a csekély odaadással fűszerezett évek az én igazi kapasz-
kodóm, és a veled töltött idő – legyen az bármennyi is – az igazi lelki erőt 
adó élmények. Ezek örökre az enyémek maradnak és azoké akik szintén 
részesei voltak. Mindent amit elértem, és ami kicsit is vonzó bennem, 
azt neked köszönhetem. Köszönöm kedves Gurudeva, hogy a befogadtál 
ebbe a nagy „családba”.

Mindig csodálattal tölt el, milyen sok emberrel és tanítvánnyal tudsz 
egy időben törődni és gondoskodni. Ezért rettentően hálásak vagyunk 
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Manjuwālī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! 

Guru Mahārāja, az én életem az 1992-es miskolci fesztivál előtt válto-
zott meg. A fesztivál teremben mögötted sétáltunk és nagyon boldogok 
voltunk, hogy ezen a fesztiválon már nem mint vendégek lehetünk jelen, 
hanem a jegyosztással segíthettük a fesztivál szervezését. A fesztivál kezde-
téig még volt félóra, hirtelen megfordultál majd határozottan kérted „még 
van egy kis idő a kezdésig, menjünk ki a művelődési ház elé és hívjunk 
mindenkit a programra mert szeretnéd ha teltház lenne”.

Akkor éreztem, hogy téged szeretnélek követni Guru Mahārāja. Abban 
a nézésben benne volt minden. 

Az utasítás, a kérés. 
A szigorúság, a szeretet.
A gondoskodás, az elvárás, a hála és hihetetlen nagy erő, amit éreztem 

minden akadályon átsegít. 
Azóta teljes időben szolgálhatok, végtelen kegyedből avatást kaptam 

és nagyon szép szolgálatokra van lehetőségem. 
Hogy mikor tudom mindezt meghálálni…?
Nem tudom. Szomorú vagyok mert nem mindig sikerül úgy végeznem 

a szolgálatomat, ami megfelelő lehetne a számodra Guru Mahārāja. 
Krsna a tulajdonságai alapján kapta a neveit. Avatásom óta már én is 

kaptam pár nevet amire nem vagyok túlságosan büszke. 
Voltam már: Mucivālī Devī Dāsī, Chapati Devī Dāsī, Zombi Devī Dāsī 

…Remélem egyszer méltó lehetek az avatott nevemhez és megfelelően 
tudok szolgálatot ajánlani lótuszlábaid menedékében, minden rossz szo-
kástól mentesen mert nincs más vágyam. 

Örökké szolgád: 
Manjuwālī Devī Dāsī
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Man˙galānanda Dāsa
Hare Krsna Guru Mahārāja! 

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet! All 
glories to Śrīla Prabhupāda and to you, Śrīla Gurudeva!

I congratulate you on the day of your appearance, the 70th anniversary!
I wish you good health and well-being so that we are your students 

will be persistent in following your instructions!
I remember the famous phrase, which says that the spiritual life – is 

the way to go along the razor’s edge. The deep meaning of this statement 
comes over time. How diff icult this way turns out, there are so many 
obstacles among the environment, the government of the country, par-
ents, relatives, wife and children, alien worldview and not at all the Vedic 
values of society. It’s easier, probably to live along the stream of life, like 
some kind of a branch fl oating along a river. But no, if to be completely 
sincere, such a path will not give deep satisfaction, eternal happiness and 
joy. After we are all a little bit in touch with the highest taste, the rest 
do not go in comparison. Therefore, we all chose this diff icult but right 
path, the path of austerity, diff iculties, deprivations.

Dear Śrīla Gurudeva! I have a deep sense of gratitude for you for years 
of spiritual practice, for being very, very condescending to us by your 
students. For your transcendental books (Krsna in Vrndāvana), for the 
example of devotion with which you serve your spiritual master – Śrīla 
Prabhupāda! For me personally, a behaviour model is how you built a farm 
in Hungary step by step, how the formation of the Vaishnava community 
in this country went, how you showed your patience and compassion.

I always wanted to ask your blessings to sing like you are powerful 
kīrtans and give lectures about Krsna. Forgive me for indiscreet desire.

Forgive me your insignificant student, Guru Mahārāja, that during 
all the years of practice, I have not learned to write an off ering to you. 
But with all my heart I try to perform out your instructions! Hare Krsna!

Your servant, Man˙galānanda Dāsa
Kazakhstan/ Aktobe city
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neked – azt hiszem ezt kimondhatom minden tanítvány nevében.
Minden dicsőséget neked és Śrīla Prabhupādának!

Szolgád, 
Madireksanā Devī Dāsī 

Mahājana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Amikor először találkoztam veled 39 éves voltál. Addigi Krsna-tudatban 
eltöltött éveid alatt is végtelenül aktív voltál a san˙kīrtanában, a mūrti imá-
datban, prasādam osztásban, bhakták közösségének kialakításában több 
országon át. Nagyon vonzódtam hozzád és reméltem mire én is 39 éves 
leszek nekem is lesz egy kisebb listám az eredményeimből.

Aztán haladtak az évek és mire elértem azt a kort amire te beléptél 
a sannyāsa rendbe én beléptem a grhasta rendbe. A lelki eredmények 
másképp alakultak. Érdekes ahogyan megérti az ember a lehetőségei és 
a vágyai különbségét és azonosságát. Mindenképpen szeretnék kérni 
tőled, csodálatos személyiséged tulajdonságaidból csak egy kicsi nektár-
cseppet ami számomra az életemet jelentené!

Magyarországon mindent megmutattál és megtanítottál nekünk, 
hogyan gyakoroljuk a Krsna-tudatot. San˙kīrtana, templom közössé-
gek, mūrti-imádat, filozófia, nektári bhajana, csodálatos ízű prasādam, 
krsna-kathā, ó de menny-mennyi finom transzcendentális íz!

Śrīla Prabhupāda tanításaia híd a Védikus kultúra és a nyugati világ 
között, de erre a hídra te vezettél fel minket, fogva a kezünket, hogy meg-
tanuljunk átmenni rajta, vissza az eredeti életünkbe.

Köszönöm a segítséged, minden dicsőséget neked!

Szolgád, Mahājana Dāsa
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Madireksanā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatom, minden dicsőséget neked megjelenésed alkal-
mából!

Nagyon sokat gondolok rád, és a „kertekre” amik hozzád és Rādhā-
Dāmodarához kapcsolódnak. Nyilván egy lelki tanítómesternek egyik sze-
repe az, hogy a tanítvány elméjét, testét és szavait is lefoglalja és magához 
kötözze a szeretetével. Ahogy egyszer már írtad, miközben épp vonatoz-
tam a sankirtan hely felé. 

Szóval rengeteg csodás emlékem van a farmról, amikor például egy-
szer Rādhā-kunda mamival valamiért a tornácodon álltunk hármasban 
és néztük a naplementét. Az ég alja izzott, a felhők pedig viharos kék 
színben játszottak. Azt mondtad ilyen Krsna amikor szenvedélyes. Akkor 
megkérdeztem az egyik viharfelhőre mutatva, hogy olyan színű-e Krsna?! 
Rámutattál egy másikra és azt mondtad: olyan. 

Vagy amikor véletlenül megijeszetettelek mert a teraszon guggoltam, 
és mikor beléptetek a szobába Medhyaval és Śyāma biharival, pont föl-
álltam, de nem tudtam, hogy bent vagytok – épp a növényeket kötöztem 
kint – és nagy mosollyal kikopogtál nekem az ablakon.

Amikor a „calo mana”-t gyakoroltuk 2009 nyarán, mert ha jól emlék-
szem Govinda Mahārāja érkezésén meg szeretted volna lepni őt ezzel 
a brij-basi dallal.

A vlogok készítéséről, és az Indiai utakról már nem is beszélve…
De sose érnék a végére az emlékeknek, amik szerencsére nem puszta 

emlékek. Ezek a csekély odaadással fűszerezett évek az én igazi kapasz-
kodóm, és a veled töltött idő – legyen az bármennyi is – az igazi lelki erőt 
adó élmények. Ezek örökre az enyémek maradnak és azoké akik szintén 
részesei voltak. Mindent amit elértem, és ami kicsit is vonzó bennem, 
azt neked köszönhetem. Köszönöm kedves Gurudeva, hogy a befogadtál 
ebbe a nagy „családba”.

Mindig csodálattal tölt el, milyen sok emberrel és tanítvánnyal tudsz 
egy időben törődni és gondoskodni. Ezért rettentően hálásak vagyunk 
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Manjuwālī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! 

Guru Mahārāja, az én életem az 1992-es miskolci fesztivál előtt válto-
zott meg. A fesztivál teremben mögötted sétáltunk és nagyon boldogok 
voltunk, hogy ezen a fesztiválon már nem mint vendégek lehetünk jelen, 
hanem a jegyosztással segíthettük a fesztivál szervezését. A fesztivál kezde-
téig még volt félóra, hirtelen megfordultál majd határozottan kérted „még 
van egy kis idő a kezdésig, menjünk ki a művelődési ház elé és hívjunk 
mindenkit a programra mert szeretnéd ha teltház lenne”.

Akkor éreztem, hogy téged szeretnélek követni Guru Mahārāja. Abban 
a nézésben benne volt minden. 

Az utasítás, a kérés. 
A szigorúság, a szeretet.
A gondoskodás, az elvárás, a hála és hihetetlen nagy erő, amit éreztem 

minden akadályon átsegít. 
Azóta teljes időben szolgálhatok, végtelen kegyedből avatást kaptam 

és nagyon szép szolgálatokra van lehetőségem. 
Hogy mikor tudom mindezt meghálálni…?
Nem tudom. Szomorú vagyok mert nem mindig sikerül úgy végeznem 

a szolgálatomat, ami megfelelő lehetne a számodra Guru Mahārāja. 
Krsna a tulajdonságai alapján kapta a neveit. Avatásom óta már én is 

kaptam pár nevet amire nem vagyok túlságosan büszke. 
Voltam már: Mucivālī Devī Dāsī, Chapati Devī Dāsī, Zombi Devī Dāsī 

…Remélem egyszer méltó lehetek az avatott nevemhez és megfelelően 
tudok szolgálatot ajánlani lótuszlábaid menedékében, minden rossz szo-
kástól mentesen mert nincs más vágyam. 

Örökké szolgád: 
Manjuwālī Devī Dāsī
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Man˙galānanda Dāsa
Hare Krsna Guru Mahārāja! 

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet! All 
glories to Śrīla Prabhupāda and to you, Śrīla Gurudeva!

I congratulate you on the day of your appearance, the 70th anniversary!
I wish you good health and well-being so that we are your students 

will be persistent in following your instructions!
I remember the famous phrase, which says that the spiritual life – is 

the way to go along the razor’s edge. The deep meaning of this statement 
comes over time. How diff icult this way turns out, there are so many 
obstacles among the environment, the government of the country, par-
ents, relatives, wife and children, alien worldview and not at all the Vedic 
values of society. It’s easier, probably to live along the stream of life, like 
some kind of a branch fl oating along a river. But no, if to be completely 
sincere, such a path will not give deep satisfaction, eternal happiness and 
joy. After we are all a little bit in touch with the highest taste, the rest 
do not go in comparison. Therefore, we all chose this diff icult but right 
path, the path of austerity, diff iculties, deprivations.

Dear Śrīla Gurudeva! I have a deep sense of gratitude for you for years 
of spiritual practice, for being very, very condescending to us by your 
students. For your transcendental books (Krsna in Vrndāvana), for the 
example of devotion with which you serve your spiritual master – Śrīla 
Prabhupāda! For me personally, a behaviour model is how you built a farm 
in Hungary step by step, how the formation of the Vaishnava community 
in this country went, how you showed your patience and compassion.

I always wanted to ask your blessings to sing like you are powerful 
kīrtans and give lectures about Krsna. Forgive me for indiscreet desire.

Forgive me your insignificant student, Guru Mahārāja, that during 
all the years of practice, I have not learned to write an off ering to you. 
But with all my heart I try to perform out your instructions! Hare Krsna!

Your servant, Man˙galānanda Dāsa
Kazakhstan/ Aktobe city

229 

neked – azt hiszem ezt kimondhatom minden tanítvány nevében.
Minden dicsőséget neked és Śrīla Prabhupādának!

Szolgád, 
Madireksanā Devī Dāsī 

Mahājana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Amikor először találkoztam veled 39 éves voltál. Addigi Krsna-tudatban 
eltöltött éveid alatt is végtelenül aktív voltál a san˙kīrtanában, a mūrti imá-
datban, prasādam osztásban, bhakták közösségének kialakításában több 
országon át. Nagyon vonzódtam hozzád és reméltem mire én is 39 éves 
leszek nekem is lesz egy kisebb listám az eredményeimből.

Aztán haladtak az évek és mire elértem azt a kort amire te beléptél 
a sannyāsa rendbe én beléptem a grhasta rendbe. A lelki eredmények 
másképp alakultak. Érdekes ahogyan megérti az ember a lehetőségei és 
a vágyai különbségét és azonosságát. Mindenképpen szeretnék kérni 
tőled, csodálatos személyiséged tulajdonságaidból csak egy kicsi nektár-
cseppet ami számomra az életemet jelentené!

Magyarországon mindent megmutattál és megtanítottál nekünk, 
hogyan gyakoroljuk a Krsna-tudatot. San˙kīrtana, templom közössé-
gek, mūrti-imádat, filozófia, nektári bhajana, csodálatos ízű prasādam, 
krsna-kathā, ó de menny-mennyi finom transzcendentális íz!

Śrīla Prabhupāda tanításaia híd a Védikus kultúra és a nyugati világ 
között, de erre a hídra te vezettél fel minket, fogva a kezünket, hogy meg-
tanuljunk átmenni rajta, vissza az eredeti életünkbe.

Köszönöm a segítséged, minden dicsőséget neked!

Szolgád, Mahājana Dāsa
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Bhakta Lombeczki Viktor
Keves Śivarāma Swami Maharja!
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Már többször akartam írni neked felajánlást, de olyan elesett vagyok, 
hogy még csak most jutottam el odáig, hogy ezt ténylegesen meg is tegyem. 
Kérlek, fogadd jókívánságaimat Vyāsa-pūjā ünnepséged alkalmából. Sze-
retném megköszönni azt a több évtizede végzett alázatos szolgálatodat 
és tevékenységedet, amellyel ilyen magas szintre emelted a Krsna-tudat 
gyakorlását számos országban és így fejlődhetünk a lelki életben.

Egyszer egy orvos megkérdezte tőlem, hogy hol érzem magam a legjob-
ban. Én gondolkodás nélkül rávágtam, hogy Krsna-völgyben. Krsna-völgy 
bármely pontján állva olyan érzésem van, hogy otthon vagyok. És 
Új-Vraja-dhāma a te kisugárzásod és önzetlen, odaadó szeretetedet 
mutatja Śrīla Prabhupāda felé.

Eddig nem sok alakalom adódott, hogy a közvetlen környezetedben 
legyek, de kivételes személyiségednek köszönhetően minden egyes sze-
mélyes találkozás egy életre szóló élményt jelentett a számomra. Lenyű-
göz, ahogy a sokrétű szolgálatod mellett mégis van energiád figyelmet 
fordítani a bhaktákra. Imádkozom az Úr Krsnához, hogy legyen lehető-
ségem minél több ilyen találkozásra, és ha méltó leszek rá személyesen 
is tanulhassak tőled.

Kedves Mahārāja, jobban tisztellek, mint amennyire ki tudom mutatni.
 

Hálás szolgád:
Bhakta Lombeczki Viktor
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I just want to thank you again and again, from the bottom of my 
heart, for bringing me (back) to Hungary. The receptionist service at the 
Budapest temple is ideal for personal development because one has to 
increase the quality of humbleness in herself to last. 

Due to your inconcievable eff orts the core of the Hungarian yātrā is 
very, very advanced. I am very fortunate that I can be around the devotees 
here and do a bit of service for them sometimes. Thank you very much for 
that. Please note that I have found everything here I may have missed in 
New Zealand, including friends with whom I can practice the six loving 
exchanges: being able to reveal our mind to each other confidentially is 
so important for our wellbeing in Krsna consciousness. 

You are giving yourself to each one of us. Thank you very much for liv-
ing with us at the Budapest temple. It is austere for you but it is my good 
fortune: thus even this nonsense receptionist can sometimes bring you 
a glass of water, incense or something else. Please keep on chastising me. 

May Krsna bless you with everything you want, Guru Mahārāja. 

Your aspiring servant,
Mantramālā Devī Dāsī
Hungary

Mathureśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget SP-nak! 
Minden dicsőséget neked! 

Śrīla Ragunātha Dāsa Gosvāmī egyik csodás verse jár a fejemben. Kicsit 
átköltöm, és virágszirmokra írom a sorait. 

Ezután leborulok puha és kegyes lótuszlábaidhoz, és így imádkozom 
Hozzád:

Köszönöm neked a szent nevet!
Köszönöm neked az isteni mantrát!
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Manodhara Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked, 
minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Idén Rādhāstamīn lesz 20 éve, hogy avatást kaptam tőled. Nem sokkal 
utána írtál egy szívhez szóló levelet, amiben az állt, hogy: „Nagyon örü-
lök, hogy most már te is Śrīla Prabhupāda transzcendentális családjának 
a tagja lettél.” Erre sokat szoktam visszagondolni. Ez egy nagyon külön-
leges kapocs, amit a befedett érzékeimmel fel se tudok igazán fogni. És 
még ennyi év távlatából is csak kapiskálom, hogy mit is jelent ez. De azt 
tudtam, éreztem az első pillanattól, hogy ez életem legmeghatározóbb 
eseménye. Ennyi év távlatából ma is így gondolom. Amire pedig gondolni 
sem merek, mi lett volna ha nem találkozunk ebben az életben. Kedves 
Guru Mahārāja, nagyon hálás vagyok neked, hogy elfogadtál annak idején! 
Remélem egyszer képes leszek ezt ahhoz méltó tettekkel, nagy odaadással, 
semmit vissza nem tartva, viszonozni. Egyelőre gyenge kis törekvéseimet 
mind hiba fedi be. De imádkozom és vágyom arra, hogy ez máshogy legyen!

Köszönök mindent! 

Szolgád,
Manodhara Devī Dāsī

Mantramālā Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to ISKCON’s spiritual masters. All glories to you.

It is my third year in Hungary as a member of ISKCON and it is my 
third Vyāsa-pūjā off ering to you.
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Mādhava-kānta Dāsa
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Boldog 70. születésnapot kívánok. Biztos nem lehet könnyű már ebben 
a korban sok órán át, sok országba utazni és prédikálni. De a tanítvá-
nyaid biztosan nagyon örülnek, hogy találkozhatnak veled Magyarország-
tól távol is. És annak is nagyon örülnek, hogy újabb és újabb könyveket 
írsz. Ezeket személy szerint én is nagyon szeretem, már többet elolvas-
tam. Olyan szépen fogalmazod meg a történeteket, sok szép különleges 
szót használsz. Azért is szeretem a könyveidet mert nagyon szépen írsz 
Krsnáról és Rādhārānīról, na meg Śukáról és Śārīról az imádni való papa-
gájpár kedvteléseiről. Szerintem Krsna és Rādhārānī nagyon szeretnek 
téged mert leírtad az Ő történetüket. Én is szeretnék majd ilyen szépen 
megtanulni írni. 

Azért szeretlek nagyon, mert te is szereted a gyerekeket. Kedves vagy 
hozzájuk. Van amikor szigorú vagy, de tudom, hogy van vicces oldalad is. 
Szerintem nagyon aranyos vagy és nagyon szép a mosolyod is. Nagyon 
jó leckéket szoktál tartani. Ezek van amikor felnőtteknek valók, de én is 
tanultam már belőlük. 

Remélem hogy ha felnőtt leszek még tanulhatok akkor is tőled. Nagyon 
jó, hogy magyarul is hallhatjuk a tanításaidat. Śrīla Prabhupāda biztos, 
hogy most is lát téged és szeretettel gondol rád és tudja, hogy milyen jó 
Mahārāja lett belőled.

Szolgád,
Mādhava-kānta Dāsa 
(9 éves)
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Bhakta Lombeczki Viktor
Keves Śivarāma Swami Maharja!
 
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Már többször akartam írni neked felajánlást, de olyan elesett vagyok, 
hogy még csak most jutottam el odáig, hogy ezt ténylegesen meg is tegyem. 
Kérlek, fogadd jókívánságaimat Vyāsa-pūjā ünnepséged alkalmából. Sze-
retném megköszönni azt a több évtizede végzett alázatos szolgálatodat 
és tevékenységedet, amellyel ilyen magas szintre emelted a Krsna-tudat 
gyakorlását számos országban és így fejlődhetünk a lelki életben.

Egyszer egy orvos megkérdezte tőlem, hogy hol érzem magam a legjob-
ban. Én gondolkodás nélkül rávágtam, hogy Krsna-völgyben. Krsna-völgy 
bármely pontján állva olyan érzésem van, hogy otthon vagyok. És 
Új-Vraja-dhāma a te kisugárzásod és önzetlen, odaadó szeretetedet 
mutatja Śrīla Prabhupāda felé.

Eddig nem sok alakalom adódott, hogy a közvetlen környezetedben 
legyek, de kivételes személyiségednek köszönhetően minden egyes sze-
mélyes találkozás egy életre szóló élményt jelentett a számomra. Lenyű-
göz, ahogy a sokrétű szolgálatod mellett mégis van energiád figyelmet 
fordítani a bhaktákra. Imádkozom az Úr Krsnához, hogy legyen lehető-
ségem minél több ilyen találkozásra, és ha méltó leszek rá személyesen 
is tanulhassak tőled.

Kedves Mahārāja, jobban tisztellek, mint amennyire ki tudom mutatni.
 

Hálás szolgád:
Bhakta Lombeczki Viktor
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I just want to thank you again and again, from the bottom of my 
heart, for bringing me (back) to Hungary. The receptionist service at the 
Budapest temple is ideal for personal development because one has to 
increase the quality of humbleness in herself to last. 

Due to your inconcievable eff orts the core of the Hungarian yātrā is 
very, very advanced. I am very fortunate that I can be around the devotees 
here and do a bit of service for them sometimes. Thank you very much for 
that. Please note that I have found everything here I may have missed in 
New Zealand, including friends with whom I can practice the six loving 
exchanges: being able to reveal our mind to each other confidentially is 
so important for our wellbeing in Krsna consciousness. 

You are giving yourself to each one of us. Thank you very much for liv-
ing with us at the Budapest temple. It is austere for you but it is my good 
fortune: thus even this nonsense receptionist can sometimes bring you 
a glass of water, incense or something else. Please keep on chastising me. 

May Krsna bless you with everything you want, Guru Mahārāja. 

Your aspiring servant,
Mantramālā Devī Dāsī
Hungary

Mathureśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget SP-nak! 
Minden dicsőséget neked! 

Śrīla Ragunātha Dāsa Gosvāmī egyik csodás verse jár a fejemben. Kicsit 
átköltöm, és virágszirmokra írom a sorait. 

Ezután leborulok puha és kegyes lótuszlábaidhoz, és így imádkozom 
Hozzád:

Köszönöm neked a szent nevet!
Köszönöm neked az isteni mantrát!
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Köszönöm neked a szentek szolgálatát!
Köszönöm neked a szentek társaságát!
Köszönöm neked a gyönyöradó lakhelyet Nava Vraja-dhāmát!
Köszönöm neked szíved megnyilvánulásait, a szent helyeket!
És köszönöm a szívemben a vágyat hogy szerettel szolgáljam Rādhikát 

és Śyāmasundarát Vrajában! 

Esa puspāñjalī! 
Esa puspāñjalī! 
Esa puspāñjalī! 

Szolgád, 
Mathureśvarī Devī Dāsī

Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix
Kedves Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget isteni 
lótuszlábadnak!

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
neki.”

Legkedvezőbb megjelenési napod alkalmából kérlek, fogadd felaján-
lásomat.

śrī-caitanya-padāmbhoja- madhupebhyo namo namah
kathañcid āśrayād yesām˙ śvāpi tad-gandha-bhāg bhavet
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Devī Deva prabhu, akinek a mai napig szintén nagyon hálás vagyok. Annyit 
tudtam, hogy egy nagyrangú személy fog előadást tartani, és lehet majd 
kérdezni is tőle. Az előadásra már nem igazán emlékszem, csak az érzésre, 
amit keltettél bennem. Akkor és ott tudtam meg tőled, hogy nem csak 
egyszer élünk és nem ez a test vagyunk. Isten örök szolgái vagyunk, aki 
kék és mindenkit vonzó, és visszavár minket eredeti otthonunkba, a lelki 
világba. És hogy ezt a tudást a drága Śrīla Prabhupāda hozta el a nyugati 
világba, mert erről nekünk is tudnunk kell! Óriási felismerés volt ez szá-
momra, mintha egész addigi életemben erre vártam volna, hogy ezeket 
valaki végre elmondja nekem. Nem voltam már akkor sem fiatal, így ért-
hető, hogy egyre többet gondoltam az elmúlásra, mi lesz azután, ha nem 
leszünk? Mi értelme van annak, amit addig is teszünk, itt a földi létben? 
Fogja-e valaki követni a tetteinket? Ezekre korábban nem kaptam választ, 
és sok más kérdésemre sem.

De akkor, ott, mindenre választ adtál nekem, ittam a szavaidat, majd az 
évek múltán, ahogy fejlődtem a lelki életben, elfogadtál tanítványodnak 
is, amiért nagyon, de nagyon hálás vagyok, és mindig azon meditálok, 
hogyan tudom ezt meghálálni neked? Krsna mindig adja a lehetőségeket, 
csak nyitott szemmel és szívvel kell járni-kelni a nagyvilágban. A szolgálat 
nem csak akkor szolgálat, ha látványos. Én mindig a háttérben voltam, 
ahogy valószínűleg a svarupám is ilyen; talán egy pici kavics lehetek a lelki 
világban, akibe Krsna időnként bele-belerúg futás közben, amíg baráta-
ival, a gopákkal és a tehenekkel játszadozva szalad a rét felé. Aztán rám 
mosolyog, lehajol, felemel, majd jó messze eldob, hogy aztán később újra 
rám találjon valahol.

Én ez a pici kavics szeretnék itt is lenni, és érezni bármikor lótusz lábad 
érintését, amikor felém közelítesz. Hajolj le értem kegyesen, és emelj fel! 
Az sem számít, ha időnként jó messze eldobsz!

Hálás szívvel jelentéktelen szolgád,
Lolāksī Devī Dāsī
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Köszönöm neked a szentek szolgálatát!
Köszönöm neked a szentek társaságát!
Köszönöm neked a gyönyöradó lakhelyet Nava Vraja-dhāmát!
Köszönöm neked szíved megnyilvánulásait, a szent helyeket!
És köszönöm a szívemben a vágyat hogy szerettel szolgáljam Rādhikát 

és Śyāmasundarát Vrajában! 

Esa puspāñjalī! 
Esa puspāñjalī! 
Esa puspāñjalī! 

Szolgád, 
Mathureśvarī Devī Dāsī

Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix
Kedves Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget isteni 
lótuszlábadnak!

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
neki.”

Legkedvezőbb megjelenési napod alkalmából kérlek, fogadd felaján-
lásomat.

śrī-caitanya-padāmbhoja- madhupebhyo namo namah
kathañcid āśrayād yesām˙ śvāpi tad-gandha-bhāg bhavet
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Devī Deva prabhu, akinek a mai napig szintén nagyon hálás vagyok. Annyit 
tudtam, hogy egy nagyrangú személy fog előadást tartani, és lehet majd 
kérdezni is tőle. Az előadásra már nem igazán emlékszem, csak az érzésre, 
amit keltettél bennem. Akkor és ott tudtam meg tőled, hogy nem csak 
egyszer élünk és nem ez a test vagyunk. Isten örök szolgái vagyunk, aki 
kék és mindenkit vonzó, és visszavár minket eredeti otthonunkba, a lelki 
világba. És hogy ezt a tudást a drága Śrīla Prabhupāda hozta el a nyugati 
világba, mert erről nekünk is tudnunk kell! Óriási felismerés volt ez szá-
momra, mintha egész addigi életemben erre vártam volna, hogy ezeket 
valaki végre elmondja nekem. Nem voltam már akkor sem fiatal, így ért-
hető, hogy egyre többet gondoltam az elmúlásra, mi lesz azután, ha nem 
leszünk? Mi értelme van annak, amit addig is teszünk, itt a földi létben? 
Fogja-e valaki követni a tetteinket? Ezekre korábban nem kaptam választ, 
és sok más kérdésemre sem.

De akkor, ott, mindenre választ adtál nekem, ittam a szavaidat, majd az 
évek múltán, ahogy fejlődtem a lelki életben, elfogadtál tanítványodnak 
is, amiért nagyon, de nagyon hálás vagyok, és mindig azon meditálok, 
hogyan tudom ezt meghálálni neked? Krsna mindig adja a lehetőségeket, 
csak nyitott szemmel és szívvel kell járni-kelni a nagyvilágban. A szolgálat 
nem csak akkor szolgálat, ha látványos. Én mindig a háttérben voltam, 
ahogy valószínűleg a svarupám is ilyen; talán egy pici kavics lehetek a lelki 
világban, akibe Krsna időnként bele-belerúg futás közben, amíg baráta-
ival, a gopákkal és a tehenekkel játszadozva szalad a rét felé. Aztán rám 
mosolyog, lehajol, felemel, majd jó messze eldob, hogy aztán később újra 
rám találjon valahol.

Én ez a pici kavics szeretnék itt is lenni, és érezni bármikor lótusz lábad 
érintését, amikor felém közelítesz. Hajolj le értem kegyesen, és emelj fel! 
Az sem számít, ha időnként jó messze eldobsz!

Hálás szívvel jelentéktelen szolgád,
Lolāksī Devī Dāsī
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Nandagopa Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Köszönöm, hogy ajánlottad a Brhad Bhagavatamrtát. Szeretem olvasni, 
és sokat tanulok belőle. Köszönöm, hogy tanítasz a Hare Krsna éneklésére, 
ami egyszerre meditációs gyakorlat, jó szórakozás, a tudatom tisztítása, 
jó társaság, és az Úr szolgálata.

Szolgád,
Nandagopa Dāsa

Nandinī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Mindig nagy szeretettel olvasom a vaisnava ācāryáink dalait, műveit. 
Nagyon tisztelem tiszta, szeretetteljes személyiségüket, s ahogy meg tud-
ják fogalmazni az Úr Krsna, Śrīmatī Rādhārānī, az Úr Caitanya, az Úr 
Nityānanda, a lelki tanítómester és más vaisnavák felé érzett tiszteletüket, 
szeretetüket, hálájukat és őszinte érzéseiket. Ezek a dalok képesek nagyon 
mélyen megérinteni a szívemet.

Śrīla Prabhupāda így fogalmazott: „Bhaktivinoda Thākura és Narottama 
Dāsa Thākura imái olyan nagy erővel bírnak, hogy úgy hatnak a szívre, akár 
a villám a viharban.” „Még ha nem is érted a nyelvet, akkor is erős. Pusztán 
a vibráció képes hordozni eme imák írójának erejét és mély tisztaságát.”

Kedves Guru Mahārāja, te is egy ilyen ācārya vagy, aki a nap 24 órá-
jában lefoglalod magad Śrīla Prabhupāda, az Úr Caitanya és Śrī Śrī 
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„Hadd ajánlam újra és újra tiszteletteljes hódolatomat a méhekhez 
hasonló bhaktáknak, akik örökké az Úr Caitanya Mahāprabhu lótuszlá-
bának mézét isszák! Ha a kutyához hasonló abhakták valahogyan oltalmat 
keresnek az ilyen bhaktáknál, még ők is élvezhetik a lótuszvirág illatát.” 
[CC, Adi-līlā, 10.1.]

Ragyogó tiszta társaságodban még a magamfajta, anyagi természet-
től megkötött nyomorult kutyák is páratlanul szerencsés élőlényeknek 
érezhetik magukat.

tava kathāmrtam˙ tapta-jīvanam˙
kavibhir īditam˙ kalmasāpaham

śravana-man˙galam˙ śrīmad ātatam˙
bhuvi grnanti ye bhūri-dā janāh

„Szavaid nektárja és a cselekedeteidet elmesélő történetek az életet 
jelentik azok számára, akik szenvednek ebben az anyagi világban. Ezek 
az elbeszélések, melyeket tanult bölcsek adnak tovább, megsemmisítik 
a bűnök visszahatásait, s azt, aki hallja őket, a legnagyobb szerencsével 
áldják meg. Szerte a világon mesélik őket, s teli vannak lelki erővel. Akik 
Isten üzenetét hirdetik, bizony végtelenül nagylelkűek.” [Bhāg. 10.31.9.]

Életre keltesz minket, akik olyanok vagyunk, mint az anyagi létezés 
lángoló tüzében égő növények.

A Śrī Harināma-cintāmaniban a következőt írja Bhaktivinoda Thākura: 
„Ha egy tiszta vaisnava, Krsna bhaktája közelében maradunk, egy idő után 
mi is részesülünk a bhakti, a testéből áradó odaadó energia áldásában. Ha 
meg tudjuk tartani azt az energiát a szívünkben, erős hitet fogunk kifej-
leszteni a bhakti iránt. Ha sokáig egy őszinte vaisnava közelében élünk, 
az odaadás hamar meg fog jelenni a szívünkben.”

Újra és újra elámulok, milyen rendkívül kivételes helyzetben vagyunk, 
hogy kapcsolatban lehetünk veled.

Na pāraye ’ham könyvedben azt írod: „»Mi az a cél, melynek elérésére 
a bhaktákat lelkesíteni kell?« A válaszom egyetlen szó: a prema. És ha 
az olvasó azt is megkérdezi, hogy ez a könyv e végcél elérését szolgáló 
lelkesedés forrása kíván-e lenni, alázattal azt válaszom: »Igen! Lázasan 
imádkozom ezért!«”
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Guru Mahārāja, a te krsna-premád ereje felébreszti a vágyakozást a leg-
tompább betondarab-elméjű materialistában is, hogy csak az élet végső 
céljára törekedjen.

Mint ahogyan az Úr Krsna megrázkódott, amikor megérintette azt 
a vizet, amit Śrīmatī Rādhārānī a premájával telített: „»Mitől olyan 
a különleges ez a tó? Csak attól, hogy érintettem, egy különleges átalaku-
lást érzek!« Krsna egyre kíváncsibb lett. »Ha olyan nagy hatása van annak, 
hogy megérintettem, mi lenne, ha teljesen belemennék?« – gondolta.”

Még az Úr Krsna is arra vágyik, hogy megtapasztalja, mit éreznek 
a bhaktái.

Te teljesen elmerülve a bhakta-rasában, végtelenül kedvesen és kegye-
sen, válogatás nélkül, két kézzel osztod a Krsna-tudat kincsét.

Minden erőddel segítesz, hogy visszataláljunk ehhez az örök és bol-
dogsággal teli kapcsolathoz:

anarpita-carīm˙ cirāt karunayāvatīrnah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasām˙ sva-bhakti-śriyam

harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitah
sadā hrdaya-kandare sphuratu vah śacī-nandanah

„Bárcsak a Legfelsőbb Úr, Śrīmatī Śacī-devī fia transzcendentálisan ott 
lakozna szíved legbensőbb zugában! Az olvadt arany ragyogását szórva 
indokolatlan kegyéből megjelent Kali korában, hogy azt az ajándékot adja, 
melyet még soha egyetlen inkarnáció sem kínált: a szerelmi kapcsolat 
ízét, amely az odaadó szolgálat legfenségesebb és legtündöklőbb lelki íze.”

Én még csak kívülről csodálom mindezt, a tranzitzónából. És legtöbb-
ször azt is csodálom, hogy egyáltalán a lábamat betehettem Krsna-völgybe, 
ahol 60 milliárd szent hely van. És a bhakták szíve.

Bárcsak egyszer úgy tudnám hallani a te kīrtanádat és a tanításodat, 
mint ahogy az a bakula fa, akinek nem volt semmilyen anarthája.

Jelentéktelen szolgád,
Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix
Krisna-völgy
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ellenére minden fejlődést egyedül csak a kegyedből kapok meg. Ezért 
hálás szívvel köszönetet szeretnék mondani neked ezen a kedvező napon 
a felmérhetetlenül sok áldásért, amit tőled kaptam az elmúlt 10 évben. 

Köszönettel és szeretettel, szolgád,
Bhaktin Nagy Ildikó

Nalinī-kānta Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Guru Mahārāja, szeretném neked hálásan megköszönni mindazt 
a fölmérhetetlen kincset, amit személyesen és tanításaidon, írásaidon 
keresztül adsz fáradhatatlanul. Hetvenedik megjelenési napod alkal-
mából rólad elmélkedve ez az egyik csodálatos dolog, ami eszembe jut: 
hogy fáradhatatlan vagy, abban az értelemben, hogy sohasem szűnsz meg 
a Krsna-tudatról beszélni nekünk. Ez a legnagyobb kincs. 

A transzcendentális témák mellett – melyekről úgy beszélsz, hogy tud-
hatjuk: te valóban ott vagy – arra is megtanítasz bennünket, hogyan éljünk 
ebben a világban. Az az életút, melyet a Krsna-tudat kijelöl számunkra, 
a legnagyszerűbb élet. A lehető legteljesebb életet adod meg számunkra, 
és az esélyt, hogy egyszer saját önvalónk tökéletes tudatában szolgálhas-
suk Rādhā-Śyāmasundarát és szolgáikat határtalan szeretettel, boldogan 
a lelki világban. 

Kedves Guru Mahārāja, még egyszer hálásan köszönöm, hogy vagy 
nekünk. Boldog hetvenedik születésnapot!

Szolgád, 
Nalinī-kānta Devī Dāsī 
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tőled, amióta megismertelek. Tíz éve találkoztunk először, amikor elkezd-
tem a Krsna-tudatot gyakorolni.

Kezdetben a bhakták sokszor beszéltek nekem arról, hogy Guru 
Mahārājuk áldásából képesek gyakorolni a Krsna-tudatot. Eleinte sehogy 
sem értettem, mit jelent ez, olyan megfoghatatlan, felfoghatatlan volt 
számomra. De ahogy az idő halad, egyre jobban ráébredek ennek a jelen-
tésére. A kis lépések, amiket próbálok nap mint nap tenni, az ébredő vágy 
a Krsna-tudat gyakorlására, a visszahúzó erők csökkenése egyértelműen 
nem tőlem fakadnak. Hogyan is történhetne ez másképp, mint az indo-
kolatlan kegyed által? Hiszen mindent, ami a lelki életben előrelépést 
jelent, a lelki tanítómester kegyéből érhetünk el. 

Odaadó szolgálatod mintapéldája, ragyogó lelkesedésed és fáradhatat-
lan törekvésed a Krsna-tudat gyakorlatának átadására és elmélyítésére 
olyan, akár egy csillag az égen, ami a helyes irányt mutatja számunkra. 
Mint egy gyerek, csodálkozva nézek fel a szerencse csillagomra, és ami-
kor a nehézségeimben arra gondolok, hogy mindig velem vagy, akkor 
megnyugszom, és arra vágyom, hogy jó gyereked lehessek, és minden 
lépésemmel szépen követhessem az útmutatást, amit a szent könyveid-
ben kijelölsz.

Csodálatos könyveid mélyen inspirálnak arra, hogy a veled és Krsnával 
való kapcsolatom egyre jobban elmélyüljön. Felfoghatatlan kegy és külön-
leges tapasztalat ilyen megérintő irodalmat olvasni a lelki érzésekről, 
ennyire szemléletesen, sokszínűen és teljességben, önzetlenül, tisztán és 
mélyen átadva. Nem lehet betelni velük, újra és újra hallani, felidézni kell 
őket, hogy ez a lelki hangulat, ami kegyedből árad, minél jobban átitassa 
az elménket, és végleg kitörölje az anyagi szennyeződéseket a szívünkből.

sa guruh sa pitā cāpi sā mātā bandhavo ’pi sah
śikșayec cet sadā smartum harer nāmaiva kevalam

„Az az igazi guru, az igazi apa, az igazi anya és az igazi barát, aki megtanít 
minket arra, hogy mindig emlékezzünk Krsnára és a szent nevére: Śrī Hari 
szent neve egyedül a minden.”

Kedves Guru Mahārāja. Az idők során egyre felfoghatóbbá válik az igazi 
érték, amit oly szeretettel adsz, és tapasztalom, hogy a tehetetlenségem 
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Bhakta Matolcsi Gábor
Dear Guru Mahārāja,

Please, accept my humble obeisances on your appearance day! I wish you 
all the best!

After almost two decades of starts, restarts and a series of falling down 
in between, in Krsna consciousness, one (i. e. me) gets used to being stuck 
in a bizarre mixture of guilt, hope and a complacent acceptance of his 
own inadequacy (= laziness). Writing an off ering to his spiritual master 
under such „dire circumstances” is a daunting task and a matter of honour 
combined, which confronts him with the very responsibility he has been 
trying to evade: to surrender to, serve and follow the instructions of his 
guru (which, to sum it up in my case, went something like: „Gábor, don’t 
just dream about the spiritual world - work for it!” Well, Guru Mahārāja, 
I’m working ON it…:-) ).

But being used to being stuck in spiritual advancement is not just a hor-
rible waste of time but also a serious insult to someone that has devoted 
all his life to saving him (and the like). Being a procrastinator in this case 
is no less than working actively against the goodwill of his saviour. And 
this is no laughing matter (I am reminding myself). Guru Mahārāja, please, 
forgive my laziness so far - but not the next instance of it!

Dear Guru Mahārāja! What do I have to off er you on your appearance 
day when all I have is just a renewal of promises that have been unkept 
for decades? I think, the best off ering is remembering what you yourself 
have given us: this wonderworld of Krishna Valley where my family has 
just moved to give (re)birth to their spiritual life, the whole Hungarian 
Krsna-conscious yātrā where anyone wishing to know what real life is 
can get instruction and shelter, all your inexhaustably wonderful books 
(podcasts, videos, messages, memos) for that yātrā, all so beautifully fol-
lowing in the footsteps of Śrīla Prabhupāda and our great acaryas… Thank 
you so much for giving us all this! I am just amazed how for so many 
years you have been in a mode and mood of constant giving, teachings 
given as your dearest, most personal and heartfelt presents, which I don’t 
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appreciate like I should, though I know I should: real appreciation is not 
just enjoying your books but putting them in practice, making it the 
centre of my life, my heart and soul).

I don’t know whether it’s Krsna or you, my spiritual master, who has 
been so tolerant of me, giving me so many chances (actually, many more 
than Sisupala was given) to learn to (at least) appreciate (better to love) 
Him, to be able to accept this material world, with all its trials and tribu-
lations, temptations and traps, as a chance to rebuild my forgotten rela-
tionship with Him, and also to be able to realise that you are actually my 
saviour. „Hey, Gábor, you are to be saved! Don’t throw your lifebelt back 
to me, we’re not playing Frisbee!”

Dear Guru Mahārāja, deep down I do feel that you are right. Right 
in reassuring us that Śrīla Prabhupāda was right in what he taught us. 
Right in reassuring that Krsna is worth working for. But it wouldn’t be 
fair to say that I’m so convinced that I always act accordingly. If I had 
real faith, I wouldn’t be writing this off ering as an apology. It would be 
a real appreciation of you as my spiritual master who is here to connect 
me with God, taking me back home if I am willing to go. I wish one day 
I could really appreciate you and your mission, and meanwhile stop being 
so self-centred and pretentious!

Your servant,
Bhakta Matolcsi Gábor

Bhaktin Matolcsi Anna Véda
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Most, hogy ideköltöztünk Krsna-völgybe, úgy érzem, végre hazaér-
tem, és ez csakis neked köszönhető! Nagyon hálás vagyok mindazért, 
amit a bhaktáidért tettél! Ha valamikor szomorú vagyok, mindig a te 
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sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh śrī-caranāravindam

Let us honour you, let us praise your glories, let us serve you, let us 
endeavour to please you. You are Rādhā-Śyāma’s mercy that moves before 
us, taking us by the hand, leading us to their lotus feet. I off er my respect-
ful obeisances unto your lotus feet, a bona fide representative of Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāma

yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙
vande guroh śrī-caranāravindam

Our sādhana futile, our chanting just words, our endeavours pointless 
without your grace. Let us always remember you, the ambassador of 
Rādhā-Śyāma’s love. As the sun does rise, at midday stands high and at 
sunset sinks before our eyes. Let not us forget you our only hope in this 
dark dark place. I off er my respectful obeisances unto your lotus feet, my 
revered spiritual master.

Your Servant, 
Murli Manohara Dāsa 

Bhaktin Nagy Ildikó
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Szeretném megköszönni neked azt a sok áldást, amit kaptam és kapok 
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catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda-
svādv-anna-trptān hari-bhakta-san˙ghān

krtvaiva trptim˙ bhajatah sadaiva
vande guroh śrī-caranāravindam

With intelligent compassion you are showing the world a vaisnava’s heart. 
Prasādam the only cure for the terminal disease of material life. What 
happiness you taste as devotees and non-devotees taste the ‘nectar from 
the lips of Rādhā-Śyāma. I off er my respectful obeisances unto your lotus 
feet, my revered spiritual master.

śrī-rādhikā-mādhavayor apāra-
mādhurya-līlā guna-rūpa-nāmnām

prati-ksanāsvādana-lolupasya
vande guroh śrī-caranāravindam

Externally engaged while internally absorbed in the loving pastimes of 
Rādhā-Śyāma, Their enchanting beauty, and captivating pastimes. At 
every moment as your chanting beads pass through your hands, so the 
pastimes of the divine couple unfold. Your mind like a bumble bee every 
eager to taste the original sweetness of everything that is sweet. I off er my 
respectful obeisances unto your lotus feet, my revered spiritual master.

nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai
yā yālibhir yuktir apeksanīyā

tatrāti-dāksyād ati-vallabhasya
vande guroh śrī-caranāravindam

New Vraja-dhāma, the Spiritual world. Crafted from your heart, in which 
Rādhā-Śyāma roam. The trees, the creepers and ponds. The orchards, the 
fields of wheat the Yamuna and the parrots that fl y above. All a stage you 
have manifest, a tasteful arrangement for the perfection of Rādhā-Śyāma’s 
conjugal loving aff airs. I off er my respectful obeisances unto your lotus 
feet, my revered spiritual master.
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bhajanáidat szoktam hallgatni, mert számomra az a legszebb és leginkább 
inspiráló. Amikor Szenteste bhajanát tartottál a templomszobában, úgy 
láttam, mintha az éneklés közben beszélgettél volna Rādhe-Śyāmával. 
Olyan csodálatos volt ezt látni! Még meg szerettem volna köszönni, hogy 
Málatinak, a húgomnak ilyen gyönyörű nevet adtál, nagyon örül, hogy 
ezt viselheti. Boldog vagyok, hogy te vagy a lelki tanítómesterem!

Szolgád,
Bhaktin Matolcsi Anna Véda

Medhya Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget neked. 
Amikor írom ezeket a sorokat, még nem vagy itt Krsna-völgyben. Bár 

többször mondtad, hogy mindig itt vagy, dehát én, aki feltételekhez 
vagyok kötve, hogyan is érthetném ezt meg? Itt vagyok, itt élek a világ 
közepén, de a lelki tanítómesterem vápu szolgálata nélkül, csak lépkedni 
tudok. Hogyan is tudnék futni az én drága Guru Mahārājám nélkül?

Egyik nap megnéztem 1 kis videót, ahol pár percben arról mesélsz, hogy 
ott vagy Māyāpurba, írsz és hogy ez neked a bhajanád. Annyi mindenért 
mondhatnék köszönetet, mert olyan nagyon hálás vagyok neked minde-
nért. De amíg élek, addig mindig ki fogom fejezni a hálámat a könyveid 
iránt. Rengeteg időt és energiát áldozol erre, a sok más teendőid mellett 
és mindezt értünk teszed. A te szereteted és odaadásod Rādhe-Śyāma 
felé, mind megnyilvánul a te szolgálatodban. Nincs elpazarolt idő, nem 
lehet semmiféle akadály. Csak a puha szíved létezik, ami bele olvad a lelki 
tanítómestered és Rādhe-Śyāma szerető szolgálatába. Ez persze utánozha-
tatlan és számomra felfoghatatlan. De 1-2 csepp nektár nekünk is cseppen. 
A Śuddha-bhakti-cintāmani, a Krsna Vrndāvanában, a Nava-vraja-mahimā 
és a többi könyved formájában. Ezek a könyvek reményt adtak, lelkese-
dést adtak, és vmi olyan ízt adtak, amit eddig sosem kóstolhattam…de 
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Olyan csodálatos volt ezt látni! Még meg szerettem volna köszönni, hogy 
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ezt viselheti. Boldog vagyok, hogy te vagy a lelki tanítómesterem!

Szolgád,
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Medhya Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget neked. 
Amikor írom ezeket a sorokat, még nem vagy itt Krsna-völgyben. Bár 

többször mondtad, hogy mindig itt vagy, dehát én, aki feltételekhez 
vagyok kötve, hogyan is érthetném ezt meg? Itt vagyok, itt élek a világ 
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tudok. Hogyan is tudnék futni az én drága Guru Mahārājám nélkül?
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nért. De amíg élek, addig mindig ki fogom fejezni a hálámat a könyveid 
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és mindezt értünk teszed. A te szereteted és odaadásod Rādhe-Śyāma 
felé, mind megnyilvánul a te szolgálatodban. Nincs elpazarolt idő, nem 
lehet semmiféle akadály. Csak a puha szíved létezik, ami bele olvad a lelki 
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nagyon finom :-). Sétálok. Aztán ahogy olvasom a könyveidet, lerakok 1-2 
csomagot. Ha még futni nem is bírok, de szaladni már könnyebb. Mindez 
a kegyedből történik kedves Guru Mahārāja, mert részesei lehetünk a te 
bhajanádnak. Bárhol is legyél, nekem nincs más reményem, mint szol-
gálni a te lótuszlábaidat. Így egyszer talán futni, rohanni, sőt repülni is 
képes leszek.

Mindig nagyon várunk, hogy láthassunk, hogy felajánlhassuk a hódo-
latunkat, hogy hallhassunk és szolgálhassunk. Kérlek, tarts lótuszlábad 
porának árnyékában, mert ez a legjobb hely a számomra. Nincs más út, 
nincs más út, nincs más út. 

Örök szolgád,
Medhya Devī Dāsī 

Bhaktin Meryem
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I have written a lot of letters in my life however I have never written 

as valuable and important as this one.
It is not possible to put what in my heart to the words. It is as diff icult 

as to explain love of Krsna for me. The torchlight that you have been 
enlightining us may never go off . As a child holding his father’s hand, 
I want to hold your hands without leaving any moment. I pray that my 
life in this body will be filled with your and Krsna’s mercy. 

I am here by Nrsim˙ha Krsna Prabhu’s, Krsna Mālā Mātājī’s, Śrī Rāma 
Prabhu’s and all Turkish vaisnavas’ mercy and at your service. 

Your servant,
Bhaktin Meryem 
Turkey
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prāptasya kalyāna-gunārnavasya
vande guroh śrī-caranāravindam

The active ingredient that propels us in spiritual life is mercy. That mercy 
like the Ganges that falls upon the head of Lord Śiva is the wealth of you 
our spiritual master. With compassion and expertise you are adminis-
tering this medicine. But for this grace we remain victims of our own 
wrong doing, burnt again and again like fl ies that enter the fire. I off er my 
respectful obeisances unto your lotus feet, my revered spiritual master.

mahāprabhoh kīrtana-nrtya-gīta-
vāditra-mādyan-manaso rasena

romāñca-kampāśru-taran˙ga-bhājo
vande guroh śrī-caranāravindam

Śrī Caitanya Mahāprabhu the most munificent incarnation of The Lord 
along with his associates have caused an earth quake of pure devotion. In 
its wake a tsunami of Krsna bhakti is fl ooding the earth. You are happily 
sporting in these waves, diving deep to collect the pearls of Love that 
decorate Rādhā-Śyāma. I off er my respectful obeisances unto your lotus 
feet, my revered spiritual master.

śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-
śrn˙gāra-tan-mandira-mārjanādau
yuktasya bhaktām˙ś ca niyuñjato ’pi

vande guroh śrī-caranāravindam

From your pure heart came Rādhā-Śyāma, who in turn have stolen your 
heart. With every fl ower which you decorate their divine forms, with 
every necklace that you lovingly place on Rādhā’s chest you are blessing 
a once barren land. ‘Spiritual sky clean’ is your declaration of love, as 
your fortunate disciples clean, sew, and cook, ever happy to assist you, 
our guide in expressing true love. I off er my respectful obeisances unto 
your lotus feet, my revered spiritual master.
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megismertelek, hangod csodálatos leckédeiden, kīrtanáidon keresztül 
hallgathattam. 

Mikor a kis szegedi közössegünkben tanítottál, bátorítottál minket. 
Biztattál, törekedjek arra, hogy költözzem le Krisna-völgybe. Szolgálatot 
kaptam itt, Krsna lótuszlábainak menedékében. Nagyon gyorsan telnek 
itt az évek. Az igazi boldogság elérésének lehetöségét mutattad itt meg 
Krisna-völgy csodálatos helyének létrehozásával. 

Drága Mahārāja! Úgy szeretnék neked segíteni, minden vágyam ez volt, 
és most is ez van a szívemben. Kérem Rādhā-Śyāmasundarat, mutassa 
meg ennek a módját. Hogy téged boldognak és elégedettnek láthassalak! 
Kívánom neked megjelenési napod alkalmából a legszebb lelki boldog-
ságot és jó egészséget! 

Szeretettel,
Bhaktin Molnárné Papp Gizella

Murli Manohara Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on your appearance day.

As with most years I am writing this off ering while staying here in 
Śrīdhāma Māyāpur. It’s the day before Nityānanda Trayodaśī. The mag-
nificent TOVP dominates the skyline, the fl ag atop the great golden Cakra 
fl utters and seems to be saying ‘Victory, Victory. Lord Caitanya’s abun-
dant mercy claiming many happy victims throughout the world as they 
now gather with hands raised in full Surrender, ready soldiers in the war 
against the plague of Kali. A tiny jīva like myself wonders how I came to 
be here, standing in this platoon of bliss. Then the nectar sweet kīrtana 
catches my attention and answers my curiosity.

sam˙sāra-dāvānala-līdha-loka-
trānāya kārunya-ghanāghanatvam
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Mohana Dāsa
Kedves Gurumaharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget neked, e világi megjelenésed 70. évfor-
dulója alkalmából!

Śrīnivās Ācārya a Sad-gosvāmy-astaka című versében így dicsőíti a hat 
kiemelkedő ácáryát:

krsnotkīrtana-gāna-nartana-parau premāmrtāmbho-nidhī
dhīrādhīra-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pūjitau

śrī-caitanya-krpā-bharau bhuvi bhuvo bhārāvahantārakau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom a hat Gosvāmīnak – Śrī Rūpa 
Gosvāmīnak, Śrī Sanātana Gosvāmīnak, Śrī Raghunātha Bhatta 
Gosvāmīnak, Śrī Raghunātha Dāsa Gosvāmīnak, Śrī Jīva Gosvāmīnak 
és Śrī Gopāla Bhatta Gosvāmīnak –, akik mindig Krsna szent nevének 
éneklésében és a táncban merülnek el. Olyanok ők, mint az istenszeretet 
óceánja, akik – mivel senkire sem irigyek – a nemes lelkűek és a gaz-
emberek számára egyaránt kedvesek. Akármit tesznek, az mindenkinek 
a legnagyobb megelégedésére válik. Az Úr Caitanya áldásával terjesztik 
misszióját, melynek célja, hogy felszabadítsa az anyagi világ feltételekhez 
kötött lelkeit.

Ezt a verset, akár rólad is írhatták volna, minden szava ugyanúgy illik 
rád, mint a gosvāmīkra! Én a sok hasonlóság közül, ez alkalommal, azt 
a tulajdonságotokat szeretném kiemelni, hogy, a gazemberek, és a szentek 
egyaránt szeretnek titeket. 

Az elmúlt évtizedekben számos alaklommal lehettem tanúja, milyen 
hatással vagy másokra, dhīrákra és nem dhīrákra egyaránt. 

Személyiséged tisztasága, csodálatos kisugárzásod, szinte zavarba ejtő 
figyelmességed, mindenki felé áradó szereteted, humorod, megnyugtató 
komolyságod, rendíthetetlen szilárdságod, és a többi fel sem sorolható 
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Prabhupádnak! Minden dicsőséget neked, e világi megjelenésed 70. évfor-
dulója alkalmából!

Śrīnivās Ācārya a Sad-gosvāmy-astaka című versében így dicsőíti a hat 
kiemelkedő ácáryát:

krsnotkīrtana-gāna-nartana-parau premāmrtāmbho-nidhī
dhīrādhīra-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pūjitau

śrī-caitanya-krpā-bharau bhuvi bhuvo bhārāvahantārakau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom a hat Gosvāmīnak – Śrī Rūpa 
Gosvāmīnak, Śrī Sanātana Gosvāmīnak, Śrī Raghunātha Bhatta 
Gosvāmīnak, Śrī Raghunātha Dāsa Gosvāmīnak, Śrī Jīva Gosvāmīnak 
és Śrī Gopāla Bhatta Gosvāmīnak –, akik mindig Krsna szent nevének 
éneklésében és a táncban merülnek el. Olyanok ők, mint az istenszeretet 
óceánja, akik – mivel senkire sem irigyek – a nemes lelkűek és a gaz-
emberek számára egyaránt kedvesek. Akármit tesznek, az mindenkinek 
a legnagyobb megelégedésére válik. Az Úr Caitanya áldásával terjesztik 
misszióját, melynek célja, hogy felszabadítsa az anyagi világ feltételekhez 
kötött lelkeit.

Ezt a verset, akár rólad is írhatták volna, minden szava ugyanúgy illik 
rád, mint a gosvāmīkra! Én a sok hasonlóság közül, ez alkalommal, azt 
a tulajdonságotokat szeretném kiemelni, hogy, a gazemberek, és a szentek 
egyaránt szeretnek titeket. 

Az elmúlt évtizedekben számos alaklommal lehettem tanúja, milyen 
hatással vagy másokra, dhīrákra és nem dhīrákra egyaránt. 

Személyiséged tisztasága, csodálatos kisugárzásod, szinte zavarba ejtő 
figyelmességed, mindenki felé áradó szereteted, humorod, megnyugtató 
komolyságod, rendíthetetlen szilárdságod, és a többi fel sem sorolható 
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magasztos tulajdonságod révén, lényed olyan vonzerővel bír, hogy a leg-
tisztább szívű bhaktákat, és a leg megátalkodottabb ateistákat is elbűvöli. 

Istentestvéreid közül többeket láttam már könnyekkel a szemükben 
beszélni az Irántad érzett szeretetükről, hálájukról. Bár maguk is Śrīla 
Prabhupāda tanítványai, többen közülük lelki tanítómesterek, elmondták, 
hogy minden napjukat a te podcastjaid hallgatásával kezdik, rendszeresen 
tanulmányozzák a könyveidet, hallgatják kīrtanáidat, vagy lelki útmu-
tatásért fordulnak hozzád. Más guruk tanítványaitól is sokszor hallom, 
hogy a saját mesterük mellett te is helyet foglalsz a szívükben, és śiksā 
gurujukként, nagy szeretettel tekintenek rád.

Számunkra, tanítványaid számára, a lelki életünk fő inspirációja vagy. 
Amit teszünk, Érted tesszük, a nehézségeken te segítesz át minket, az 
örömünkért neked vagyunk hálásak, te vagy az életünk és a lelkünk. 

Ám ez még nem minden. A bhakták természetesen vonzódnak más 
bhaktákhoz, nem csoda hát, hogy egy olyan szeretetre méltó tiszta 
bhaktát így szeressenek, mint amilyen te vagy. Te azonban valóban 
„dhīrādhīra-jana-priya” vagy! téged nem csak a bhakták, de az abhakták 
is imádnak, és ez a szeretet, Krsna felé vonzza őket. 

Számos alkalommal voltam tanúja az elmúlt években, hogy milyen 
sorsfordító hatással vagy a közönséges emberekre is. Ismerek ádáz materi-
alistákat, akiknek világnézete, értékrendje, és életmódja teljesen ellentétes 
a Krsna tudattal, mégis a rajongásig szeretnek, tisztelnek, felnéznek rád, 
és ezt sokszor meghatottan kifejezésre is juttatják.

Amikor érdeklődőket, vendégeket hozok hozzád, szemtanúja lehe-
tek, hogy egy rövid beszélgetés alatt is csodálatos változást idézel elő 
szívükben, egész életükre meghatározó élmény marad a veled töltött idő. 
Bölcsességed mély tiszteletet ébreszt bennük, mosolyod elűzi minden 
bánatukat, kedvességed a szívük mélyéig hatol, szerénységed leveszi őket 
a lábukról, emberi közvetlenséged miatt, szinte azonnal bensőséges kap-
csolat alakul ki köztetek, lényed lenyűgöző hitelessége pedig hitet ébreszt 
bennük a Krsna tudat iránt. Talán Krsna még távolinak tűnik számukra, 
talán a vallás elvei követhetetlennek, a filozófia érthetetlennek, de téged 
megszeretnek, és ez megmenti őket. 

‘sādhu-san˙ga’, ‘sādhu-san˙ga’—sarva-śāstre kaya
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lava-mātra sādhu-san˙ge sarva-siddhi haya
      (Cc. Madhya 22.54) 

Egy nagy szenttel való pillanatnyi együttlét is képes minden tökéletesség-
gel megáldani az embert. Erre közvetlen bizonyítékul szolgálnak Vlogjaid, 
melyek millió és millió lelket érintenek meg világszerte, akikben szin-
tén nagy szeretet ébred Irántad. Felmérhetetlen az a hatás, amit ezek 
a cintámani videók kifejtenek az emebrek életére és így a világra is! Ezek 
a kis üzenetek a modern kor újabb brihat mridangái, amelyek megtisztít-
ják a világháló pokoli világát, és emberek tömegeit áldják meg az irántad 
érzett szeretettel, és így a lelki tökéletesség lehetőségével. 

Téged, Guru Mahārāja, mindenki szeret bhakta és abhakta egyaránt. 
Végtelen szerencsémre én is azok közé az áldott lelkek közé tartozhatok, 

akiket elért bűbájos vonzerőd, és az én sötét szívemben is szeretet ébredt 
Irántad. Bár sajnos az önzés, a tudatlanség az irígység a lelki tompaság 
és a többi félelmetes ellenség még nem távozott onnan, de mindennél 
jobban bízom benne, hogy az Irántad érzett szeretetem idővel elűzi majd 
őket, hogy csak ez a szeretet uralja az életemet. 

Mert ez a szeretet, az élet tökéletessége. 

Szerető szolgád,
Mohana Dāsa

Bhaktin Molnárné Papp Gizella
Drága Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának és neked! 

Nekem mindig felfoghatatlan a lehetöség, hogy számodra felajánlást , 
születésnapi jókívánságot küldhetek. Érdemtelennek gondolom magam 
erre. Rādhā-Śyāmasundara, az Isteni Pár kegyéböl mégis itt vagyok és 
Hozzád fordulok. Gondolatban végig lapozom az emlékeimet, mikor téged 
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Amikor érdeklődőket, vendégeket hozok hozzád, szemtanúja lehe-
tek, hogy egy rövid beszélgetés alatt is csodálatos változást idézel elő 
szívükben, egész életükre meghatározó élmény marad a veled töltött idő. 
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bánatukat, kedvességed a szívük mélyéig hatol, szerénységed leveszi őket 
a lábukról, emberi közvetlenséged miatt, szinte azonnal bensőséges kap-
csolat alakul ki köztetek, lényed lenyűgöző hitelessége pedig hitet ébreszt 
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gel megáldani az embert. Erre közvetlen bizonyítékul szolgálnak Vlogjaid, 
melyek millió és millió lelket érintenek meg világszerte, akikben szin-
tén nagy szeretet ébred Irántad. Felmérhetetlen az a hatás, amit ezek 
a cintámani videók kifejtenek az emebrek életére és így a világra is! Ezek 
a kis üzenetek a modern kor újabb brihat mridangái, amelyek megtisztít-
ják a világháló pokoli világát, és emberek tömegeit áldják meg az irántad 
érzett szeretettel, és így a lelki tökéletesség lehetőségével. 

Téged, Guru Mahārāja, mindenki szeret bhakta és abhakta egyaránt. 
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és a többi félelmetes ellenség még nem távozott onnan, de mindennél 
jobban bízom benne, hogy az Irántad érzett szeretetem idővel elűzi majd 
őket, hogy csak ez a szeretet uralja az életemet. 

Mert ez a szeretet, az élet tökéletessége. 
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megismertelek, hangod csodálatos leckédeiden, kīrtanáidon keresztül 
hallgathattam. 

Mikor a kis szegedi közössegünkben tanítottál, bátorítottál minket. 
Biztattál, törekedjek arra, hogy költözzem le Krisna-völgybe. Szolgálatot 
kaptam itt, Krsna lótuszlábainak menedékében. Nagyon gyorsan telnek 
itt az évek. Az igazi boldogság elérésének lehetöségét mutattad itt meg 
Krisna-völgy csodálatos helyének létrehozásával. 

Drága Mahārāja! Úgy szeretnék neked segíteni, minden vágyam ez volt, 
és most is ez van a szívemben. Kérem Rādhā-Śyāmasundarat, mutassa 
meg ennek a módját. Hogy téged boldognak és elégedettnek láthassalak! 
Kívánom neked megjelenési napod alkalmából a legszebb lelki boldog-
ságot és jó egészséget! 

Szeretettel,
Bhaktin Molnárné Papp Gizella

Murli Manohara Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on your appearance day.

As with most years I am writing this off ering while staying here in 
Śrīdhāma Māyāpur. It’s the day before Nityānanda Trayodaśī. The mag-
nificent TOVP dominates the skyline, the fl ag atop the great golden Cakra 
fl utters and seems to be saying ‘Victory, Victory. Lord Caitanya’s abun-
dant mercy claiming many happy victims throughout the world as they 
now gather with hands raised in full Surrender, ready soldiers in the war 
against the plague of Kali. A tiny jīva like myself wonders how I came to 
be here, standing in this platoon of bliss. Then the nectar sweet kīrtana 
catches my attention and answers my curiosity.

sam˙sāra-dāvānala-līdha-loka-
trānāya kārunya-ghanāghanatvam
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Mohana Dāsa
Kedves Gurumaharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget neked, e világi megjelenésed 70. évfor-
dulója alkalmából!

Śrīnivās Ācārya a Sad-gosvāmy-astaka című versében így dicsőíti a hat 
kiemelkedő ácáryát:

krsnotkīrtana-gāna-nartana-parau premāmrtāmbho-nidhī
dhīrādhīra-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pūjitau

śrī-caitanya-krpā-bharau bhuvi bhuvo bhārāvahantārakau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom a hat Gosvāmīnak – Śrī Rūpa 
Gosvāmīnak, Śrī Sanātana Gosvāmīnak, Śrī Raghunātha Bhatta 
Gosvāmīnak, Śrī Raghunātha Dāsa Gosvāmīnak, Śrī Jīva Gosvāmīnak 
és Śrī Gopāla Bhatta Gosvāmīnak –, akik mindig Krsna szent nevének 
éneklésében és a táncban merülnek el. Olyanok ők, mint az istenszeretet 
óceánja, akik – mivel senkire sem irigyek – a nemes lelkűek és a gaz-
emberek számára egyaránt kedvesek. Akármit tesznek, az mindenkinek 
a legnagyobb megelégedésére válik. Az Úr Caitanya áldásával terjesztik 
misszióját, melynek célja, hogy felszabadítsa az anyagi világ feltételekhez 
kötött lelkeit.

Ezt a verset, akár rólad is írhatták volna, minden szava ugyanúgy illik 
rád, mint a gosvāmīkra! Én a sok hasonlóság közül, ez alkalommal, azt 
a tulajdonságotokat szeretném kiemelni, hogy, a gazemberek, és a szentek 
egyaránt szeretnek titeket. 

Az elmúlt évtizedekben számos alaklommal lehettem tanúja, milyen 
hatással vagy másokra, dhīrákra és nem dhīrákra egyaránt. 

Személyiséged tisztasága, csodálatos kisugárzásod, szinte zavarba ejtő 
figyelmességed, mindenki felé áradó szereteted, humorod, megnyugtató 
komolyságod, rendíthetetlen szilárdságod, és a többi fel sem sorolható 
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nagyon finom :-). Sétálok. Aztán ahogy olvasom a könyveidet, lerakok 1-2 
csomagot. Ha még futni nem is bírok, de szaladni már könnyebb. Mindez 
a kegyedből történik kedves Guru Mahārāja, mert részesei lehetünk a te 
bhajanádnak. Bárhol is legyél, nekem nincs más reményem, mint szol-
gálni a te lótuszlábaidat. Így egyszer talán futni, rohanni, sőt repülni is 
képes leszek.

Mindig nagyon várunk, hogy láthassunk, hogy felajánlhassuk a hódo-
latunkat, hogy hallhassunk és szolgálhassunk. Kérlek, tarts lótuszlábad 
porának árnyékában, mert ez a legjobb hely a számomra. Nincs más út, 
nincs más út, nincs más út. 

Örök szolgád,
Medhya Devī Dāsī 

Bhaktin Meryem
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I have written a lot of letters in my life however I have never written 

as valuable and important as this one.
It is not possible to put what in my heart to the words. It is as diff icult 

as to explain love of Krsna for me. The torchlight that you have been 
enlightining us may never go off . As a child holding his father’s hand, 
I want to hold your hands without leaving any moment. I pray that my 
life in this body will be filled with your and Krsna’s mercy. 

I am here by Nrsim˙ha Krsna Prabhu’s, Krsna Mālā Mātājī’s, Śrī Rāma 
Prabhu’s and all Turkish vaisnavas’ mercy and at your service. 

Your servant,
Bhaktin Meryem 
Turkey
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prāptasya kalyāna-gunārnavasya
vande guroh śrī-caranāravindam

The active ingredient that propels us in spiritual life is mercy. That mercy 
like the Ganges that falls upon the head of Lord Śiva is the wealth of you 
our spiritual master. With compassion and expertise you are adminis-
tering this medicine. But for this grace we remain victims of our own 
wrong doing, burnt again and again like fl ies that enter the fire. I off er my 
respectful obeisances unto your lotus feet, my revered spiritual master.

mahāprabhoh kīrtana-nrtya-gīta-
vāditra-mādyan-manaso rasena

romāñca-kampāśru-taran˙ga-bhājo
vande guroh śrī-caranāravindam

Śrī Caitanya Mahāprabhu the most munificent incarnation of The Lord 
along with his associates have caused an earth quake of pure devotion. In 
its wake a tsunami of Krsna bhakti is fl ooding the earth. You are happily 
sporting in these waves, diving deep to collect the pearls of Love that 
decorate Rādhā-Śyāma. I off er my respectful obeisances unto your lotus 
feet, my revered spiritual master.

śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-
śrn˙gāra-tan-mandira-mārjanādau
yuktasya bhaktām˙ś ca niyuñjato ’pi

vande guroh śrī-caranāravindam

From your pure heart came Rādhā-Śyāma, who in turn have stolen your 
heart. With every fl ower which you decorate their divine forms, with 
every necklace that you lovingly place on Rādhā’s chest you are blessing 
a once barren land. ‘Spiritual sky clean’ is your declaration of love, as 
your fortunate disciples clean, sew, and cook, ever happy to assist you, 
our guide in expressing true love. I off er my respectful obeisances unto 
your lotus feet, my revered spiritual master.
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appreciate like I should, though I know I should: real appreciation is not 
just enjoying your books but putting them in practice, making it the 
centre of my life, my heart and soul).

I don’t know whether it’s Krsna or you, my spiritual master, who has 
been so tolerant of me, giving me so many chances (actually, many more 
than Sisupala was given) to learn to (at least) appreciate (better to love) 
Him, to be able to accept this material world, with all its trials and tribu-
lations, temptations and traps, as a chance to rebuild my forgotten rela-
tionship with Him, and also to be able to realise that you are actually my 
saviour. „Hey, Gábor, you are to be saved! Don’t throw your lifebelt back 
to me, we’re not playing Frisbee!”

Dear Guru Mahārāja, deep down I do feel that you are right. Right 
in reassuring us that Śrīla Prabhupāda was right in what he taught us. 
Right in reassuring that Krsna is worth working for. But it wouldn’t be 
fair to say that I’m so convinced that I always act accordingly. If I had 
real faith, I wouldn’t be writing this off ering as an apology. It would be 
a real appreciation of you as my spiritual master who is here to connect 
me with God, taking me back home if I am willing to go. I wish one day 
I could really appreciate you and your mission, and meanwhile stop being 
so self-centred and pretentious!

Your servant,
Bhakta Matolcsi Gábor

Bhaktin Matolcsi Anna Véda
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Most, hogy ideköltöztünk Krsna-völgybe, úgy érzem, végre hazaér-
tem, és ez csakis neked köszönhető! Nagyon hálás vagyok mindazért, 
amit a bhaktáidért tettél! Ha valamikor szomorú vagyok, mindig a te 

253 

sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh śrī-caranāravindam

Let us honour you, let us praise your glories, let us serve you, let us 
endeavour to please you. You are Rādhā-Śyāma’s mercy that moves before 
us, taking us by the hand, leading us to their lotus feet. I off er my respect-
ful obeisances unto your lotus feet, a bona fide representative of Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāma

yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙
vande guroh śrī-caranāravindam

Our sādhana futile, our chanting just words, our endeavours pointless 
without your grace. Let us always remember you, the ambassador of 
Rādhā-Śyāma’s love. As the sun does rise, at midday stands high and at 
sunset sinks before our eyes. Let not us forget you our only hope in this 
dark dark place. I off er my respectful obeisances unto your lotus feet, my 
revered spiritual master.

Your Servant, 
Murli Manohara Dāsa 

Bhaktin Nagy Ildikó
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Szeretném megköszönni neked azt a sok áldást, amit kaptam és kapok 
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catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda-
svādv-anna-trptān hari-bhakta-san˙ghān

krtvaiva trptim˙ bhajatah sadaiva
vande guroh śrī-caranāravindam

With intelligent compassion you are showing the world a vaisnava’s heart. 
Prasādam the only cure for the terminal disease of material life. What 
happiness you taste as devotees and non-devotees taste the ‘nectar from 
the lips of Rādhā-Śyāma. I off er my respectful obeisances unto your lotus 
feet, my revered spiritual master.

śrī-rādhikā-mādhavayor apāra-
mādhurya-līlā guna-rūpa-nāmnām

prati-ksanāsvādana-lolupasya
vande guroh śrī-caranāravindam

Externally engaged while internally absorbed in the loving pastimes of 
Rādhā-Śyāma, Their enchanting beauty, and captivating pastimes. At 
every moment as your chanting beads pass through your hands, so the 
pastimes of the divine couple unfold. Your mind like a bumble bee every 
eager to taste the original sweetness of everything that is sweet. I off er my 
respectful obeisances unto your lotus feet, my revered spiritual master.

nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai
yā yālibhir yuktir apeksanīyā

tatrāti-dāksyād ati-vallabhasya
vande guroh śrī-caranāravindam

New Vraja-dhāma, the Spiritual world. Crafted from your heart, in which 
Rādhā-Śyāma roam. The trees, the creepers and ponds. The orchards, the 
fields of wheat the Yamuna and the parrots that fl y above. All a stage you 
have manifest, a tasteful arrangement for the perfection of Rādhā-Śyāma’s 
conjugal loving aff airs. I off er my respectful obeisances unto your lotus 
feet, my revered spiritual master.
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bhajanáidat szoktam hallgatni, mert számomra az a legszebb és leginkább 
inspiráló. Amikor Szenteste bhajanát tartottál a templomszobában, úgy 
láttam, mintha az éneklés közben beszélgettél volna Rādhe-Śyāmával. 
Olyan csodálatos volt ezt látni! Még meg szerettem volna köszönni, hogy 
Málatinak, a húgomnak ilyen gyönyörű nevet adtál, nagyon örül, hogy 
ezt viselheti. Boldog vagyok, hogy te vagy a lelki tanítómesterem!

Szolgád,
Bhaktin Matolcsi Anna Véda

Medhya Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget neked. 
Amikor írom ezeket a sorokat, még nem vagy itt Krsna-völgyben. Bár 

többször mondtad, hogy mindig itt vagy, dehát én, aki feltételekhez 
vagyok kötve, hogyan is érthetném ezt meg? Itt vagyok, itt élek a világ 
közepén, de a lelki tanítómesterem vápu szolgálata nélkül, csak lépkedni 
tudok. Hogyan is tudnék futni az én drága Guru Mahārājám nélkül?

Egyik nap megnéztem 1 kis videót, ahol pár percben arról mesélsz, hogy 
ott vagy Māyāpurba, írsz és hogy ez neked a bhajanád. Annyi mindenért 
mondhatnék köszönetet, mert olyan nagyon hálás vagyok neked minde-
nért. De amíg élek, addig mindig ki fogom fejezni a hálámat a könyveid 
iránt. Rengeteg időt és energiát áldozol erre, a sok más teendőid mellett 
és mindezt értünk teszed. A te szereteted és odaadásod Rādhe-Śyāma 
felé, mind megnyilvánul a te szolgálatodban. Nincs elpazarolt idő, nem 
lehet semmiféle akadály. Csak a puha szíved létezik, ami bele olvad a lelki 
tanítómestered és Rādhe-Śyāma szerető szolgálatába. Ez persze utánozha-
tatlan és számomra felfoghatatlan. De 1-2 csepp nektár nekünk is cseppen. 
A Śuddha-bhakti-cintāmani, a Krsna Vrndāvanában, a Nava-vraja-mahimā 
és a többi könyved formájában. Ezek a könyvek reményt adtak, lelkese-
dést adtak, és vmi olyan ízt adtak, amit eddig sosem kóstolhattam…de 
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appreciate like I should, though I know I should: real appreciation is not 
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I don’t know whether it’s Krsna or you, my spiritual master, who has 
been so tolerant of me, giving me so many chances (actually, many more 
than Sisupala was given) to learn to (at least) appreciate (better to love) 
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me with God, taking me back home if I am willing to go. I wish one day 
I could really appreciate you and your mission, and meanwhile stop being 
so self-centred and pretentious!

Your servant,
Bhakta Matolcsi Gábor

Bhaktin Matolcsi Anna Véda
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Most, hogy ideköltöztünk Krsna-völgybe, úgy érzem, végre hazaér-
tem, és ez csakis neked köszönhető! Nagyon hálás vagyok mindazért, 
amit a bhaktáidért tettél! Ha valamikor szomorú vagyok, mindig a te 
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Guru Mahārāja, a te krsna-premád ereje felébreszti a vágyakozást a leg-
tompább betondarab-elméjű materialistában is, hogy csak az élet végső 
céljára törekedjen.

Mint ahogyan az Úr Krsna megrázkódott, amikor megérintette azt 
a vizet, amit Śrīmatī Rādhārānī a premájával telített: „»Mitől olyan 
a különleges ez a tó? Csak attól, hogy érintettem, egy különleges átalaku-
lást érzek!« Krsna egyre kíváncsibb lett. »Ha olyan nagy hatása van annak, 
hogy megérintettem, mi lenne, ha teljesen belemennék?« – gondolta.”

Még az Úr Krsna is arra vágyik, hogy megtapasztalja, mit éreznek 
a bhaktái.

Te teljesen elmerülve a bhakta-rasában, végtelenül kedvesen és kegye-
sen, válogatás nélkül, két kézzel osztod a Krsna-tudat kincsét.

Minden erőddel segítesz, hogy visszataláljunk ehhez az örök és bol-
dogsággal teli kapcsolathoz:

anarpita-carīm˙ cirāt karunayāvatīrnah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasām˙ sva-bhakti-śriyam

harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitah
sadā hrdaya-kandare sphuratu vah śacī-nandanah

„Bárcsak a Legfelsőbb Úr, Śrīmatī Śacī-devī fia transzcendentálisan ott 
lakozna szíved legbensőbb zugában! Az olvadt arany ragyogását szórva 
indokolatlan kegyéből megjelent Kali korában, hogy azt az ajándékot adja, 
melyet még soha egyetlen inkarnáció sem kínált: a szerelmi kapcsolat 
ízét, amely az odaadó szolgálat legfenségesebb és legtündöklőbb lelki íze.”

Én még csak kívülről csodálom mindezt, a tranzitzónából. És legtöbb-
ször azt is csodálom, hogy egyáltalán a lábamat betehettem Krsna-völgybe, 
ahol 60 milliárd szent hely van. És a bhakták szíve.

Bárcsak egyszer úgy tudnám hallani a te kīrtanádat és a tanításodat, 
mint ahogy az a bakula fa, akinek nem volt semmilyen anarthája.

Jelentéktelen szolgád,
Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix
Krisna-völgy
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ellenére minden fejlődést egyedül csak a kegyedből kapok meg. Ezért 
hálás szívvel köszönetet szeretnék mondani neked ezen a kedvező napon 
a felmérhetetlenül sok áldásért, amit tőled kaptam az elmúlt 10 évben. 

Köszönettel és szeretettel, szolgád,
Bhaktin Nagy Ildikó

Nalinī-kānta Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Guru Mahārāja, szeretném neked hálásan megköszönni mindazt 
a fölmérhetetlen kincset, amit személyesen és tanításaidon, írásaidon 
keresztül adsz fáradhatatlanul. Hetvenedik megjelenési napod alkal-
mából rólad elmélkedve ez az egyik csodálatos dolog, ami eszembe jut: 
hogy fáradhatatlan vagy, abban az értelemben, hogy sohasem szűnsz meg 
a Krsna-tudatról beszélni nekünk. Ez a legnagyobb kincs. 

A transzcendentális témák mellett – melyekről úgy beszélsz, hogy tud-
hatjuk: te valóban ott vagy – arra is megtanítasz bennünket, hogyan éljünk 
ebben a világban. Az az életút, melyet a Krsna-tudat kijelöl számunkra, 
a legnagyszerűbb élet. A lehető legteljesebb életet adod meg számunkra, 
és az esélyt, hogy egyszer saját önvalónk tökéletes tudatában szolgálhas-
suk Rādhā-Śyāmasundarát és szolgáikat határtalan szeretettel, boldogan 
a lelki világban. 

Kedves Guru Mahārāja, még egyszer hálásan köszönöm, hogy vagy 
nekünk. Boldog hetvenedik születésnapot!

Szolgád, 
Nalinī-kānta Devī Dāsī 
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tőled, amióta megismertelek. Tíz éve találkoztunk először, amikor elkezd-
tem a Krsna-tudatot gyakorolni.

Kezdetben a bhakták sokszor beszéltek nekem arról, hogy Guru 
Mahārājuk áldásából képesek gyakorolni a Krsna-tudatot. Eleinte sehogy 
sem értettem, mit jelent ez, olyan megfoghatatlan, felfoghatatlan volt 
számomra. De ahogy az idő halad, egyre jobban ráébredek ennek a jelen-
tésére. A kis lépések, amiket próbálok nap mint nap tenni, az ébredő vágy 
a Krsna-tudat gyakorlására, a visszahúzó erők csökkenése egyértelműen 
nem tőlem fakadnak. Hogyan is történhetne ez másképp, mint az indo-
kolatlan kegyed által? Hiszen mindent, ami a lelki életben előrelépést 
jelent, a lelki tanítómester kegyéből érhetünk el. 

Odaadó szolgálatod mintapéldája, ragyogó lelkesedésed és fáradhatat-
lan törekvésed a Krsna-tudat gyakorlatának átadására és elmélyítésére 
olyan, akár egy csillag az égen, ami a helyes irányt mutatja számunkra. 
Mint egy gyerek, csodálkozva nézek fel a szerencse csillagomra, és ami-
kor a nehézségeimben arra gondolok, hogy mindig velem vagy, akkor 
megnyugszom, és arra vágyom, hogy jó gyereked lehessek, és minden 
lépésemmel szépen követhessem az útmutatást, amit a szent könyveid-
ben kijelölsz.

Csodálatos könyveid mélyen inspirálnak arra, hogy a veled és Krsnával 
való kapcsolatom egyre jobban elmélyüljön. Felfoghatatlan kegy és külön-
leges tapasztalat ilyen megérintő irodalmat olvasni a lelki érzésekről, 
ennyire szemléletesen, sokszínűen és teljességben, önzetlenül, tisztán és 
mélyen átadva. Nem lehet betelni velük, újra és újra hallani, felidézni kell 
őket, hogy ez a lelki hangulat, ami kegyedből árad, minél jobban átitassa 
az elménket, és végleg kitörölje az anyagi szennyeződéseket a szívünkből.

sa guruh sa pitā cāpi sā mātā bandhavo ’pi sah
śikșayec cet sadā smartum harer nāmaiva kevalam

„Az az igazi guru, az igazi apa, az igazi anya és az igazi barát, aki megtanít 
minket arra, hogy mindig emlékezzünk Krsnára és a szent nevére: Śrī Hari 
szent neve egyedül a minden.”

Kedves Guru Mahārāja. Az idők során egyre felfoghatóbbá válik az igazi 
érték, amit oly szeretettel adsz, és tapasztalom, hogy a tehetetlenségem 

243 

Bhakta Matolcsi Gábor
Dear Guru Mahārāja,

Please, accept my humble obeisances on your appearance day! I wish you 
all the best!

After almost two decades of starts, restarts and a series of falling down 
in between, in Krsna consciousness, one (i. e. me) gets used to being stuck 
in a bizarre mixture of guilt, hope and a complacent acceptance of his 
own inadequacy (= laziness). Writing an off ering to his spiritual master 
under such „dire circumstances” is a daunting task and a matter of honour 
combined, which confronts him with the very responsibility he has been 
trying to evade: to surrender to, serve and follow the instructions of his 
guru (which, to sum it up in my case, went something like: „Gábor, don’t 
just dream about the spiritual world - work for it!” Well, Guru Mahārāja, 
I’m working ON it…:-) ).

But being used to being stuck in spiritual advancement is not just a hor-
rible waste of time but also a serious insult to someone that has devoted 
all his life to saving him (and the like). Being a procrastinator in this case 
is no less than working actively against the goodwill of his saviour. And 
this is no laughing matter (I am reminding myself). Guru Mahārāja, please, 
forgive my laziness so far - but not the next instance of it!

Dear Guru Mahārāja! What do I have to off er you on your appearance 
day when all I have is just a renewal of promises that have been unkept 
for decades? I think, the best off ering is remembering what you yourself 
have given us: this wonderworld of Krishna Valley where my family has 
just moved to give (re)birth to their spiritual life, the whole Hungarian 
Krsna-conscious yātrā where anyone wishing to know what real life is 
can get instruction and shelter, all your inexhaustably wonderful books 
(podcasts, videos, messages, memos) for that yātrā, all so beautifully fol-
lowing in the footsteps of Śrīla Prabhupāda and our great acaryas… Thank 
you so much for giving us all this! I am just amazed how for so many 
years you have been in a mode and mood of constant giving, teachings 
given as your dearest, most personal and heartfelt presents, which I don’t 
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Guru Mahārāja, a te krsna-premád ereje felébreszti a vágyakozást a leg-
tompább betondarab-elméjű materialistában is, hogy csak az élet végső 
céljára törekedjen.

Mint ahogyan az Úr Krsna megrázkódott, amikor megérintette azt 
a vizet, amit Śrīmatī Rādhārānī a premájával telített: „»Mitől olyan 
a különleges ez a tó? Csak attól, hogy érintettem, egy különleges átalaku-
lást érzek!« Krsna egyre kíváncsibb lett. »Ha olyan nagy hatása van annak, 
hogy megérintettem, mi lenne, ha teljesen belemennék?« – gondolta.”

Még az Úr Krsna is arra vágyik, hogy megtapasztalja, mit éreznek 
a bhaktái.

Te teljesen elmerülve a bhakta-rasában, végtelenül kedvesen és kegye-
sen, válogatás nélkül, két kézzel osztod a Krsna-tudat kincsét.

Minden erőddel segítesz, hogy visszataláljunk ehhez az örök és bol-
dogsággal teli kapcsolathoz:

anarpita-carīm˙ cirāt karunayāvatīrnah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasām˙ sva-bhakti-śriyam

harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitah
sadā hrdaya-kandare sphuratu vah śacī-nandanah

„Bárcsak a Legfelsőbb Úr, Śrīmatī Śacī-devī fia transzcendentálisan ott 
lakozna szíved legbensőbb zugában! Az olvadt arany ragyogását szórva 
indokolatlan kegyéből megjelent Kali korában, hogy azt az ajándékot adja, 
melyet még soha egyetlen inkarnáció sem kínált: a szerelmi kapcsolat 
ízét, amely az odaadó szolgálat legfenségesebb és legtündöklőbb lelki íze.”

Én még csak kívülről csodálom mindezt, a tranzitzónából. És legtöbb-
ször azt is csodálom, hogy egyáltalán a lábamat betehettem Krsna-völgybe, 
ahol 60 milliárd szent hely van. És a bhakták szíve.

Bárcsak egyszer úgy tudnám hallani a te kīrtanádat és a tanításodat, 
mint ahogy az a bakula fa, akinek nem volt semmilyen anarthája.

Jelentéktelen szolgád,
Bhaktin Matolcsiné Bakos Beatrix
Krisna-völgy
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ellenére minden fejlődést egyedül csak a kegyedből kapok meg. Ezért 
hálás szívvel köszönetet szeretnék mondani neked ezen a kedvező napon 
a felmérhetetlenül sok áldásért, amit tőled kaptam az elmúlt 10 évben. 

Köszönettel és szeretettel, szolgád,
Bhaktin Nagy Ildikó

Nalinī-kānta Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Guru Mahārāja, szeretném neked hálásan megköszönni mindazt 
a fölmérhetetlen kincset, amit személyesen és tanításaidon, írásaidon 
keresztül adsz fáradhatatlanul. Hetvenedik megjelenési napod alkal-
mából rólad elmélkedve ez az egyik csodálatos dolog, ami eszembe jut: 
hogy fáradhatatlan vagy, abban az értelemben, hogy sohasem szűnsz meg 
a Krsna-tudatról beszélni nekünk. Ez a legnagyobb kincs. 

A transzcendentális témák mellett – melyekről úgy beszélsz, hogy tud-
hatjuk: te valóban ott vagy – arra is megtanítasz bennünket, hogyan éljünk 
ebben a világban. Az az életút, melyet a Krsna-tudat kijelöl számunkra, 
a legnagyszerűbb élet. A lehető legteljesebb életet adod meg számunkra, 
és az esélyt, hogy egyszer saját önvalónk tökéletes tudatában szolgálhas-
suk Rādhā-Śyāmasundarát és szolgáikat határtalan szeretettel, boldogan 
a lelki világban. 

Kedves Guru Mahārāja, még egyszer hálásan köszönöm, hogy vagy 
nekünk. Boldog hetvenedik születésnapot!

Szolgád, 
Nalinī-kānta Devī Dāsī 
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Nandagopa Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Köszönöm, hogy ajánlottad a Brhad Bhagavatamrtát. Szeretem olvasni, 
és sokat tanulok belőle. Köszönöm, hogy tanítasz a Hare Krsna éneklésére, 
ami egyszerre meditációs gyakorlat, jó szórakozás, a tudatom tisztítása, 
jó társaság, és az Úr szolgálata.

Szolgád,
Nandagopa Dāsa

Nandinī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Mindig nagy szeretettel olvasom a vaisnava ācāryáink dalait, műveit. 
Nagyon tisztelem tiszta, szeretetteljes személyiségüket, s ahogy meg tud-
ják fogalmazni az Úr Krsna, Śrīmatī Rādhārānī, az Úr Caitanya, az Úr 
Nityānanda, a lelki tanítómester és más vaisnavák felé érzett tiszteletüket, 
szeretetüket, hálájukat és őszinte érzéseiket. Ezek a dalok képesek nagyon 
mélyen megérinteni a szívemet.

Śrīla Prabhupāda így fogalmazott: „Bhaktivinoda Thākura és Narottama 
Dāsa Thākura imái olyan nagy erővel bírnak, hogy úgy hatnak a szívre, akár 
a villám a viharban.” „Még ha nem is érted a nyelvet, akkor is erős. Pusztán 
a vibráció képes hordozni eme imák írójának erejét és mély tisztaságát.”

Kedves Guru Mahārāja, te is egy ilyen ācārya vagy, aki a nap 24 órá-
jában lefoglalod magad Śrīla Prabhupāda, az Úr Caitanya és Śrī Śrī 
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„Hadd ajánlam újra és újra tiszteletteljes hódolatomat a méhekhez 
hasonló bhaktáknak, akik örökké az Úr Caitanya Mahāprabhu lótuszlá-
bának mézét isszák! Ha a kutyához hasonló abhakták valahogyan oltalmat 
keresnek az ilyen bhaktáknál, még ők is élvezhetik a lótuszvirág illatát.” 
[CC, Adi-līlā, 10.1.]

Ragyogó tiszta társaságodban még a magamfajta, anyagi természet-
től megkötött nyomorult kutyák is páratlanul szerencsés élőlényeknek 
érezhetik magukat.

tava kathāmrtam˙ tapta-jīvanam˙
kavibhir īditam˙ kalmasāpaham

śravana-man˙galam˙ śrīmad ātatam˙
bhuvi grnanti ye bhūri-dā janāh

„Szavaid nektárja és a cselekedeteidet elmesélő történetek az életet 
jelentik azok számára, akik szenvednek ebben az anyagi világban. Ezek 
az elbeszélések, melyeket tanult bölcsek adnak tovább, megsemmisítik 
a bűnök visszahatásait, s azt, aki hallja őket, a legnagyobb szerencsével 
áldják meg. Szerte a világon mesélik őket, s teli vannak lelki erővel. Akik 
Isten üzenetét hirdetik, bizony végtelenül nagylelkűek.” [Bhāg. 10.31.9.]

Életre keltesz minket, akik olyanok vagyunk, mint az anyagi létezés 
lángoló tüzében égő növények.

A Śrī Harināma-cintāmaniban a következőt írja Bhaktivinoda Thākura: 
„Ha egy tiszta vaisnava, Krsna bhaktája közelében maradunk, egy idő után 
mi is részesülünk a bhakti, a testéből áradó odaadó energia áldásában. Ha 
meg tudjuk tartani azt az energiát a szívünkben, erős hitet fogunk kifej-
leszteni a bhakti iránt. Ha sokáig egy őszinte vaisnava közelében élünk, 
az odaadás hamar meg fog jelenni a szívünkben.”

Újra és újra elámulok, milyen rendkívül kivételes helyzetben vagyunk, 
hogy kapcsolatban lehetünk veled.

Na pāraye ’ham könyvedben azt írod: „»Mi az a cél, melynek elérésére 
a bhaktákat lelkesíteni kell?« A válaszom egyetlen szó: a prema. És ha 
az olvasó azt is megkérdezi, hogy ez a könyv e végcél elérését szolgáló 
lelkesedés forrása kíván-e lenni, alázattal azt válaszom: »Igen! Lázasan 
imádkozom ezért!«”
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Nandagopa Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Köszönöm, hogy ajánlottad a Brhad Bhagavatamrtát. Szeretem olvasni, 
és sokat tanulok belőle. Köszönöm, hogy tanítasz a Hare Krsna éneklésére, 
ami egyszerre meditációs gyakorlat, jó szórakozás, a tudatom tisztítása, 
jó társaság, és az Úr szolgálata.

Szolgád,
Nandagopa Dāsa

Nandinī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Mindig nagy szeretettel olvasom a vaisnava ācāryáink dalait, műveit. 
Nagyon tisztelem tiszta, szeretetteljes személyiségüket, s ahogy meg tud-
ják fogalmazni az Úr Krsna, Śrīmatī Rādhārānī, az Úr Caitanya, az Úr 
Nityānanda, a lelki tanítómester és más vaisnavák felé érzett tiszteletüket, 
szeretetüket, hálájukat és őszinte érzéseiket. Ezek a dalok képesek nagyon 
mélyen megérinteni a szívemet.

Śrīla Prabhupāda így fogalmazott: „Bhaktivinoda Thākura és Narottama 
Dāsa Thākura imái olyan nagy erővel bírnak, hogy úgy hatnak a szívre, akár 
a villám a viharban.” „Még ha nem is érted a nyelvet, akkor is erős. Pusztán 
a vibráció képes hordozni eme imák írójának erejét és mély tisztaságát.”

Kedves Guru Mahārāja, te is egy ilyen ācārya vagy, aki a nap 24 órá-
jában lefoglalod magad Śrīla Prabhupāda, az Úr Caitanya és Śrī Śrī 
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„Hadd ajánlam újra és újra tiszteletteljes hódolatomat a méhekhez 
hasonló bhaktáknak, akik örökké az Úr Caitanya Mahāprabhu lótuszlá-
bának mézét isszák! Ha a kutyához hasonló abhakták valahogyan oltalmat 
keresnek az ilyen bhaktáknál, még ők is élvezhetik a lótuszvirág illatát.” 
[CC, Adi-līlā, 10.1.]

Ragyogó tiszta társaságodban még a magamfajta, anyagi természet-
től megkötött nyomorult kutyák is páratlanul szerencsés élőlényeknek 
érezhetik magukat.

tava kathāmrtam˙ tapta-jīvanam˙
kavibhir īditam˙ kalmasāpaham

śravana-man˙galam˙ śrīmad ātatam˙
bhuvi grnanti ye bhūri-dā janāh

„Szavaid nektárja és a cselekedeteidet elmesélő történetek az életet 
jelentik azok számára, akik szenvednek ebben az anyagi világban. Ezek 
az elbeszélések, melyeket tanult bölcsek adnak tovább, megsemmisítik 
a bűnök visszahatásait, s azt, aki hallja őket, a legnagyobb szerencsével 
áldják meg. Szerte a világon mesélik őket, s teli vannak lelki erővel. Akik 
Isten üzenetét hirdetik, bizony végtelenül nagylelkűek.” [Bhāg. 10.31.9.]

Életre keltesz minket, akik olyanok vagyunk, mint az anyagi létezés 
lángoló tüzében égő növények.

A Śrī Harināma-cintāmaniban a következőt írja Bhaktivinoda Thākura: 
„Ha egy tiszta vaisnava, Krsna bhaktája közelében maradunk, egy idő után 
mi is részesülünk a bhakti, a testéből áradó odaadó energia áldásában. Ha 
meg tudjuk tartani azt az energiát a szívünkben, erős hitet fogunk kifej-
leszteni a bhakti iránt. Ha sokáig egy őszinte vaisnava közelében élünk, 
az odaadás hamar meg fog jelenni a szívünkben.”

Újra és újra elámulok, milyen rendkívül kivételes helyzetben vagyunk, 
hogy kapcsolatban lehetünk veled.

Na pāraye ’ham könyvedben azt írod: „»Mi az a cél, melynek elérésére 
a bhaktákat lelkesíteni kell?« A válaszom egyetlen szó: a prema. És ha 
az olvasó azt is megkérdezi, hogy ez a könyv e végcél elérését szolgáló 
lelkesedés forrása kíván-e lenni, alázattal azt válaszom: »Igen! Lázasan 
imádkozom ezért!«”
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however, I told him to wait till evening then to inform me again. In the 
evening he said no response. Then I decided to write you an email about 
the situation. You immediately replied back by asking his contact details. 
Couple of hours later Tarun sent me message that he got a message from 
you and you invited him to the program. Next day after he joined your 
program, he was very happy and writing me all the details. 

He told me that you spoke to him in private. Tarun was saying you were 
very happy to meet him and also gave him even japa beads and he started 
to chant on beads next day on. His message was ending with this: “I will 
be always thankful for Swamiji because of Swamiji my new life started.”

Guru Mahārāja, thank you again and again for letting this ordinary 
disciple of you to be an instrument in your preaching mission of your 
spiritual master. This incident for sure increased my faith to you, to Śrīla 
Prabhupāda and Śrī Śrī Rādhā-Śyāma but more important than that I again 
witnessed for your willingness to preach at every circumstance. Because 
you are always ready to serve tirelessly, Śrī Śrī Rādhā-Śyāma arrange all 
the circumstances favourably for you. 

All glories to your divine service. 

Your servant, 
Nrsim˙ha Krsna Dāsa 

Bhakta Őry Miki
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Olyan gyorsan eltelt ez a több mint 25 év amióta elöször találkoztunk. 
Sokszor  gondolkozom azon, hogy neked köszönhetek mindent az életben, 
mivel engem is megmentettél azáltal, hogy eljöttél Magyarországra és 
megnyilvánítottad szeretett lelki tanitómestered Śrīla Prabhupāda vágyát.
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Rādhā-Śyāmasundara önzetlen, szeretetteljes, odaadó szolgálatában. 
Szerencsés vagyok, hogy ilyen szépen példát mutató lelki tanítómeste-
rem van.

Śrīla Prabhupāda a következőket írja Krsna Lótuszlábához írt imájában: 
„A te támogatásoddal, a lelki tanítómester szolgálata által az ember elér-
heti az Abszolút Igazságot, s így sikeressé teheti az életét. Ha megadatik 
nekünk ez a szolgálat, boldogok leszünk, és abban a szerencsében lehet 
részünk, hogy elnyerhetjük társaságodat.”

Kedves Guru Mahārāja, nagy vágyam van arra, hogy egyszer megkap-
hassam Śyāmasundara szolgálatát, társaságát. Te már elnyerted, Krsna 
a tiéd és te képes vagy Őt másnak is odaadni. Sem méltó, sem alkalmas 
nem vagyok erre, de mégis indokolatlan kegyedért imádkozom, hogy ha 
te is úgy szeretnéd, tégy egyszer egy csodát.

Jelentéktelen szolgád és lányod: 
Nandinī Devī Dāsī 

Nandulāla Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Fogadd Tiszteletteljes Hódolatom, minden dícsőseget Śrīla 
Prabhuapadanak!

Hosszú, de nagyon hosszú idő eltelt, mióta felajánlást írtam neked! 
Emiatt kérlek ne haragudj rám, de kérlek hidd el, bárhol is voltam, bármit 
is csináltam, igyekeztem és törekedtem arra, hogy soha ne felejtselek el 
téged és Krsnát sem.

Ne értsd félre, nem mentegetőzni akarok, az távol álljon tőlem, de az 
első mindig is japa volt, akárhová is sodort az élet. Ebből sosem engedtem!

Rāmavijāya prabhu sokszor mesélt nekem régen arról, hogy érdeklődsz 
felőlem (ez nagyon jó esett) és amikor megtudtad hogy japázom a 16 kört, 
akkor csak annyit jegyeztél meg, akkor nagy baj nem lehet és minden 
rendben!!!
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Ezzel tisztán tudtomra hoztad, hogy sose hanyagoljam el az Úr Krsna 
szent nevét.

Elesettségem miatt, jártam a saját utam, tapasztaltam, tanultam, de 
sajnos a lelki életem fontossága nem mindig volt az első helyen.

De ezúton szeretnék hálás köszönetet mondani neked azokért az 
álmokért, mikor személyesen üzentél nekem, tanítottál szavaidon, vagy 
tetteiden keresztül.

Ezen álmok örökre megragadtak bennem, hiába az eltel évek, évtizedek, 
ezek a mai napig tisztán ott csillognak a szívemben. Volt benne fájó, és 
gyönyörű szép is, volt hogy elkeseredve, reményt vesztetten és volt hogy 
a boldogságtól, megértéstől sírva ébredtem fel. Mind, nagy nagy jelen-
tőséggel bírt és olyan mély nyomott hagyott bennem, mint még soha 
semmi más.

Mint köztudott, és te is tudod, fordulóponthoz érkezett az életem ebben 
az évben. Hogy ez a karmám, vagy Krsna figyelmeztetése volt, igazából 
mindegy is. Az üzenete a lényeg, mely számomra elég egyértelmű és ezt 
te csak megerősítetted leveledben, melyet írtál nekem.

Köszönöm ezen soraidat, tisztán, érthetően hoztad tudomásomra, mit 
kell tennem, mit szeretnél te és Krsna. Ezen irányultság, cél régóta ért 
bennem, nagyon sokat gondoltam rá, de csak tologattam, tologattam azt, 
hogy a tényleg a tettek mezejére lépjek. Krsna végtelen kegyesen tudomá-
somra hozta, hogy hello, elkezdődött az az időszak, amikor már másnak 
kell lennie a fontossági sorrendnek, vagyis újra, teljes erőbedobással felé 
kellene fordulnom, a hosszú kitérő után.

Megpróbálok majd mindent megtenni, hogy ez így is legyen, de kérlek 
ne haragudj rám majd azért, ha ez nem fog menni egyik napról a másikra. 
Hosszú utat jártam be, rettenetes szenyezett lehet a szívem, tele vágyak-
kal, anarthákkal.

De a velem történt esemény, most úgy érzem helyre billentett, meg-
mutatta azt, igazából hová tartozom, és mi a cél. Imádkozom Krsnához, 
és kérem add a kegyed ahhoz, hogy erre mindig emlékezhessek, és ne 
vesszen ködbe a megértés ezzel a sajnálatos eseménnyel kapcsolatban.

Mégegyszer szeretném neked hálásan megköszönni bíztató leveledet, és 
azt hogy ilyen csodálatos, tiszta lelkű, érzésű istentestvéreket, tanítványo-
kat képeztél a magyar yātrā számára. Végtelenül lenyügöztek a vaisnavák 
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Please help me! I want to go to Hungary and visit Krishna Valley to meet 
with Śivarāma Swami.” I was bewildered and started to think about some 
bad scenarios in my mind. I was in Muslim country and Dubai was not like 
Istanbul. I should not have taken out my japa bag and chanted in public. 

Who was this guy and how did he know that I was connected to you? 
Just because of my bead bag it could not happen. I was little bit sceptic 
and according to my mind this could not be happening. However, I went 
on listening to him since he was so excited. Tarun was happy to see me 
there and he went on: “I sent messages to Krishna Valley web page but 
nobody replied me. “Here are my messages.” And, he was showing me 
his e-mails and messages without replies for accommodation. As I was 
checking I found out that he sent messages to wrong e-mail address then 
I got relieved by thinking that the guy is serious and sincere. He really 
wanted to go to Hungary and meet with Guru Mahārāja. Then he went 
on: “I want to know about Krsna Consciousness and Iskcon but I want to 
learn it from Śivarāma Swami.” At that point I introduced myself as your 
disciple and started conversation with him in the middle of super market 
stands. Tarun was praising you and your vlogs and I was very happy to 
hear his words. At the end I promised to help him we exchanged contact 
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Śrīla Prabhupāda e témában a következőt írja: Narottama Dāsa Thākura 
mindenkinek azt tanácsolja, hogy ragaszkodjon ahhoz az elvhez, hogy 
végre kell hajtania a lelki tanítómestere utasításait. Ne vágyjunk semmi 
másra. Ha valaki szigorúan követi a szabályozó elveket, amelyeket a lelki 
tanítómester elrendelt, fokozatosan megtanítja az elméjét arra, hogy 
semmi másra ne vágyjon, mint Krsna szolgálatára. Ez a képzés az élet 
tökéletessége.

Ezen meditálva most arra vágyom, hogy minél jobban megértsem, mi 
a szándékod, mi az, amit Śrīla Prabhupādáért és Rādhe-Śyāmáért akarsz 
tenni.

Ezzel kapcsolatba sok dolgot sorolhatnánk, de amit a kegyedből talán 
megértettem az, hogy mint tanítványnak legfőbb kötelességem segíteni 
abban, hogy amit Magyarországon felépítettél ne menjen tönkre, sőt 
tovább fejlődjön. Ennek tudatában a debreceni prédikálás szemléletét 
mindvégig Rādhe-Śyāma igényei fogják meghatározni.

A képesítésem – így a felhatalmazásom is – csekély, de annyit ígérhetek, 
hogy e cél töretlenül lebeg majd a szemem előtt.

Szolgád, 
Nitāibhāvana Dāsa

Nrsim˙ha Krsna Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I was in Dubai at the end of 2018 for a business trip. After an exhausting 

day with full of meetings, I was hungry and wanted to stop by Carrefour to 
buy some fruits before I went to the hotel room to take rest. I was chanting 
on my beads while wandering through stands in my formal business suit. 
All of a sudden a short and excited Indian guy stopped me and started to 
talk to me as if we have known each other for a long time: “Prabhu, Hare 
Krsna. My name is Tarun. I work in a bank as a relationship manager. 
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a számomra létfontosságú időszakban. Annyi, de annyi együttérzést, 
figyelmet, kegyet, stb. kaptam, hogy azt kifejezni nem lehet. Számomra 
nem kérdés, hogy utam folytatásában jelentős, de inkább teljes szerepet 
játszottak a vaisnavák.

Mint ahogy írtad nekem „örülök, hogy Krsna meghallgatta a bhakták 
imáit!”

Végül szereteném neked is megköszönni, hogy imádkoztál értem az 
Úrhoz!

Igazából meg kellene hálálnom, és nekem kéne adnom neked, de 
elesettségem miatt még mindig csak kérni tudok. És pedig azt, kérlek 
add a kegyed, hogy ahogy eddig is, továbbra se felejtsem el az Úr Krsnát 
és mindig vibráljam az Ő szent neveit!

Nem is tudom mivel zárjam soraimat, de ha csak a szívemre hallgatok, 
akkor annyit mondnék: HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM GURUMAHARAJA!!!

Szolgád,
Nandulāla Dāsa

Nikuñja-devī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my respectful obeisance to your lotus feet.  All glories to 
Śrīla Prabhupāda!

I don’t have any qualification and experience in writing off ering let-
ters, I am full of fears to write something foolishness, but in spite of it, 
I can’t waste this chance to glorify you and express my gratitude to you. 
So, I kindly ask you, please be compassionate and merciful to me.

Since our first meeting in August 2015 in Ukrainian festival Bhakti-
Sangama, I understood that you are special person in my life, you know 
me as anybody else in this world, long-long time ago, the vibration of 
your voice is so familiar and native, sound of your kīrtana so purifying and 
open my hard that tears continuously fl owing out of my eyes and stays 
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just one thought in my mind, “Krsna, please steal my heart. I’m Yours”, 
your glance penetrates directly deep inside me and you see my soul as it 
is, your smile is the most kind and beautiful in the world. 

I really appreciate that you believed in me, very gratitude to you that 
you accepted me as your disciple and let me be the small part of big spir-
itual family of Śrīla Prabhupāda. I am praying to Lord Krsna to be useful 
in Śrīla Prabhupāda mission, to be devoted to you and satisfy you with 
my service, chant Holy Name with love and to obtain krsna-prema-bhakti 
by your unlimited mercy. I hope I can do it in this life. 

My main fear is waste this life. But in the same time, I notice the ten-
dency that I neglect my time, health, sādhana, reading and go to exter-
nal activity thinking that is real devotional service. Even when I live in 
Śrī Vrndāvana-dhāma. I so determined in external achievements and so 
weak in my eternal spiritual life. I think that I have second chance to do 
it properly and I have enough time. So big illusion! But Krsna so merciful 
that He show me that every moment is unique and never happen again, 
that time is so valuable that we can’t undone any second of our life! He 
gives me lessons, sometimes very painful, but so necessary for me. And it 
is better to pass lessons now than regret, when death will come. Because 
it would happen in any moment and I prefer to be ready as much as it 
possible. 

Krsna gave me very strong realization about feeling of separation with 
you, when I came to say farewell when you leaved Māyāpur after Kārtika, 
and was sure that will see you, because you near, and I even hear your 
voice, but due to misunderstanding I even can’t see you and wouldn’t see 
you nearest 6 month or longer, or never, because who knows what will 
be with us. And I am not ready for this! I not expected! I have never cry 
so much when you leave!

I can’t stop to cry til evening… I can’t believe that I didn’t see. But after 
a while I understand that it was special mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu, 
very confidential experience – to feel this mood of separation and I really 
gratitude for it. 

I understand that I have to be more determinate and use all opportu-
nity to be in your association and serve you, absorb your instructions and 
follow them, be more serious, deep and focused in my spiritual practice.
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those who assist You in your mission. For Your love is coming from Krsna’s 
unlimited reservoir channelled to us conditioned souls. 

On this glorious day my prayer is that I can become useful for You 
once again, and that one day I get the mercy that does not fade away. 
The mercy that cannot be covered by the modes of nature and material 
attachments anymore and takes me to the place where there is no fear 
of Maya. I pray for the strength to stick out until then.

I don’t think I am qualified to wish for You, but I really hope You will 
have the chance to dress Rādhā-Śyāma many hundreds of times, that your 
disciples give You happiness by helping You to fulfil Śrīla Prabhupāda’s 
desires, and that You will have the association of Your friends for a long 
time. 

Your servant,
Niśānta-līlā Devī Dāsī
Somogyvamos

Nitāibhāvana Dāsa
Drága Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Az idő nagyon gyorsan telik és te már 70 éve, hogy megjelentél min-
denki áldására. Nagyon ritka az olyan személy, aki élete minden pillanatát 
a lelki tanítómestere és az Isteni pár szolgálatába állítja.

Számomra ez egyszerre nagyon vonzó ugyanakkor óvatosságra is kész-
tet, mert tudom egy ilyen személy tetteit, gondolatait nagyon nehéz meg-
érteni. De nekem, mint tanítványnak mégis ez a feladatom, s ez a külön-
leges nap jó alkalom, hogy ezen meditálhassak.

guru-mukha-padma-vākya, cittete kariyā aikya
āra nā kan˙ha mane āśā
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“The verdict of all revealed scriptures is that by even a moment’s associ-
ation with a pure devotee, one can attain all success.” (CC. Madhya 22.54.)

How fortunate am I to have had Your company not once but countless 
times? Long hours, sometimes days of kirtan, enlightening seminars and 
classes, the honour of hosting you in Coventry, Your personal service – 
sweet as nectar –, conversations and a lot of joking created a strong bond 
and attachment to Your lotus feet. The only attachment that can save 
me from the dangers of Kali-yuga that reside both within and without 
my heart.

I remember when You spoke about one of Your experiences. You and 
other devotees were sitting in an airport lounge with Śrīla Prabhupāda and 
all of you could feel His overwhelming spiritual eff ulgence. This is how 
I feel in Your company, especially when I have the good fortune to hear and 
chant in Your presence. The desert like shore of material existence fades 
away, my desires turn into spiritual yearning, the sound of the Holy Name 
becomes a swift vessel that is taking me on calm waters straight to the lush 
forest of Vraja… It is all the refl ection of pure devotion from Your heart. 
A drop of mercy, kind inspiration that I cannot have enough of. I am trying 
to hold on to that mercy. The sail might be stormier, the waves higher and 
the sharks in the water swim closer when I am away from You physically. 
But the vessel is still there, it gives shelter, it is still moving ahead.

My memories of Your instructions, Śrīla Prabhupāda’s books, as well 
as Your writings and recordings of Your classes become my compass.

I am amazed at Your genius, Your vision, Your talent, Your dedica-
tion and surrender that combined give life to books, projects, a system 
of care for devotees, a radiant spiritual island within the material world 
and so much more… I am even more amazed by Your personality, strict 
yet soft-hearted and compassionate. And I am amazed and humbled that 
such a person has fallen me in his thoughts, reaches out to me and loves 
me. Loves me as no one else does, me, the soul who is covered with false 
identification, contaminated intelligence, a crazy mind and a material 
body. You can see me, even though I am blind to see myself. Your love 
and kindness give me the strength to get closer to the person I want to 
become. And Your love is not just for me; it is for all who come in touch 
with You, especially for those who took shelter of You, what to speak of 
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My dear Guru Mahārāja, I am begging about shelter of your lotus feet, 
your uncaused mercy and prayers about my fallen soul. Please help me to 
know Krsna, love Him and serve Him with love, just desiring to satisfy 
Him.

With best wishes from the bottom of my heart, 

Your eternal servant, 
Nikuñja-devī Devī Dāsī
Ukraine

Nīla-Gopāla Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.  All 
glories to you.

The more that my life passes me by, the more I realize that I truly am 
a conditioned soul that is condemned in many regards. But you keep my 
spiritual fire burning. You gave me new life and you continue to keep me 
alive. I am forever indebted to you for your wonderful act of kindness.

In the purport to Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.8) Śrīla Prabhupāda says, 
“The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master 
and thereby getting his sincere blessings”. 

I hope that one day I will be able to fulfill my deep desire to make you 
smile.

Your loving servant,
Nīla-Gopāla Dāsa
Somogyvamos
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Nilācala Mahāprabhu Dāsa
Legkedvesebb Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsőséget transzcendentális Vyāsa-pūjā ünnep-
ségednek!

Idén kis családunk Māyāpurból írja neked a felajánlást, a Navadvīpa 
Mandala parikrama és Gaura Pūrnimā fesztivál alatt. Ennél nem is lehet 
jobb helyen lenni, gondolhatná mindenki, de elárulunk egy titkot. Van 
ennél jobb hely! Mégpedig a közeledben lenni, kedves Istentestvéreid 
közelében lenni, és szolgálni Benneteket. A közeledben lakunk, és bár 
néha csak messziről látunk, máshogy telnek azok a napok. Nagy aggoda-
lommal hallgattuk az egészségügyi állapotodról szóló híreket, és te magad 
sem szolgáltál jobb hírekkel amikor személyesen kérdeztünk. De nem is 
csoda. Amennyit te küzdesz és dolgozol Śrīla Prabhupádért…

Szeretnénk megköszönni a kedves szavaidat, érdeklődésedet. Úgy his-
szük hogy mi is hozzájárulunk nagyban a fejfájásodhoz, kérlek bocsáss 
meg nekünk ezért.

Még mindig csodálattal tölti el a szívünket ahogy Madhugopālával 
viszonzol, aki továbbra is rendületlenül a szívében hordoz téged. Megkér-
deztük tőle, hogyha most itt állnál előtte személyesen a Vyāsa-pūjā ünnep-
ségen, mit mondana neked, így válaszolt: „Háthogy nagyon szeretem!”

Ezek az igazán fontos dolgok.
Nagyon szépen köszönünk mindent, és nagyon boldog születésnapot 

kívánunk. Imádkozunk hogy még sok sok évig tudjunk téged szolgálni 
Śrīla Prabhupāda missziójában!

Örökre lekötelezett szolgáid, 
Nilācala Mahāprabhu Dāsa
Rasa-rasinī Devī Dāsī
Rādhā-Mādhava
Madhugopāla
Śrī Gopīkā
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Niśānta-līlā Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
Finally, the day came, when I am not just mourning my disabilities 

that obstruct my spiritual advancement. 30000 feet up, above the clouds 
Your profound and very visual statement was engraved in my heart: “Even 
three-legged dogs can walk.” By Your mercy and despite all obstacles and 
bad qualities the last few months were filled with spiritual inspiration 
and hope. Hope, that whatever the circumstances, I can go ahead in my 
spiritual life. 

In Your association You infused me with faith and showed me Krsna’s 
kindness that He understands our situation and helps us move forward 
when He sees a sincere endeavour. 

You put me in the right direction again and I am trying hard to keep 
my goal in sight by means of chanting and hearing.

asya kenāpi gandhena kim˙ vā kasya na sidhyati
mahā-dayākaro yo ’yam˙ nirupādhi-suhrttamah

“If one has even a slight trace of a touch with Krsna, is there anything 
one cannot achieve? Krsna is a boundless reservoir of mercy and one’s 
unconditional best friend.” (Śrī Brhad-Bhāgavatāmrta 1.5.114.)

I am humbly begging that my imperfect spiritual practices and the faint 
sentiment I have for Krsna to be considered a “slight trace of touch” for 
my aspiration is not one I deserve.

Your person seems to be a much safer connection however.
Our scriptures emphasise the importance of sadhu sanga and the 

power of association with pure devotees:

‘sādhu-san˙ga’, ‘sādhu-san˙ga’ sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-san˙ge sarva-siddhi haya
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Niśā
Kedves Guru Mahārāja!

Nagyon örülök, hogy van egy új napirend a gurukulában. 
Az új napirend azt jelenti, hogy már a templomban kezdődik a tanítás. 

Dzsapázással és gyerekleckével kezdünk, majd oltárnyitásra bemegyünk és 
ott vagyunk a kirtan egy részén. Elmegyünk az iskolába, együtt megregge-
lizünk, kinyitjuk az iskolai oltárt, imádkozunk és elkezdődnek a tanórák. 

Szombatonként délelőtt varna napok vannak a nagyobb gurukulásoknak. 
külön fiúknak, külön lányoknak. 

Egyszer a Tulasi házban segítettünk Rādhā-nāma mātājīnak, vagy 
inkább tanított minket, hogy mi is szépen tudjuk majd Vrnda Devīt és 
Tulasi Devīt szolgálni, imádni, úgy mint ő. 

Először darsant vettünk Vrnda Devīről. Megmutatta, hogy úgy csi-
nálta a díszítést, hogy Vrinda Devīnek sok állata ott legyen. Megnevezte 
az összeset, amit most fejből nem tudok elmondani. Aztán megmutatta, 
hogyan szokták a Tulasi növényekről leszedni a leveleket és a mañjarīkat 
is. Megnézhettük Vrnda Devī ékszereit, díszeit és ruháit is. Majd min-
denki kapott feladatot: Vrnda Devī dolgait rendezni. Amikor ezzel 
végeztünk, akkor következett az igazán nagy kegy: Vrnda Devī ruháit 
rendberakhattuk, ruhásszekrényét kitörölhettük. Visszapakoltunk, elkö-
szöntünk a murtiktól és egymástól is, aztán mindenki hazament, remé-
lem, sok-sok áldással és egy lelki élménnyel.

Nagyon örülök, hogy a te kegyedből létrejött a gurukulában ez a változás, 
amelyben mindenkinek sokat javult a sadhanája. Én is korábban fekszek le, 
és korábban is kelek fel. Próbálok minden nap ott lenni a japán, a gyerek-
leckéken, amiket minden nap más bhakta szokott tartani. Nagyon örülnék, 
ha megkapnánk azt a kegyet, hogy te is tartanál nekünk gyerekleckét. 

Örülnék neki, ha abban az áldásban részesítenél, hogy jó sādhanám 
legyen, sokat tudjak japázni, és ennek köszönhetően hamar elmehessek 
a pūjārība szolgálni. 

Örök szolgád, Niśā

263 

Nīlamani Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your moonshine 
lotus feet on your Vyāsa-pūjā day and 70th Birthday. All glories to Śrīla 
Prabhupāda. 

This year has been really hard. I can’t help but speak about your disciple 
and our dear Godbrother, Śrutidharma prabhu’s devastating diagnosis 
of brain cancer. 

I realise this is what you’ve been training us for. This is the test. When 
the body is so diseased and malfunctioning in many ways, where will our 
consciousness be? Will I be able to remember Krsna?

Some years ago you sent a message to all your disciples. You spoke 
about Samba prabhu, who had suddenly left his body:

“Dear disciples, pamho agtsp, as your spiritual master my duty is to 
keep you focussed on life’s priorities, Krsna Conciousness. Do not waste 
time thinking you have lots to spare. You don’t. Take the example of 
Samba Prabhu. One month ago we were happily kīrtaning in Māyāpur, 
today he has died. 

It will happen to us all, one way or another, sooner than we would like. 
Chant Hare Krsna with love, hear daily about Krsna and make no more of 
this world and what it holds for you than you would a piece of straw. Real 
life lies with Krsna. Prepare now to go to Him. My blessings to you all.”

That message has been up on the inside of my wardrobe door ever 
since, that I can recall. I often refl ect on your words and the depth of 
your instruction. It has helped me keep things in perspective many times, 
refocusing my understanding, like a lens.

I feel like I’m seeing your words come to life in Srutidharma prabhu’s 
example.

He fully dedicated over 40 years of his life to serving at Bhaktivedanta 
Manor. He is one of the pillars of the yātrā; a father and guide to many. 

Once, since his illness, he was found collapsed on the fl oor. I talked to 
him to keep him awake, until the ambulance arrived. When I asked him 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 135 of 244 - Pages(266, 263) 2019. 05. 13.   6:27



266

Niśā
Kedves Guru Mahārāja!

Nagyon örülök, hogy van egy új napirend a gurukulában. 
Az új napirend azt jelenti, hogy már a templomban kezdődik a tanítás. 

Dzsapázással és gyerekleckével kezdünk, majd oltárnyitásra bemegyünk és 
ott vagyunk a kirtan egy részén. Elmegyünk az iskolába, együtt megregge-
lizünk, kinyitjuk az iskolai oltárt, imádkozunk és elkezdődnek a tanórák. 

Szombatonként délelőtt varna napok vannak a nagyobb gurukulásoknak. 
külön fiúknak, külön lányoknak. 

Egyszer a Tulasi házban segítettünk Rādhā-nāma mātājīnak, vagy 
inkább tanított minket, hogy mi is szépen tudjuk majd Vrnda Devīt és 
Tulasi Devīt szolgálni, imádni, úgy mint ő. 

Először darsant vettünk Vrnda Devīről. Megmutatta, hogy úgy csi-
nálta a díszítést, hogy Vrinda Devīnek sok állata ott legyen. Megnevezte 
az összeset, amit most fejből nem tudok elmondani. Aztán megmutatta, 
hogyan szokták a Tulasi növényekről leszedni a leveleket és a mañjarīkat 
is. Megnézhettük Vrnda Devī ékszereit, díszeit és ruháit is. Majd min-
denki kapott feladatot: Vrnda Devī dolgait rendezni. Amikor ezzel 
végeztünk, akkor következett az igazán nagy kegy: Vrnda Devī ruháit 
rendberakhattuk, ruhásszekrényét kitörölhettük. Visszapakoltunk, elkö-
szöntünk a murtiktól és egymástól is, aztán mindenki hazament, remé-
lem, sok-sok áldással és egy lelki élménnyel.

Nagyon örülök, hogy a te kegyedből létrejött a gurukulában ez a változás, 
amelyben mindenkinek sokat javult a sadhanája. Én is korábban fekszek le, 
és korábban is kelek fel. Próbálok minden nap ott lenni a japán, a gyerek-
leckéken, amiket minden nap más bhakta szokott tartani. Nagyon örülnék, 
ha megkapnánk azt a kegyet, hogy te is tartanál nekünk gyerekleckét. 

Örülnék neki, ha abban az áldásban részesítenél, hogy jó sādhanám 
legyen, sokat tudjak japázni, és ennek köszönhetően hamar elmehessek 
a pūjārība szolgálni. 

Örök szolgád, Niśā
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Nīlamani Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your moonshine 
lotus feet on your Vyāsa-pūjā day and 70th Birthday. All glories to Śrīla 
Prabhupāda. 

This year has been really hard. I can’t help but speak about your disciple 
and our dear Godbrother, Śrutidharma prabhu’s devastating diagnosis 
of brain cancer. 

I realise this is what you’ve been training us for. This is the test. When 
the body is so diseased and malfunctioning in many ways, where will our 
consciousness be? Will I be able to remember Krsna?

Some years ago you sent a message to all your disciples. You spoke 
about Samba prabhu, who had suddenly left his body:

“Dear disciples, pamho agtsp, as your spiritual master my duty is to 
keep you focussed on life’s priorities, Krsna Conciousness. Do not waste 
time thinking you have lots to spare. You don’t. Take the example of 
Samba Prabhu. One month ago we were happily kīrtaning in Māyāpur, 
today he has died. 

It will happen to us all, one way or another, sooner than we would like. 
Chant Hare Krsna with love, hear daily about Krsna and make no more of 
this world and what it holds for you than you would a piece of straw. Real 
life lies with Krsna. Prepare now to go to Him. My blessings to you all.”

That message has been up on the inside of my wardrobe door ever 
since, that I can recall. I often refl ect on your words and the depth of 
your instruction. It has helped me keep things in perspective many times, 
refocusing my understanding, like a lens.

I feel like I’m seeing your words come to life in Srutidharma prabhu’s 
example.

He fully dedicated over 40 years of his life to serving at Bhaktivedanta 
Manor. He is one of the pillars of the yātrā; a father and guide to many. 

Once, since his illness, he was found collapsed on the fl oor. I talked to 
him to keep him awake, until the ambulance arrived. When I asked him 
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if Krsna was really there, admitting my lack of faith, he simply nodded. 
Then when I asked him what instruction he’d received from you, he said, 
“To make this my last life.” No doubt, he has followed that in earnest. 

Among his many wonderful qualities before this illness: He rarely 
missed a man˙gala-ārati. Indeed my husband recalls that when he was 
a regular man˙gala-ārati goer; he once noticed Śrutidharma prabhu wasn’t 
there and thought he may have caught him out, only to see him on the 
altar, off ering the arti!

There was no task too great or too small for him. There was no devo-
tee too new for him to help in some way. He was a charismatic public 
speaker, whilst maintaining a simplicity and humility, which people could 
tangibly feel about him. His classes were replete with spiritual wisdom. 
His kīrtans melodious and heart felt. He is a teacher and guide to many. 
And through it all, he is and has been so very kind. 

Even since being unwell he has rarely complained, considering what 
he’s going through. He also hasn’t seemed to question why it’s happening 
to him, but has accepted everything as the Lord’s will.

What surrendered devotees Krsna has, so simple and unassuming? 
Willing to live for Him and His service. Willing to be so brave in the face 
of such tragedy? Śrutidharma prabhu’s family are also strong, and are 
a testament to him, I think: Just as he’s a testament to you. Indeed as 
the saying goes, one can tell a tree by its fruit. So surely you having such 
a beacon as your disciple speaks volumes about you. 

I’m so grateful to you for saving me. I don’t know where I’d be now 
otherwise. I feel that you know I struggle in spiritual life, but at least 
I have a chance and can try. 

So many are burning in the fire of materialistic life, unlimited desires 
frustrated, suff ering misery after misery. You have given us everything, 
the process, the goal, a spiritual family to journey with and a heartfelt 
assurance that it is genuinely possible. 

Thank you for your instructions, which I’m still working on. Thank 
you for enchanting New Vraja-dhāma, your scholarly books and heart-
wrenching kīrtans. 

Thank you, most of all, for being a real and consistent example, of 
Krsna consciousness, which I can always count on.

265 

Please bless me that I can apply myself wholeheartedly to this process 
and to your instructions. I know I need to try harder, but nothing is pos-
sible without your mercy. 

yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

“By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of God-
head becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there 
is no chance of being promoted to the plane of Krsna consciousness.”

“By the grace of the spiritual master the cloud of the mercy of the Per-
sonality of Godhead is brought in, and then only, when the rains of Krsna 
consciousness fall, can the fire of material existence be extinguished.” 
(Śrīmad-Bhāgavatam 3.21.17, purport)

Your aspiring servant,
Nīlamani Devī Dāsī
UK

Nimāi Prasāda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I would like to thank you very much for how you have helped preach 

Krsna Consciousness all around the world. Your books are brilliant, espe-
cially Nava-vraja-mahimā. Your bhajans are, in my humble opinion, the 
best there are. Your classes are super-instructive in Krsna Consciousness.

Please, Guru Mahārāja, be with us for many more years!

your servant,
Nimāi Prasāda Dāsa (12) 
Karuna Bhavan, Scotland
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if Krsna was really there, admitting my lack of faith, he simply nodded. 
Then when I asked him what instruction he’d received from you, he said, 
“To make this my last life.” No doubt, he has followed that in earnest. 

Among his many wonderful qualities before this illness: He rarely 
missed a man˙gala-ārati. Indeed my husband recalls that when he was 
a regular man˙gala-ārati goer; he once noticed Śrutidharma prabhu wasn’t 
there and thought he may have caught him out, only to see him on the 
altar, off ering the arti!

There was no task too great or too small for him. There was no devo-
tee too new for him to help in some way. He was a charismatic public 
speaker, whilst maintaining a simplicity and humility, which people could 
tangibly feel about him. His classes were replete with spiritual wisdom. 
His kīrtans melodious and heart felt. He is a teacher and guide to many. 
And through it all, he is and has been so very kind. 

Even since being unwell he has rarely complained, considering what 
he’s going through. He also hasn’t seemed to question why it’s happening 
to him, but has accepted everything as the Lord’s will.

What surrendered devotees Krsna has, so simple and unassuming? 
Willing to live for Him and His service. Willing to be so brave in the face 
of such tragedy? Śrutidharma prabhu’s family are also strong, and are 
a testament to him, I think: Just as he’s a testament to you. Indeed as 
the saying goes, one can tell a tree by its fruit. So surely you having such 
a beacon as your disciple speaks volumes about you. 

I’m so grateful to you for saving me. I don’t know where I’d be now 
otherwise. I feel that you know I struggle in spiritual life, but at least 
I have a chance and can try. 

So many are burning in the fire of materialistic life, unlimited desires 
frustrated, suff ering misery after misery. You have given us everything, 
the process, the goal, a spiritual family to journey with and a heartfelt 
assurance that it is genuinely possible. 

Thank you for your instructions, which I’m still working on. Thank 
you for enchanting New Vraja-dhāma, your scholarly books and heart-
wrenching kīrtans. 

Thank you, most of all, for being a real and consistent example, of 
Krsna consciousness, which I can always count on.
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Please bless me that I can apply myself wholeheartedly to this process 
and to your instructions. I know I need to try harder, but nothing is pos-
sible without your mercy. 

yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

“By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of God-
head becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there 
is no chance of being promoted to the plane of Krsna consciousness.”

“By the grace of the spiritual master the cloud of the mercy of the Per-
sonality of Godhead is brought in, and then only, when the rains of Krsna 
consciousness fall, can the fire of material existence be extinguished.” 
(Śrīmad-Bhāgavatam 3.21.17, purport)

Your aspiring servant,
Nīlamani Devī Dāsī
UK

Nimāi Prasāda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I would like to thank you very much for how you have helped preach 

Krsna Consciousness all around the world. Your books are brilliant, espe-
cially Nava-vraja-mahimā. Your bhajans are, in my humble opinion, the 
best there are. Your classes are super-instructive in Krsna Consciousness.

Please, Guru Mahārāja, be with us for many more years!

your servant,
Nimāi Prasāda Dāsa (12) 
Karuna Bhavan, Scotland
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Nilācala Mahāprabhu Dāsa
Legkedvesebb Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsőséget transzcendentális Vyāsa-pūjā ünnep-
ségednek!

Idén kis családunk Māyāpurból írja neked a felajánlást, a Navadvīpa 
Mandala parikrama és Gaura Pūrnimā fesztivál alatt. Ennél nem is lehet 
jobb helyen lenni, gondolhatná mindenki, de elárulunk egy titkot. Van 
ennél jobb hely! Mégpedig a közeledben lenni, kedves Istentestvéreid 
közelében lenni, és szolgálni Benneteket. A közeledben lakunk, és bár 
néha csak messziről látunk, máshogy telnek azok a napok. Nagy aggoda-
lommal hallgattuk az egészségügyi állapotodról szóló híreket, és te magad 
sem szolgáltál jobb hírekkel amikor személyesen kérdeztünk. De nem is 
csoda. Amennyit te küzdesz és dolgozol Śrīla Prabhupádért…

Szeretnénk megköszönni a kedves szavaidat, érdeklődésedet. Úgy his-
szük hogy mi is hozzájárulunk nagyban a fejfájásodhoz, kérlek bocsáss 
meg nekünk ezért.

Még mindig csodálattal tölti el a szívünket ahogy Madhugopālával 
viszonzol, aki továbbra is rendületlenül a szívében hordoz téged. Megkér-
deztük tőle, hogyha most itt állnál előtte személyesen a Vyāsa-pūjā ünnep-
ségen, mit mondana neked, így válaszolt: „Háthogy nagyon szeretem!”

Ezek az igazán fontos dolgok.
Nagyon szépen köszönünk mindent, és nagyon boldog születésnapot 

kívánunk. Imádkozunk hogy még sok sok évig tudjunk téged szolgálni 
Śrīla Prabhupāda missziójában!

Örökre lekötelezett szolgáid, 
Nilācala Mahāprabhu Dāsa
Rasa-rasinī Devī Dāsī
Rādhā-Mādhava
Madhugopāla
Śrī Gopīkā
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Niśānta-līlā Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
Finally, the day came, when I am not just mourning my disabilities 

that obstruct my spiritual advancement. 30000 feet up, above the clouds 
Your profound and very visual statement was engraved in my heart: “Even 
three-legged dogs can walk.” By Your mercy and despite all obstacles and 
bad qualities the last few months were filled with spiritual inspiration 
and hope. Hope, that whatever the circumstances, I can go ahead in my 
spiritual life. 

In Your association You infused me with faith and showed me Krsna’s 
kindness that He understands our situation and helps us move forward 
when He sees a sincere endeavour. 

You put me in the right direction again and I am trying hard to keep 
my goal in sight by means of chanting and hearing.

asya kenāpi gandhena kim˙ vā kasya na sidhyati
mahā-dayākaro yo ’yam˙ nirupādhi-suhrttamah

“If one has even a slight trace of a touch with Krsna, is there anything 
one cannot achieve? Krsna is a boundless reservoir of mercy and one’s 
unconditional best friend.” (Śrī Brhad-Bhāgavatāmrta 1.5.114.)

I am humbly begging that my imperfect spiritual practices and the faint 
sentiment I have for Krsna to be considered a “slight trace of touch” for 
my aspiration is not one I deserve.

Your person seems to be a much safer connection however.
Our scriptures emphasise the importance of sadhu sanga and the 

power of association with pure devotees:

‘sādhu-san˙ga’, ‘sādhu-san˙ga’ sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-san˙ge sarva-siddhi haya
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Niśā
Kedves Guru Mahārāja!

Nagyon örülök, hogy van egy új napirend a gurukulában. 
Az új napirend azt jelenti, hogy már a templomban kezdődik a tanítás. 

Dzsapázással és gyerekleckével kezdünk, majd oltárnyitásra bemegyünk és 
ott vagyunk a kirtan egy részén. Elmegyünk az iskolába, együtt megregge-
lizünk, kinyitjuk az iskolai oltárt, imádkozunk és elkezdődnek a tanórák. 

Szombatonként délelőtt varna napok vannak a nagyobb gurukulásoknak. 
külön fiúknak, külön lányoknak. 

Egyszer a Tulasi házban segítettünk Rādhā-nāma mātājīnak, vagy 
inkább tanított minket, hogy mi is szépen tudjuk majd Vrnda Devīt és 
Tulasi Devīt szolgálni, imádni, úgy mint ő. 

Először darsant vettünk Vrnda Devīről. Megmutatta, hogy úgy csi-
nálta a díszítést, hogy Vrinda Devīnek sok állata ott legyen. Megnevezte 
az összeset, amit most fejből nem tudok elmondani. Aztán megmutatta, 
hogyan szokták a Tulasi növényekről leszedni a leveleket és a mañjarīkat 
is. Megnézhettük Vrnda Devī ékszereit, díszeit és ruháit is. Majd min-
denki kapott feladatot: Vrnda Devī dolgait rendezni. Amikor ezzel 
végeztünk, akkor következett az igazán nagy kegy: Vrnda Devī ruháit 
rendberakhattuk, ruhásszekrényét kitörölhettük. Visszapakoltunk, elkö-
szöntünk a murtiktól és egymástól is, aztán mindenki hazament, remé-
lem, sok-sok áldással és egy lelki élménnyel.

Nagyon örülök, hogy a te kegyedből létrejött a gurukulában ez a változás, 
amelyben mindenkinek sokat javult a sadhanája. Én is korábban fekszek le, 
és korábban is kelek fel. Próbálok minden nap ott lenni a japán, a gyerek-
leckéken, amiket minden nap más bhakta szokott tartani. Nagyon örülnék, 
ha megkapnánk azt a kegyet, hogy te is tartanál nekünk gyerekleckét. 

Örülnék neki, ha abban az áldásban részesítenél, hogy jó sādhanám 
legyen, sokat tudjak japázni, és ennek köszönhetően hamar elmehessek 
a pūjārība szolgálni. 

Örök szolgád, Niśā
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Nīlamani Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your moonshine 
lotus feet on your Vyāsa-pūjā day and 70th Birthday. All glories to Śrīla 
Prabhupāda. 

This year has been really hard. I can’t help but speak about your disciple 
and our dear Godbrother, Śrutidharma prabhu’s devastating diagnosis 
of brain cancer. 

I realise this is what you’ve been training us for. This is the test. When 
the body is so diseased and malfunctioning in many ways, where will our 
consciousness be? Will I be able to remember Krsna?

Some years ago you sent a message to all your disciples. You spoke 
about Samba prabhu, who had suddenly left his body:

“Dear disciples, pamho agtsp, as your spiritual master my duty is to 
keep you focussed on life’s priorities, Krsna Conciousness. Do not waste 
time thinking you have lots to spare. You don’t. Take the example of 
Samba Prabhu. One month ago we were happily kīrtaning in Māyāpur, 
today he has died. 

It will happen to us all, one way or another, sooner than we would like. 
Chant Hare Krsna with love, hear daily about Krsna and make no more of 
this world and what it holds for you than you would a piece of straw. Real 
life lies with Krsna. Prepare now to go to Him. My blessings to you all.”

That message has been up on the inside of my wardrobe door ever 
since, that I can recall. I often refl ect on your words and the depth of 
your instruction. It has helped me keep things in perspective many times, 
refocusing my understanding, like a lens.

I feel like I’m seeing your words come to life in Srutidharma prabhu’s 
example.

He fully dedicated over 40 years of his life to serving at Bhaktivedanta 
Manor. He is one of the pillars of the yātrā; a father and guide to many. 

Once, since his illness, he was found collapsed on the fl oor. I talked to 
him to keep him awake, until the ambulance arrived. When I asked him 
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Nilācala Mahāprabhu Dāsa
Legkedvesebb Guru Mahārāja,

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsőséget transzcendentális Vyāsa-pūjā ünnep-
ségednek!

Idén kis családunk Māyāpurból írja neked a felajánlást, a Navadvīpa 
Mandala parikrama és Gaura Pūrnimā fesztivál alatt. Ennél nem is lehet 
jobb helyen lenni, gondolhatná mindenki, de elárulunk egy titkot. Van 
ennél jobb hely! Mégpedig a közeledben lenni, kedves Istentestvéreid 
közelében lenni, és szolgálni Benneteket. A közeledben lakunk, és bár 
néha csak messziről látunk, máshogy telnek azok a napok. Nagy aggoda-
lommal hallgattuk az egészségügyi állapotodról szóló híreket, és te magad 
sem szolgáltál jobb hírekkel amikor személyesen kérdeztünk. De nem is 
csoda. Amennyit te küzdesz és dolgozol Śrīla Prabhupádért…

Szeretnénk megköszönni a kedves szavaidat, érdeklődésedet. Úgy his-
szük hogy mi is hozzájárulunk nagyban a fejfájásodhoz, kérlek bocsáss 
meg nekünk ezért.

Még mindig csodálattal tölti el a szívünket ahogy Madhugopālával 
viszonzol, aki továbbra is rendületlenül a szívében hordoz téged. Megkér-
deztük tőle, hogyha most itt állnál előtte személyesen a Vyāsa-pūjā ünnep-
ségen, mit mondana neked, így válaszolt: „Háthogy nagyon szeretem!”

Ezek az igazán fontos dolgok.
Nagyon szépen köszönünk mindent, és nagyon boldog születésnapot 

kívánunk. Imádkozunk hogy még sok sok évig tudjunk téged szolgálni 
Śrīla Prabhupāda missziójában!

Örökre lekötelezett szolgáid, 
Nilācala Mahāprabhu Dāsa
Rasa-rasinī Devī Dāsī
Rādhā-Mādhava
Madhugopāla
Śrī Gopīkā
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Niśānta-līlā Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
Finally, the day came, when I am not just mourning my disabilities 

that obstruct my spiritual advancement. 30000 feet up, above the clouds 
Your profound and very visual statement was engraved in my heart: “Even 
three-legged dogs can walk.” By Your mercy and despite all obstacles and 
bad qualities the last few months were filled with spiritual inspiration 
and hope. Hope, that whatever the circumstances, I can go ahead in my 
spiritual life. 

In Your association You infused me with faith and showed me Krsna’s 
kindness that He understands our situation and helps us move forward 
when He sees a sincere endeavour. 

You put me in the right direction again and I am trying hard to keep 
my goal in sight by means of chanting and hearing.

asya kenāpi gandhena kim˙ vā kasya na sidhyati
mahā-dayākaro yo ’yam˙ nirupādhi-suhrttamah

“If one has even a slight trace of a touch with Krsna, is there anything 
one cannot achieve? Krsna is a boundless reservoir of mercy and one’s 
unconditional best friend.” (Śrī Brhad-Bhāgavatāmrta 1.5.114.)

I am humbly begging that my imperfect spiritual practices and the faint 
sentiment I have for Krsna to be considered a “slight trace of touch” for 
my aspiration is not one I deserve.

Your person seems to be a much safer connection however.
Our scriptures emphasise the importance of sadhu sanga and the 

power of association with pure devotees:

‘sādhu-san˙ga’, ‘sādhu-san˙ga’ sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-san˙ge sarva-siddhi haya

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 134 of 244 - Pages(262, 267) 2019. 05. 13.   6:27



260

just one thought in my mind, “Krsna, please steal my heart. I’m Yours”, 
your glance penetrates directly deep inside me and you see my soul as it 
is, your smile is the most kind and beautiful in the world. 

I really appreciate that you believed in me, very gratitude to you that 
you accepted me as your disciple and let me be the small part of big spir-
itual family of Śrīla Prabhupāda. I am praying to Lord Krsna to be useful 
in Śrīla Prabhupāda mission, to be devoted to you and satisfy you with 
my service, chant Holy Name with love and to obtain krsna-prema-bhakti 
by your unlimited mercy. I hope I can do it in this life. 

My main fear is waste this life. But in the same time, I notice the ten-
dency that I neglect my time, health, sādhana, reading and go to exter-
nal activity thinking that is real devotional service. Even when I live in 
Śrī Vrndāvana-dhāma. I so determined in external achievements and so 
weak in my eternal spiritual life. I think that I have second chance to do 
it properly and I have enough time. So big illusion! But Krsna so merciful 
that He show me that every moment is unique and never happen again, 
that time is so valuable that we can’t undone any second of our life! He 
gives me lessons, sometimes very painful, but so necessary for me. And it 
is better to pass lessons now than regret, when death will come. Because 
it would happen in any moment and I prefer to be ready as much as it 
possible. 

Krsna gave me very strong realization about feeling of separation with 
you, when I came to say farewell when you leaved Māyāpur after Kārtika, 
and was sure that will see you, because you near, and I even hear your 
voice, but due to misunderstanding I even can’t see you and wouldn’t see 
you nearest 6 month or longer, or never, because who knows what will 
be with us. And I am not ready for this! I not expected! I have never cry 
so much when you leave!

I can’t stop to cry til evening… I can’t believe that I didn’t see. But after 
a while I understand that it was special mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu, 
very confidential experience – to feel this mood of separation and I really 
gratitude for it. 

I understand that I have to be more determinate and use all opportu-
nity to be in your association and serve you, absorb your instructions and 
follow them, be more serious, deep and focused in my spiritual practice.
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those who assist You in your mission. For Your love is coming from Krsna’s 
unlimited reservoir channelled to us conditioned souls. 

On this glorious day my prayer is that I can become useful for You 
once again, and that one day I get the mercy that does not fade away. 
The mercy that cannot be covered by the modes of nature and material 
attachments anymore and takes me to the place where there is no fear 
of Maya. I pray for the strength to stick out until then.

I don’t think I am qualified to wish for You, but I really hope You will 
have the chance to dress Rādhā-Śyāma many hundreds of times, that your 
disciples give You happiness by helping You to fulfil Śrīla Prabhupāda’s 
desires, and that You will have the association of Your friends for a long 
time. 

Your servant,
Niśānta-līlā Devī Dāsī
Somogyvamos

Nitāibhāvana Dāsa
Drága Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Az idő nagyon gyorsan telik és te már 70 éve, hogy megjelentél min-
denki áldására. Nagyon ritka az olyan személy, aki élete minden pillanatát 
a lelki tanítómestere és az Isteni pár szolgálatába állítja.

Számomra ez egyszerre nagyon vonzó ugyanakkor óvatosságra is kész-
tet, mert tudom egy ilyen személy tetteit, gondolatait nagyon nehéz meg-
érteni. De nekem, mint tanítványnak mégis ez a feladatom, s ez a külön-
leges nap jó alkalom, hogy ezen meditálhassak.

guru-mukha-padma-vākya, cittete kariyā aikya
āra nā kan˙ha mane āśā
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“The verdict of all revealed scriptures is that by even a moment’s associ-
ation with a pure devotee, one can attain all success.” (CC. Madhya 22.54.)

How fortunate am I to have had Your company not once but countless 
times? Long hours, sometimes days of kirtan, enlightening seminars and 
classes, the honour of hosting you in Coventry, Your personal service – 
sweet as nectar –, conversations and a lot of joking created a strong bond 
and attachment to Your lotus feet. The only attachment that can save 
me from the dangers of Kali-yuga that reside both within and without 
my heart.

I remember when You spoke about one of Your experiences. You and 
other devotees were sitting in an airport lounge with Śrīla Prabhupāda and 
all of you could feel His overwhelming spiritual eff ulgence. This is how 
I feel in Your company, especially when I have the good fortune to hear and 
chant in Your presence. The desert like shore of material existence fades 
away, my desires turn into spiritual yearning, the sound of the Holy Name 
becomes a swift vessel that is taking me on calm waters straight to the lush 
forest of Vraja… It is all the refl ection of pure devotion from Your heart. 
A drop of mercy, kind inspiration that I cannot have enough of. I am trying 
to hold on to that mercy. The sail might be stormier, the waves higher and 
the sharks in the water swim closer when I am away from You physically. 
But the vessel is still there, it gives shelter, it is still moving ahead.

My memories of Your instructions, Śrīla Prabhupāda’s books, as well 
as Your writings and recordings of Your classes become my compass.

I am amazed at Your genius, Your vision, Your talent, Your dedica-
tion and surrender that combined give life to books, projects, a system 
of care for devotees, a radiant spiritual island within the material world 
and so much more… I am even more amazed by Your personality, strict 
yet soft-hearted and compassionate. And I am amazed and humbled that 
such a person has fallen me in his thoughts, reaches out to me and loves 
me. Loves me as no one else does, me, the soul who is covered with false 
identification, contaminated intelligence, a crazy mind and a material 
body. You can see me, even though I am blind to see myself. Your love 
and kindness give me the strength to get closer to the person I want to 
become. And Your love is not just for me; it is for all who come in touch 
with You, especially for those who took shelter of You, what to speak of 
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My dear Guru Mahārāja, I am begging about shelter of your lotus feet, 
your uncaused mercy and prayers about my fallen soul. Please help me to 
know Krsna, love Him and serve Him with love, just desiring to satisfy 
Him.

With best wishes from the bottom of my heart, 

Your eternal servant, 
Nikuñja-devī Devī Dāsī
Ukraine

Nīla-Gopāla Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.  All 
glories to you.

The more that my life passes me by, the more I realize that I truly am 
a conditioned soul that is condemned in many regards. But you keep my 
spiritual fire burning. You gave me new life and you continue to keep me 
alive. I am forever indebted to you for your wonderful act of kindness.

In the purport to Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.8) Śrīla Prabhupāda says, 
“The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master 
and thereby getting his sincere blessings”. 

I hope that one day I will be able to fulfill my deep desire to make you 
smile.

Your loving servant,
Nīla-Gopāla Dāsa
Somogyvamos
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just one thought in my mind, “Krsna, please steal my heart. I’m Yours”, 
your glance penetrates directly deep inside me and you see my soul as it 
is, your smile is the most kind and beautiful in the world. 

I really appreciate that you believed in me, very gratitude to you that 
you accepted me as your disciple and let me be the small part of big spir-
itual family of Śrīla Prabhupāda. I am praying to Lord Krsna to be useful 
in Śrīla Prabhupāda mission, to be devoted to you and satisfy you with 
my service, chant Holy Name with love and to obtain krsna-prema-bhakti 
by your unlimited mercy. I hope I can do it in this life. 

My main fear is waste this life. But in the same time, I notice the ten-
dency that I neglect my time, health, sādhana, reading and go to exter-
nal activity thinking that is real devotional service. Even when I live in 
Śrī Vrndāvana-dhāma. I so determined in external achievements and so 
weak in my eternal spiritual life. I think that I have second chance to do 
it properly and I have enough time. So big illusion! But Krsna so merciful 
that He show me that every moment is unique and never happen again, 
that time is so valuable that we can’t undone any second of our life! He 
gives me lessons, sometimes very painful, but so necessary for me. And it 
is better to pass lessons now than regret, when death will come. Because 
it would happen in any moment and I prefer to be ready as much as it 
possible. 

Krsna gave me very strong realization about feeling of separation with 
you, when I came to say farewell when you leaved Māyāpur after Kārtika, 
and was sure that will see you, because you near, and I even hear your 
voice, but due to misunderstanding I even can’t see you and wouldn’t see 
you nearest 6 month or longer, or never, because who knows what will 
be with us. And I am not ready for this! I not expected! I have never cry 
so much when you leave!

I can’t stop to cry til evening… I can’t believe that I didn’t see. But after 
a while I understand that it was special mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu, 
very confidential experience – to feel this mood of separation and I really 
gratitude for it. 

I understand that I have to be more determinate and use all opportu-
nity to be in your association and serve you, absorb your instructions and 
follow them, be more serious, deep and focused in my spiritual practice.
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those who assist You in your mission. For Your love is coming from Krsna’s 
unlimited reservoir channelled to us conditioned souls. 

On this glorious day my prayer is that I can become useful for You 
once again, and that one day I get the mercy that does not fade away. 
The mercy that cannot be covered by the modes of nature and material 
attachments anymore and takes me to the place where there is no fear 
of Maya. I pray for the strength to stick out until then.

I don’t think I am qualified to wish for You, but I really hope You will 
have the chance to dress Rādhā-Śyāma many hundreds of times, that your 
disciples give You happiness by helping You to fulfil Śrīla Prabhupāda’s 
desires, and that You will have the association of Your friends for a long 
time. 

Your servant,
Niśānta-līlā Devī Dāsī
Somogyvamos

Nitāibhāvana Dāsa
Drága Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Az idő nagyon gyorsan telik és te már 70 éve, hogy megjelentél min-
denki áldására. Nagyon ritka az olyan személy, aki élete minden pillanatát 
a lelki tanítómestere és az Isteni pár szolgálatába állítja.

Számomra ez egyszerre nagyon vonzó ugyanakkor óvatosságra is kész-
tet, mert tudom egy ilyen személy tetteit, gondolatait nagyon nehéz meg-
érteni. De nekem, mint tanítványnak mégis ez a feladatom, s ez a külön-
leges nap jó alkalom, hogy ezen meditálhassak.

guru-mukha-padma-vākya, cittete kariyā aikya
āra nā kan˙ha mane āśā
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“The verdict of all revealed scriptures is that by even a moment’s associ-
ation with a pure devotee, one can attain all success.” (CC. Madhya 22.54.)

How fortunate am I to have had Your company not once but countless 
times? Long hours, sometimes days of kirtan, enlightening seminars and 
classes, the honour of hosting you in Coventry, Your personal service – 
sweet as nectar –, conversations and a lot of joking created a strong bond 
and attachment to Your lotus feet. The only attachment that can save 
me from the dangers of Kali-yuga that reside both within and without 
my heart.

I remember when You spoke about one of Your experiences. You and 
other devotees were sitting in an airport lounge with Śrīla Prabhupāda and 
all of you could feel His overwhelming spiritual eff ulgence. This is how 
I feel in Your company, especially when I have the good fortune to hear and 
chant in Your presence. The desert like shore of material existence fades 
away, my desires turn into spiritual yearning, the sound of the Holy Name 
becomes a swift vessel that is taking me on calm waters straight to the lush 
forest of Vraja… It is all the refl ection of pure devotion from Your heart. 
A drop of mercy, kind inspiration that I cannot have enough of. I am trying 
to hold on to that mercy. The sail might be stormier, the waves higher and 
the sharks in the water swim closer when I am away from You physically. 
But the vessel is still there, it gives shelter, it is still moving ahead.

My memories of Your instructions, Śrīla Prabhupāda’s books, as well 
as Your writings and recordings of Your classes become my compass.

I am amazed at Your genius, Your vision, Your talent, Your dedica-
tion and surrender that combined give life to books, projects, a system 
of care for devotees, a radiant spiritual island within the material world 
and so much more… I am even more amazed by Your personality, strict 
yet soft-hearted and compassionate. And I am amazed and humbled that 
such a person has fallen me in his thoughts, reaches out to me and loves 
me. Loves me as no one else does, me, the soul who is covered with false 
identification, contaminated intelligence, a crazy mind and a material 
body. You can see me, even though I am blind to see myself. Your love 
and kindness give me the strength to get closer to the person I want to 
become. And Your love is not just for me; it is for all who come in touch 
with You, especially for those who took shelter of You, what to speak of 
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My dear Guru Mahārāja, I am begging about shelter of your lotus feet, 
your uncaused mercy and prayers about my fallen soul. Please help me to 
know Krsna, love Him and serve Him with love, just desiring to satisfy 
Him.

With best wishes from the bottom of my heart, 

Your eternal servant, 
Nikuñja-devī Devī Dāsī
Ukraine

Nīla-Gopāla Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.  All 
glories to you.

The more that my life passes me by, the more I realize that I truly am 
a conditioned soul that is condemned in many regards. But you keep my 
spiritual fire burning. You gave me new life and you continue to keep me 
alive. I am forever indebted to you for your wonderful act of kindness.

In the purport to Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.8) Śrīla Prabhupāda says, 
“The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master 
and thereby getting his sincere blessings”. 

I hope that one day I will be able to fulfill my deep desire to make you 
smile.

Your loving servant,
Nīla-Gopāla Dāsa
Somogyvamos
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Ezzel tisztán tudtomra hoztad, hogy sose hanyagoljam el az Úr Krsna 
szent nevét.

Elesettségem miatt, jártam a saját utam, tapasztaltam, tanultam, de 
sajnos a lelki életem fontossága nem mindig volt az első helyen.

De ezúton szeretnék hálás köszönetet mondani neked azokért az 
álmokért, mikor személyesen üzentél nekem, tanítottál szavaidon, vagy 
tetteiden keresztül.

Ezen álmok örökre megragadtak bennem, hiába az eltel évek, évtizedek, 
ezek a mai napig tisztán ott csillognak a szívemben. Volt benne fájó, és 
gyönyörű szép is, volt hogy elkeseredve, reményt vesztetten és volt hogy 
a boldogságtól, megértéstől sírva ébredtem fel. Mind, nagy nagy jelen-
tőséggel bírt és olyan mély nyomott hagyott bennem, mint még soha 
semmi más.

Mint köztudott, és te is tudod, fordulóponthoz érkezett az életem ebben 
az évben. Hogy ez a karmám, vagy Krsna figyelmeztetése volt, igazából 
mindegy is. Az üzenete a lényeg, mely számomra elég egyértelmű és ezt 
te csak megerősítetted leveledben, melyet írtál nekem.

Köszönöm ezen soraidat, tisztán, érthetően hoztad tudomásomra, mit 
kell tennem, mit szeretnél te és Krsna. Ezen irányultság, cél régóta ért 
bennem, nagyon sokat gondoltam rá, de csak tologattam, tologattam azt, 
hogy a tényleg a tettek mezejére lépjek. Krsna végtelen kegyesen tudomá-
somra hozta, hogy hello, elkezdődött az az időszak, amikor már másnak 
kell lennie a fontossági sorrendnek, vagyis újra, teljes erőbedobással felé 
kellene fordulnom, a hosszú kitérő után.

Megpróbálok majd mindent megtenni, hogy ez így is legyen, de kérlek 
ne haragudj rám majd azért, ha ez nem fog menni egyik napról a másikra. 
Hosszú utat jártam be, rettenetes szenyezett lehet a szívem, tele vágyak-
kal, anarthákkal.

De a velem történt esemény, most úgy érzem helyre billentett, meg-
mutatta azt, igazából hová tartozom, és mi a cél. Imádkozom Krsnához, 
és kérem add a kegyed ahhoz, hogy erre mindig emlékezhessek, és ne 
vesszen ködbe a megértés ezzel a sajnálatos eseménnyel kapcsolatban.

Mégegyszer szeretném neked hálásan megköszönni bíztató leveledet, és 
azt hogy ilyen csodálatos, tiszta lelkű, érzésű istentestvéreket, tanítványo-
kat képeztél a magyar yātrā számára. Végtelenül lenyügöztek a vaisnavák 
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Please help me! I want to go to Hungary and visit Krishna Valley to meet 
with Śivarāma Swami.” I was bewildered and started to think about some 
bad scenarios in my mind. I was in Muslim country and Dubai was not like 
Istanbul. I should not have taken out my japa bag and chanted in public. 

Who was this guy and how did he know that I was connected to you? 
Just because of my bead bag it could not happen. I was little bit sceptic 
and according to my mind this could not be happening. However, I went 
on listening to him since he was so excited. Tarun was happy to see me 
there and he went on: “I sent messages to Krishna Valley web page but 
nobody replied me. “Here are my messages.” And, he was showing me 
his e-mails and messages without replies for accommodation. As I was 
checking I found out that he sent messages to wrong e-mail address then 
I got relieved by thinking that the guy is serious and sincere. He really 
wanted to go to Hungary and meet with Guru Mahārāja. Then he went 
on: “I want to know about Krsna Consciousness and Iskcon but I want to 
learn it from Śivarāma Swami.” At that point I introduced myself as your 
disciple and started conversation with him in the middle of super market 
stands. Tarun was praising you and your vlogs and I was very happy to 
hear his words. At the end I promised to help him we exchanged contact 
numbers then I bought my fruits and went to the hotel to take rest.

I was thinking how your Vlogs are wonderful, how you touch people’s 
heart not only the places you physically go but everywhere all around 
the world by this wonderful social media preaching. Then I went back 
to Istanbul and it was 3rd of January this year, I got a Whatsapp mes-
sage from Tarun in Dubai and he was ready and asking me to help him 
to meet you. I checked your calendar and it was showing that you were 
fl ying to Dubai just that day. Immediately informed Tarun about your 
visit to Dubai and mentioned about devotees’ names for him to contact 
to arrange to go to any program you were going to do. Tarun was very 
happy and I gave him the email address of Yugalakishore Prabhu’s and 
Kisori Mataji’s email address and also asked him to send a message to 
Śivarāma Swami Facebook page. I told him that devotees were going to 
help him to go to your programs in Dubai. Next day he said the email he 
sent was bounced back and although the Facebook admin said he was 
going to reply him back there was no response yet. Tarun was very anxious 
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Śrīla Prabhupāda e témában a következőt írja: Narottama Dāsa Thākura 
mindenkinek azt tanácsolja, hogy ragaszkodjon ahhoz az elvhez, hogy 
végre kell hajtania a lelki tanítómestere utasításait. Ne vágyjunk semmi 
másra. Ha valaki szigorúan követi a szabályozó elveket, amelyeket a lelki 
tanítómester elrendelt, fokozatosan megtanítja az elméjét arra, hogy 
semmi másra ne vágyjon, mint Krsna szolgálatára. Ez a képzés az élet 
tökéletessége.

Ezen meditálva most arra vágyom, hogy minél jobban megértsem, mi 
a szándékod, mi az, amit Śrīla Prabhupādáért és Rādhe-Śyāmáért akarsz 
tenni.

Ezzel kapcsolatba sok dolgot sorolhatnánk, de amit a kegyedből talán 
megértettem az, hogy mint tanítványnak legfőbb kötelességem segíteni 
abban, hogy amit Magyarországon felépítettél ne menjen tönkre, sőt 
tovább fejlődjön. Ennek tudatában a debreceni prédikálás szemléletét 
mindvégig Rādhe-Śyāma igényei fogják meghatározni.

A képesítésem – így a felhatalmazásom is – csekély, de annyit ígérhetek, 
hogy e cél töretlenül lebeg majd a szemem előtt.

Szolgád, 
Nitāibhāvana Dāsa

Nrsim˙ha Krsna Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I was in Dubai at the end of 2018 for a business trip. After an exhausting 

day with full of meetings, I was hungry and wanted to stop by Carrefour to 
buy some fruits before I went to the hotel room to take rest. I was chanting 
on my beads while wandering through stands in my formal business suit. 
All of a sudden a short and excited Indian guy stopped me and started to 
talk to me as if we have known each other for a long time: “Prabhu, Hare 
Krsna. My name is Tarun. I work in a bank as a relationship manager. 
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a számomra létfontosságú időszakban. Annyi, de annyi együttérzést, 
figyelmet, kegyet, stb. kaptam, hogy azt kifejezni nem lehet. Számomra 
nem kérdés, hogy utam folytatásában jelentős, de inkább teljes szerepet 
játszottak a vaisnavák.

Mint ahogy írtad nekem „örülök, hogy Krsna meghallgatta a bhakták 
imáit!”

Végül szereteném neked is megköszönni, hogy imádkoztál értem az 
Úrhoz!

Igazából meg kellene hálálnom, és nekem kéne adnom neked, de 
elesettségem miatt még mindig csak kérni tudok. És pedig azt, kérlek 
add a kegyed, hogy ahogy eddig is, továbbra se felejtsem el az Úr Krsnát 
és mindig vibráljam az Ő szent neveit!

Nem is tudom mivel zárjam soraimat, de ha csak a szívemre hallgatok, 
akkor annyit mondnék: HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM GURUMAHARAJA!!!

Szolgád,
Nandulāla Dāsa

Nikuñja-devī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my respectful obeisance to your lotus feet.  All glories to 
Śrīla Prabhupāda!

I don’t have any qualification and experience in writing off ering let-
ters, I am full of fears to write something foolishness, but in spite of it, 
I can’t waste this chance to glorify you and express my gratitude to you. 
So, I kindly ask you, please be compassionate and merciful to me.

Since our first meeting in August 2015 in Ukrainian festival Bhakti-
Sangama, I understood that you are special person in my life, you know 
me as anybody else in this world, long-long time ago, the vibration of 
your voice is so familiar and native, sound of your kīrtana so purifying and 
open my hard that tears continuously fl owing out of my eyes and stays 
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Ezzel tisztán tudtomra hoztad, hogy sose hanyagoljam el az Úr Krsna 
szent nevét.

Elesettségem miatt, jártam a saját utam, tapasztaltam, tanultam, de 
sajnos a lelki életem fontossága nem mindig volt az első helyen.

De ezúton szeretnék hálás köszönetet mondani neked azokért az 
álmokért, mikor személyesen üzentél nekem, tanítottál szavaidon, vagy 
tetteiden keresztül.

Ezen álmok örökre megragadtak bennem, hiába az eltel évek, évtizedek, 
ezek a mai napig tisztán ott csillognak a szívemben. Volt benne fájó, és 
gyönyörű szép is, volt hogy elkeseredve, reményt vesztetten és volt hogy 
a boldogságtól, megértéstől sírva ébredtem fel. Mind, nagy nagy jelen-
tőséggel bírt és olyan mély nyomott hagyott bennem, mint még soha 
semmi más.

Mint köztudott, és te is tudod, fordulóponthoz érkezett az életem ebben 
az évben. Hogy ez a karmám, vagy Krsna figyelmeztetése volt, igazából 
mindegy is. Az üzenete a lényeg, mely számomra elég egyértelmű és ezt 
te csak megerősítetted leveledben, melyet írtál nekem.

Köszönöm ezen soraidat, tisztán, érthetően hoztad tudomásomra, mit 
kell tennem, mit szeretnél te és Krsna. Ezen irányultság, cél régóta ért 
bennem, nagyon sokat gondoltam rá, de csak tologattam, tologattam azt, 
hogy a tényleg a tettek mezejére lépjek. Krsna végtelen kegyesen tudomá-
somra hozta, hogy hello, elkezdődött az az időszak, amikor már másnak 
kell lennie a fontossági sorrendnek, vagyis újra, teljes erőbedobással felé 
kellene fordulnom, a hosszú kitérő után.

Megpróbálok majd mindent megtenni, hogy ez így is legyen, de kérlek 
ne haragudj rám majd azért, ha ez nem fog menni egyik napról a másikra. 
Hosszú utat jártam be, rettenetes szenyezett lehet a szívem, tele vágyak-
kal, anarthákkal.

De a velem történt esemény, most úgy érzem helyre billentett, meg-
mutatta azt, igazából hová tartozom, és mi a cél. Imádkozom Krsnához, 
és kérem add a kegyed ahhoz, hogy erre mindig emlékezhessek, és ne 
vesszen ködbe a megértés ezzel a sajnálatos eseménnyel kapcsolatban.

Mégegyszer szeretném neked hálásan megköszönni bíztató leveledet, és 
azt hogy ilyen csodálatos, tiszta lelkű, érzésű istentestvéreket, tanítványo-
kat képeztél a magyar yātrā számára. Végtelenül lenyügöztek a vaisnavák 
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Please help me! I want to go to Hungary and visit Krishna Valley to meet 
with Śivarāma Swami.” I was bewildered and started to think about some 
bad scenarios in my mind. I was in Muslim country and Dubai was not like 
Istanbul. I should not have taken out my japa bag and chanted in public. 

Who was this guy and how did he know that I was connected to you? 
Just because of my bead bag it could not happen. I was little bit sceptic 
and according to my mind this could not be happening. However, I went 
on listening to him since he was so excited. Tarun was happy to see me 
there and he went on: “I sent messages to Krishna Valley web page but 
nobody replied me. “Here are my messages.” And, he was showing me 
his e-mails and messages without replies for accommodation. As I was 
checking I found out that he sent messages to wrong e-mail address then 
I got relieved by thinking that the guy is serious and sincere. He really 
wanted to go to Hungary and meet with Guru Mahārāja. Then he went 
on: “I want to know about Krsna Consciousness and Iskcon but I want to 
learn it from Śivarāma Swami.” At that point I introduced myself as your 
disciple and started conversation with him in the middle of super market 
stands. Tarun was praising you and your vlogs and I was very happy to 
hear his words. At the end I promised to help him we exchanged contact 
numbers then I bought my fruits and went to the hotel to take rest.

I was thinking how your Vlogs are wonderful, how you touch people’s 
heart not only the places you physically go but everywhere all around 
the world by this wonderful social media preaching. Then I went back 
to Istanbul and it was 3rd of January this year, I got a Whatsapp mes-
sage from Tarun in Dubai and he was ready and asking me to help him 
to meet you. I checked your calendar and it was showing that you were 
fl ying to Dubai just that day. Immediately informed Tarun about your 
visit to Dubai and mentioned about devotees’ names for him to contact 
to arrange to go to any program you were going to do. Tarun was very 
happy and I gave him the email address of Yugalakishore Prabhu’s and 
Kisori Mataji’s email address and also asked him to send a message to 
Śivarāma Swami Facebook page. I told him that devotees were going to 
help him to go to your programs in Dubai. Next day he said the email he 
sent was bounced back and although the Facebook admin said he was 
going to reply him back there was no response yet. Tarun was very anxious 
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however, I told him to wait till evening then to inform me again. In the 
evening he said no response. Then I decided to write you an email about 
the situation. You immediately replied back by asking his contact details. 
Couple of hours later Tarun sent me message that he got a message from 
you and you invited him to the program. Next day after he joined your 
program, he was very happy and writing me all the details. 

He told me that you spoke to him in private. Tarun was saying you were 
very happy to meet him and also gave him even japa beads and he started 
to chant on beads next day on. His message was ending with this: “I will 
be always thankful for Swamiji because of Swamiji my new life started.”

Guru Mahārāja, thank you again and again for letting this ordinary 
disciple of you to be an instrument in your preaching mission of your 
spiritual master. This incident for sure increased my faith to you, to Śrīla 
Prabhupāda and Śrī Śrī Rādhā-Śyāma but more important than that I again 
witnessed for your willingness to preach at every circumstance. Because 
you are always ready to serve tirelessly, Śrī Śrī Rādhā-Śyāma arrange all 
the circumstances favourably for you. 

All glories to your divine service. 

Your servant, 
Nrsim˙ha Krsna Dāsa 

Bhakta Őry Miki
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Olyan gyorsan eltelt ez a több mint 25 év amióta elöször találkoztunk. 
Sokszor  gondolkozom azon, hogy neked köszönhetek mindent az életben, 
mivel engem is megmentettél azáltal, hogy eljöttél Magyarországra és 
megnyilvánítottad szeretett lelki tanitómestered Śrīla Prabhupāda vágyát.
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Rādhā-Śyāmasundara önzetlen, szeretetteljes, odaadó szolgálatában. 
Szerencsés vagyok, hogy ilyen szépen példát mutató lelki tanítómeste-
rem van.

Śrīla Prabhupāda a következőket írja Krsna Lótuszlábához írt imájában: 
„A te támogatásoddal, a lelki tanítómester szolgálata által az ember elér-
heti az Abszolút Igazságot, s így sikeressé teheti az életét. Ha megadatik 
nekünk ez a szolgálat, boldogok leszünk, és abban a szerencsében lehet 
részünk, hogy elnyerhetjük társaságodat.”

Kedves Guru Mahārāja, nagy vágyam van arra, hogy egyszer megkap-
hassam Śyāmasundara szolgálatát, társaságát. Te már elnyerted, Krsna 
a tiéd és te képes vagy Őt másnak is odaadni. Sem méltó, sem alkalmas 
nem vagyok erre, de mégis indokolatlan kegyedért imádkozom, hogy ha 
te is úgy szeretnéd, tégy egyszer egy csodát.

Jelentéktelen szolgád és lányod: 
Nandinī Devī Dāsī 

Nandulāla Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Fogadd Tiszteletteljes Hódolatom, minden dícsőseget Śrīla 
Prabhuapadanak!

Hosszú, de nagyon hosszú idő eltelt, mióta felajánlást írtam neked! 
Emiatt kérlek ne haragudj rám, de kérlek hidd el, bárhol is voltam, bármit 
is csináltam, igyekeztem és törekedtem arra, hogy soha ne felejtselek el 
téged és Krsnát sem.

Ne értsd félre, nem mentegetőzni akarok, az távol álljon tőlem, de az 
első mindig is japa volt, akárhová is sodort az élet. Ebből sosem engedtem!

Rāmavijāya prabhu sokszor mesélt nekem régen arról, hogy érdeklődsz 
felőlem (ez nagyon jó esett) és amikor megtudtad hogy japázom a 16 kört, 
akkor csak annyit jegyeztél meg, akkor nagy baj nem lehet és minden 
rendben!!!
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By the mercy of the spiritual master one receives the benediction of 
Krsna. 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 off er my respectful 
obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. (Śrī Śrī Gurv-astaka 7)

Vyāsa- pūjā is a very special occasion whereby we get the most honour-
able opportunity to directly show our humble gratitude. Guru Mahārāja, 
we are deeply grateful for everything you have done for us, for all your 
kindness, guidance, care, calmness, and faith. For us you are the strongest 
pillar and the keeper of the shiniest lighthouse in Krsna consciousness. 

No one has ever showered us with such a transforming love and exalt-
ing mercy and grace that have made us realize so many aspects of the 
mind and life.

Your Holiness has given us shelter, raises us up and maintains us on 
our sweet path back to Godhead. Our prayer is that by your blessings we 
can grow steadily and to always remain at your lotus feet.

Your indebted unqualified servants,
Prabhu Nityānanda Dāsa
Rāgātmikā devī dāsī 
Temesvár, Románia

Prabhupāda-jīvana Dāsa
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked.
Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen különleges személlyel lehe-

tek kapcsolatban, mint te. Az a lehetőség, ami a te kegyedből és fáradhatat-
lan munkád viszonzásaként megnyilvánult Magyarországon egyedülálló 
az egész világon. 

A te vágyadból jött el hozzánk Tribhuvana Sundara Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara, és Śrī Śrī Dāyala-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga. A te 
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Nagyon sok emlék kavarog a szívemben, amiket veled kapcsolatban 
őrzök. Mindig indokolatlanul kegyes vagy hozzám, mindig van egy-egy 
lelkesítő szavad és mosolyod. Ha kell, akkor megdorgálsz, hogy a helyes 
úton tarts.

Folyamatosan lehetőséget adsz Rādhe-Śyāma szolgálatára még nekem 
is, annak ellenére, hogy a démonok irigy és független természetével ren-
delkezem. Megbocsájtasz, ha sértést követek el és türelmesen várod, hogy 
megkomolyodjak a lelki életben.

Mindenki jóakarója vagy attól függetlenül, hogy közvetve vagy közvet-
lenül kapcsolódnak Hozzád. A családunkból a legtöbben vegetáriánusok 
lettek és mindannyian voltak már Krsna völgyben és a Rātha-yātrā fesz-
tiválon is. Többször meghallgatták előadásaidat és mindegyiküket meg-
érintette, amit tanítottál. Kivétel nélkül elfogadnak téged annak ellenére, 
hogy még nem bhakták. Őket is megmentetted, úgy ahogy mindenkit 
ebben az országban.

Az egész életed egy példamutatás. A mindenki szívében jelen lévő 
Istenség Legfelsőbb Személyiségének legmagasabb rendű imádatát vég-
zed minden pillanatban, mivel önként vállalod a szenvedést miattunk. 
SB.8. én.7.44

tapyante loka-tāpena sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi purusasyākhilātmanah

Emlékszem, ahogy még kamasz koromban éjszakánként kinéztem a szo-
bánk tetőablakán és arról ábrándoztam, hogy valaki kinyit egy ajtót a csil-
lagok között az égen és elvisz innen.

Kedves Guru Mahārāja, nagyon köszönöm, hogy eljöttél értem és egy-
szer majd a távoli jövőben, ha úgy gondolod, akkor hazaviszel engem is 
jelentéktelen elesett szolgádat.

Kérlek, bocsájtsd meg, hogy nem vagyok jó tanítványod és azt is, hogy 
nem tudom meghálálni mind azt a kegyet, amit tőled kaptam.

Örök szolgád,
Bhakta Őry Miki
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Bhaktin Oszlányi Tünde
Kedves Sívarama Swami Mahārāja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Önnek! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Hálával tölt el, hogy bhaktáival együtt most én is kifejezhetem mély-
séges tiszteletemet, és köszönthetem Önt megjelenési napján.

Első találkozásunkat 2018 augusztus 12-én, az India Varázsa Fesztiválon 
élhettem meg, ahol az utolsó előadása idővel foglalkozó témája kapcsán 
reményvesztetten, sírva kérdeztem Öntől, hogy az, aki későn ébredt rá 
élete addigi elvesztegetettnek tűnő évtizedeinek súlyára, mit tehet még, 
és tehet-e egyáltalán bármit is.

Végtelen türelmével, kegyével és kedvességével akkor ott, és két nappal 
későbbi beszélgetésünk során megmentett engem, és az életemet. Hoz-
zásegített valamihez, ami, azóta már jobban tudom, az egyetlen helyes 
fókuszpont az életünkben. Szeretném megköszönni, hogy felemelt akkor, 
és bár én még nem voltam erről tudatos, Ön a helyes útra állított gon-
doskodón.

Végtelen hálával tölt el, hogy türelmével megtisztelt, figyelme kegyében 
részesülhettem, hogy meghallgatott, hogy tudta, zavaros gondolataim 
mögött mi az egyetlen ok.

Igen, most, mikor e sorokat írom, azt érzem, talán nem is tudom méltó 
módon kifejezni a hálámat, de örökké törekedni fogok rá.

Szeretném megköszönni a lehetőségeket, amikben Ön által azóta is 
részem van. A tanulásét, a fejlődését, a bhaktákkal való társulásét, a szolgá-
latadásokét. Szeretném megköszönni a személyes példamutatását, a gon-
dolatai tisztaságát, egyértelműségét, az előadásai mély és elgondolkodtató, 
ugyanakkor egyértelműen értelmezhető mondanivalóját.

Olvasom Śrīla Prabhupāda könyveit, az Ön írásait, részt veszek a védi-
kus irodalmat ismertető előadásokon, hallgatom a leckéket, a vlogokat.

Minden alkalmat igyekszem megragadni, hogy segítsem a bhaktákat 
feladataik ellátásában, hogy velük együtt szolgáljak, amikor csak lehet, 
hogy részt vegyek a szent nevek éneklésein, velük, közöttük, mellettük.
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Köszönök szépen mindent!

Jelentéktelen szolgád,
Prabhakāra Dāsa 

Prabhu Nityānanda Dāsa, 
Rāgātmikā devī dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja, 

Please accept our respectful obeisances unto Your lotus feet! All glories 
to Your Holiness, our spiritual father, on this auspicious day! All glories 
to Śrīla Prabhupāda and Srī Guru-paramparā! 

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-guruve namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma-svāminn iti nāmine
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nirvisesha-sunyavadi-pascatya-desa-tarine

(jaya) srī-krsna-caitanya prabhu nityānanda
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sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
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Tudom, hogy ha ragaszkodom lótuszlábaidhoz, és Nálad veszek mene-
déket, akkor képes leszek én is megtisztulni. 

Köszönöm, hogy itt lehetek, és indokolatlan kegyedből vonzódom az 
odaadó szolgálathoz.

Jelentéktelen szolgád, 
Bhaktin Pósa Fatime

Prabhakāra Dāsa
Kedves Gurumaharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Egyre jobban csodálom a te helyzetedet, látva, hogy minden területen 
mennyire tökéletes a törekvésed.

Bhaktivinoda Thākura szerint abból lehet lemérni ki milyen fejlett 
a lelki életben, hogy mennyi lelket képes Krsna felé fordítani. Nekem 
személyesen a saját életemet is nehéz a lelki élet ösvényén tartani , nem is 
beszélve a rám bízottakról. Te viszont ha valaki jámbor emberrel kerülsz 
kapcsolatba, azonnal inspirálod a teljes meghódolásra. Már évek óta pré-
dikáltam egy érdeklődőnek akinek elég lassan fejlődött a Krsna-tudata, 
viszont a veled való másfél perces találkozó nagy lendületet adott a lelki 
életének. És ez a lendület – noha eltelt azóta néhány év – még mindig 
több mint amit előtte gyakorolt.

A bhakták élete mindig felfrissül a te társaságodban. Nem tudom fel-
becsülni mekkora erő kell ahhoz, hogy így húzd magaddal a bhaktákat. 
Nagy súlyok nehezednek rád. 

Szeretnék egyre kevesebb terhet jelenteni számodra, és a felelősségei-
met úgy szervezni, hogy azok se neked okozzanak gondot! Kélek, add az 
áldásaidat, hogy felnőjek ahhoz a magas szinthez amikor azt mondhatom, 
hogy „a tanítványod vagyok”.

275 

Amikor abban a mérhetetlen kegyben van részem, hogy az Ön jelenlé-
tében részesülhetek egy előadáson, együtt énekelhetek Önnel bhajanákon, 
kīrtanákon, együtt olvashatom Önnel a Bhagavad-gītāt, vagy lótuszlábainál 
ülhetek, a szívem mindig túlcsordul a szeretettől. 

A szent nevek éneklése, a japa, gyors, és maradandó változást hozott 
az életembe. Ma már minden vágyam az odaadó szolgálat, a tanulás, és 
sosem szűnik meg bennem a hála érzése, ahogy azt sem tévesztem szem 
elől, hogy mi a célunk. Krsna szerető figyelmét és terelgetését érzem ma 
már mindenben. 

Köszönöm Krsnának, hogy abban a korban élhetek, amelyben Ön, és 
amelyben menedéket lelhettem lótuszlábainál.

Azt olvastam, hogy „A lelki tanítómester kegyéből az ember megkapja 
Krsna áldását.”

Még nem vagyok avatott bhakta, de szívemből remélem, hogy egy 
napon érdemesnek talál majd rá, és tanítványává fogad.

Minden áldott napon hálát adok mindezért.

Örök szolgája, 
Bhaktin Oszlányi Tünde

Padyāvalī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Śrīla 
Prabhupāda.

Best wishes to you on your appearance day. Grateful to have the oppor-
tunity to write this off ering. It is not easy to glorify such an exalted person-
ality as yourself but I will try to make a humble attempt. As vaisnava’s are 
very compassionate to conditioned souls please forgive me if I fall short.

This year His Grace Shyama Bihari Prabhu came to Cardiff  to get spon-
sors for the Hungarian Nava-vraja-mahimā. He related some of his realisa-
tions and I was glad to hear him sharing the same observations as a have.
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Few times whenever I saw you in person or online I noticed that you 
look so much like Śrīla Prabhupāda while you singing, talking and inter-
acting with devotees or non-devotees.

I cannot remember his exact words but what I understood is that you 
have similar qualities as your Gurudeva. And sometimes your gestures 
look just the same as Śrīla Prabhupāda’s.

Jay Śrīla Prabhupāda! Jay Gurdeva!
You work very hard to carry on with preaching work, be it to the devo-

tee community or outreach. Even though you have lots of health chal-
lenges. You are ready to face any diff iculty to convey the message of the 
Lord to the fallen conditioned souls of this world. 

You are an exceptional preacher because you live what you preach. 
Thank you for being here to teach me and showing me the way how to 
serve.

You render all your service to the highest possible standard. Krishna 
Valley is the result of such standard. New Vraja-dhāma speaks for itself; 
the achievement of keeping high standard as Śrīla Prabhupāda instructed. 

Indeed Their Lordships Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara are the Queen and 
the King who reign there and Their relationship with each of Their serv-
ants is absolutely amazing. As Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara is the centre 
of everything in the lives of Their servants. The mood that prevails Their 
abode is really sweet and very attractive to anyone who enter Krsna Valley. 

All the credit goes to you Gurudeva it is due to your pure desire, sincer-
ity, determination, endeavour, hard work, patience, perseverance, leader-
ship and your devotion that the dhāma manifests in Krishna Valley. Wish 
I can follow in the footsteps of these Dhamavasis.

And I really love seeing you when you stand in front of Śrī Śrī Rādhā-
Śyāmasundara looking and talking to Them.

Jay Gurudeva!
As a great Vaisnava you are very friendly and a friend to everyone and 

above all a real gentleman. You have lots of gratitude, love and apprecia-
tion for your Godbrothers and Godsisters. All those I heard speaking of 
you, hold you in high esteem. In one of the photos of His Holiness Bhakti 
Bringa Govinda Mahārāja’s Vyāsa-pūjā. You look so satisfied and at the 
same time humble while holding his feet. 
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Bhaktin Péter Éva
Kedves Sivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Hálás vagyok azért hogy Śrīla Prabhupāda megalapította az ISKCON-t, 
amely alapján szépen tudjuk kővetni a szabályozó elveket és tisz-
tán gyakoroljuk a Krsna-tudatot, és neked is hálas vagyok azért, hogy 
magyarországon létrehoztál központokat számunkra és gyönyörü szép 
templomokat, ahol gyakorlhatjuk a lelki életünket itt, a kali yugában. 

Továbbá hálás vagyok neked azért a sok szent írásokért és sok szép 
könyvekért, amit Śrīla Prabhupāda angol nyelven írt és te lefordítattad, 
hogy a lelki világba betekintést nyerjünk. 

Hálás köszönetem neked a rengetet tanításaidért, a nektári bhajanákért, 
amik az én lelki életemet szikla szilárddá megerősitette. 

Még jobban teljes szivemből kívánom, hogy még nagyon sokáig szolgál-
hasd a magyarországi és külföldön élő tanitványaid lelki megvalósítását. 

Tisztelettel, alázatos szolgád, 
Bhaktin Péter Éva

Bhaktin Pósa Fatime
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Lótusz-
lábaidnak!

Erős hitem van benne, hogy a folyamattal, amit az ISKCON-ban gya-
korolunk, el lehet érni az élet tökéletességét, de saját hibámból kifolyó-
lag túl sok bűnös tettet halmoztam fel, és még ilyen rövid idő alatt nem 
nyilvánult meg szívemben a valódi szolgai hangulat. 
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Patitapāvana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Mikor rád gondolok, gyakran jut eszembe Śrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī 
Mahārāja kijelentése, miszerint prédikálásunk során hajlandónak kell 
lennünk több száz liter vér feláldozására annak érdekében, hogy valakit 
a Krsna-tudat útjára tereljünk.

E kijelentés mélyebb jelentésébe főleg azóta sikerült bepillantást nyer-
nem, mióta apa lettem. Bár egy apának elsősorban nem a lelki élet maga-
sabb régióiba kell elkalauzolnia gyermekét, már pusztán az is sikerének 
megnyilvánulása, ha tisztességes embert nevel belőle. Ez mégis annyira 
nehéz. Mérhetetlen kitartás kell ahhoz, hogy alapvető dolgokat rágjunk 
a szájukba, ismételjük el ugyanazt számtalanszor, töretlen lelkesedéssel. 
Csak csodálni tudom, akárhányszor is találkozom veled újra és újra, ahogy 
mondjuk a tisztaság, a figyelmesség, a tapintat, az őszinteség vagy a józanság 
elsajátítására bátorítasz engem, vagy a többi tanítványodat fáradhatatlanul.

Ezzel kapcsolatban egy beszélgetés jut eszembe, amit nem rég láttam 
egy Mahābhārata feldolgozásban. Amikor az Úr Krsna a Govardhana 
hegyet tartja, Indra megkérdezi Tőle, hogy hogyan szolgálhatja. Govinda 
viccesen arra kéri, hogy segítsen letenni Girirāját. Indra azt mondja, hogy 
abban még talán tudna segíteni, de az erény hegyét, amit felemelt, azt 
nem teheti le. Ha az erény hegyét leteszi, a menedékében levőknek nem 
lesz hova menniük.

Kedves Guru Mahārāja, azt az erény hegyét, amit a Kali yuga kellős 
közepén, a magyarországi Somogyban, mondhatni, egy Isten háta mögötti 
helyen felemeltél, legnagyobb szerencsénkre és áldásunkra te sem rakod le. 

Azért imádkozom hozzád megjelenésed eme kedvező napján, hogy 
ennek a hegynek, e hegynyi tehernek a tartásához egy nap én is hozzá 
járulhassak, egyszer én is a támpillére lehessek. 

Jelentéktelen szolgád, Patitapāvana Dāsa 
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Whoever approaches you for help never loses because you are very 
caring and compassionate you give guidance according to one’s level of 
understanding. You are there ready and available to serve and serve and 
serve in any way you can to please the Lord. 

Your writing is heart rendering. It is not possible for an ordinary per-
son to write with such precision. It depicts your knowledge, strength of 
character and the depth of your devotion.

I am very grateful to you for all the hard labour you put in your writing. 
It is like you have share a small piece of your treasure to each one of us 
to keep in our house. We just have to open Śrī Nava-vraja-mahimā and 
read and discover the real treasure of life. I really like going on parikrama 
and you have made it so accessible. Just by reading Nava-vraja-mahimā 
I can live on parikrama.

Jay Gurudeva!
You indeed excel at everything you do Gurudeva, be it managerial, 

preaching, teaching, cleaning, writing, deity worship to name a few. It 
all shows the grandeur of your personality and there is so much to say 
about you but this is my small attempt.

The Lord says in Bhagavad-gītā 3.21, “Whatever action a great man 
performs, common men follow. And whatever standards he sets by exem-
plary acts, all the world pursues.”

You have showed us how to follow in the footsteps of your spiritual 
master.

I pray that one day I will receive a particle of dust of your lotus feet 
and will be able to follow in your footsteps and be sheltered.

Dandavats pranāma to you Gurudeva. Hare Krsna.

Your fallen disciple,
Padyāvalī Devī Dāsī
Cardiff  UK
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Pālikā-sakhī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
I feel I don’t know where to begin to express my gratitude and love for 

you. The more that time goes on, the more I am realising that anything 
meaningful in my life in the past, present and future is only possible due 
to the kindness and mercy you have shown me since I was a child. In this 
way, everyday it is sinking in more and more how much you give to me, 
and how you have selfl essly taken on the responsibility of guiding so many 
of us in our spiritual journey…even though it can be a headache for you!

Having the shelter of you as my spiritual master is the greatest treasure. 
When I think of the years in my life when I hadn’t seriously connected to 
you, memories of feeling lost, alone and full of anxiety arise. Although, 
due to my own lack of faith, I still have fl eeting moments of these feelings, 
they are weaker due to your protection. This protection feels stronger 
everyday due to your wondrous mercy, and instead I am learning to see 
tribulations and hard times in my life as mercy and opportunities to burn 
my karma, rather than a cause for anxiety. Thank you, Guru Mahārāja!

You have enthused my life with meaning, as I now know my main 
purpose and focus should be to please you: This brings magic to everyday 
life! Guru Mahārāja thank you for your love, mercy and guidance through 
your podcasts, personal conversations, letters and just thoughts of you. 
Through all of these, you have uplifted me more times than I can count, 
giving me clarity, peace and determination in my spiritual life and show-
ing me what the main purpose of my existence is. 

When I ponder on the profound eff ect you have had in my life, I think 
about how much of a dear devotee you must be to Śrī Śrī Rādhā-Śyāma, 
as your potency is so strong. Every moment I have of your personal asso-
ciation is so beautiful, it plays on my mind over and over. This is because 
you spend every moment and everything you have in serving your beloved 
spiritual master and Rādhā-Śyāma. It is so incredible to watch the way 
waste not one moment of your life, and instead direct to the pleasure and 

283 

Bhakta Pásztor Laci
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának! Minden dicsőséget szeretett lelki tanítómes-
terednek, Śrīla Prabhupādának!

Minden dicsőséget neked Isteni megjelenésed alkalmából. Most újra 
megpróbálkozom azzal, hogy újra felajánlást írjak neked. Nem könnyű 
feladat. Persze mit tudnék felajánlani neked?! A sértésekkel teli japázásom, 
vagy azt hogy a tavalyi évben 1000 köröm elmaradt, ahhoz képest, hogy 
minden nap legalább 16 kört kellene vállalni? Vagy a süket füleimet, amik-
kel képtelen vagyok meghallani, azokat az utasításokat, melyeket az éle-
temmé és lelkemmé kellene tennem?

Az egyik kedves tanítványod mesélte, hogy azt írtad: „a legjobb 
guru-daksiná, amit tudunk ajánlani, az egy tiszta szív Rādhā és Krsna 
szolgálatában.”

Ebben az évben fő célom, hogy fókuszban legyen a megfelelő időbe-
osztás az élethelyzetemet mérlegelve megtalálni azt az egyensúlyt, amivel 
egy dinamikus és határozott fejlődést lehet elérni. 

Ma március 15e van, a templom Shopjában dolgoztam, és Rādhe-Śyāma 
örömére nagyon sok vendég érkezett és tudtam prédikálni a vendégeknek, 
ami nagyon boldoggá tett. Hálámat szeretném kifejezni feléd, hogy itt 
lehetek a bhakták közösségében, és van lehetőségem prédikálni, szolgálni. 
Isteni kegyedből itt van Vraja-dhāma és az Isteni Pár.

Köszönöm a figyelmedet és a türelmedet.

Jelentéktelen szolgád, 
Bhakta Pásztor Laci
Somogyvámos
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megjelenési napja a tanítvány számára a legnagyobb jelentőségű ünnep. 
Nincs más ehhez fogható. Az Úr számtalan formában és több alkalommal 
is megjelenik az anyagi világban. Szent neve, formája, tulajdonságai és 
cselekedetei mind nagyon vonzóak. Kegye, mint a telő Holdkor megállít-
hatatlanul emelkedő ócean, mindent eláraszt, de egy magamhoz hasonló 
elesett, anyagi béklyókkal megkötött halandó mégsem érheti el. Nem 
lehetséges.

A megjelenésed, az együttérzésed és könyörületességed, a megmenté-
sünkre tett erőfeszítésed nélkül még csak nem is tudnánk Róla. Még arról 
sem tudnánk, hogy miről kellene tudnunk. Egyszerűen csak szenvednénk. 
Öntudatlanul, abban a hitben, hogy mindent képesek vagyunk irányítani, 
kontrollálni és élvezni. 

Arról a szóról, hogy szeretet, még halvány elképzelésünk sem lenne. 
Csak Általad derül fény erre is, hiszen te magad jelented ezt nekünk. Senki 
mástól nem tudhatjuk meg és nem kaphatjuk meg.

Nélküled nem tudnánk, hogy válhatnánk szolgává, a szolgálat nélkül 
pedig az élet veszíti el lényegét.

Tehát kivételes, különleges ez az ünnep, mert te teszed azzá.
Bárcsak úgy válhatnék szolgává a kezedben, mint ez a papír és ez a tinta. 

Illetve még ennél is többet szeretnék: úgy szolgálni a vágyadat, hogy azt ne 
kelljen szavakba öntened. Remélem egyszer erre is alkalmassá válhatok, 
bár helyzetem e téren nem túl fényes.

Kedves Guru Mahārāja! Indokolatlan kegyedből felemeltél, és közel 
hoztál az odaadó szolgálat drágakövéhez. Csak azért imádkozom, hogy 
hadd maradjak Śrīla Prabhupādának meghozott hatalmas áldozatod 
menedékében, és szolgálhassalak úgy, ahogyan szeretnéd.

Jelentéktelen szolgád,
Pārtha Dāsa
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service of Śrīla Prabhupāda and his mission, even if it causes you great 
physical diff iculty. An example amongst many was when you stood in 
the cold filming the vlog (which is such a beautiful amazing vlog!) I felt 
so stressed knowing that you must be cold and your feet might be get-
ting wet, however you tolerated it with such grace and instead expressed 
concern for all of us!

Although you’re so advanced and so knowledgeable, you possess such 
humility. You are always serving the devotees and tolerating disciples such 
as myself, who are so imperfect and full of so many mistakes. Due to your 
love for Rādhā-Śyāma your standard is so high and persons such as me 
fall short, however you show such tolerance, compassion and encour-
agement! 

Seeing your disciples, their wonderful qualities, how much they love you 
and how they dedicate their lives to serving Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, 
I feel so unbelievably fortunate to have you as my Spiritual Master. It has 
been so beautiful watching as you won the hearts of my whole family 
and transformed their lives. 

You recognise everything, even the smallest service, a thought or a per-
son’s attitude. Sometimes it blows my mind how much you see, I can’t 
hide anything from you, and yet although you see my vast array of imper-
fections and ego, you still accept me. I know I will never be able to repay 
you for what you have given me and continue to give, taking me as your 
disciple, but I promise I will always try to please you to the best of my 
ability. I pray that I am able to assist you in fulfilling your desires to please 
Śrīla Prabhupāda. I really hope the years to come bring you good health! 

Not one day goes by that I do not think about you, and how you would 
feel about my behaviour, therefore, thoughts of you keep me on the right 
path. 

Thank you Śrīla Guru Mahārāja! 

Your undeserving servant, 
Pālikā-sakhī Devī Dāsī
UK
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Panditā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Jaya Jaya Rādhe, Jaya Jaya Śyāma, Jaya Jaya Śrī Vrndāvana-dhāma!
Ma van a Vyāsa-pūja felajánlások leadásának határideje. Nagyon 

szégyenlem, hogy az utolsó pillanatra hagytam a megírását. Sok min-
den történt körülöttem az elmúlt időkben, ami elvitte az elmémet, ezért 
majdnem elszalasztottam a lehetőséget, hogy a hálámat ilyen módon 
kifejezzem feléd.

A legboldogabb élményeket az eddigi életemben a Krsna-tudatos moz-
galomba való csatlakozásom után kaptam. Küzdök az elmémmel, a nehéz-
ségeimmel, de akkor is tudom, hogy a legjobb helyen vagyok. Kedves Guru 
Mahārāja! neked köszönhetem, hogy a legjobb helyen lehetek.

Sorra vettem az elmúlt 5 évet. Nagyon sok esemény volt, ami egy 
kivülállónak jelentéktelennek tűnhet, de nekem lelkileg sokat adott. 

2015 végén lettem teljes idős san˙kīrtanás, akkor már javában zajlott 
az India maraton, így én nem tartottam a csapattal a parikramára. Nem 
bántam, mert értettem, hogy teljesen kezdő bhaktaként nem biztos, hogy 
értékeltem volna a szent dhāma dicsőségét. Viszont annál inkább érté-
keltem, mikor a következő két évben, a budapesti és farmos san˙kīrtana 
csapattal együtt 2 napot lehetettem a társaságodban, miközben New 
Vraja-dhamában csodálatos parikramát szerveztél nekünk. Mikor meg-
feledkezem a jószerencsémről, hogy itt élhetek, akkor sokszor felidézem 
ezeket a napokat.

Köszönöm neked a felejthetetlen fesztiválokat. A kīrtanáid és a bhajanáid 
teszik számomra emlékezetessé ezeket az eseményeket. 

Csodálatot és egyfajta büszkeséget érzek, amikor rád gondolok. Csodá-
lattal tölt el az, hogy mennyi erő rejlik benned; teljes figyelmet szentelsz 
a san˙kīrtanos bhaktáknak, személyesen foglalkozol sok száz tanítványod-
dal, könyveket írsz a lelki világról és az online prédikálásba is belefog-
tál. Büszkeséget az miatt érzek, hogy te vagy a lelkitanítómesterem. 
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A legértékesebb kincs nekem az, amikor itt vagy és a közeledben lehetek. 
Köszönöm, hogy elfogadtál és megkaptam a lehetőséget a szolgálatra.

Imádkozom Rādhe-Śyāmához, hogy egyszer valóban a tanítványoddá 
váljak.

Köszönöm, hogy vagy nekem!
Jaya Guru Mahārāja!

Szolgád,
Panditā Devī Dāsī

Parīksit Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

16 éves koromban mentettél meg előszőr, amikor megismertem 
a Krsna-tudatot és most ismét visszahoztál az élők sorába. A kettő között 
milliószór elbuktam és milliószór megmentettél. Kérlek, tarts meg imá-
idban és ments meg a jővőben is!

Jelentéktelen szolgád,
Parīksit Dāsa

Pārtha Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és az Úr Caitanya san˙kīrtana mozgalmának!

Megjelenési napod számomra a legnagyobb ünnep. A lelki tanítómester 
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Pālikā-sakhī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
I feel I don’t know where to begin to express my gratitude and love for 

you. The more that time goes on, the more I am realising that anything 
meaningful in my life in the past, present and future is only possible due 
to the kindness and mercy you have shown me since I was a child. In this 
way, everyday it is sinking in more and more how much you give to me, 
and how you have selfl essly taken on the responsibility of guiding so many 
of us in our spiritual journey…even though it can be a headache for you!

Having the shelter of you as my spiritual master is the greatest treasure. 
When I think of the years in my life when I hadn’t seriously connected to 
you, memories of feeling lost, alone and full of anxiety arise. Although, 
due to my own lack of faith, I still have fl eeting moments of these feelings, 
they are weaker due to your protection. This protection feels stronger 
everyday due to your wondrous mercy, and instead I am learning to see 
tribulations and hard times in my life as mercy and opportunities to burn 
my karma, rather than a cause for anxiety. Thank you, Guru Mahārāja!

You have enthused my life with meaning, as I now know my main 
purpose and focus should be to please you: This brings magic to everyday 
life! Guru Mahārāja thank you for your love, mercy and guidance through 
your podcasts, personal conversations, letters and just thoughts of you. 
Through all of these, you have uplifted me more times than I can count, 
giving me clarity, peace and determination in my spiritual life and show-
ing me what the main purpose of my existence is. 

When I ponder on the profound eff ect you have had in my life, I think 
about how much of a dear devotee you must be to Śrī Śrī Rādhā-Śyāma, 
as your potency is so strong. Every moment I have of your personal asso-
ciation is so beautiful, it plays on my mind over and over. This is because 
you spend every moment and everything you have in serving your beloved 
spiritual master and Rādhā-Śyāma. It is so incredible to watch the way 
waste not one moment of your life, and instead direct to the pleasure and 
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Bhakta Pásztor Laci
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának! Minden dicsőséget szeretett lelki tanítómes-
terednek, Śrīla Prabhupādának!

Minden dicsőséget neked Isteni megjelenésed alkalmából. Most újra 
megpróbálkozom azzal, hogy újra felajánlást írjak neked. Nem könnyű 
feladat. Persze mit tudnék felajánlani neked?! A sértésekkel teli japázásom, 
vagy azt hogy a tavalyi évben 1000 köröm elmaradt, ahhoz képest, hogy 
minden nap legalább 16 kört kellene vállalni? Vagy a süket füleimet, amik-
kel képtelen vagyok meghallani, azokat az utasításokat, melyeket az éle-
temmé és lelkemmé kellene tennem?

Az egyik kedves tanítványod mesélte, hogy azt írtad: „a legjobb 
guru-daksiná, amit tudunk ajánlani, az egy tiszta szív Rādhā és Krsna 
szolgálatában.”

Ebben az évben fő célom, hogy fókuszban legyen a megfelelő időbe-
osztás az élethelyzetemet mérlegelve megtalálni azt az egyensúlyt, amivel 
egy dinamikus és határozott fejlődést lehet elérni. 

Ma március 15e van, a templom Shopjában dolgoztam, és Rādhe-Śyāma 
örömére nagyon sok vendég érkezett és tudtam prédikálni a vendégeknek, 
ami nagyon boldoggá tett. Hálámat szeretném kifejezni feléd, hogy itt 
lehetek a bhakták közösségében, és van lehetőségem prédikálni, szolgálni. 
Isteni kegyedből itt van Vraja-dhāma és az Isteni Pár.

Köszönöm a figyelmedet és a türelmedet.

Jelentéktelen szolgád, 
Bhakta Pásztor Laci
Somogyvámos
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elesett, anyagi béklyókkal megkötött halandó mégsem érheti el. Nem 
lehetséges.

A megjelenésed, az együttérzésed és könyörületességed, a megmenté-
sünkre tett erőfeszítésed nélkül még csak nem is tudnánk Róla. Még arról 
sem tudnánk, hogy miről kellene tudnunk. Egyszerűen csak szenvednénk. 
Öntudatlanul, abban a hitben, hogy mindent képesek vagyunk irányítani, 
kontrollálni és élvezni. 

Arról a szóról, hogy szeretet, még halvány elképzelésünk sem lenne. 
Csak Általad derül fény erre is, hiszen te magad jelented ezt nekünk. Senki 
mástól nem tudhatjuk meg és nem kaphatjuk meg.

Nélküled nem tudnánk, hogy válhatnánk szolgává, a szolgálat nélkül 
pedig az élet veszíti el lényegét.

Tehát kivételes, különleges ez az ünnep, mert te teszed azzá.
Bárcsak úgy válhatnék szolgává a kezedben, mint ez a papír és ez a tinta. 

Illetve még ennél is többet szeretnék: úgy szolgálni a vágyadat, hogy azt ne 
kelljen szavakba öntened. Remélem egyszer erre is alkalmassá válhatok, 
bár helyzetem e téren nem túl fényes.

Kedves Guru Mahārāja! Indokolatlan kegyedből felemeltél, és közel 
hoztál az odaadó szolgálat drágakövéhez. Csak azért imádkozom, hogy 
hadd maradjak Śrīla Prabhupādának meghozott hatalmas áldozatod 
menedékében, és szolgálhassalak úgy, ahogyan szeretnéd.

Jelentéktelen szolgád,
Pārtha Dāsa
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service of Śrīla Prabhupāda and his mission, even if it causes you great 
physical diff iculty. An example amongst many was when you stood in 
the cold filming the vlog (which is such a beautiful amazing vlog!) I felt 
so stressed knowing that you must be cold and your feet might be get-
ting wet, however you tolerated it with such grace and instead expressed 
concern for all of us!

Although you’re so advanced and so knowledgeable, you possess such 
humility. You are always serving the devotees and tolerating disciples such 
as myself, who are so imperfect and full of so many mistakes. Due to your 
love for Rādhā-Śyāma your standard is so high and persons such as me 
fall short, however you show such tolerance, compassion and encour-
agement! 

Seeing your disciples, their wonderful qualities, how much they love you 
and how they dedicate their lives to serving Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, 
I feel so unbelievably fortunate to have you as my Spiritual Master. It has 
been so beautiful watching as you won the hearts of my whole family 
and transformed their lives. 

You recognise everything, even the smallest service, a thought or a per-
son’s attitude. Sometimes it blows my mind how much you see, I can’t 
hide anything from you, and yet although you see my vast array of imper-
fections and ego, you still accept me. I know I will never be able to repay 
you for what you have given me and continue to give, taking me as your 
disciple, but I promise I will always try to please you to the best of my 
ability. I pray that I am able to assist you in fulfilling your desires to please 
Śrīla Prabhupāda. I really hope the years to come bring you good health! 

Not one day goes by that I do not think about you, and how you would 
feel about my behaviour, therefore, thoughts of you keep me on the right 
path. 

Thank you Śrīla Guru Mahārāja! 

Your undeserving servant, 
Pālikā-sakhī Devī Dāsī
UK
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Pālikā-sakhī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
I feel I don’t know where to begin to express my gratitude and love for 

you. The more that time goes on, the more I am realising that anything 
meaningful in my life in the past, present and future is only possible due 
to the kindness and mercy you have shown me since I was a child. In this 
way, everyday it is sinking in more and more how much you give to me, 
and how you have selfl essly taken on the responsibility of guiding so many 
of us in our spiritual journey…even though it can be a headache for you!

Having the shelter of you as my spiritual master is the greatest treasure. 
When I think of the years in my life when I hadn’t seriously connected to 
you, memories of feeling lost, alone and full of anxiety arise. Although, 
due to my own lack of faith, I still have fl eeting moments of these feelings, 
they are weaker due to your protection. This protection feels stronger 
everyday due to your wondrous mercy, and instead I am learning to see 
tribulations and hard times in my life as mercy and opportunities to burn 
my karma, rather than a cause for anxiety. Thank you, Guru Mahārāja!

You have enthused my life with meaning, as I now know my main 
purpose and focus should be to please you: This brings magic to everyday 
life! Guru Mahārāja thank you for your love, mercy and guidance through 
your podcasts, personal conversations, letters and just thoughts of you. 
Through all of these, you have uplifted me more times than I can count, 
giving me clarity, peace and determination in my spiritual life and show-
ing me what the main purpose of my existence is. 

When I ponder on the profound eff ect you have had in my life, I think 
about how much of a dear devotee you must be to Śrī Śrī Rādhā-Śyāma, 
as your potency is so strong. Every moment I have of your personal asso-
ciation is so beautiful, it plays on my mind over and over. This is because 
you spend every moment and everything you have in serving your beloved 
spiritual master and Rādhā-Śyāma. It is so incredible to watch the way 
waste not one moment of your life, and instead direct to the pleasure and 
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Bhakta Pásztor Laci
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának! Minden dicsőséget szeretett lelki tanítómes-
terednek, Śrīla Prabhupādának!

Minden dicsőséget neked Isteni megjelenésed alkalmából. Most újra 
megpróbálkozom azzal, hogy újra felajánlást írjak neked. Nem könnyű 
feladat. Persze mit tudnék felajánlani neked?! A sértésekkel teli japázásom, 
vagy azt hogy a tavalyi évben 1000 köröm elmaradt, ahhoz képest, hogy 
minden nap legalább 16 kört kellene vállalni? Vagy a süket füleimet, amik-
kel képtelen vagyok meghallani, azokat az utasításokat, melyeket az éle-
temmé és lelkemmé kellene tennem?

Az egyik kedves tanítványod mesélte, hogy azt írtad: „a legjobb 
guru-daksiná, amit tudunk ajánlani, az egy tiszta szív Rādhā és Krsna 
szolgálatában.”

Ebben az évben fő célom, hogy fókuszban legyen a megfelelő időbe-
osztás az élethelyzetemet mérlegelve megtalálni azt az egyensúlyt, amivel 
egy dinamikus és határozott fejlődést lehet elérni. 

Ma március 15e van, a templom Shopjában dolgoztam, és Rādhe-Śyāma 
örömére nagyon sok vendég érkezett és tudtam prédikálni a vendégeknek, 
ami nagyon boldoggá tett. Hálámat szeretném kifejezni feléd, hogy itt 
lehetek a bhakták közösségében, és van lehetőségem prédikálni, szolgálni. 
Isteni kegyedből itt van Vraja-dhāma és az Isteni Pár.

Köszönöm a figyelmedet és a türelmedet.

Jelentéktelen szolgád, 
Bhakta Pásztor Laci
Somogyvámos
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Few times whenever I saw you in person or online I noticed that you 
look so much like Śrīla Prabhupāda while you singing, talking and inter-
acting with devotees or non-devotees.

I cannot remember his exact words but what I understood is that you 
have similar qualities as your Gurudeva. And sometimes your gestures 
look just the same as Śrīla Prabhupāda’s.

Jay Śrīla Prabhupāda! Jay Gurdeva!
You work very hard to carry on with preaching work, be it to the devo-

tee community or outreach. Even though you have lots of health chal-
lenges. You are ready to face any diff iculty to convey the message of the 
Lord to the fallen conditioned souls of this world. 

You are an exceptional preacher because you live what you preach. 
Thank you for being here to teach me and showing me the way how to 
serve.

You render all your service to the highest possible standard. Krishna 
Valley is the result of such standard. New Vraja-dhāma speaks for itself; 
the achievement of keeping high standard as Śrīla Prabhupāda instructed. 

Indeed Their Lordships Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara are the Queen and 
the King who reign there and Their relationship with each of Their serv-
ants is absolutely amazing. As Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara is the centre 
of everything in the lives of Their servants. The mood that prevails Their 
abode is really sweet and very attractive to anyone who enter Krsna Valley. 

All the credit goes to you Gurudeva it is due to your pure desire, sincer-
ity, determination, endeavour, hard work, patience, perseverance, leader-
ship and your devotion that the dhāma manifests in Krishna Valley. Wish 
I can follow in the footsteps of these Dhamavasis.

And I really love seeing you when you stand in front of Śrī Śrī Rādhā-
Śyāmasundara looking and talking to Them.

Jay Gurudeva!
As a great Vaisnava you are very friendly and a friend to everyone and 

above all a real gentleman. You have lots of gratitude, love and apprecia-
tion for your Godbrothers and Godsisters. All those I heard speaking of 
you, hold you in high esteem. In one of the photos of His Holiness Bhakti 
Bringa Govinda Mahārāja’s Vyāsa-pūjā. You look so satisfied and at the 
same time humble while holding his feet. 
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Bhaktin Péter Éva
Kedves Sivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Hálás vagyok azért hogy Śrīla Prabhupāda megalapította az ISKCON-t, 
amely alapján szépen tudjuk kővetni a szabályozó elveket és tisz-
tán gyakoroljuk a Krsna-tudatot, és neked is hálas vagyok azért, hogy 
magyarországon létrehoztál központokat számunkra és gyönyörü szép 
templomokat, ahol gyakorlhatjuk a lelki életünket itt, a kali yugában. 

Továbbá hálás vagyok neked azért a sok szent írásokért és sok szép 
könyvekért, amit Śrīla Prabhupāda angol nyelven írt és te lefordítattad, 
hogy a lelki világba betekintést nyerjünk. 

Hálás köszönetem neked a rengetet tanításaidért, a nektári bhajanákért, 
amik az én lelki életemet szikla szilárddá megerősitette. 

Még jobban teljes szivemből kívánom, hogy még nagyon sokáig szolgál-
hasd a magyarországi és külföldön élő tanitványaid lelki megvalósítását. 

Tisztelettel, alázatos szolgád, 
Bhaktin Péter Éva

Bhaktin Pósa Fatime
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Lótusz-
lábaidnak!

Erős hitem van benne, hogy a folyamattal, amit az ISKCON-ban gya-
korolunk, el lehet érni az élet tökéletességét, de saját hibámból kifolyó-
lag túl sok bűnös tettet halmoztam fel, és még ilyen rövid idő alatt nem 
nyilvánult meg szívemben a valódi szolgai hangulat. 
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Patitapāvana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Mikor rád gondolok, gyakran jut eszembe Śrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī 
Mahārāja kijelentése, miszerint prédikálásunk során hajlandónak kell 
lennünk több száz liter vér feláldozására annak érdekében, hogy valakit 
a Krsna-tudat útjára tereljünk.

E kijelentés mélyebb jelentésébe főleg azóta sikerült bepillantást nyer-
nem, mióta apa lettem. Bár egy apának elsősorban nem a lelki élet maga-
sabb régióiba kell elkalauzolnia gyermekét, már pusztán az is sikerének 
megnyilvánulása, ha tisztességes embert nevel belőle. Ez mégis annyira 
nehéz. Mérhetetlen kitartás kell ahhoz, hogy alapvető dolgokat rágjunk 
a szájukba, ismételjük el ugyanazt számtalanszor, töretlen lelkesedéssel. 
Csak csodálni tudom, akárhányszor is találkozom veled újra és újra, ahogy 
mondjuk a tisztaság, a figyelmesség, a tapintat, az őszinteség vagy a józanság 
elsajátítására bátorítasz engem, vagy a többi tanítványodat fáradhatatlanul.

Ezzel kapcsolatban egy beszélgetés jut eszembe, amit nem rég láttam 
egy Mahābhārata feldolgozásban. Amikor az Úr Krsna a Govardhana 
hegyet tartja, Indra megkérdezi Tőle, hogy hogyan szolgálhatja. Govinda 
viccesen arra kéri, hogy segítsen letenni Girirāját. Indra azt mondja, hogy 
abban még talán tudna segíteni, de az erény hegyét, amit felemelt, azt 
nem teheti le. Ha az erény hegyét leteszi, a menedékében levőknek nem 
lesz hova menniük.

Kedves Guru Mahārāja, azt az erény hegyét, amit a Kali yuga kellős 
közepén, a magyarországi Somogyban, mondhatni, egy Isten háta mögötti 
helyen felemeltél, legnagyobb szerencsénkre és áldásunkra te sem rakod le. 

Azért imádkozom hozzád megjelenésed eme kedvező napján, hogy 
ennek a hegynek, e hegynyi tehernek a tartásához egy nap én is hozzá 
járulhassak, egyszer én is a támpillére lehessek. 

Jelentéktelen szolgád, Patitapāvana Dāsa 
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Whoever approaches you for help never loses because you are very 
caring and compassionate you give guidance according to one’s level of 
understanding. You are there ready and available to serve and serve and 
serve in any way you can to please the Lord. 

Your writing is heart rendering. It is not possible for an ordinary per-
son to write with such precision. It depicts your knowledge, strength of 
character and the depth of your devotion.

I am very grateful to you for all the hard labour you put in your writing. 
It is like you have share a small piece of your treasure to each one of us 
to keep in our house. We just have to open Śrī Nava-vraja-mahimā and 
read and discover the real treasure of life. I really like going on parikrama 
and you have made it so accessible. Just by reading Nava-vraja-mahimā 
I can live on parikrama.

Jay Gurudeva!
You indeed excel at everything you do Gurudeva, be it managerial, 

preaching, teaching, cleaning, writing, deity worship to name a few. It 
all shows the grandeur of your personality and there is so much to say 
about you but this is my small attempt.

The Lord says in Bhagavad-gītā 3.21, “Whatever action a great man 
performs, common men follow. And whatever standards he sets by exem-
plary acts, all the world pursues.”

You have showed us how to follow in the footsteps of your spiritual 
master.

I pray that one day I will receive a particle of dust of your lotus feet 
and will be able to follow in your footsteps and be sheltered.

Dandavats pranāma to you Gurudeva. Hare Krsna.

Your fallen disciple,
Padyāvalī Devī Dāsī
Cardiff  UK
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Few times whenever I saw you in person or online I noticed that you 
look so much like Śrīla Prabhupāda while you singing, talking and inter-
acting with devotees or non-devotees.

I cannot remember his exact words but what I understood is that you 
have similar qualities as your Gurudeva. And sometimes your gestures 
look just the same as Śrīla Prabhupāda’s.

Jay Śrīla Prabhupāda! Jay Gurdeva!
You work very hard to carry on with preaching work, be it to the devo-

tee community or outreach. Even though you have lots of health chal-
lenges. You are ready to face any diff iculty to convey the message of the 
Lord to the fallen conditioned souls of this world. 

You are an exceptional preacher because you live what you preach. 
Thank you for being here to teach me and showing me the way how to 
serve.

You render all your service to the highest possible standard. Krishna 
Valley is the result of such standard. New Vraja-dhāma speaks for itself; 
the achievement of keeping high standard as Śrīla Prabhupāda instructed. 

Indeed Their Lordships Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara are the Queen and 
the King who reign there and Their relationship with each of Their serv-
ants is absolutely amazing. As Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara is the centre 
of everything in the lives of Their servants. The mood that prevails Their 
abode is really sweet and very attractive to anyone who enter Krsna Valley. 

All the credit goes to you Gurudeva it is due to your pure desire, sincer-
ity, determination, endeavour, hard work, patience, perseverance, leader-
ship and your devotion that the dhāma manifests in Krishna Valley. Wish 
I can follow in the footsteps of these Dhamavasis.

And I really love seeing you when you stand in front of Śrī Śrī Rādhā-
Śyāmasundara looking and talking to Them.

Jay Gurudeva!
As a great Vaisnava you are very friendly and a friend to everyone and 

above all a real gentleman. You have lots of gratitude, love and apprecia-
tion for your Godbrothers and Godsisters. All those I heard speaking of 
you, hold you in high esteem. In one of the photos of His Holiness Bhakti 
Bringa Govinda Mahārāja’s Vyāsa-pūjā. You look so satisfied and at the 
same time humble while holding his feet. 
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Bhaktin Péter Éva
Kedves Sivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Hálás vagyok azért hogy Śrīla Prabhupāda megalapította az ISKCON-t, 
amely alapján szépen tudjuk kővetni a szabályozó elveket és tisz-
tán gyakoroljuk a Krsna-tudatot, és neked is hálas vagyok azért, hogy 
magyarországon létrehoztál központokat számunkra és gyönyörü szép 
templomokat, ahol gyakorlhatjuk a lelki életünket itt, a kali yugában. 

Továbbá hálás vagyok neked azért a sok szent írásokért és sok szép 
könyvekért, amit Śrīla Prabhupāda angol nyelven írt és te lefordítattad, 
hogy a lelki világba betekintést nyerjünk. 

Hálás köszönetem neked a rengetet tanításaidért, a nektári bhajanákért, 
amik az én lelki életemet szikla szilárddá megerősitette. 

Még jobban teljes szivemből kívánom, hogy még nagyon sokáig szolgál-
hasd a magyarországi és külföldön élő tanitványaid lelki megvalósítását. 

Tisztelettel, alázatos szolgád, 
Bhaktin Péter Éva

Bhaktin Pósa Fatime
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Lótusz-
lábaidnak!

Erős hitem van benne, hogy a folyamattal, amit az ISKCON-ban gya-
korolunk, el lehet érni az élet tökéletességét, de saját hibámból kifolyó-
lag túl sok bűnös tettet halmoztam fel, és még ilyen rövid idő alatt nem 
nyilvánult meg szívemben a valódi szolgai hangulat. 
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Patitapāvana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
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Mahārāja kijelentése, miszerint prédikálásunk során hajlandónak kell 
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sabb régióiba kell elkalauzolnia gyermekét, már pusztán az is sikerének 
megnyilvánulása, ha tisztességes embert nevel belőle. Ez mégis annyira 
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viccesen arra kéri, hogy segítsen letenni Girirāját. Indra azt mondja, hogy 
abban még talán tudna segíteni, de az erény hegyét, amit felemelt, azt 
nem teheti le. Ha az erény hegyét leteszi, a menedékében levőknek nem 
lesz hova menniük.

Kedves Guru Mahārāja, azt az erény hegyét, amit a Kali yuga kellős 
közepén, a magyarországi Somogyban, mondhatni, egy Isten háta mögötti 
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ennek a hegynek, e hegynyi tehernek a tartásához egy nap én is hozzá 
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Whoever approaches you for help never loses because you are very 
caring and compassionate you give guidance according to one’s level of 
understanding. You are there ready and available to serve and serve and 
serve in any way you can to please the Lord. 

Your writing is heart rendering. It is not possible for an ordinary per-
son to write with such precision. It depicts your knowledge, strength of 
character and the depth of your devotion.

I am very grateful to you for all the hard labour you put in your writing. 
It is like you have share a small piece of your treasure to each one of us 
to keep in our house. We just have to open Śrī Nava-vraja-mahimā and 
read and discover the real treasure of life. I really like going on parikrama 
and you have made it so accessible. Just by reading Nava-vraja-mahimā 
I can live on parikrama.

Jay Gurudeva!
You indeed excel at everything you do Gurudeva, be it managerial, 

preaching, teaching, cleaning, writing, deity worship to name a few. It 
all shows the grandeur of your personality and there is so much to say 
about you but this is my small attempt.

The Lord says in Bhagavad-gītā 3.21, “Whatever action a great man 
performs, common men follow. And whatever standards he sets by exem-
plary acts, all the world pursues.”

You have showed us how to follow in the footsteps of your spiritual 
master.

I pray that one day I will receive a particle of dust of your lotus feet 
and will be able to follow in your footsteps and be sheltered.

Dandavats pranāma to you Gurudeva. Hare Krsna.

Your fallen disciple,
Padyāvalī Devī Dāsī
Cardiff  UK
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Bhaktin Oszlányi Tünde
Kedves Sívarama Swami Mahārāja!

Kérem, fogadja tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Önnek! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Hálával tölt el, hogy bhaktáival együtt most én is kifejezhetem mély-
séges tiszteletemet, és köszönthetem Önt megjelenési napján.

Első találkozásunkat 2018 augusztus 12-én, az India Varázsa Fesztiválon 
élhettem meg, ahol az utolsó előadása idővel foglalkozó témája kapcsán 
reményvesztetten, sírva kérdeztem Öntől, hogy az, aki későn ébredt rá 
élete addigi elvesztegetettnek tűnő évtizedeinek súlyára, mit tehet még, 
és tehet-e egyáltalán bármit is.

Végtelen türelmével, kegyével és kedvességével akkor ott, és két nappal 
későbbi beszélgetésünk során megmentett engem, és az életemet. Hoz-
zásegített valamihez, ami, azóta már jobban tudom, az egyetlen helyes 
fókuszpont az életünkben. Szeretném megköszönni, hogy felemelt akkor, 
és bár én még nem voltam erről tudatos, Ön a helyes útra állított gon-
doskodón.

Végtelen hálával tölt el, hogy türelmével megtisztelt, figyelme kegyében 
részesülhettem, hogy meghallgatott, hogy tudta, zavaros gondolataim 
mögött mi az egyetlen ok.

Igen, most, mikor e sorokat írom, azt érzem, talán nem is tudom méltó 
módon kifejezni a hálámat, de örökké törekedni fogok rá.

Szeretném megköszönni a lehetőségeket, amikben Ön által azóta is 
részem van. A tanulásét, a fejlődését, a bhaktákkal való társulásét, a szolgá-
latadásokét. Szeretném megköszönni a személyes példamutatását, a gon-
dolatai tisztaságát, egyértelműségét, az előadásai mély és elgondolkodtató, 
ugyanakkor egyértelműen értelmezhető mondanivalóját.

Olvasom Śrīla Prabhupāda könyveit, az Ön írásait, részt veszek a védi-
kus irodalmat ismertető előadásokon, hallgatom a leckéket, a vlogokat.

Minden alkalmat igyekszem megragadni, hogy segítsem a bhaktákat 
feladataik ellátásában, hogy velük együtt szolgáljak, amikor csak lehet, 
hogy részt vegyek a szent nevek éneklésein, velük, közöttük, mellettük.
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Köszönök szépen mindent!

Jelentéktelen szolgád,
Prabhakāra Dāsa 

Prabhu Nityānanda Dāsa, 
Rāgātmikā devī dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja, 

Please accept our respectful obeisances unto Your lotus feet! All glories 
to Your Holiness, our spiritual father, on this auspicious day! All glories 
to Śrīla Prabhupāda and Srī Guru-paramparā! 

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-guruve namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma-svāminn iti nāmine

namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesha-sunyavadi-pascatya-desa-tarine

(jaya) srī-krsna-caitanya prabhu nityānanda
sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrinda

sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh śrī-caranāravindam
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Tudom, hogy ha ragaszkodom lótuszlábaidhoz, és Nálad veszek mene-
déket, akkor képes leszek én is megtisztulni. 

Köszönöm, hogy itt lehetek, és indokolatlan kegyedből vonzódom az 
odaadó szolgálathoz.

Jelentéktelen szolgád, 
Bhaktin Pósa Fatime

Prabhakāra Dāsa
Kedves Gurumaharája!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Egyre jobban csodálom a te helyzetedet, látva, hogy minden területen 
mennyire tökéletes a törekvésed.

Bhaktivinoda Thākura szerint abból lehet lemérni ki milyen fejlett 
a lelki életben, hogy mennyi lelket képes Krsna felé fordítani. Nekem 
személyesen a saját életemet is nehéz a lelki élet ösvényén tartani , nem is 
beszélve a rám bízottakról. Te viszont ha valaki jámbor emberrel kerülsz 
kapcsolatba, azonnal inspirálod a teljes meghódolásra. Már évek óta pré-
dikáltam egy érdeklődőnek akinek elég lassan fejlődött a Krsna-tudata, 
viszont a veled való másfél perces találkozó nagy lendületet adott a lelki 
életének. És ez a lendület – noha eltelt azóta néhány év – még mindig 
több mint amit előtte gyakorolt.

A bhakták élete mindig felfrissül a te társaságodban. Nem tudom fel-
becsülni mekkora erő kell ahhoz, hogy így húzd magaddal a bhaktákat. 
Nagy súlyok nehezednek rád. 

Szeretnék egyre kevesebb terhet jelenteni számodra, és a felelősségei-
met úgy szervezni, hogy azok se neked okozzanak gondot! Kélek, add az 
áldásaidat, hogy felnőjek ahhoz a magas szinthez amikor azt mondhatom, 
hogy „a tanítványod vagyok”.
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Amikor abban a mérhetetlen kegyben van részem, hogy az Ön jelenlé-
tében részesülhetek egy előadáson, együtt énekelhetek Önnel bhajanákon, 
kīrtanákon, együtt olvashatom Önnel a Bhagavad-gītāt, vagy lótuszlábainál 
ülhetek, a szívem mindig túlcsordul a szeretettől. 

A szent nevek éneklése, a japa, gyors, és maradandó változást hozott 
az életembe. Ma már minden vágyam az odaadó szolgálat, a tanulás, és 
sosem szűnik meg bennem a hála érzése, ahogy azt sem tévesztem szem 
elől, hogy mi a célunk. Krsna szerető figyelmét és terelgetését érzem ma 
már mindenben. 

Köszönöm Krsnának, hogy abban a korban élhetek, amelyben Ön, és 
amelyben menedéket lelhettem lótuszlábainál.

Azt olvastam, hogy „A lelki tanítómester kegyéből az ember megkapja 
Krsna áldását.”

Még nem vagyok avatott bhakta, de szívemből remélem, hogy egy 
napon érdemesnek talál majd rá, és tanítványává fogad.

Minden áldott napon hálát adok mindezért.

Örök szolgája, 
Bhaktin Oszlányi Tünde

Padyāvalī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Śrīla 
Prabhupāda.

Best wishes to you on your appearance day. Grateful to have the oppor-
tunity to write this off ering. It is not easy to glorify such an exalted person-
ality as yourself but I will try to make a humble attempt. As vaisnava’s are 
very compassionate to conditioned souls please forgive me if I fall short.

This year His Grace Shyama Bihari Prabhu came to Cardiff  to get spon-
sors for the Hungarian Nava-vraja-mahimā. He related some of his realisa-
tions and I was glad to hear him sharing the same observations as a have.
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By the mercy of the spiritual master one receives the benediction of 
Krsna. 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 off er my respectful 
obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. (Śrī Śrī Gurv-astaka 7)

Vyāsa- pūjā is a very special occasion whereby we get the most honour-
able opportunity to directly show our humble gratitude. Guru Mahārāja, 
we are deeply grateful for everything you have done for us, for all your 
kindness, guidance, care, calmness, and faith. For us you are the strongest 
pillar and the keeper of the shiniest lighthouse in Krsna consciousness. 

No one has ever showered us with such a transforming love and exalt-
ing mercy and grace that have made us realize so many aspects of the 
mind and life.

Your Holiness has given us shelter, raises us up and maintains us on 
our sweet path back to Godhead. Our prayer is that by your blessings we 
can grow steadily and to always remain at your lotus feet.

Your indebted unqualified servants,
Prabhu Nityānanda Dāsa
Rāgātmikā devī dāsī 
Temesvár, Románia

Prabhupāda-jīvana Dāsa
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked.
Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen különleges személlyel lehe-

tek kapcsolatban, mint te. Az a lehetőség, ami a te kegyedből és fáradhatat-
lan munkád viszonzásaként megnyilvánult Magyarországon egyedülálló 
az egész világon. 

A te vágyadból jött el hozzánk Tribhuvana Sundara Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara, és Śrī Śrī Dāyala-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga. A te 
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Nagyon sok emlék kavarog a szívemben, amiket veled kapcsolatban 
őrzök. Mindig indokolatlanul kegyes vagy hozzám, mindig van egy-egy 
lelkesítő szavad és mosolyod. Ha kell, akkor megdorgálsz, hogy a helyes 
úton tarts.

Folyamatosan lehetőséget adsz Rādhe-Śyāma szolgálatára még nekem 
is, annak ellenére, hogy a démonok irigy és független természetével ren-
delkezem. Megbocsájtasz, ha sértést követek el és türelmesen várod, hogy 
megkomolyodjak a lelki életben.

Mindenki jóakarója vagy attól függetlenül, hogy közvetve vagy közvet-
lenül kapcsolódnak Hozzád. A családunkból a legtöbben vegetáriánusok 
lettek és mindannyian voltak már Krsna völgyben és a Rātha-yātrā fesz-
tiválon is. Többször meghallgatták előadásaidat és mindegyiküket meg-
érintette, amit tanítottál. Kivétel nélkül elfogadnak téged annak ellenére, 
hogy még nem bhakták. Őket is megmentetted, úgy ahogy mindenkit 
ebben az országban.

Az egész életed egy példamutatás. A mindenki szívében jelen lévő 
Istenség Legfelsőbb Személyiségének legmagasabb rendű imádatát vég-
zed minden pillanatban, mivel önként vállalod a szenvedést miattunk. 
SB.8. én.7.44

tapyante loka-tāpena sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi purusasyākhilātmanah

Emlékszem, ahogy még kamasz koromban éjszakánként kinéztem a szo-
bánk tetőablakán és arról ábrándoztam, hogy valaki kinyit egy ajtót a csil-
lagok között az égen és elvisz innen.

Kedves Guru Mahārāja, nagyon köszönöm, hogy eljöttél értem és egy-
szer majd a távoli jövőben, ha úgy gondolod, akkor hazaviszel engem is 
jelentéktelen elesett szolgádat.

Kérlek, bocsájtsd meg, hogy nem vagyok jó tanítványod és azt is, hogy 
nem tudom meghálálni mind azt a kegyet, amit tőled kaptam.

Örök szolgád,
Bhakta Őry Miki
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By the mercy of the spiritual master one receives the benediction of 
Krsna. 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 off er my respectful 
obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. (Śrī Śrī Gurv-astaka 7)

Vyāsa- pūjā is a very special occasion whereby we get the most honour-
able opportunity to directly show our humble gratitude. Guru Mahārāja, 
we are deeply grateful for everything you have done for us, for all your 
kindness, guidance, care, calmness, and faith. For us you are the strongest 
pillar and the keeper of the shiniest lighthouse in Krsna consciousness. 

No one has ever showered us with such a transforming love and exalt-
ing mercy and grace that have made us realize so many aspects of the 
mind and life.

Your Holiness has given us shelter, raises us up and maintains us on 
our sweet path back to Godhead. Our prayer is that by your blessings we 
can grow steadily and to always remain at your lotus feet.

Your indebted unqualified servants,
Prabhu Nityānanda Dāsa
Rāgātmikā devī dāsī 
Temesvár, Románia

Prabhupāda-jīvana Dāsa
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget neked.
Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen különleges személlyel lehe-

tek kapcsolatban, mint te. Az a lehetőség, ami a te kegyedből és fáradhatat-
lan munkád viszonzásaként megnyilvánult Magyarországon egyedülálló 
az egész világon. 

A te vágyadból jött el hozzánk Tribhuvana Sundara Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara, és Śrī Śrī Dāyala-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga. A te 

273 

Nagyon sok emlék kavarog a szívemben, amiket veled kapcsolatban 
őrzök. Mindig indokolatlanul kegyes vagy hozzám, mindig van egy-egy 
lelkesítő szavad és mosolyod. Ha kell, akkor megdorgálsz, hogy a helyes 
úton tarts.

Folyamatosan lehetőséget adsz Rādhe-Śyāma szolgálatára még nekem 
is, annak ellenére, hogy a démonok irigy és független természetével ren-
delkezem. Megbocsájtasz, ha sértést követek el és türelmesen várod, hogy 
megkomolyodjak a lelki életben.

Mindenki jóakarója vagy attól függetlenül, hogy közvetve vagy közvet-
lenül kapcsolódnak Hozzád. A családunkból a legtöbben vegetáriánusok 
lettek és mindannyian voltak már Krsna völgyben és a Rātha-yātrā fesz-
tiválon is. Többször meghallgatták előadásaidat és mindegyiküket meg-
érintette, amit tanítottál. Kivétel nélkül elfogadnak téged annak ellenére, 
hogy még nem bhakták. Őket is megmentetted, úgy ahogy mindenkit 
ebben az országban.

Az egész életed egy példamutatás. A mindenki szívében jelen lévő 
Istenség Legfelsőbb Személyiségének legmagasabb rendű imádatát vég-
zed minden pillanatban, mivel önként vállalod a szenvedést miattunk. 
SB.8. én.7.44

tapyante loka-tāpena sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi purusasyākhilātmanah

Emlékszem, ahogy még kamasz koromban éjszakánként kinéztem a szo-
bánk tetőablakán és arról ábrándoztam, hogy valaki kinyit egy ajtót a csil-
lagok között az égen és elvisz innen.

Kedves Guru Mahārāja, nagyon köszönöm, hogy eljöttél értem és egy-
szer majd a távoli jövőben, ha úgy gondolod, akkor hazaviszel engem is 
jelentéktelen elesett szolgádat.

Kérlek, bocsájtsd meg, hogy nem vagyok jó tanítványod és azt is, hogy 
nem tudom meghálálni mind azt a kegyet, amit tőled kaptam.

Örök szolgád,
Bhakta Őry Miki

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 137 of 244 - Pages(288, 273) 2019. 05. 13.   6:27

304

mutatná. Śrī Caitanya Mahāprabhu szavával élve én is bhāgyavān, nagyon 
szerencsés vagyok, és a szerencsémnek életem egyetlen pillanata: a veled való 
találkozás az alapja. Nélküled ma máshol és más célokkal élnék, máshogy 
gondolkodnék, máshogy cselekednék, és máshogy éreznék. Kegyedből azon-
ban a vaisnavák között lehetek, szolgálatot végezhetek, és minden kedvező 
lehetőséggel rendelkezem ahhoz, hogy az életemet tökéletessé tegyem. 

Ma, megjelenésed hetvenedik évfordulóján, szeretném kifejezni neked 
a köszönetemet és a hálámat, amiért évtizedek óta mások önzetlen szol-
gálatának, az emberek (beleértve engem is) lelki felemelésének szenteled 
az életed. Talán ez a legnehezebb út, amit egy ember vállalhat, ugyanak-
kor a legnemesebb is. Csak az képes erre, aki valódi szeretettel rendelke-
zik a Legfelsőbb iránt, ahogyan azt a Śrīmad-Bhāgavatam is megerősíti 
(tapyante loka-tāpena sādhavah prāyaśo janāh paramārādhanam˙ tad dhi 
purusasyākhilātmanah, 8.7.44). 

Olyan sok csodás tulajdonsággal rendelkezel, olyan sok dolgot lehetne 
említeni, amely a kiválóságodat és a különleges személyiségedet megmu-
tatja – én azonban most nem írok ezekről, mert tudom, hogy alázatos-
ságodból fakadóan nem szívesen hallanád. Egyet nevezek meg csupán: 
hogy milyen eltökélten követed és szolgálod lelki tanítómesteredet, Ő 
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a lelki tanítómesterek, minden részletesen le van írva a könyveikben. 
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vezetéseddel épült fel a két csodás templomunk. Neked köszönhetjük 
azt is, hogy a yātrānk ilyen szervezetten és magas sztenderdeket alkal-
mazva prédikálja és mutatja be a Krsna-tudatot, valamint a te áldásos 
jelenlétednek hála az egész közösségünk egy irányba halad. 

Mi a magyar yātrā tagjai mind tudjuk, milyen intenzív ütemben éled 
az életedet Rādhe-Śyāma, Śrīla Prabhupāda, és az egész Krsna-tudatos 
közösség szolgálatában, így közvetlen tapasztalatot kaphatunk, milyen 
az, amikor egy komoly lelki gyakorló teljesen átadja magát a lelki tanító 
mestere missziójának, és elmerül a Krsna-tudat gyakorlásában.

Ha ez nem lenne elég, az év néhány szerencsés pillanatában és idősza-
kában a személyiséged egy nagyon különleges, közvetlen és bensőségesen 
szeretetteljes oldalát is feltárod előttünk. 

Hálás vagyok az Úrnak, hogy találkozhattam veled Mahārāja és köszö-
nöm azt a sok felbecsülhetetlen ajándékot, ami a társulásodon keresztül 
megnyilvánult az életemben.

Kérlek, had ajánljam újból tiszteletteljes hódolatomat a lótuszlábaid 
előtt.

Hare Krsna!

Szolgád,
Prabhupāda-jīvana Dāsa
Felsőzsolca

Prabhupādānuga Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat Lótuszlábaid Porában! Min-
den dicsőséget neked! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Min-
den dicsőséget Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának, és Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának!

Guru Mahārāja, kérlek, add a kegyed, hogy a megfelelő szavakkal tud-
jalak dicsőíteni, és hogy imádkozhassak hozzád.
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Az elmúlt évben nagy változás történt az életünkben. A Kegyedből, 
Kalyānī és én, leköltözhettünk Somogyvámosra, Rādhe-Śyāma és a bhakták 
közelébe. 

Nagyon boldogok és lelkesek vagyunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük 
neked Guru Mahārāja, újra és újra, hiszen csak a lelki tanítómester kegye 
által érhetünk el eredményeket a lelki életben. Ezt a lehetőséget mi nagy 
kegyként, és nagy eredményként fogjuk fel, mert sok bhaktától hallottuk, 
meg persze mi is tapasztaljuk, hogy nehéz Rādhā-Śyāmasundara köze-
lében élni.

Imádkozunk, hogy itt tudjunk maradni a Vraja-dhāma-i bhakták 
Lótuszlábainál, valamint Śrī Krsna és Śrīmatī Rādhārānī Lótuszlábainak 
közelében.

Drága Guru Mahārāja, kérlek, adj erőt és kitartást, hogy tudjam szol-
gálni itt a bhaktákat.

Sok a nehézség, de igyekszünk kitartani. Ebben nagy segítségünkre 
vannak a bhakták, mert állandóan támogatnak minket.

Az egyik idősebb bhaktától kértem segítséget, és ő kedvesen prédikált 
nekem. Azt mondta, hogy lemondás nélkül nincs fejlődés.

Át kell mennünk a sok nehézségen, el kell tűrnünk ezeket a lemondá-
sokat, és akkor fejlődni fogunk.

Szeretném megköszönni Guru Mahārāja, hogy létre hoztad Új 
Vraja-dhámát, meghívtad Rādhā-Śyāmasundarát és csodálatos bhaktákat 
hoztál ide, hogy szolgálják az Isteni Párt.

Én egy ostoba szerencsétlen vagyok, ezért kérlek, segíts, hogy szolgálni 
tudjam Rādhe-Śyāma bhaktáinak Lótuszlábát.

Jelentéktelen szolgád: 
Prabhupādānuga Dāsa 
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All I can really say is thank you, thank you for what you have done, 
continue to do, and will carry on doing in the future for me. I’m honoured 
to be your disciple, embarrassed at how little I have done to help you.

I look at your achievements, your dedication to Śrīla Prabhupāda’s 
ISKCON, and all I can do is stand back in awe, behind the crowd of 
many other disciples who have done so much more than myself. One 
day I hope to be able to help you in your goals, until then, I remain your 
servant and disciple.

Your servant,
Purusottama Dāsa
UK

Puskarinī Devī Dāsī
Kedves Śrīla Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, és minden dicsőséget neked!

brahmānda bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-krsna-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

„Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. 
Néhányan a felsőbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig 
az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, ame-
lyik nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krsna kegyéből egy 
hiteles lelki tanítómesterrel társuljon, s Krsna és a lelki tanítómes-
ter kegyéből megkapja az odaadó szolgálat növényének magját.” (Śrī 
Caitanya-caritāmrta, Madhya-līlā 19.151.)

Ahogyan telnek az évek, egyre jobban érzem az idő múlását és súlyát. 
Ezzel párhuzamosan egyre inkább azt látom, hogy nincs olyan mozzanata 
vagy akár legapróbb, parányi része az életemnek, amely ne a te áldásaidat 
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Hála neked, egy egész életre való utasítás-csomagot kaptunk. Hogy 
kelünk, hogy fekszünk, hogy eszünk, hogy beszélünk, hogy gondolko-
dunk. Minden.

Szegény emberek a világban annyi féle oldalról és módon vannak fél-
revezetve, hogy az őszintébbek egyszerűen csak összezavarodnak. De 
sajnos a legnagyobb trükk az egészben – hívhatjuk illúziónak is –, hogy 
mindezek közben nagyon okosnak és szabadnak gondolják magukat. Te 
pedig még 70 esztendősen is azon töröd a fejed, hogy hogyan lehetne 
segíteni rajtuk. Online prédikálás, könyvek írása, programok tartása… És 
persze az a különleges példamutatás, amivel inspirálsz minket. Te vagy 
az a csodálatos személy, aki még 70 évesen is minden percén részt veszel 
a két napos fesztivál programnak, úgy, hogy előtte még japázol, és öltöz-
teted Rādhe-Śyāmát is. Ezek olyan emberfeletti dolgok, amikhez nagyon 
nehéz viszonyulnia egy magamfajta materialista embernek. 

Szívből szeretnék köszönetet mondani neked mindazért, amit érünk 
teszel, és szeretném minden percét kihasználni személyes társulásodnak 
Guru Mahārāja.

Szolgád, Punya-śloka Dāsa

Purusottama Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to you on this 70th celebration of your appearance on your 
Vyāsa-pūjā day.

I was thinking what to write that I haven’t already written for many 
years for my off ering this year, what witty comments I could add in, what 
stories I have seen and heard about you or participated in. What in depth 
slokas I could quote to compare you to many advanced great souls. What 
sastric quotes I could find to compare me to a low disciple, so it seems 
I have so much humility. 
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Prāna-bandhu Dāsa
Dear Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All Glories to Śrīla Prabhupāda. All 
Glories unto you.

It is said in the 11th Canto (3.21.) of Śrīmad-Bhāgavatam:

tasmad gurum prapadyate jijnasuh sreya uttamam
sabde pare ca nisnatam brahmany upasamasrayam.

“Therefore if any person, who seriously desires real happiness. must seek 
a bonafide spiritual master and take shelter of Him by initiation. The 
qualification of the bona fide guru, is that he has realised the conclu-
sions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of 
these conclusions. Such great personalities, who have taken shelter of 
the Supreme Godhead- leaving aside all material considerations, should 
be understood to be bonafide spiritual masters.”

Śrīla Gurudeva, you are a complete emblem of the above verse; your 
eff orts and accomplishments to please Śrīla Prabhupāda are the awesome 
and mind blowing, proof of the empowered touchstone that You are.

You have written volumes of books and continue to share your realisa-
tions, helping to bring conditioned souls ever closer to the Supreme Lord.

You travel the globe fearless, taking risks to establish Krsna conscious-
ness even in countries where the predominant faith is Islam and where 
penalties can be very serious.

Of recent years, helped by many of your young energetic disciples, 
you are delivering the message of the supreme lord, to the millions who 
consider themselves to be residents of the virtual universe and every social 
media platform created. Your delivery of bite size pieces of knowledge, 
wrapped with enthusiasm, encouragement and humour is easily digestible 
and the results speak for themselves. You have adapted well, learnt the 
lingo, bubbling with positivity, your Vlogs are attractive and enchanting, 
that so many thousands follow you.

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 147 of 244 - Pages(302, 291) 2019. 05. 13.   6:27



302

Hála neked, egy egész életre való utasítás-csomagot kaptunk. Hogy 
kelünk, hogy fekszünk, hogy eszünk, hogy beszélünk, hogy gondolko-
dunk. Minden.

Szegény emberek a világban annyi féle oldalról és módon vannak fél-
revezetve, hogy az őszintébbek egyszerűen csak összezavarodnak. De 
sajnos a legnagyobb trükk az egészben – hívhatjuk illúziónak is –, hogy 
mindezek közben nagyon okosnak és szabadnak gondolják magukat. Te 
pedig még 70 esztendősen is azon töröd a fejed, hogy hogyan lehetne 
segíteni rajtuk. Online prédikálás, könyvek írása, programok tartása… És 
persze az a különleges példamutatás, amivel inspirálsz minket. Te vagy 
az a csodálatos személy, aki még 70 évesen is minden percén részt veszel 
a két napos fesztivál programnak, úgy, hogy előtte még japázol, és öltöz-
teted Rādhe-Śyāmát is. Ezek olyan emberfeletti dolgok, amikhez nagyon 
nehéz viszonyulnia egy magamfajta materialista embernek. 

Szívből szeretnék köszönetet mondani neked mindazért, amit érünk 
teszel, és szeretném minden percét kihasználni személyes társulásodnak 
Guru Mahārāja.

Szolgád, Punya-śloka Dāsa

Purusottama Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to you on this 70th celebration of your appearance on your 
Vyāsa-pūjā day.

I was thinking what to write that I haven’t already written for many 
years for my off ering this year, what witty comments I could add in, what 
stories I have seen and heard about you or participated in. What in depth 
slokas I could quote to compare you to many advanced great souls. What 
sastric quotes I could find to compare me to a low disciple, so it seems 
I have so much humility. 

291 

Prāna-bandhu Dāsa
Dear Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All Glories to Śrīla Prabhupāda. All 
Glories unto you.

It is said in the 11th Canto (3.21.) of Śrīmad-Bhāgavatam:

tasmad gurum prapadyate jijnasuh sreya uttamam
sabde pare ca nisnatam brahmany upasamasrayam.

“Therefore if any person, who seriously desires real happiness. must seek 
a bonafide spiritual master and take shelter of Him by initiation. The 
qualification of the bona fide guru, is that he has realised the conclu-
sions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of 
these conclusions. Such great personalities, who have taken shelter of 
the Supreme Godhead- leaving aside all material considerations, should 
be understood to be bonafide spiritual masters.”

Śrīla Gurudeva, you are a complete emblem of the above verse; your 
eff orts and accomplishments to please Śrīla Prabhupāda are the awesome 
and mind blowing, proof of the empowered touchstone that You are.

You have written volumes of books and continue to share your realisa-
tions, helping to bring conditioned souls ever closer to the Supreme Lord.

You travel the globe fearless, taking risks to establish Krsna conscious-
ness even in countries where the predominant faith is Islam and where 
penalties can be very serious.

Of recent years, helped by many of your young energetic disciples, 
you are delivering the message of the supreme lord, to the millions who 
consider themselves to be residents of the virtual universe and every social 
media platform created. Your delivery of bite size pieces of knowledge, 
wrapped with enthusiasm, encouragement and humour is easily digestible 
and the results speak for themselves. You have adapted well, learnt the 
lingo, bubbling with positivity, your Vlogs are attractive and enchanting, 
that so many thousands follow you.

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 147 of 244 - Pages(302, 291) 2019. 05. 13.   6:27



292

Your eff orts to spread the mission of Śrī Caitanya Mahāprabhu, fills my 
heart with Joy and I cannot begin to fathom the depth of your infl uence on 
so many people. I pray that may be one day, a small spark of your mercy, 
will ignite the embers of service in my selfish mundane kanistha heart.

May I never lose appreciation for the great gift that you have given to 
us – congregational chanting of the Holy Name. Over the last 2 decades, 
I have tried remain true to continuing with Sunday evening kīrtans at 
Bhaktivedanta Manor, despite the many obstacles which inevitably come, 
in our endeavours. 

I remain always in your debt and beg forgiveness for my failings. I pray 
that one day soon, I can serve in a way to please you.

Your Unworthy disciple
Prāna-bandhu Dāsa 
UK

Prāna-vallabha Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Azt gondolom sokkal többször kellene megünnepelnem a megjelenési 
napodat! Egyrészt mert méltó vagy rá, másrészt mert ilyenkor mindig 
automatikus számadással is jár ez az időszak. Felelevenítem a szemé-
lyes találkozásainkat, visszaemlékszem a tanításaidra, és felülvizsgálom 
magam, hogy mit kellett volna másképp tennem.

A lelki tanítómester dicsőítése nem elég, a szavakat és érzéseket tet-
teknek kell követnie!

Mert a könyveket azért írod, hogy elolvassam
A szent nevet azért adtad, hogy sértés nélkül énekeljem
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Mikor ezeket a sorokat írom, körülbelül két hónappal a vyāsa-pūjā 
ünnepséged előtt, az a gondolat jár a fejemben, hogy milyen különleges és 
felemelő lesz az idei ünnepség. Izgatottan várom már, hogy együtt ünne-
pelhesselek téged a bhaktákkal megjelenésed transzcendentális ünnepén. 
Idén lesz 18. éve, hogy megismertelek, és Krisna-völgybe költöztem. Éppen 
tegnap nézegettem fotókat Krisna-völgy múltjából. Megható volt látni, 
ahogy a „semmiből” létrejött a Farm. Milyen komoly odaadással és hatal-
mas erőfeszítéssel alakult ki Krisna-völgy mai arculata.

De hát az nem csak úgy történt. 
Nem csak úgy kipattant pár elvonulni vágyó fiatal fejéből, hogy csinál-

junk egy közösséget, valahol a világ végén. Az egész dolog mögött ott állt 
egy magasztos cél, hogy a te irányításoddal megnyilvánítsák Krsna lakhe-
lyét. Eltökélten, megalkuvást nem tűrve irányítasz, terelgetsz minket azóta 
is Krsna felé, mert mélyen a szívedbe zártad Śrīla Prabhupāda tanításait, 
utasításait és az életed részévé tetted azokat. Több ezer bhakta társam-
mal együtt mérhetetlenül hálás vagyok neked mindezért Guru Mahārāja. 
Elhoztad számunkra az önmegvalósítás folyamatát, melyet gyakorolva egy 
élet alatt elérhetjük az élet tökéletességét és visszajuthatunk Istenhez. 

Köszönjük, hogy létrehoztad Krisna-völgyet, ezt a kis oázist, ahol élhe-
tünk. A Gurukulát, ahol a gyerekek Krsna-tudatos oktatásban részesül-
hetnek, és legfőképpen azért vagyok hálás, hogy ilyen nagyszerű bhakták 
társaságában élhetek és szolgálhatok nap mint nap. Nagyon felemelő érzés 
Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma menedékében élni, és napi szinten azért 
cselekedni, hogy Őket, illetve téged is elégedetté tegyelek. 

Örömmel tölt el, hogy segíthetlek téged abban a misszióban, amit Śrīla 
Prabhupāda hagyott hátra követőinek, nevezetesen a farmok létrehozása 
és a varnasrama kialakítása. Szolgálatommal próbálok segíteni az önellátás 
fejlesztésében, a termények és a gyümölcsök feldolgozásával és tartósítá-
sával. Krisna-völgyi – főként helyi alapanyagok felhasználásával készült 
– termékeink egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Közel ötven 
féle termékünkkel egyre szélesebb közönséget tudunk elérni. Sokan vásá-
rolnak a Krisna-völgyi webshopon keresztül, de egyre több bioboltban és 
étteremben is jelen vagyunk, sőt az idei évtől országos rendezvényeken és 
vásárokon is képviseltetjük magunkat. Ezáltal egyre több ember számára 
tudjuk elérhetővé tenni, hogy prasadamot fogyasszanak.
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devotees rather than trying to make others into devotees”. You have given 
us this focus and with that grace we are endeavoring to do exactly this. 
Thank you Gurudeva.

Recently, I was studying Krsna Dāsa Kavirāja Gosvāmī’s Govinda 
Līlāmrta and had to double check that I was not actually reading one of 
your books, so similar the style and the mood of the author. 

Yes, I have had some time now to take opportunity to study and 
appreciate the smrti that you are writing. Are you writing? 

Indradyumna Mahārāja has encouraged you to write, an expert guiding 
an expert, amazing, he knows how special are the gifts from your lotus heart 
and wants to see, to hear, to touch, to taste and to feel more and more and 
more. Insatiable are we all to receive your further mercy, Kavi Kruparāja.

I am astonished for myself, how do I have the incredible fortune to be 
disciple to such a principled and principal guru. How is that? 

You, in true ‘Bhaktisidhānta’, yukta vairagya vision have embraced the 
power of technology and ‘Social Media’ so that millions are getting the 
mercy and opportunity to start their journey ‘Back to Godhead’. 

I sincerely bow down to and thank all of your intelligent and skilled 
disciples who have served to support this work. Thank you and thank 
your sincere disciples, Gurudeva.

I beg forgiveness if I have at any point caused you distress or upset or 
off ence. Please forgive my recklessness and lack of etiquette.

Your continuously aspiring servant, 
Pundarīka Dāsa 
UK

Punya-śloka Dāsa
Hare Krsna kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!
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A podcast üzeneteket azért mondod, hogy meghallgassam 
A vānīt azért kapom, hogy szolgálhassalak
A varnāśrama elveit pedig azért alapozod meg, hogy kövessem.

Nagyon inspiráló vagy számomra, megnyugtató érzés, hogy elfogadtál 
tanítványodnak! Azóta, hogy megértettem szükség van egy tanítómesterre 
a lelki élethez, sosem volt kételyem Benned. Tényként élem meg, hogy 
a kapcsolatunk örök és a végtelenségig tisztelni, illetve szolgálni foglak!

Hál’ Istennek ez a lehetőség egyre több lélekhez eljut. Már jó ideje 
dicsőítem az egyre szélesebb körhöz eljutó vlogjaid a kiváló minőség, 
a kitartásotok és a témák/üzenetek miatt. Így kell a tömegkommuniká-
ciós eszközt Krsna szolgálatába állítani és rengeteg emberhez eljuttatni 
az Úr Caitanya üzenetét.

Gratulálok Nektek és nagyon büszke vagyok Rátok!
Idén is többször összeültünk a varnāśrama team-el. A személyes talál-

kozások igazán intenzívek és rendkívül kedvelem amikor mélyen megtár-
gyalunk egy témát! Mint egy szivacs, szívom magamba ilyenkor a szavaid. 
Igazán élvezem, amikor rávilágítasz az összefüggésekre, vagy feloldod 
a bizonytalanságokat.

Nagyon örülök, hogy a lelki családod tagja lehetek, végtelenül meg-
tisztelő az SRS „jelet” magamon viselnem. A körülményeimtől függően 
a későbbiekben is számíthatsz rám, kérlek foglalj le a szolgálat(od)ban 
jövőre is!

„Tisztán a cél felé!”
Áldásod kérve köszönök mindent, jó egészséget, Hare Krsna!
 

Örök szolgád,
Prāna-vallabha Dāsa 
Eger
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devotees rather than trying to make others into devotees”. You have given 
us this focus and with that grace we are endeavoring to do exactly this. 
Thank you Gurudeva.

Recently, I was studying Krsna Dāsa Kavirāja Gosvāmī’s Govinda 
Līlāmrta and had to double check that I was not actually reading one of 
your books, so similar the style and the mood of the author. 

Yes, I have had some time now to take opportunity to study and 
appreciate the smrti that you are writing. Are you writing? 

Indradyumna Mahārāja has encouraged you to write, an expert guiding 
an expert, amazing, he knows how special are the gifts from your lotus heart 
and wants to see, to hear, to touch, to taste and to feel more and more and 
more. Insatiable are we all to receive your further mercy, Kavi Kruparāja.

I am astonished for myself, how do I have the incredible fortune to be 
disciple to such a principled and principal guru. How is that? 

You, in true ‘Bhaktisidhānta’, yukta vairagya vision have embraced the 
power of technology and ‘Social Media’ so that millions are getting the 
mercy and opportunity to start their journey ‘Back to Godhead’. 

I sincerely bow down to and thank all of your intelligent and skilled 
disciples who have served to support this work. Thank you and thank 
your sincere disciples, Gurudeva.

I beg forgiveness if I have at any point caused you distress or upset or 
off ence. Please forgive my recklessness and lack of etiquette.

Your continuously aspiring servant, 
Pundarīka Dāsa 
UK

Punya-śloka Dāsa
Hare Krsna kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!
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A podcast üzeneteket azért mondod, hogy meghallgassam 
A vānīt azért kapom, hogy szolgálhassalak
A varnāśrama elveit pedig azért alapozod meg, hogy kövessem.

Nagyon inspiráló vagy számomra, megnyugtató érzés, hogy elfogadtál 
tanítványodnak! Azóta, hogy megértettem szükség van egy tanítómesterre 
a lelki élethez, sosem volt kételyem Benned. Tényként élem meg, hogy 
a kapcsolatunk örök és a végtelenségig tisztelni, illetve szolgálni foglak!

Hál’ Istennek ez a lehetőség egyre több lélekhez eljut. Már jó ideje 
dicsőítem az egyre szélesebb körhöz eljutó vlogjaid a kiváló minőség, 
a kitartásotok és a témák/üzenetek miatt. Így kell a tömegkommuniká-
ciós eszközt Krsna szolgálatába állítani és rengeteg emberhez eljuttatni 
az Úr Caitanya üzenetét.

Gratulálok Nektek és nagyon büszke vagyok Rátok!
Idén is többször összeültünk a varnāśrama team-el. A személyes talál-

kozások igazán intenzívek és rendkívül kedvelem amikor mélyen megtár-
gyalunk egy témát! Mint egy szivacs, szívom magamba ilyenkor a szavaid. 
Igazán élvezem, amikor rávilágítasz az összefüggésekre, vagy feloldod 
a bizonytalanságokat.

Nagyon örülök, hogy a lelki családod tagja lehetek, végtelenül meg-
tisztelő az SRS „jelet” magamon viselnem. A körülményeimtől függően 
a későbbiekben is számíthatsz rám, kérlek foglalj le a szolgálat(od)ban 
jövőre is!

„Tisztán a cél felé!”
Áldásod kérve köszönök mindent, jó egészséget, Hare Krsna!
 

Örök szolgád,
Prāna-vallabha Dāsa 
Eger
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Prema-keli Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Minden évben, amikor közeledik a Vyāsa-pūjā ideje, elkezdek gondol-
kodni, hogy mi legyen a fő téma, amit kiemelhetek a felajánlásomban.

Sanātanī mātājīval az egyik kedvenc időtöltésünk, hogy rólad beszél-
getünk, és újra és újra felidézzük a veled kapcsolatos emlékeinket. Legye 
szó akár személyes tulajdonságaidról, vagy komoly tanításról, megvaló-
sításról soha nincs vége a történeteknek. Mindig frissek és mindig olyan 
nagy örömet okoznak.

Szóval szívem szerint mindig mindenről írnék, ami veled kapcsolatos, 
és minden tulajdonságodat dicsőíteném.

Ahogy azonban inspirációért imádkoztam, egy gyönyörű dolgot olvas-
tam a Nava-vraja-mahimā 4. kötetében.

„Amikor Rati-mañjarī tanácsot ad Rādhānak, azt az utat követi, amit 
Lalitā-Devītől látott egyszer, amikor ő és Rūpa-mañjarī is jelen voltak. 
Lalitā néha kíméletlenül beszél, ám egyetlen vágya, hogy láthassa az isteni 
pár gyönyörteli találkozását. Lalitā Rādhā guruja a szerelem művészeté-
ben, s így gyakran olyan utasításokkal látja el, melyek elsőre fájdalmas-
nak tűnnek, végül azonban mindig boldogsághoz vezetnek. Ezt nevezik 
„śreyasnak”: amikor egy jövőbeni, nagyobb jó érdekében önként vállal-
juk a megpróbáltatást.˝ (Természetesen a téma és a szereplők is nagyon 
emelkedettek, a saját szintemen azonban egy csodálatos megvalósításra 
emlékeztetett.)

Elsőre nem mindig könnyű elfogadni a súlyos szavakat. A materialista 
elménk azt gondolja, hogy a meghódolással elveszítünk valamit, hogy 
kevesebb lesz valamiből.

Képtelenek vagyunk kilépni a komfortzónánkból, és folyamatosan 
kényelmes, aggodalomtól mentes életre vágyunk. Ahogy azonban Śrīla 
Prabhupāda és te is olyan sokszor emlékeztetsz rá: a kényelmes életet és 
a lelki fejlődést lehetetlen egyszerre megvalósítani.
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gondoskodj azokról a lelkekről akik már próbálnak meghódolni. Egyedül 
álló ahogy itt Magyarországon gondoskodva van a bhaktákról, és ahogy 
ki vagy kövezve a Krsna-tudat útja a bölcsőtöl a sírig.

Felfoghatatlan számomra, hogy tudsz ennyi felé figyelni, szervezni, 
elindítani annyi projektet, és nem utolsó sorban az a csodálatra méltó 
törekvésed,(amit soha nem adsz fel) hogy tiszta bhaktát faragj belőlünk.

Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk!
Kívánom, hogy Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara adjon neked sok erőt és 

egészséget terveik megvalósításához, és nekünk is hogy tudjuk követni 
lendületes tempódat!

Örök szolgáid szolgája,
Priya-bhāsinī Devī Dāsī

Pundarīka Dāsa
Priya and Pujya Gurudeva,

Please accept my humble obeisance in the dust of your lotus feet. All 
glories to you and your ever increasingly amazing service for your Eternal 
Spiritual Master Śrīla Prabhupāda under whose very large umbrella we 
all take shelter. All glories to His Divine Grace Śrīla Prabhupāda.

“Get out”, you emphasized that beautiful afternoon at Krishna Valley. 
Such an empowering instruction and it seemed like getting out of the 
British NHS was as diff icult as getting out of the material world. 

By your kindness and a few of Krsna’s tricks….. We are out.
Two years or so it took but we no longer have any medical responsibilities.
However, “Once a doctor, always a doctor” you seemingly humored, 

in Watford, “Like the US president, once a president, always a president”.
On another occasion you kindly guided us; “The problem is, people 

see you as doctors rather than as devotees”, clearly time for us to change 
our image. 

“Read and chant”, such a compassionate instruction, “Make yourselves 
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Prithvi-pati Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked meg-
jelenésed alkalmából!

Kívánom, hogy minél több tanítványod megértse és komolyan vegye 
a Krsna-tudatot! Legyenek olyan bhakták, akik felelősséget vállalnak az 
Úr Caitanya missziójának terjesztésére és megvalósítsák azt az álmot, 
amit Magyarország Krsna-tudatos jövőjének elképzeltél. 

Boldog Születésnapot!

Tanítványod és szolgád,
Prithvi-pati Dāsa

Priya-bhāsinī Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom!  Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsősédet Isteni Megjelenésednek!

Nagyon szerencsésnek érzem magam amiért már 27éve ismerhetlek! 
Hiába telnek az évek te ugyan olyan világmegváltó, dinamikus hangulat-
ban vagy, annak ellenére, hogy az anyagi energia a te testedet sem kíméli, 
de mintha erre reagálva te újjult erővel, újabb és újabb frontokon támadsz 
a prédikálásban, és hódítod meg a világot, megváltoztatva azoknak az 
embereknek a szívét akik hallják a tanításaidat.

Ez a transzcendentális tisztaság, és erő ami sugárzik Belőled, és amitől 
képes vagy olyan dolgokat véghez vinni amiket mások nem, inspirál min-
ket is arra, hogy kövessük az utasításaidat, dolgozzunk Krsnáért, halljunk 
Róla és emlékezzünk Rá, és megpróbáljuk szeretni Őt rajtad keresztül.

A világmegváltó terveid mellett mindíg van arra is figyelmed hogy 
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Guru Mahārāja, nem tudok elég hálás lenni azért, hogy te soha nem 
hagysz elsüllyedni ebben a büdös mocsárban, és újra és újra kirántasz 
belőle. 

Van, hogy kemény szavakat használsz, de ezek egyben felszabadítóak 
is. Olyan mélyen beleégnek a szívembe, hogy nem tudom elfelejteni őket, 
és amikor érzem, hogy az elmém húzni akar lefelé, mindig ott vannak, 
mint valami őrangyalok és megmentenek. Soha nem lettem volna képes 
megváltozni, és még mindig csak egy ̋ Nyafi-keli˝ lennék, ha te nem segí-
tesz egy ilyen tökéletes módon. Ezeknek a szívbe vésődött intelmeknek 
köszönhetem az is, hogy így folyamatosan érzem a jelenléted az életem-
ben, amiért kimondhatatlanul hálás vagyok.

Persze nagyon örülök annak is, amikor csak rám mosolyogsz, de azt 
hiszem egy parányi mértékben megértettem, hogy a guru sokkal többet 
jelent ennél. Nem pusztán egy szentimentális kapcsolat, amiben ugyanúgy 
önző motivációkkal teli anyagi érzelmek keverednek, mint egy közönséges 
kapcsolat esetében.

Persze, te tudod a legjobban, hogy sajnos én sem vagyok egyáltalán 
mentes ezektől a dolgoktól. Ezt szégyellem is, mert biztosan nagyon 
fárasztó lehet, hogy mutatok valamit feléd, ami nem a valóság. Csak abban 
bízom, hogy elfogadod ezt a tökéletlen próbálkozást, és egyszer megkap-
hatom azt a kegyet, hogy igazi, őszinte tanítványod legyek. Bár mindig azt 
gondolom, hogy különleges és csodálatos vagyok, nem hiszem, hogy fel 
fogok tudni mutatni bármi érdemlegeset. Így tényleg csak reménykedni 
tudok, imádkozva a nagy szentekhez, akiknek a gurujuk szolgálata volt az 
életük, hogy valahogy tegyenek képessé egem is elégedetté tenni téged.

Szolgád és lányod, 
Prema-keli Devī Dāsī
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Prithvi-pati Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked meg-
jelenésed alkalmából!

Kívánom, hogy minél több tanítványod megértse és komolyan vegye 
a Krsna-tudatot! Legyenek olyan bhakták, akik felelősséget vállalnak az 
Úr Caitanya missziójának terjesztésére és megvalósítsák azt az álmot, 
amit Magyarország Krsna-tudatos jövőjének elképzeltél. 

Boldog Születésnapot!

Tanítványod és szolgád,
Prithvi-pati Dāsa

Priya-bhāsinī Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom!  Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsősédet Isteni Megjelenésednek!

Nagyon szerencsésnek érzem magam amiért már 27éve ismerhetlek! 
Hiába telnek az évek te ugyan olyan világmegváltó, dinamikus hangulat-
ban vagy, annak ellenére, hogy az anyagi energia a te testedet sem kíméli, 
de mintha erre reagálva te újjult erővel, újabb és újabb frontokon támadsz 
a prédikálásban, és hódítod meg a világot, megváltoztatva azoknak az 
embereknek a szívét akik hallják a tanításaidat.

Ez a transzcendentális tisztaság, és erő ami sugárzik Belőled, és amitől 
képes vagy olyan dolgokat véghez vinni amiket mások nem, inspirál min-
ket is arra, hogy kövessük az utasításaidat, dolgozzunk Krsnáért, halljunk 
Róla és emlékezzünk Rá, és megpróbáljuk szeretni Őt rajtad keresztül.

A világmegváltó terveid mellett mindíg van arra is figyelmed hogy 
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Guru Mahārāja, nem tudok elég hálás lenni azért, hogy te soha nem 
hagysz elsüllyedni ebben a büdös mocsárban, és újra és újra kirántasz 
belőle. 

Van, hogy kemény szavakat használsz, de ezek egyben felszabadítóak 
is. Olyan mélyen beleégnek a szívembe, hogy nem tudom elfelejteni őket, 
és amikor érzem, hogy az elmém húzni akar lefelé, mindig ott vannak, 
mint valami őrangyalok és megmentenek. Soha nem lettem volna képes 
megváltozni, és még mindig csak egy ̋ Nyafi-keli˝ lennék, ha te nem segí-
tesz egy ilyen tökéletes módon. Ezeknek a szívbe vésődött intelmeknek 
köszönhetem az is, hogy így folyamatosan érzem a jelenléted az életem-
ben, amiért kimondhatatlanul hálás vagyok.

Persze nagyon örülök annak is, amikor csak rám mosolyogsz, de azt 
hiszem egy parányi mértékben megértettem, hogy a guru sokkal többet 
jelent ennél. Nem pusztán egy szentimentális kapcsolat, amiben ugyanúgy 
önző motivációkkal teli anyagi érzelmek keverednek, mint egy közönséges 
kapcsolat esetében.

Persze, te tudod a legjobban, hogy sajnos én sem vagyok egyáltalán 
mentes ezektől a dolgoktól. Ezt szégyellem is, mert biztosan nagyon 
fárasztó lehet, hogy mutatok valamit feléd, ami nem a valóság. Csak abban 
bízom, hogy elfogadod ezt a tökéletlen próbálkozást, és egyszer megkap-
hatom azt a kegyet, hogy igazi, őszinte tanítványod legyek. Bár mindig azt 
gondolom, hogy különleges és csodálatos vagyok, nem hiszem, hogy fel 
fogok tudni mutatni bármi érdemlegeset. Így tényleg csak reménykedni 
tudok, imádkozva a nagy szentekhez, akiknek a gurujuk szolgálata volt az 
életük, hogy valahogy tegyenek képessé egem is elégedetté tenni téged.

Szolgád és lányod, 
Prema-keli Devī Dāsī
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Premamoya Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!  Minden dicsőséget neked megjelenésed e csodálatos 
napján!

Minden vyāsa-pūjā ünnepség kiemelkedő, a mostani pedig amiatt is 
különleges, mivel egy kerek évfordulóhoz, a 70-edikhez kapcsolódik. 
Annak ellenére, hogy az emberek többsége meg sem éri ezt a kort, vagy 
ha néhányuk mégis, akkor nyugdíjasként, aktivitásukban nagyon korlá-
tozottan. Lelki tanítómestered példáját követve idős korod ellenére még 
mindig hatalmas lelki tevékenységeket viszel véghez.

A prédikálás és a tanítványokkal való személyes kapcsolattartás végett 
még most is sokat utazol. Talán valamennyivel kevesebbet, mint korábban, 
de ez még így is jelentős. 

A noteszodban rengeteg gyűlés szerepel, főleg amikor itt Magyaror-
szágon vagy. Ezeken gyakran nagy horderejű és súlyos témák kerülnek 
napirendre, s aki volt már vezetői megbeszéléseken, az tudja, hogy ezek 
komolyan igénybe veszik az embert. Egy korábbi podcast üzenetedben 
egyszer felsoroltad, hogy hány különböző nemzetközi és helyi felelős-
séget viszel, ami felfoghatatlan, hogyan van minderre időd, energiád és 
kapacitásod.

Emellett egyre több tanítványról gondoskodsz folyamatosan, akik nem 
csak az örömüket, hanem gyakran bonyolult problémáikat is megosztják 
veled, hogy segítsél lelki megoldást nyújtani azokra.

Az írás a legtöbb esetben komoly elmélyülést igénylő feladat, ami általá-
ban nyugodt körülményt és sok időt igényel. Csodálom, ahogy a mozgal-
mas életed ellenére pillanatok alatt képes vagy belépni a könyvírásba, és 
szinte azonnal újra ráhangolódni a korábban félbehagyott transzcendetális 
témákra. Ez sem hétköznapi.

A magyar és angol nyelvű podcastok is jelentős időt igényelnek Tőled 
nap, mint nap. Ezeken keresztül is rengeteg tanítvánnyal vagy napi szintű 
lelki kapcsolatban.
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Emellett számos leckét adsz, kīrtanát és bhajant vezetsz, vagy kiemel-
kedő módon mutatod meg, hogyan kell tiszta szeretettel imádni 
Rādhā-Śyāmasundara mūrti formáját.

Az utóbbi években pedig belekezdtél egy fiatalos és igazán lendületes 
prédikálásba a vlogod kapcsán. Habár néhány perces időtartamú filmek 
ezek, azért a felvételeket gyakran újra és újra meg kell ismételni, míg elnye-
rik végleges formájukat. Nagy lelkesédessel tölt el mindannyiunkat, ami-
kor azt látjuk, hogy mennyire sikeres vagy a vlogok által vonzani sokezer 
embert a Krsna-tudatba.

És ez az iménti felsorolás biztosan sokkal szűkebb, mint ami a való-
ság. Nemhogy veled egykorú nyugdíjasokat, de még erőteljes fiatalokat 
is megszégyenítő mennyiségű és minőségű odaadó szolgálatot végzel! 
Ez egyértelműen arra utal, hogy komolyan felülemelkedtél a fizikai test 
okozta korlátokon. 

Persze nem csak csodáljuk ezt az emberfeletti teljesítményedet, hanem 
ezzel együtt aggódunk is Érted, mert ezt az erőfeszítést nem lehet egyre 
csak fokozni. Nem meglepő, hogy egyik másik egésznapos fesztivál végére 
nagyon kimerülsz, ezért alázatosan kérlek, hogy időnként pihenj is, ne 
feszítsd túl magad, mert nagy szüksége van rád a világnak oly sok terü-
letén. 

Mivel tudom, hogy az ilyen kijelentéseket nem igazán szereted hall-
gatni, ezért most itt abba is hagyom. De tudnod kell, hogy tanítványaid 
csodálattal vegyes aggodalomat kifejező dicsőítését az Irántad érzett elkö-
telezett szeretet és ragaszkodás motiválja. 

Guru Mahārāja ki jaya!

Szolgád: 
Premamoya Dāsa 
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Premamoya Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!  Minden dicsőséget neked megjelenésed e csodálatos 
napján!

Minden vyāsa-pūjā ünnepség kiemelkedő, a mostani pedig amiatt is 
különleges, mivel egy kerek évfordulóhoz, a 70-edikhez kapcsolódik. 
Annak ellenére, hogy az emberek többsége meg sem éri ezt a kort, vagy 
ha néhányuk mégis, akkor nyugdíjasként, aktivitásukban nagyon korlá-
tozottan. Lelki tanítómestered példáját követve idős korod ellenére még 
mindig hatalmas lelki tevékenységeket viszel véghez.

A prédikálás és a tanítványokkal való személyes kapcsolattartás végett 
még most is sokat utazol. Talán valamennyivel kevesebbet, mint korábban, 
de ez még így is jelentős. 

A noteszodban rengeteg gyűlés szerepel, főleg amikor itt Magyaror-
szágon vagy. Ezeken gyakran nagy horderejű és súlyos témák kerülnek 
napirendre, s aki volt már vezetői megbeszéléseken, az tudja, hogy ezek 
komolyan igénybe veszik az embert. Egy korábbi podcast üzenetedben 
egyszer felsoroltad, hogy hány különböző nemzetközi és helyi felelős-
séget viszel, ami felfoghatatlan, hogyan van minderre időd, energiád és 
kapacitásod.

Emellett egyre több tanítványról gondoskodsz folyamatosan, akik nem 
csak az örömüket, hanem gyakran bonyolult problémáikat is megosztják 
veled, hogy segítsél lelki megoldást nyújtani azokra.

Az írás a legtöbb esetben komoly elmélyülést igénylő feladat, ami általá-
ban nyugodt körülményt és sok időt igényel. Csodálom, ahogy a mozgal-
mas életed ellenére pillanatok alatt képes vagy belépni a könyvírásba, és 
szinte azonnal újra ráhangolódni a korábban félbehagyott transzcendetális 
témákra. Ez sem hétköznapi.

A magyar és angol nyelvű podcastok is jelentős időt igényelnek Tőled 
nap, mint nap. Ezeken keresztül is rengeteg tanítvánnyal vagy napi szintű 
lelki kapcsolatban.

297 

Emellett számos leckét adsz, kīrtanát és bhajant vezetsz, vagy kiemel-
kedő módon mutatod meg, hogyan kell tiszta szeretettel imádni 
Rādhā-Śyāmasundara mūrti formáját.

Az utóbbi években pedig belekezdtél egy fiatalos és igazán lendületes 
prédikálásba a vlogod kapcsán. Habár néhány perces időtartamú filmek 
ezek, azért a felvételeket gyakran újra és újra meg kell ismételni, míg elnye-
rik végleges formájukat. Nagy lelkesédessel tölt el mindannyiunkat, ami-
kor azt látjuk, hogy mennyire sikeres vagy a vlogok által vonzani sokezer 
embert a Krsna-tudatba.

És ez az iménti felsorolás biztosan sokkal szűkebb, mint ami a való-
ság. Nemhogy veled egykorú nyugdíjasokat, de még erőteljes fiatalokat 
is megszégyenítő mennyiségű és minőségű odaadó szolgálatot végzel! 
Ez egyértelműen arra utal, hogy komolyan felülemelkedtél a fizikai test 
okozta korlátokon. 

Persze nem csak csodáljuk ezt az emberfeletti teljesítményedet, hanem 
ezzel együtt aggódunk is Érted, mert ezt az erőfeszítést nem lehet egyre 
csak fokozni. Nem meglepő, hogy egyik másik egésznapos fesztivál végére 
nagyon kimerülsz, ezért alázatosan kérlek, hogy időnként pihenj is, ne 
feszítsd túl magad, mert nagy szüksége van rád a világnak oly sok terü-
letén. 

Mivel tudom, hogy az ilyen kijelentéseket nem igazán szereted hall-
gatni, ezért most itt abba is hagyom. De tudnod kell, hogy tanítványaid 
csodálattal vegyes aggodalomat kifejező dicsőítését az Irántad érzett elkö-
telezett szeretet és ragaszkodás motiválja. 

Guru Mahārāja ki jaya!

Szolgád: 
Premamoya Dāsa 
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Prema-keli Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Minden évben, amikor közeledik a Vyāsa-pūjā ideje, elkezdek gondol-
kodni, hogy mi legyen a fő téma, amit kiemelhetek a felajánlásomban.

Sanātanī mātājīval az egyik kedvenc időtöltésünk, hogy rólad beszél-
getünk, és újra és újra felidézzük a veled kapcsolatos emlékeinket. Legye 
szó akár személyes tulajdonságaidról, vagy komoly tanításról, megvaló-
sításról soha nincs vége a történeteknek. Mindig frissek és mindig olyan 
nagy örömet okoznak.

Szóval szívem szerint mindig mindenről írnék, ami veled kapcsolatos, 
és minden tulajdonságodat dicsőíteném.

Ahogy azonban inspirációért imádkoztam, egy gyönyörű dolgot olvas-
tam a Nava-vraja-mahimā 4. kötetében.

„Amikor Rati-mañjarī tanácsot ad Rādhānak, azt az utat követi, amit 
Lalitā-Devītől látott egyszer, amikor ő és Rūpa-mañjarī is jelen voltak. 
Lalitā néha kíméletlenül beszél, ám egyetlen vágya, hogy láthassa az isteni 
pár gyönyörteli találkozását. Lalitā Rādhā guruja a szerelem művészeté-
ben, s így gyakran olyan utasításokkal látja el, melyek elsőre fájdalmas-
nak tűnnek, végül azonban mindig boldogsághoz vezetnek. Ezt nevezik 
„śreyasnak”: amikor egy jövőbeni, nagyobb jó érdekében önként vállal-
juk a megpróbáltatást.˝ (Természetesen a téma és a szereplők is nagyon 
emelkedettek, a saját szintemen azonban egy csodálatos megvalósításra 
emlékeztetett.)

Elsőre nem mindig könnyű elfogadni a súlyos szavakat. A materialista 
elménk azt gondolja, hogy a meghódolással elveszítünk valamit, hogy 
kevesebb lesz valamiből.

Képtelenek vagyunk kilépni a komfortzónánkból, és folyamatosan 
kényelmes, aggodalomtól mentes életre vágyunk. Ahogy azonban Śrīla 
Prabhupāda és te is olyan sokszor emlékeztetsz rá: a kényelmes életet és 
a lelki fejlődést lehetetlen egyszerre megvalósítani.
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gondoskodj azokról a lelkekről akik már próbálnak meghódolni. Egyedül 
álló ahogy itt Magyarországon gondoskodva van a bhaktákról, és ahogy 
ki vagy kövezve a Krsna-tudat útja a bölcsőtöl a sírig.

Felfoghatatlan számomra, hogy tudsz ennyi felé figyelni, szervezni, 
elindítani annyi projektet, és nem utolsó sorban az a csodálatra méltó 
törekvésed,(amit soha nem adsz fel) hogy tiszta bhaktát faragj belőlünk.

Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk!
Kívánom, hogy Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara adjon neked sok erőt és 

egészséget terveik megvalósításához, és nekünk is hogy tudjuk követni 
lendületes tempódat!

Örök szolgáid szolgája,
Priya-bhāsinī Devī Dāsī

Pundarīka Dāsa
Priya and Pujya Gurudeva,

Please accept my humble obeisance in the dust of your lotus feet. All 
glories to you and your ever increasingly amazing service for your Eternal 
Spiritual Master Śrīla Prabhupāda under whose very large umbrella we 
all take shelter. All glories to His Divine Grace Śrīla Prabhupāda.

“Get out”, you emphasized that beautiful afternoon at Krishna Valley. 
Such an empowering instruction and it seemed like getting out of the 
British NHS was as diff icult as getting out of the material world. 

By your kindness and a few of Krsna’s tricks….. We are out.
Two years or so it took but we no longer have any medical responsibilities.
However, “Once a doctor, always a doctor” you seemingly humored, 

in Watford, “Like the US president, once a president, always a president”.
On another occasion you kindly guided us; “The problem is, people 

see you as doctors rather than as devotees”, clearly time for us to change 
our image. 

“Read and chant”, such a compassionate instruction, “Make yourselves 
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Prithvi-pati Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked meg-
jelenésed alkalmából!

Kívánom, hogy minél több tanítványod megértse és komolyan vegye 
a Krsna-tudatot! Legyenek olyan bhakták, akik felelősséget vállalnak az 
Úr Caitanya missziójának terjesztésére és megvalósítsák azt az álmot, 
amit Magyarország Krsna-tudatos jövőjének elképzeltél. 

Boldog Születésnapot!

Tanítványod és szolgád,
Prithvi-pati Dāsa

Priya-bhāsinī Devī Dāsī
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom!  Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak! Minden dicsősédet Isteni Megjelenésednek!

Nagyon szerencsésnek érzem magam amiért már 27éve ismerhetlek! 
Hiába telnek az évek te ugyan olyan világmegváltó, dinamikus hangulat-
ban vagy, annak ellenére, hogy az anyagi energia a te testedet sem kíméli, 
de mintha erre reagálva te újjult erővel, újabb és újabb frontokon támadsz 
a prédikálásban, és hódítod meg a világot, megváltoztatva azoknak az 
embereknek a szívét akik hallják a tanításaidat.

Ez a transzcendentális tisztaság, és erő ami sugárzik Belőled, és amitől 
képes vagy olyan dolgokat véghez vinni amiket mások nem, inspirál min-
ket is arra, hogy kövessük az utasításaidat, dolgozzunk Krsnáért, halljunk 
Róla és emlékezzünk Rá, és megpróbáljuk szeretni Őt rajtad keresztül.

A világmegváltó terveid mellett mindíg van arra is figyelmed hogy 
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Guru Mahārāja, nem tudok elég hálás lenni azért, hogy te soha nem 
hagysz elsüllyedni ebben a büdös mocsárban, és újra és újra kirántasz 
belőle. 

Van, hogy kemény szavakat használsz, de ezek egyben felszabadítóak 
is. Olyan mélyen beleégnek a szívembe, hogy nem tudom elfelejteni őket, 
és amikor érzem, hogy az elmém húzni akar lefelé, mindig ott vannak, 
mint valami őrangyalok és megmentenek. Soha nem lettem volna képes 
megváltozni, és még mindig csak egy ̋ Nyafi-keli˝ lennék, ha te nem segí-
tesz egy ilyen tökéletes módon. Ezeknek a szívbe vésődött intelmeknek 
köszönhetem az is, hogy így folyamatosan érzem a jelenléted az életem-
ben, amiért kimondhatatlanul hálás vagyok.

Persze nagyon örülök annak is, amikor csak rám mosolyogsz, de azt 
hiszem egy parányi mértékben megértettem, hogy a guru sokkal többet 
jelent ennél. Nem pusztán egy szentimentális kapcsolat, amiben ugyanúgy 
önző motivációkkal teli anyagi érzelmek keverednek, mint egy közönséges 
kapcsolat esetében.

Persze, te tudod a legjobban, hogy sajnos én sem vagyok egyáltalán 
mentes ezektől a dolgoktól. Ezt szégyellem is, mert biztosan nagyon 
fárasztó lehet, hogy mutatok valamit feléd, ami nem a valóság. Csak abban 
bízom, hogy elfogadod ezt a tökéletlen próbálkozást, és egyszer megkap-
hatom azt a kegyet, hogy igazi, őszinte tanítványod legyek. Bár mindig azt 
gondolom, hogy különleges és csodálatos vagyok, nem hiszem, hogy fel 
fogok tudni mutatni bármi érdemlegeset. Így tényleg csak reménykedni 
tudok, imádkozva a nagy szentekhez, akiknek a gurujuk szolgálata volt az 
életük, hogy valahogy tegyenek képessé egem is elégedetté tenni téged.

Szolgád és lányod, 
Prema-keli Devī Dāsī

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 151 of 244 - Pages(298, 295) 2019. 05. 13.   6:27



294
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Your eff orts to spread the mission of Śrī Caitanya Mahāprabhu, fills my 
heart with Joy and I cannot begin to fathom the depth of your infl uence on 
so many people. I pray that may be one day, a small spark of your mercy, 
will ignite the embers of service in my selfish mundane kanistha heart.

May I never lose appreciation for the great gift that you have given to 
us – congregational chanting of the Holy Name. Over the last 2 decades, 
I have tried remain true to continuing with Sunday evening kīrtans at 
Bhaktivedanta Manor, despite the many obstacles which inevitably come, 
in our endeavours. 

I remain always in your debt and beg forgiveness for my failings. I pray 
that one day soon, I can serve in a way to please you.

Your Unworthy disciple
Prāna-bandhu Dāsa 
UK

Prāna-vallabha Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Azt gondolom sokkal többször kellene megünnepelnem a megjelenési 
napodat! Egyrészt mert méltó vagy rá, másrészt mert ilyenkor mindig 
automatikus számadással is jár ez az időszak. Felelevenítem a szemé-
lyes találkozásainkat, visszaemlékszem a tanításaidra, és felülvizsgálom 
magam, hogy mit kellett volna másképp tennem.

A lelki tanítómester dicsőítése nem elég, a szavakat és érzéseket tet-
teknek kell követnie!

Mert a könyveket azért írod, hogy elolvassam
A szent nevet azért adtad, hogy sértés nélkül énekeljem
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Mikor ezeket a sorokat írom, körülbelül két hónappal a vyāsa-pūjā 
ünnepséged előtt, az a gondolat jár a fejemben, hogy milyen különleges és 
felemelő lesz az idei ünnepség. Izgatottan várom már, hogy együtt ünne-
pelhesselek téged a bhaktákkal megjelenésed transzcendentális ünnepén. 
Idén lesz 18. éve, hogy megismertelek, és Krisna-völgybe költöztem. Éppen 
tegnap nézegettem fotókat Krisna-völgy múltjából. Megható volt látni, 
ahogy a „semmiből” létrejött a Farm. Milyen komoly odaadással és hatal-
mas erőfeszítéssel alakult ki Krisna-völgy mai arculata.

De hát az nem csak úgy történt. 
Nem csak úgy kipattant pár elvonulni vágyó fiatal fejéből, hogy csinál-

junk egy közösséget, valahol a világ végén. Az egész dolog mögött ott állt 
egy magasztos cél, hogy a te irányításoddal megnyilvánítsák Krsna lakhe-
lyét. Eltökélten, megalkuvást nem tűrve irányítasz, terelgetsz minket azóta 
is Krsna felé, mert mélyen a szívedbe zártad Śrīla Prabhupāda tanításait, 
utasításait és az életed részévé tetted azokat. Több ezer bhakta társam-
mal együtt mérhetetlenül hálás vagyok neked mindezért Guru Mahārāja. 
Elhoztad számunkra az önmegvalósítás folyamatát, melyet gyakorolva egy 
élet alatt elérhetjük az élet tökéletességét és visszajuthatunk Istenhez. 

Köszönjük, hogy létrehoztad Krisna-völgyet, ezt a kis oázist, ahol élhe-
tünk. A Gurukulát, ahol a gyerekek Krsna-tudatos oktatásban részesül-
hetnek, és legfőképpen azért vagyok hálás, hogy ilyen nagyszerű bhakták 
társaságában élhetek és szolgálhatok nap mint nap. Nagyon felemelő érzés 
Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma menedékében élni, és napi szinten azért 
cselekedni, hogy Őket, illetve téged is elégedetté tegyelek. 

Örömmel tölt el, hogy segíthetlek téged abban a misszióban, amit Śrīla 
Prabhupāda hagyott hátra követőinek, nevezetesen a farmok létrehozása 
és a varnasrama kialakítása. Szolgálatommal próbálok segíteni az önellátás 
fejlesztésében, a termények és a gyümölcsök feldolgozásával és tartósítá-
sával. Krisna-völgyi – főként helyi alapanyagok felhasználásával készült 
– termékeink egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Közel ötven 
féle termékünkkel egyre szélesebb közönséget tudunk elérni. Sokan vásá-
rolnak a Krisna-völgyi webshopon keresztül, de egyre több bioboltban és 
étteremben is jelen vagyunk, sőt az idei évtől országos rendezvényeken és 
vásárokon is képviseltetjük magunkat. Ezáltal egyre több ember számára 
tudjuk elérhetővé tenni, hogy prasadamot fogyasszanak.
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devotees rather than trying to make others into devotees”. You have given 
us this focus and with that grace we are endeavoring to do exactly this. 
Thank you Gurudeva.

Recently, I was studying Krsna Dāsa Kavirāja Gosvāmī’s Govinda 
Līlāmrta and had to double check that I was not actually reading one of 
your books, so similar the style and the mood of the author. 

Yes, I have had some time now to take opportunity to study and 
appreciate the smrti that you are writing. Are you writing? 

Indradyumna Mahārāja has encouraged you to write, an expert guiding 
an expert, amazing, he knows how special are the gifts from your lotus heart 
and wants to see, to hear, to touch, to taste and to feel more and more and 
more. Insatiable are we all to receive your further mercy, Kavi Kruparāja.

I am astonished for myself, how do I have the incredible fortune to be 
disciple to such a principled and principal guru. How is that? 

You, in true ‘Bhaktisidhānta’, yukta vairagya vision have embraced the 
power of technology and ‘Social Media’ so that millions are getting the 
mercy and opportunity to start their journey ‘Back to Godhead’. 

I sincerely bow down to and thank all of your intelligent and skilled 
disciples who have served to support this work. Thank you and thank 
your sincere disciples, Gurudeva.

I beg forgiveness if I have at any point caused you distress or upset or 
off ence. Please forgive my recklessness and lack of etiquette.

Your continuously aspiring servant, 
Pundarīka Dāsa 
UK

Punya-śloka Dāsa
Hare Krsna kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!
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A podcast üzeneteket azért mondod, hogy meghallgassam 
A vānīt azért kapom, hogy szolgálhassalak
A varnāśrama elveit pedig azért alapozod meg, hogy kövessem.

Nagyon inspiráló vagy számomra, megnyugtató érzés, hogy elfogadtál 
tanítványodnak! Azóta, hogy megértettem szükség van egy tanítómesterre 
a lelki élethez, sosem volt kételyem Benned. Tényként élem meg, hogy 
a kapcsolatunk örök és a végtelenségig tisztelni, illetve szolgálni foglak!

Hál’ Istennek ez a lehetőség egyre több lélekhez eljut. Már jó ideje 
dicsőítem az egyre szélesebb körhöz eljutó vlogjaid a kiváló minőség, 
a kitartásotok és a témák/üzenetek miatt. Így kell a tömegkommuniká-
ciós eszközt Krsna szolgálatába állítani és rengeteg emberhez eljuttatni 
az Úr Caitanya üzenetét.

Gratulálok Nektek és nagyon büszke vagyok Rátok!
Idén is többször összeültünk a varnāśrama team-el. A személyes talál-

kozások igazán intenzívek és rendkívül kedvelem amikor mélyen megtár-
gyalunk egy témát! Mint egy szivacs, szívom magamba ilyenkor a szavaid. 
Igazán élvezem, amikor rávilágítasz az összefüggésekre, vagy feloldod 
a bizonytalanságokat.

Nagyon örülök, hogy a lelki családod tagja lehetek, végtelenül meg-
tisztelő az SRS „jelet” magamon viselnem. A körülményeimtől függően 
a későbbiekben is számíthatsz rám, kérlek foglalj le a szolgálat(od)ban 
jövőre is!

„Tisztán a cél felé!”
Áldásod kérve köszönök mindent, jó egészséget, Hare Krsna!
 

Örök szolgád,
Prāna-vallabha Dāsa 
Eger
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Your eff orts to spread the mission of Śrī Caitanya Mahāprabhu, fills my 
heart with Joy and I cannot begin to fathom the depth of your infl uence on 
so many people. I pray that may be one day, a small spark of your mercy, 
will ignite the embers of service in my selfish mundane kanistha heart.

May I never lose appreciation for the great gift that you have given to 
us – congregational chanting of the Holy Name. Over the last 2 decades, 
I have tried remain true to continuing with Sunday evening kīrtans at 
Bhaktivedanta Manor, despite the many obstacles which inevitably come, 
in our endeavours. 

I remain always in your debt and beg forgiveness for my failings. I pray 
that one day soon, I can serve in a way to please you.

Your Unworthy disciple
Prāna-bandhu Dāsa 
UK

Prāna-vallabha Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Azt gondolom sokkal többször kellene megünnepelnem a megjelenési 
napodat! Egyrészt mert méltó vagy rá, másrészt mert ilyenkor mindig 
automatikus számadással is jár ez az időszak. Felelevenítem a szemé-
lyes találkozásainkat, visszaemlékszem a tanításaidra, és felülvizsgálom 
magam, hogy mit kellett volna másképp tennem.

A lelki tanítómester dicsőítése nem elég, a szavakat és érzéseket tet-
teknek kell követnie!

Mert a könyveket azért írod, hogy elolvassam
A szent nevet azért adtad, hogy sértés nélkül énekeljem
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Mikor ezeket a sorokat írom, körülbelül két hónappal a vyāsa-pūjā 
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Idén lesz 18. éve, hogy megismertelek, és Krisna-völgybe költöztem. Éppen 
tegnap nézegettem fotókat Krisna-völgy múltjából. Megható volt látni, 
ahogy a „semmiből” létrejött a Farm. Milyen komoly odaadással és hatal-
mas erőfeszítéssel alakult ki Krisna-völgy mai arculata.
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junk egy közösséget, valahol a világ végén. Az egész dolog mögött ott állt 
egy magasztos cél, hogy a te irányításoddal megnyilvánítsák Krsna lakhe-
lyét. Eltökélten, megalkuvást nem tűrve irányítasz, terelgetsz minket azóta 
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utasításait és az életed részévé tetted azokat. Több ezer bhakta társam-
mal együtt mérhetetlenül hálás vagyok neked mindezért Guru Mahārāja. 
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hetnek, és legfőképpen azért vagyok hálás, hogy ilyen nagyszerű bhakták 
társaságában élhetek és szolgálhatok nap mint nap. Nagyon felemelő érzés 
Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma menedékében élni, és napi szinten azért 
cselekedni, hogy Őket, illetve téged is elégedetté tegyelek. 

Örömmel tölt el, hogy segíthetlek téged abban a misszióban, amit Śrīla 
Prabhupāda hagyott hátra követőinek, nevezetesen a farmok létrehozása 
és a varnasrama kialakítása. Szolgálatommal próbálok segíteni az önellátás 
fejlesztésében, a termények és a gyümölcsök feldolgozásával és tartósítá-
sával. Krisna-völgyi – főként helyi alapanyagok felhasználásával készült 
– termékeink egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Közel ötven 
féle termékünkkel egyre szélesebb közönséget tudunk elérni. Sokan vásá-
rolnak a Krisna-völgyi webshopon keresztül, de egyre több bioboltban és 
étteremben is jelen vagyunk, sőt az idei évtől országos rendezvényeken és 
vásárokon is képviseltetjük magunkat. Ezáltal egyre több ember számára 
tudjuk elérhetővé tenni, hogy prasadamot fogyasszanak.
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devotees rather than trying to make others into devotees”. You have given 
us this focus and with that grace we are endeavoring to do exactly this. 
Thank you Gurudeva.

Recently, I was studying Krsna Dāsa Kavirāja Gosvāmī’s Govinda 
Līlāmrta and had to double check that I was not actually reading one of 
your books, so similar the style and the mood of the author. 

Yes, I have had some time now to take opportunity to study and 
appreciate the smrti that you are writing. Are you writing? 

Indradyumna Mahārāja has encouraged you to write, an expert guiding 
an expert, amazing, he knows how special are the gifts from your lotus heart 
and wants to see, to hear, to touch, to taste and to feel more and more and 
more. Insatiable are we all to receive your further mercy, Kavi Kruparāja.
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disciple to such a principled and principal guru. How is that? 

You, in true ‘Bhaktisidhānta’, yukta vairagya vision have embraced the 
power of technology and ‘Social Media’ so that millions are getting the 
mercy and opportunity to start their journey ‘Back to Godhead’. 

I sincerely bow down to and thank all of your intelligent and skilled 
disciples who have served to support this work. Thank you and thank 
your sincere disciples, Gurudeva.

I beg forgiveness if I have at any point caused you distress or upset or 
off ence. Please forgive my recklessness and lack of etiquette.
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UK
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Gratulálok Nektek és nagyon büszke vagyok Rátok!
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kozások igazán intenzívek és rendkívül kedvelem amikor mélyen megtár-
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a bizonytalanságokat.

Nagyon örülök, hogy a lelki családod tagja lehetek, végtelenül meg-
tisztelő az SRS „jelet” magamon viselnem. A körülményeimtől függően 
a későbbiekben is számíthatsz rám, kérlek foglalj le a szolgálat(od)ban 
jövőre is!

„Tisztán a cél felé!”
Áldásod kérve köszönök mindent, jó egészséget, Hare Krsna!
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Az elmúlt évben nagy változás történt az életünkben. A Kegyedből, 
Kalyānī és én, leköltözhettünk Somogyvámosra, Rādhe-Śyāma és a bhakták 
közelébe. 

Nagyon boldogok és lelkesek vagyunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük 
neked Guru Mahārāja, újra és újra, hiszen csak a lelki tanítómester kegye 
által érhetünk el eredményeket a lelki életben. Ezt a lehetőséget mi nagy 
kegyként, és nagy eredményként fogjuk fel, mert sok bhaktától hallottuk, 
meg persze mi is tapasztaljuk, hogy nehéz Rādhā-Śyāmasundara köze-
lében élni.

Imádkozunk, hogy itt tudjunk maradni a Vraja-dhāma-i bhakták 
Lótuszlábainál, valamint Śrī Krsna és Śrīmatī Rādhārānī Lótuszlábainak 
közelében.

Drága Guru Mahārāja, kérlek, adj erőt és kitartást, hogy tudjam szol-
gálni itt a bhaktákat.

Sok a nehézség, de igyekszünk kitartani. Ebben nagy segítségünkre 
vannak a bhakták, mert állandóan támogatnak minket.

Az egyik idősebb bhaktától kértem segítséget, és ő kedvesen prédikált 
nekem. Azt mondta, hogy lemondás nélkül nincs fejlődés.

Át kell mennünk a sok nehézségen, el kell tűrnünk ezeket a lemondá-
sokat, és akkor fejlődni fogunk.

Szeretném megköszönni Guru Mahārāja, hogy létre hoztad Új 
Vraja-dhámát, meghívtad Rādhā-Śyāmasundarát és csodálatos bhaktákat 
hoztál ide, hogy szolgálják az Isteni Párt.

Én egy ostoba szerencsétlen vagyok, ezért kérlek, segíts, hogy szolgálni 
tudjam Rādhe-Śyāma bhaktáinak Lótuszlábát.

Jelentéktelen szolgád: 
Prabhupādānuga Dāsa 
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All I can really say is thank you, thank you for what you have done, 
continue to do, and will carry on doing in the future for me. I’m honoured 
to be your disciple, embarrassed at how little I have done to help you.

I look at your achievements, your dedication to Śrīla Prabhupāda’s 
ISKCON, and all I can do is stand back in awe, behind the crowd of 
many other disciples who have done so much more than myself. One 
day I hope to be able to help you in your goals, until then, I remain your 
servant and disciple.

Your servant,
Purusottama Dāsa
UK

Puskarinī Devī Dāsī
Kedves Śrīla Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, és minden dicsőséget neked!

brahmānda bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-krsna-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

„Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. 
Néhányan a felsőbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig 
az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, ame-
lyik nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krsna kegyéből egy 
hiteles lelki tanítómesterrel társuljon, s Krsna és a lelki tanítómes-
ter kegyéből megkapja az odaadó szolgálat növényének magját.” (Śrī 
Caitanya-caritāmrta, Madhya-līlā 19.151.)

Ahogyan telnek az évek, egyre jobban érzem az idő múlását és súlyát. 
Ezzel párhuzamosan egyre inkább azt látom, hogy nincs olyan mozzanata 
vagy akár legapróbb, parányi része az életemnek, amely ne a te áldásaidat 
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Hála neked, egy egész életre való utasítás-csomagot kaptunk. Hogy 
kelünk, hogy fekszünk, hogy eszünk, hogy beszélünk, hogy gondolko-
dunk. Minden.

Szegény emberek a világban annyi féle oldalról és módon vannak fél-
revezetve, hogy az őszintébbek egyszerűen csak összezavarodnak. De 
sajnos a legnagyobb trükk az egészben – hívhatjuk illúziónak is –, hogy 
mindezek közben nagyon okosnak és szabadnak gondolják magukat. Te 
pedig még 70 esztendősen is azon töröd a fejed, hogy hogyan lehetne 
segíteni rajtuk. Online prédikálás, könyvek írása, programok tartása… És 
persze az a különleges példamutatás, amivel inspirálsz minket. Te vagy 
az a csodálatos személy, aki még 70 évesen is minden percén részt veszel 
a két napos fesztivál programnak, úgy, hogy előtte még japázol, és öltöz-
teted Rādhe-Śyāmát is. Ezek olyan emberfeletti dolgok, amikhez nagyon 
nehéz viszonyulnia egy magamfajta materialista embernek. 

Szívből szeretnék köszönetet mondani neked mindazért, amit érünk 
teszel, és szeretném minden percét kihasználni személyes társulásodnak 
Guru Mahārāja.

Szolgád, Punya-śloka Dāsa

Purusottama Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to you on this 70th celebration of your appearance on your 
Vyāsa-pūjā day.

I was thinking what to write that I haven’t already written for many 
years for my off ering this year, what witty comments I could add in, what 
stories I have seen and heard about you or participated in. What in depth 
slokas I could quote to compare you to many advanced great souls. What 
sastric quotes I could find to compare me to a low disciple, so it seems 
I have so much humility. 
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Prāna-bandhu Dāsa
Dear Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All Glories to Śrīla Prabhupāda. All 
Glories unto you.

It is said in the 11th Canto (3.21.) of Śrīmad-Bhāgavatam:

tasmad gurum prapadyate jijnasuh sreya uttamam
sabde pare ca nisnatam brahmany upasamasrayam.

“Therefore if any person, who seriously desires real happiness. must seek 
a bonafide spiritual master and take shelter of Him by initiation. The 
qualification of the bona fide guru, is that he has realised the conclu-
sions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of 
these conclusions. Such great personalities, who have taken shelter of 
the Supreme Godhead- leaving aside all material considerations, should 
be understood to be bonafide spiritual masters.”

Śrīla Gurudeva, you are a complete emblem of the above verse; your 
eff orts and accomplishments to please Śrīla Prabhupāda are the awesome 
and mind blowing, proof of the empowered touchstone that You are.

You have written volumes of books and continue to share your realisa-
tions, helping to bring conditioned souls ever closer to the Supreme Lord.

You travel the globe fearless, taking risks to establish Krsna conscious-
ness even in countries where the predominant faith is Islam and where 
penalties can be very serious.

Of recent years, helped by many of your young energetic disciples, 
you are delivering the message of the supreme lord, to the millions who 
consider themselves to be residents of the virtual universe and every social 
media platform created. Your delivery of bite size pieces of knowledge, 
wrapped with enthusiasm, encouragement and humour is easily digestible 
and the results speak for themselves. You have adapted well, learnt the 
lingo, bubbling with positivity, your Vlogs are attractive and enchanting, 
that so many thousands follow you.
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sokat, és akkor fejlődni fogunk.
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tudjam Rādhe-Śyāma bhaktáinak Lótuszlábát.
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continue to do, and will carry on doing in the future for me. I’m honoured 
to be your disciple, embarrassed at how little I have done to help you.

I look at your achievements, your dedication to Śrīla Prabhupāda’s 
ISKCON, and all I can do is stand back in awe, behind the crowd of 
many other disciples who have done so much more than myself. One 
day I hope to be able to help you in your goals, until then, I remain your 
servant and disciple.
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„Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. 
Néhányan a felsőbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig 
az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, ame-
lyik nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krsna kegyéből egy 
hiteles lelki tanítómesterrel társuljon, s Krsna és a lelki tanítómes-
ter kegyéből megkapja az odaadó szolgálat növényének magját.” (Śrī 
Caitanya-caritāmrta, Madhya-līlā 19.151.)

Ahogyan telnek az évek, egyre jobban érzem az idő múlását és súlyát. 
Ezzel párhuzamosan egyre inkább azt látom, hogy nincs olyan mozzanata 
vagy akár legapróbb, parányi része az életemnek, amely ne a te áldásaidat 
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mutatná. Śrī Caitanya Mahāprabhu szavával élve én is bhāgyavān, nagyon 
szerencsés vagyok, és a szerencsémnek életem egyetlen pillanata: a veled való 
találkozás az alapja. Nélküled ma máshol és más célokkal élnék, máshogy 
gondolkodnék, máshogy cselekednék, és máshogy éreznék. Kegyedből azon-
ban a vaisnavák között lehetek, szolgálatot végezhetek, és minden kedvező 
lehetőséggel rendelkezem ahhoz, hogy az életemet tökéletessé tegyem. 

Ma, megjelenésed hetvenedik évfordulóján, szeretném kifejezni neked 
a köszönetemet és a hálámat, amiért évtizedek óta mások önzetlen szol-
gálatának, az emberek (beleértve engem is) lelki felemelésének szenteled 
az életed. Talán ez a legnehezebb út, amit egy ember vállalhat, ugyanak-
kor a legnemesebb is. Csak az képes erre, aki valódi szeretettel rendelke-
zik a Legfelsőbb iránt, ahogyan azt a Śrīmad-Bhāgavatam is megerősíti 
(tapyante loka-tāpena sādhavah prāyaśo janāh paramārādhanam˙ tad dhi 
purusasyākhilātmanah, 8.7.44). 

Olyan sok csodás tulajdonsággal rendelkezel, olyan sok dolgot lehetne 
említeni, amely a kiválóságodat és a különleges személyiségedet megmu-
tatja – én azonban most nem írok ezekről, mert tudom, hogy alázatos-
ságodból fakadóan nem szívesen hallanád. Egyet nevezek meg csupán: 
hogy milyen eltökélten követed és szolgálod lelki tanítómesteredet, Ő 
Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupādát. Ez egy nagyon 
inspiráló és számomra fontos vonásod, és látom, hogy mennyire messze 
vagyok magam ettől.

Ő Isteni Kegyelme a misszióját hatvankilenc évesen kezdte el az Egye-
sült Államokban (bár tudjuk, egész életében erre készült). Guru Mahāraja, 
te már olyan sokat tettél Śrīla Prabhupāda ISKCON-jáért, és mondhatjuk, 
körülbelül most értél abba a korba, amikor ő kirobbantotta a lelki forradal-
mat a világ nyugati felén. Nem tudom, mi az Úr és az ācāryák terve veled, 
de nem tudom kiverni a fejemből: talán engedik, hogy még sok évig itt 
legyél közöttünk. Bár a Kali-kor rohamosan „bontogatja szirmait”, és az 
élet egyre nehezebb, de éppen ezért olyan nagy szükségünk van még rád 
és a könyveidre. Nem imádkozom azért, és nem kérem senkitől, hogy még 
sokáig maradj itt, bár az élet elképzelhetetlen Nélküled. Olyan messze 
vagyok még a valódi bhaktitól – hogyan botorkálnék māyā sötétjében, 
vakként vezetésed nélkül? 

A tökéletesség elérésének minden titkát átadta Śrīla Prabhupāda és 
a lelki tanítómesterek, minden részletesen le van írva a könyveikben. 

289 

vezetéseddel épült fel a két csodás templomunk. Neked köszönhetjük 
azt is, hogy a yātrānk ilyen szervezetten és magas sztenderdeket alkal-
mazva prédikálja és mutatja be a Krsna-tudatot, valamint a te áldásos 
jelenlétednek hála az egész közösségünk egy irányba halad. 

Mi a magyar yātrā tagjai mind tudjuk, milyen intenzív ütemben éled 
az életedet Rādhe-Śyāma, Śrīla Prabhupāda, és az egész Krsna-tudatos 
közösség szolgálatában, így közvetlen tapasztalatot kaphatunk, milyen 
az, amikor egy komoly lelki gyakorló teljesen átadja magát a lelki tanító 
mestere missziójának, és elmerül a Krsna-tudat gyakorlásában.

Ha ez nem lenne elég, az év néhány szerencsés pillanatában és idősza-
kában a személyiséged egy nagyon különleges, közvetlen és bensőségesen 
szeretetteljes oldalát is feltárod előttünk. 

Hálás vagyok az Úrnak, hogy találkozhattam veled Mahārāja és köszö-
nöm azt a sok felbecsülhetetlen ajándékot, ami a társulásodon keresztül 
megnyilvánult az életemben.

Kérlek, had ajánljam újból tiszteletteljes hódolatomat a lótuszlábaid 
előtt.

Hare Krsna!

Szolgád,
Prabhupāda-jīvana Dāsa
Felsőzsolca

Prabhupādānuga Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat Lótuszlábaid Porában! Min-
den dicsőséget neked! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Min-
den dicsőséget Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának, és Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának!

Guru Mahārāja, kérlek, add a kegyed, hogy a megfelelő szavakkal tud-
jalak dicsőíteni, és hogy imádkozhassak hozzád.
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nem éreztem azt, hogy ezek a válaszok tényleg azok, amiket a magaménak 
érzek. Minden következő és következő mondat, ami tőled jött egyre csak 
azt az érzést fokozta bennem, hogy hazaértem és ez az, amit kerestem. Úgy 
éreztem otthon vagyok. Szavaid szeretetet, biztonságot és tudást sugá-
roztak mindannyiunk felé. Elraboltad a szívemet. Fájó szívvel indultam 
haza. Tirthapāda prabhu akkor még Tibi, Ānanda Rādhikā és Melinda 
társaságában felszálltam a vonatra. Egyik fülkében ott ült Govardhana 
prabhu, beültünk hozzá. Érdeklődött felölünk, ki mikor csatlakozott, 
mennyi kört japázunk. Ekkor eldöntöttem, hogy attól a naptól 16 kört 
fogok japázni és nagyon vártam a következő találkozást veled.

Ez az érzés azóta sem változott, egyre csak mélyül, mindig nagyon 
várom, hogy lássalak. A személyed, a humorod, a kedvességed, a sze-
reteted, a szigorúságod, a tudásod, a végtelen odaadásod, a szereteted 
a lelkitanítómestered és a bhakták felé, mindig egyre mélyebb érzéssé 
fokozza, hogy itthon vagyok és te vagy a megmentőm. Örök hálával tar-
tozom neked.

Az általad elhozott Krsna-tudat és a Személyed nélkül az élet értelmet-
len, elszomorító, kietlen és fájdalmas. Kérlek, tarts örökké lótuszlábad 
menedékében!!!!!

Jelentéktelen szolgád, 
Rājakumārī Devī Dāsī
Budapest

Rāma-prasāda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Śrīla 
Prabhupāda. All glories to Śrī Śrī Gaura Nitāi. 

Thank you very much indeed for your being so merciful and taking 
me as your disciple. 
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Köszönöm, hogy átadtad ezt a tökéletes tudást, és személyesen is meg-
mutatod, hogyan kell élni e tudás szerint. Köszönöm, hogy elfogadtál 
tanítványodként és felelősséget vállaltál értem. Jó lenne, ha nem kellene 
csalatkoznod bennem, de sajnos nagyon elesett vagyok. Kérlek, bocsáss 
meg nekem minden sértésemért és botlásomért.

Remélem, egy nap hasznos tagja leszek ennek a közösségnek: Śrī-Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara, Gaura-Nitāi, a gaudīya-vaisnava ācāryák, Śrīla 
Prabhupāda és a te csodálatos családodnak.

Szolgád, Puskarinī Devī Dāsī

Puspagopāla Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat ezen a csodálatos napon, 
megjelenésed napján! Minden dicsőséget az Isteni Prának, Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának és szeretett lelki tanítómesterednek Śrīla 
Prabhupādának!

Krsna-völgy minden tavasszal csodálatos, színpompás zöld ruhát ölt, 
rügyeznek a fák és a bokrok, nyílnak a virágok. A völgy madarak édes 
énekétől és békák kuruttyolásától hangos. Mindenki izgatottan várja 
a májust, amikor az ország és a világ minden részéről összegyűlt bhakták 
boldogan éneklik együtt a szent nevet, Rādhā-Śyāmasundar előtt, a te 
társaságodban. Az év egyik legszebb fesztiválja a vyāsa-pūjā ünnepséged. 

Nagyon szépen köszönjük Guru Mahārāja, hogy itt élhetünk Új-Vraja-
dhāmában, Rādhā-Śyāmasundara menedékében, és részesülhetünk az 
itt élő vaisnavák társaságában. Bár nem vagyunk rá méltók, mégis ebben 
a kegyben részesítesz bennünket, ezt nagyon köszönjük neked. 

Kérlek, tarts minket a lótuszlábaid árnyékában. 

Szolgáid: 
Puspagopāla Devī Dāsī
Rādhāgopāla és
Thākura
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menedékében!!!!!

Jelentéktelen szolgád, 
Rājakumārī Devī Dāsī
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Rāma-prasāda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Śrīla 
Prabhupāda. All glories to Śrī Śrī Gaura Nitāi. 

Thank you very much indeed for your being so merciful and taking 
me as your disciple. 
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meg nekem minden sértésemért és botlásomért.
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Puspagopāla Devī Dāsī
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Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat ezen a csodálatos napon, 
megjelenésed napján! Minden dicsőséget az Isteni Prának, Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának és szeretett lelki tanítómesterednek Śrīla 
Prabhupādának!

Krsna-völgy minden tavasszal csodálatos, színpompás zöld ruhát ölt, 
rügyeznek a fák és a bokrok, nyílnak a virágok. A völgy madarak édes 
énekétől és békák kuruttyolásától hangos. Mindenki izgatottan várja 
a májust, amikor az ország és a világ minden részéről összegyűlt bhakták 
boldogan éneklik együtt a szent nevet, Rādhā-Śyāmasundar előtt, a te 
társaságodban. Az év egyik legszebb fesztiválja a vyāsa-pūjā ünnepséged. 

Nagyon szépen köszönjük Guru Mahārāja, hogy itt élhetünk Új-Vraja-
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Rādhā Krsna Dāsa
Dear Śivarāma Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to You. All glories to 
Śrīla Prabhupāda.

Today is the last day of the GBC meetings in Māyāpur. I had the rare 
opportunity to be with you at these meetings for the last 5 years. I’m 
more than grateful to you for this opportunity to learn from you in these 
circumstances.

Your humility, strictness, discipline, determination, eloquence and 
gentleman-like behaviour amazes everyone and commands respect and 
attention. For me you are the best example of a leader and of a brāhmana. 
The selfl ess service and the way how you protect Śrīla Prabhupāda’s legacy, 
makes me surrender more and more and it strengthens my determina-
tion to help you and to serve Śrīla Prabhupāda’s mission, in whatever 
role I’m in.

I wish to be guided, corrected and led by you and your unparalleled 
example! 

What else would a disciple wish for?

Remaining your enthusiastic servant,
Rādhā Krsna Dāsa

Rādhā-kānta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked meg-
jelenési napod alkalmából!

Ebben az évben két kerek évfordulót is ünneplünk. Az egyik a megjele-
nésed évfordulója a másik pedig az MKTHK alapításának a 30. évfordulója. 
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Rājakumārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja !

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dícsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Az évek repülnek, de a mai napig nagyon mélyen és elevenen él bennem 
a több mint 20 évvel ezelőtti pillanat amikor, először láttalak személyesen. 
Abban a pillanatban az egész életem megváltozott.

San˙kīrtana fesztivál volt a farmon, itt láttalak először. Śyāma-lala prabhu 
ezen a maratonon könyvet osztott Keszthelyen. Előtte egy lakótelepen lak-
tunk egész gyerekkorunban, de nem barátkoztunk sosem, más beállított-
ságúak voltunk. Egy nagyon kedves barátnőm Melinda viszont ismerete, 
így a munkahelyünkön meglátogatott minket. Ekkor hozta Az Odaadás 
nektárja című könyvet. Megvásároltam tőle és egyben meghívott minket 
a farmra a fesztiválra. Nagy izgalommal vártam a fesztivált. Melindával 
és Ānanda-Rādhikāval akkor még Annamária volt, velük vonatoztunk 
le Somogyvárra. Majd itt Caitanya prabhu vett fel bennünket. Nagyon 
kedves volt. Aztán megérkeztünk. Ámultam és bámultam a gyönyörű 
vidéket, a templomot, a sok színes ruhás mātājīkat. Majd a templomszo-
bához értünk, bementünk. Prabhupāda mūrtija elragadott. Éppen kīrtana 
volt, amit, hogy őszinte legyek nem igazán tudtam hova tenni, ezért csak 
behúzódtam Prabhupāda vyāsāsanája mellé. Ekkor kinyílt az oltár, olyan 
gyönyörűt nem láttam addig életemben, viszont a kīrtana fokozódott 
a tánc már elég vad volt, szóval elgondolkodtam egy pillanatra mit is csi-
nálok én itt. Ekkor Ānanda Rādhikā odahajolt és mondta mindjárt vége 
és kezdődik a lecke, amit Mahārāja fog tartani. Na gondoltam azt azért 
megvárom mielőtt elmenekülök. Leborultak a bhakták, én pedig csak 
néztem Rādhe-Śyāmát. Ekkor mondták üljünk le.

Nagy izgalommal vártalak. Beléptél a templomszobába és onnantól 
megszűnt a menekülési kényszerem. Eltűnt a vad és ijesztő tánc halvány 
emléke is. Elkezdtél beszélni. Minden következő szavad csak azt az érzést 
erősítette bennem, hogy arról beszélsz, amik mindig érdekeltek és nem 
kaptam válaszokat rá, bárhol is kérdeztem, javítanék választ kaptam, de 
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megpillantani a csillagokat, ez a nyomorék is képes lesz átszelni a sűrű 
tudatlanság erdejét, és ez a néma tanítványod is képes lesz mondani vala-
mit, ami elégedettséget okozhat neked. 

Idén elkezdek egy vállalkozást, amiben prasádamot szeretnék készí-
teni, és terjeszteni mindenhol Magyarországon, és lehet, hogy idővel az 
egész világon. Itt Somogyvámoson szeretnék egy konyhát létrehozni, 
ami segíthet a faluban élő bhaktáknak munkát kapni, és valamennyire 
egy lehetőséget, hogy egész évben képes legyen fenntartani valamennyi 
családot, hogy itt élhessenek Rādhe-Śyāma közelében. Idővel szeretnék 
Nitya-sevā felajánlást is tenni, ami talán lehet egy jó cél, ha már valaki 
vállalkozásban gondolkodik. Szeretném, ha adnád a kegyedet, hogy sike-
rüljön megvalósítani ezt a tervet, mert így talán én is letehetek valamit 
a Krsna-tudat asztalára. És ahogy egyszer nekem és Jayaśrīnek mondtad, 
„A grhasták feladata az, hogy támogassák a templomot. De ha valamiért 
nem tudják ezt megtenni, akkor csak éljenek szép, példamutató életet.” 

Szeretném, ha ennek a vállalkozásnak lenne egy olyan eredménye is, 
amivel nem csak laksmīt adhatnék az egyháznak, hanem végre több időt is 
szentelhetnék a lelki életnek, többet énekelhetném a Hare Krsnát, többet 
olvashatnék, és többet társulhatnék a vaisnavákkal. Kérlek, add a kegyed, 
hogy ez a törekvés egy példa lehessen azoknak a törekvő bhaktáknak, 
akik szeretnének támogatni téged és azt a csodálatos közösséget, amit 
létrehoztál, és amiben mindenki elérheti Rādhe-Śyāma lótuszlábainak 
Isteni szolgálatát és a végső tökéletességet, az Isten iránti tiszta szeretetet. 

Kérlek, fogadd őszinte, alázatos hódolatomat, hogy evvel a parányi 
törekvéssel elégedetté tehesselek téged! Földig hajolok Előtted, megérin-
tem lótuszlábaidat, és kész vagyok bármit megtenni azért, hogy elégedett 
legyél velem. 

Alázatos szolgád, 
Rādhā-vallabha Dāsa
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Magyarországon a Krsna-tudat a te erőfeszítéseid és vezetésednek köszön-
hetően terjedt el. Szeretném megköszönni neked hogy felvállaltad Śrīla 
Prabhupādának ezt a misszióját hogy elterjeszted Magyarországon 
a Krsna-tudatot. Vezetéseddel az egyház rengeteg nehézségen és kihí-
váson ment keresztül. Ezek mind nagyon sok odaadást, erőfeszítést és 
kitartást igényeltek tőled. Személyes példáddal bemutatod nekünk mit 
jelent az odaadás és a kitartás Śrīla Prabhupāda missziója mellett. Nem 
foglalkozol saját érdekeiddel hanem mindig a Krsna-tudat terjesztésének 
a szempontjait tartod a legfontosabbnak. Személyes példádon keresztül 
tanítod meg nekünk hogyan gyakoroljuk az odaadás elveit a gyakorlatban. 
Ha valamit nem jól csinálunk kijavítasz minket és megmutatod hogy mi 
a helyes út számunkra.

Megtanítottad nekünk hogyan gyakoroljuk a Krsna tudatot hogyan 
prédikáljunk és hogy imádjuk Rādhā-Śyāmasundarát. Az életünk minden 
területén fogod a kezünket és tanítasz minket. Figyelsz és emlékezel min-
den részletre velünk kapcsolatban. Pár éve felhívtál hogy most itt vagyok 
Gyöngyösön és hogy emlékszel rá hogy ott találkoztunk és elfogadtál 
tanítványodnak. Nagyon megleptél hogy emlékeztél erre több mint 20 
év után is és gondoltál rám amikor ott voltál.

Köszönöm hogy itt lehetek és ajánlhatok némi szolgálatot neked és Śrīla 
Prabhupādának. Sajnos én inkább a saját érdekeimmel vagyok elfoglalva, 
de kérlek, add a kegyedet hogy a vágyam és az odaadásom fejlődhessen 
lótuszlábaud és Rādhā-Śyāmasundara szolgálata iránt.

Szolgád, 
Rādhā-kānta Dāsa

Rādhā-krpa Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget neked és 
Śrīla Prabhupādának!
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Megint eltelt egy év, annyi minden történt és változott, de ami min-
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irányba indulok! 

Köszönöm, hogy idén már nem mint Bhaktin Réka írhatok neked, 
hanem mint avatott tanítványod, köszönöm, hogy bizalmat kaptam tőled! 

Hátralevő életemben arra fogok törekedni, hogy téged elégedetté tehes-
selek! 

Köszönöm, hogy megtalálhattam azt a szolgálatot, ami igazán közel 
áll a szívemhez, köszönöm, hogy elhoztad nekünk Rādhe-Śyāmát, hogy 
személyesen szolgálhassuk az Úr Krsnát. 

Köszönöm, hogy a te tiszta szíved kegye által itt lehetek Krsna-völgyben, 
Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, Śrīla Prabhupāda a te és a bhakták szolgá-
latában!

Köszönöm, hogy vagy nekünk. 

Szolgád,
Rādhā-krpa Devī Dāsī 

Rādhā-līlā
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Valamint minden dicsőséget neked, és a te vyāsa-pūjādnak!

A napokban hallottam egy imát, amelyben Jayapataka Swami dicsőí-
tette Prabhupādát, amiért olyan kegyes volt, hogy Nyugatra jött prédi-
kálni. Hiszen mi lenne velünk, nyugatiakkal nélküle?

De kicsit továbbgondolva a példát, mi lenne velünk nélküled? Mi lett 
volna, ha te nem hozod el nekünk a Krsna-tudatot? Nem lenne semmi 
célja a létünknek. Itt élnénk, azt hinnénk, hogy minden rendben, és 

317 

Köszönöm , hogy elfogadod mindig a „rózsaszín golyóimat”.
Kérlek, hadd kapaszkodjak továbbra is a te menedéket adó lótuszlábaid 

csónakjába ebben a borzalmas, viharokkal teli anyagi világban, s kérlek 
vezess továbbra is az úton Rādhe-Śyāma gyönyörteli birodalma, s szolgá-
lata felé, mégha sokszor ellenállok és olyan lassan haladok is.

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā-Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!”

Érdemtelen szolgád,
Rādhārānī Devī Dāsī

Rādhā-vallabha Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked, és isteni megjelenési napod-
nak!

Idén egy olyan felajánlást szeretnék tenni neked, amivel talán kicsit 
elégedettebbé tehetlek, mint máskor. Szeretnék írni neked azokról a ter-
vekről, amik most a leginkább foglalkoztatnak engem. Remélem nem 
bánod, ha erről írok. Ezeket mind a te Isteni lótuszlábaid elé szeretném 
ajánlani. Képességem persze semmihez sincsen, de ha kegyesen rám veted 
pillantásod, és áldásaidban részesítesz, akkor ez a vak ostoba is képes lesz 
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szervezve, készek vagyunk-e az utazásra. én nagyon izgultam, s mondtam, 
hogy félek, Rādhā-Śyāma hogy fog tudni megfelelni az ottani elvárások-
nak. Te megnyugtattál, hogy minden rendben lesz, ne agódjak. Ő jó fiú, s 
szorgalmas. Köszönöm Guru Mahārāja, ezt a megelőlegezett bizalmadat 
benne, amit nem érdemeltünk meg. Köszönöm, hogy te így láttad őt, 
adtad a kegyedet neki és most ő próbál is ennek megfelelni. Mint szülő-
nek csodálatos és egyben hihetetlennek tűnik látnom, hogy a kegyedből, 
a szent dhāmában a megfelelő sādhana és jó társulás hatására milyen 
nagy változáson megy most ő keresztül. Egyre jobban tudja értékelni 
a Krsna-tudatot, a szolgálatot és a bhakták társaságát. S úgy gondolom 
ezek a legértékesebb dolgok, melyeket mint szülő át szeretnék neki adni. 
Kérlek, továbbra is bátorítsd őt szeretetteljes figyelmeddel.

Szeretném még egyszer megköszönni, hogy kijuthattunk Śrī 
Māyāpur Dhāmába. Hogy ott én is átértékelhettem újra a saját lelki 
életemet, újabb elhatározásokat tehettem a sadhanám javitására. 
A Śuddha-bhakti-cintāmanidat olvasva rájöttem, hogy én még nagyon 
távol vagyok az igazi lelki élet gyakorlásától, s szeretnék közelebb kerülni 
ahhoz, hogy tiszta odaadó szolgálatot végezhessek Śrīla Prabhupāda és 
a te könyveid és tanításaid alapján.

Köszönöm, hogy a szent dhāmában többet hallhattam az Úr Caitanya 
kedvteléseiről, Parikramákon vehettem részt, s szolgálatot végezhettem 
Śrī Pañca-tattvának és Rādhā-Mādhavának.

Bár én egy nagyon alkalmatlan személy vagyok hogy elfogadjam a te 
végtelen kegyedet s hogy részt vehessek a te terveidben és missziódban 
itt Magyarországon, mégis kérlek engedd meg, hogy valahogy én is egy 
parányi eszköz lehessek a te dicsőséges sankirtan hadseregedben!

Sok évvel ezelőtt, mikor könyvosztó bhakta voltam, s te szeretted volna, 
hogy 100 nagykönyvet osszunk naponta. Jöttem be este szomorúan, hogy 
nem sikerült. Te akkor azt mondtad nekem, hogy: „Lehet, hogy Krsna azt 
akarja, hogy te egy kismajom maradjál! Nem mindenkiből lesz Hanumān.”

Kérlek, add a kegyedet, hogy hadd maradjak továbbra is egy kisma-
jom a te dicsőséges hadseregedben! S hadd váljak a szolgájukká azoknak 
a bhaktáknak, akik téged, Śrīla Prabhupádot és az Úr Caitanyát olyan 
szépen tudják szolgálni!

Köszönöm, hogy elfogadod a parányi szolgálatot, amit tudok adni.
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észre sem vennénk nyomorult helyzetünket. Ha elgondolkozom rajta, 
miért jöttél pont ide, egyetlen lehetséges megoldás jut eszembe: az Úr 
és az Ő bhaktái a legelesettebbekhez a legkegyesebbek. Hiszen milyen 
is ez a hely? Gyakorlatilag egy kicsi, jelentéktelen, tudatlan, Isten háta 
mögötti ország. Ám a te kegyedből most nemcsak hogy nem Isten háta 
mögötti, hanem maga Isten is eljött, hogy itt éljen. Miattad jött el hozzánk 
Rādhā-Śyāmasundara, Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga, Govardhana-lāla, 
Gaura Natarāja, Laksmī-Nrsim˙hadeva és Sudarśandeva. Így mindan-
nyian lehetőséget kaptunk a Krsna-tudat gyakorlására. Értelmet adtál 
valamennyiünk életének, és nem hagytad, hogy ezt a ritka emberi születést 
elpazaroljuk. Szeretném megköszönni ezt neked! A folyamat, ami által 
kiszabadulhatunk māyā karmai közül, és visszatérhetünk Krsnához, nagy 
kincs. Szeretném az áldásodat kérni, hogy mindig kellőképpen tudjam 
értékelni és komolyan venni ezt a kincset!

Szolgád, 
Rādhā-līlā

Rādhā-priya Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked! 

Śrī Śrī Rādhā-Śyāma Sundara ki jaya!
Śrī Śrī Dāyala-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga ki jaya!
Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara ki jaya!
Dicsőséges megjelenési napod alkalmából ismét szeretném kifejezni 

hálámat, és csodálatomat.
Hálás vagyok az inspirációért, az útmutatásért amit kaphatok tőled. 

Kaptam valakit, akit a lelki apámnak tekinthetek, akinek a véleményében 
megbízhatok.
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mind a te Śrīla Prabhupāda iránti szereteted és elkötelezettséged gyöngy-
szemei.
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Thank You.
All glories to You. All glories to Śrīla Prabhupāda.

Your insignificant servant
Rādhārādhya Dāsa

Rādhārānī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget a te csodálatos Vyāsa-pūjā napodnak!

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, aki a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta tudatlanságtól elvakult szememet.”

30 év telt el azóta , hogy én olyan szerencsés voltam, hogy találkozhat-
tam veled először ’89 tavaszán egy bérelt budai lakásban, a Völgy utcában. 
Akkor jöttél te először vaisnava öltözetben Magyarországra. A bhakták 
nagy izgalommal vártak téged, s gondoltam, hogy egy nagyon különleges 
személy fog érkezni. Mikor beléptél az ajtón, az minden elképzelésemet 
felülmúlta. Sugárzó tisztaságod, mosolyod, szavaid és személyességed 
lenyűgözött. Bár egy ideje akkor már jártam a bhakták társaságába, a veled 
való találkozás és az az egy hét társulás élményének hatására tudtam 
akkor komolyabban venni a Krsna-tudatot a „Krsna-Klub” hangulat után, 
feladni addigi életemet. Már akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy 
te vagy az a személy, aki úgy is él, mint amit mond, s minden szavad igaz, 
s nektár a fülemnek.

Azóta sok idő eltelt, s a te személyed és nagyságod iránti tiszteletem, 
rajongásom és ragaszkodásom persze csak nőtt. Amit kaphattam és kap-
hattunk tőled, a csodák, melyek itt Magyarországon megnyilvánultak, 
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Rādhā-Śyāma
Hare Krsna! Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget neked!

Köszönetet szeretnék mondani, azért a sok mindenért, amit tettél 
értem.

A te kegyedből jöhettem ki ide Māyāpurba a gurukulába. Tudom, hogy 
számomra ez a lehető legjobb hely, hogy tanulhassak és fejlődhessek. Te 
voltál az aki nekem ezt elrendezte. Nem is tudom hogyan tudnám ezt 
neked meghálálni. Köszönöm, hogy ennyit segítettél és foglalkozol velem, 
érdeklődsz felőlem! Nem érdemlem meg ezeket.

Köszönök szépen mindent Guru Mahārāja!
Boldog vyāsa-pūjā napot kívánok!
Hare Krsna!

A te örök szolgád, 
Rādhā-Śyāma

Rādhā-nāma Devī Dāsī
om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta a szememet. Tiszteletteljes hódolatomat aján-
lom neki.

Kedves Guru Mahārāja! Egy tanácsadó program keretében az elkö-
telezettségről beszéltünk. Halottunk arról, hogy az elkötelezettség egy 
ígéret egy jövőbeli cselekmény megtételére vagy esemény elérésére. Egy 
olyanfajta hozzáállás egy személy vagy közösség részéről, mely során egy 
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cél érdekében tevékenykednek. Kitartással, hosszú távú állhatatossággal 
átitatott tevékenység jellemez egy cél eléréséért. 

Amikor ezt hallottam azonnal te és Śrīla Prabhupāda jutott eszembe 
és a Krsna-tudatos mozgalom.

Caitanya Mahāprabhu vágyát követi az egész tanítványi láncolat. Tanít-
ványai kezdték elterjeszteni a Krsna-tudatot. Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
Thākurának sok sok tanítványa volt, s a vágya a könyvosztás volt. Ezt 
Śrīla Prabhupāda valósította meg az itteni léte során. Śrīla Prabhupāda 
farmközösségeket szeretett volna, amelyek példát mutatnak az anyagba 
süppedt élőlényeknek, hogy a természettel összhangban Isten tudatosan 
is lehet élni itt a Kali-yugában. Osztani kell a könyveket, hogy az élőlények 
mielőbb tudáshoz jussanak, s tudjanak megtisztulni. Ti a tanítványai az 
általa lefektetett elveket követve próbáljátok elkötelezetten a missziót 
továbbvinni. Könyveiddel melyeket írsz a lelki világbeli életet mutatod 
be, lehetőséget adsz arra, hogy megismerjük egy másik világ hangulatát 
az ottani élőlények müködését, szolgáló hangulatukat, s Rādhā és Krsna 
kedvteléseit. A következő nemzedék feladat a varnāśrama rendszer felál-
lítása müködtetése lesz melynek az alapjait most állítod fel.

Bhaktividyā Pūrna Swami egyik leckéjén mondta, hogy a nagy dolgok 
mindig kicsiként indulnak el, s apránként gyarapodnak egyre nagyobbá 
és nagyobbá.

Az anyagi világban kevés olyan dolog van ami megérdemli, hogy elkö-
telezetté váljunk a megvalósításában. 

Végtelen hálát érzek, hogy a számunkra, s számomra egy egészséges 
életcélt mutattál, elérni az Isten iránti szeretet szintjét. Elkötelezettséged 
a lelki tanítómestered vágyának végrehajtására engem is inspirált arra, 
hogy elkötelezetté váljak Caitanya Mahāprabhu , a tanítványi láncolat, 
a te missziód sikerre vitelében.

Csodálatosak a vaisnavák hiszen létük értelme Krsna elégedettsége. S 
a legszebb amit tesztek, hogy önzetlenül, félelem nélkül, másokat inspi-
rálva, segítve hajtjátok végre az Istenszeretet terjesztésének misszióját. 

Továbbra is kérjük az áldásaidat, hogy ránk is ragadjon e misszió iránti 
elkötelezettségből, hiszen sok – sok feladat van még itt a Kali-yugában! 
Ezt a missziót folytatni kell a tanítványi láncolat, s a te vágyad szerint. 
Nincs annál csodálatosabb ebben a világban, mint adni a Krsna-tudatot 
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másoknak, s segíteni az élőlényeket kivezetni a tudatlanság sötétségéből.
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának aki jó szolgaként folytatta 

a missziót!
S minden dicsőséget a tanítványainak, neked Guru Mahārāja, aki fárad-

hatatlanul elkötelezetten végzed e csodálatos transzcendentális küldetést.

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

Óh lelki tanítómester, isteni bölcsesség adója, bűnösök jótevője! Egyedül 
te vagy a kegy óceánja, mert másokkal is megosztod saját boldogságodat. 
Noha Vrndāvanában laksz, alászálltál a hozzám hasonló bűnös lelkek 
érdekében, hogy Rādhā Krsna iránti magasztos szeretetről prédikálj nekik. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!

Szolgád, 
Rādhā-nāma Devī Dāsī

Rādhārādhya Dāsa
Dear Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
The real compassion for me is when a pure devotee choose to stay in 

the material world to help others in their way back to Krsna. They choose 
to stay, even They have the right to step into the pastimes.

They stay for us, deal with our problems and ridiculous attachements. 
Ready to sacrify Their own meditation and absorption for our p itiful life.

I think this is something what a disciple can not pay back to his spritual 
master. I just want to thank You doing this and I try to take responsibility 
for carry on Śrīla Prabhupāda’s mission in my tiny way.
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hatatlanul elkötelezetten végzed e csodálatos transzcendentális küldetést.

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

Óh lelki tanítómester, isteni bölcsesség adója, bűnösök jótevője! Egyedül 
te vagy a kegy óceánja, mert másokkal is megosztod saját boldogságodat. 
Noha Vrndāvanában laksz, alászálltál a hozzám hasonló bűnös lelkek 
érdekében, hogy Rādhā Krsna iránti magasztos szeretetről prédikálj nekik. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!

Szolgád, 
Rādhā-nāma Devī Dāsī

Rādhārādhya Dāsa
Dear Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
The real compassion for me is when a pure devotee choose to stay in 

the material world to help others in their way back to Krsna. They choose 
to stay, even They have the right to step into the pastimes.

They stay for us, deal with our problems and ridiculous attachements. 
Ready to sacrify Their own meditation and absorption for our p itiful life.

I think this is something what a disciple can not pay back to his spritual 
master. I just want to thank You doing this and I try to take responsibility 
for carry on Śrīla Prabhupāda’s mission in my tiny way.
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Köszönhetem neked ezt a sok csodálatos baktát, akik körül vesznek, 
segítenek, és kegyesen elfogadnak némi szolgálatot, hogy én is fejlőd-
hessek egy kicsit.

Köszönöm, hogy a kegyedből szolgálhatom a Gaura-Nitāit a szombati 
harināmákon. Mindig óriási transzcendentális élvezettel ajándékoznak 
meg bennünket, mosolyáradat, és a HARE KRSNÁ-ra táncoló tömeg.

Példádat követő tanítványaid eredményeit látva – 1% prédikálás, könyv-
osztás, a csodás murtiimádat, a Govinda-klub bámulatos teljesítményei 
annyira lelkesítőek, hogy mindenkit magával ragadnak.

A szentírások, amiket kegyedből olvashatok, a fantasztikus leckék, 
bhajanák felmérhetetlen segítséget nyújtanak felszínen maradni az anyagi 
élet viharos óceánján. Hátha nekem is sikerül valahogy átevickélni rajta.

Talán a legfelemelőbb a vlogos prédikálásod óriási sikerét látni, és 
tapasztalni, hogy a lelki tanítómester tényleg nem ismer lehetetlent, és 
olyan teljesítményekre képes, amit materiális elmével semmiképpen sem 
feltételeztem volna. (Ezért persze bocsánatodért esedezem.)

Amikor a Śrīmad-Bhāgavatam 7. ének 15. fejezet bevezetőjében azt 
olvastam, hogy „Akinek nincs hite a lelki tanítómesterben, aki azonos 
Śrī Krsnával az semmit sem nyer a sásztra olvasásával.”, arra gondoltam, 
hogy ne lehetne hitem egy ilyen lelki tanítómesterben amilyen nekem van. 

Tehát mindenképpen érdemes olvasnom a śāstrát, van remény!
Kegyedből ajánlhatok egy kis szolgálatot, ami értelmet ad az életemnek, 

nagy hálával tartozom ezért.
Ha némi eredménnyel szolgálom Śrīla Prabhupāda csodálatos transz-

cendentális misszióját, segítve hogy mindenki megkapja a szent nevet, 
akkor értelmet nyer az életem, és téged is elégedetté tehetlek egy kicsit. 

Nagyon igyekszem.
Hare Krsna! 

Teljesen érdemtelen és nem eléggé alázatos szolgád: 
Rādhā-priya Devī Dāsī
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mind a te Śrīla Prabhupāda iránti szereteted és elkötelezettséged gyöngy-
szemei.

Guru Mahārāja! Én nagyon parányi, tudatlan és ostoba vagyok ahhoz, 
hogy hozzád méltóan, megfelelő, szép szavakkal tudjalak dicsőiteni téged, 
de kérlek engedd meg, hogy megköszönjem mindazt a sok erőfeszítésedet, 
kemény, fáradságos munkádat, tanításaidat és szeretedet, amit kaphat-
tunk tőled.

Śrīla Prabhupāda azt írta: „A Krsnáról szóló tudás olyan nagy ajándék, 
hogy lehetetlen meghálálni a jótevőnek…

Egy bohóc tettei csak nevetést váltanak ki az emberből. Aki megpró-
bálja visszafizetni az adósságát a lelki tanítómesterének, vagy annak, aki 
Krsna transzcendentális üzenetét tanítja neki, az éppúgy nevetségessé 
válik, mint egy bohóc, mert ezt az adósságot lehetetlen visszafizetni. Aki 
eredeti Krsna-tudatára ébreszti az emberiséget, az minden ember legjobb 
barátja és jótevője.” (SB.3.24.13 magyarázat)

Bár tudom, hogy soha sem fogom tudni visszafizetni neked az adós-
ságomat, s megfelelően kifejezni a hálámat azért amit értem és értünk 
tettél és teszel folyamatosan. A csodálatos leckéidet, útmutatásaidat, sze-
retetteljes személyes törődésedet a bhakták felé. A csodálatos könyveidet, 
melyeket olvasva Śrīla Prabhupāda tanításaihoz is közelebb kerülhetünk, 
s hozzád is. Melyekben megnyilvánítod számunkra is és az elkövetkező 
nemzedékeknek is Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara örök lakhelyét és kedv-
teléseit. Csak megköszönni tudom mindezt neked.

Köszönöm, hogy ennyi energiát fektetsz a gyermekekbe. Egyszer 
mondtad, hogy a sannyāsa-fogadalmadat áldozod ezekért a gyerekekért. 
Az oktatásukat, nevelésüket személyesen felügyeled, tanítod, képzed őket, 
gondoskodsz róluk. Mert olyan fontos neked, hogy amit felépítettél, az 
hogyan lesz megőrizve és átadva a következő generációnak is. hogyan 
fogják tudni ők is megérteni, gyakorolni és tovább vinni Śrīla Prabhu-
pāda tanításait.

Köszönöm, hogy nekünk is megadva a bizalmat, lehetővé tetted 
Rādhā-Śyāmnak, hogy kijuthasson a māyāpuri gurukulába tanulni, 
a vaisnava-kultúra alapjait elsajátítani, hogy így komolyabb bhaktává 
válhasson.

Az indulásunk előtti nap felhívtál, hogy érdeklődj, minden meg van-e 
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Thank You.
All glories to You. All glories to Śrīla Prabhupāda.

Your insignificant servant
Rādhārādhya Dāsa

Rādhārānī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget a te csodálatos Vyāsa-pūjā napodnak!

om˙ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, aki a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta tudatlanságtól elvakult szememet.”

30 év telt el azóta , hogy én olyan szerencsés voltam, hogy találkozhat-
tam veled először ’89 tavaszán egy bérelt budai lakásban, a Völgy utcában. 
Akkor jöttél te először vaisnava öltözetben Magyarországra. A bhakták 
nagy izgalommal vártak téged, s gondoltam, hogy egy nagyon különleges 
személy fog érkezni. Mikor beléptél az ajtón, az minden elképzelésemet 
felülmúlta. Sugárzó tisztaságod, mosolyod, szavaid és személyességed 
lenyűgözött. Bár egy ideje akkor már jártam a bhakták társaságába, a veled 
való találkozás és az az egy hét társulás élményének hatására tudtam 
akkor komolyabban venni a Krsna-tudatot a „Krsna-Klub” hangulat után, 
feladni addigi életemet. Már akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy 
te vagy az a személy, aki úgy is él, mint amit mond, s minden szavad igaz, 
s nektár a fülemnek.

Azóta sok idő eltelt, s a te személyed és nagyságod iránti tiszteletem, 
rajongásom és ragaszkodásom persze csak nőtt. Amit kaphattam és kap-
hattunk tőled, a csodák, melyek itt Magyarországon megnyilvánultak, 

311 

Rādhā-Śyāma
Hare Krsna! Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget neked!

Köszönetet szeretnék mondani, azért a sok mindenért, amit tettél 
értem.

A te kegyedből jöhettem ki ide Māyāpurba a gurukulába. Tudom, hogy 
számomra ez a lehető legjobb hely, hogy tanulhassak és fejlődhessek. Te 
voltál az aki nekem ezt elrendezte. Nem is tudom hogyan tudnám ezt 
neked meghálálni. Köszönöm, hogy ennyit segítettél és foglalkozol velem, 
érdeklődsz felőlem! Nem érdemlem meg ezeket.

Köszönök szépen mindent Guru Mahārāja!
Boldog vyāsa-pūjā napot kívánok!
Hare Krsna!

A te örök szolgád, 
Rādhā-Śyāma

Rādhā-nāma Devī Dāsī
om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta a szememet. Tiszteletteljes hódolatomat aján-
lom neki.

Kedves Guru Mahārāja! Egy tanácsadó program keretében az elkö-
telezettségről beszéltünk. Halottunk arról, hogy az elkötelezettség egy 
ígéret egy jövőbeli cselekmény megtételére vagy esemény elérésére. Egy 
olyanfajta hozzáállás egy személy vagy közösség részéről, mely során egy 
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Köszönhetem neked ezt a sok csodálatos baktát, akik körül vesznek, 
segítenek, és kegyesen elfogadnak némi szolgálatot, hogy én is fejlőd-
hessek egy kicsit.

Köszönöm, hogy a kegyedből szolgálhatom a Gaura-Nitāit a szombati 
harināmákon. Mindig óriási transzcendentális élvezettel ajándékoznak 
meg bennünket, mosolyáradat, és a HARE KRSNÁ-ra táncoló tömeg.

Példádat követő tanítványaid eredményeit látva – 1% prédikálás, könyv-
osztás, a csodás murtiimádat, a Govinda-klub bámulatos teljesítményei 
annyira lelkesítőek, hogy mindenkit magával ragadnak.

A szentírások, amiket kegyedből olvashatok, a fantasztikus leckék, 
bhajanák felmérhetetlen segítséget nyújtanak felszínen maradni az anyagi 
élet viharos óceánján. Hátha nekem is sikerül valahogy átevickélni rajta.

Talán a legfelemelőbb a vlogos prédikálásod óriási sikerét látni, és 
tapasztalni, hogy a lelki tanítómester tényleg nem ismer lehetetlent, és 
olyan teljesítményekre képes, amit materiális elmével semmiképpen sem 
feltételeztem volna. (Ezért persze bocsánatodért esedezem.)

Amikor a Śrīmad-Bhāgavatam 7. ének 15. fejezet bevezetőjében azt 
olvastam, hogy „Akinek nincs hite a lelki tanítómesterben, aki azonos 
Śrī Krsnával az semmit sem nyer a sásztra olvasásával.”, arra gondoltam, 
hogy ne lehetne hitem egy ilyen lelki tanítómesterben amilyen nekem van. 

Tehát mindenképpen érdemes olvasnom a śāstrát, van remény!
Kegyedből ajánlhatok egy kis szolgálatot, ami értelmet ad az életemnek, 

nagy hálával tartozom ezért.
Ha némi eredménnyel szolgálom Śrīla Prabhupāda csodálatos transz-

cendentális misszióját, segítve hogy mindenki megkapja a szent nevet, 
akkor értelmet nyer az életem, és téged is elégedetté tehetlek egy kicsit. 

Nagyon igyekszem.
Hare Krsna! 

Teljesen érdemtelen és nem eléggé alázatos szolgád: 
Rādhā-priya Devī Dāsī
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mind a te Śrīla Prabhupāda iránti szereteted és elkötelezettséged gyöngy-
szemei.

Guru Mahārāja! Én nagyon parányi, tudatlan és ostoba vagyok ahhoz, 
hogy hozzád méltóan, megfelelő, szép szavakkal tudjalak dicsőiteni téged, 
de kérlek engedd meg, hogy megköszönjem mindazt a sok erőfeszítésedet, 
kemény, fáradságos munkádat, tanításaidat és szeretedet, amit kaphat-
tunk tőled.

Śrīla Prabhupāda azt írta: „A Krsnáról szóló tudás olyan nagy ajándék, 
hogy lehetetlen meghálálni a jótevőnek…

Egy bohóc tettei csak nevetést váltanak ki az emberből. Aki megpró-
bálja visszafizetni az adósságát a lelki tanítómesterének, vagy annak, aki 
Krsna transzcendentális üzenetét tanítja neki, az éppúgy nevetségessé 
válik, mint egy bohóc, mert ezt az adósságot lehetetlen visszafizetni. Aki 
eredeti Krsna-tudatára ébreszti az emberiséget, az minden ember legjobb 
barátja és jótevője.” (SB.3.24.13 magyarázat)

Bár tudom, hogy soha sem fogom tudni visszafizetni neked az adós-
ságomat, s megfelelően kifejezni a hálámat azért amit értem és értünk 
tettél és teszel folyamatosan. A csodálatos leckéidet, útmutatásaidat, sze-
retetteljes személyes törődésedet a bhakták felé. A csodálatos könyveidet, 
melyeket olvasva Śrīla Prabhupāda tanításaihoz is közelebb kerülhetünk, 
s hozzád is. Melyekben megnyilvánítod számunkra is és az elkövetkező 
nemzedékeknek is Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara örök lakhelyét és kedv-
teléseit. Csak megköszönni tudom mindezt neked.

Köszönöm, hogy ennyi energiát fektetsz a gyermekekbe. Egyszer 
mondtad, hogy a sannyāsa-fogadalmadat áldozod ezekért a gyerekekért. 
Az oktatásukat, nevelésüket személyesen felügyeled, tanítod, képzed őket, 
gondoskodsz róluk. Mert olyan fontos neked, hogy amit felépítettél, az 
hogyan lesz megőrizve és átadva a következő generációnak is. hogyan 
fogják tudni ők is megérteni, gyakorolni és tovább vinni Śrīla Prabhu-
pāda tanításait.

Köszönöm, hogy nekünk is megadva a bizalmat, lehetővé tetted 
Rādhā-Śyāmnak, hogy kijuthasson a māyāpuri gurukulába tanulni, 
a vaisnava-kultúra alapjait elsajátítani, hogy így komolyabb bhaktává 
válhasson.

Az indulásunk előtti nap felhívtál, hogy érdeklődj, minden meg van-e 
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Megint eltelt egy év, annyi minden történt és változott, de ami min-
dig állandó, az te vagy! Te vagy, aki a mindent tudja jelenteni a bhakták 
életében. Nagyon köszönöm, hogy vagy nekünk! 

Köszönöm, hogy te vagy, aki még akkor is a jó útra terel, amikor rossz 
irányba indulok! 

Köszönöm, hogy idén már nem mint Bhaktin Réka írhatok neked, 
hanem mint avatott tanítványod, köszönöm, hogy bizalmat kaptam tőled! 

Hátralevő életemben arra fogok törekedni, hogy téged elégedetté tehes-
selek! 

Köszönöm, hogy megtalálhattam azt a szolgálatot, ami igazán közel 
áll a szívemhez, köszönöm, hogy elhoztad nekünk Rādhe-Śyāmát, hogy 
személyesen szolgálhassuk az Úr Krsnát. 

Köszönöm, hogy a te tiszta szíved kegye által itt lehetek Krsna-völgyben, 
Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, Śrīla Prabhupāda a te és a bhakták szolgá-
latában!

Köszönöm, hogy vagy nekünk. 

Szolgád,
Rādhā-krpa Devī Dāsī 

Rādhā-līlā
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Valamint minden dicsőséget neked, és a te vyāsa-pūjādnak!

A napokban hallottam egy imát, amelyben Jayapataka Swami dicsőí-
tette Prabhupādát, amiért olyan kegyes volt, hogy Nyugatra jött prédi-
kálni. Hiszen mi lenne velünk, nyugatiakkal nélküle?

De kicsit továbbgondolva a példát, mi lenne velünk nélküled? Mi lett 
volna, ha te nem hozod el nekünk a Krsna-tudatot? Nem lenne semmi 
célja a létünknek. Itt élnénk, azt hinnénk, hogy minden rendben, és 
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Köszönöm , hogy elfogadod mindig a „rózsaszín golyóimat”.
Kérlek, hadd kapaszkodjak továbbra is a te menedéket adó lótuszlábaid 

csónakjába ebben a borzalmas, viharokkal teli anyagi világban, s kérlek 
vezess továbbra is az úton Rādhe-Śyāma gyönyörteli birodalma, s szolgá-
lata felé, mégha sokszor ellenállok és olyan lassan haladok is.

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā-Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!”

Érdemtelen szolgád,
Rādhārānī Devī Dāsī

Rādhā-vallabha Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked, és isteni megjelenési napod-
nak!

Idén egy olyan felajánlást szeretnék tenni neked, amivel talán kicsit 
elégedettebbé tehetlek, mint máskor. Szeretnék írni neked azokról a ter-
vekről, amik most a leginkább foglalkoztatnak engem. Remélem nem 
bánod, ha erről írok. Ezeket mind a te Isteni lótuszlábaid elé szeretném 
ajánlani. Képességem persze semmihez sincsen, de ha kegyesen rám veted 
pillantásod, és áldásaidban részesítesz, akkor ez a vak ostoba is képes lesz 
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szervezve, készek vagyunk-e az utazásra. én nagyon izgultam, s mondtam, 
hogy félek, Rādhā-Śyāma hogy fog tudni megfelelni az ottani elvárások-
nak. Te megnyugtattál, hogy minden rendben lesz, ne agódjak. Ő jó fiú, s 
szorgalmas. Köszönöm Guru Mahārāja, ezt a megelőlegezett bizalmadat 
benne, amit nem érdemeltünk meg. Köszönöm, hogy te így láttad őt, 
adtad a kegyedet neki és most ő próbál is ennek megfelelni. Mint szülő-
nek csodálatos és egyben hihetetlennek tűnik látnom, hogy a kegyedből, 
a szent dhāmában a megfelelő sādhana és jó társulás hatására milyen 
nagy változáson megy most ő keresztül. Egyre jobban tudja értékelni 
a Krsna-tudatot, a szolgálatot és a bhakták társaságát. S úgy gondolom 
ezek a legértékesebb dolgok, melyeket mint szülő át szeretnék neki adni. 
Kérlek, továbbra is bátorítsd őt szeretetteljes figyelmeddel.

Szeretném még egyszer megköszönni, hogy kijuthattunk Śrī 
Māyāpur Dhāmába. Hogy ott én is átértékelhettem újra a saját lelki 
életemet, újabb elhatározásokat tehettem a sadhanám javitására. 
A Śuddha-bhakti-cintāmanidat olvasva rájöttem, hogy én még nagyon 
távol vagyok az igazi lelki élet gyakorlásától, s szeretnék közelebb kerülni 
ahhoz, hogy tiszta odaadó szolgálatot végezhessek Śrīla Prabhupāda és 
a te könyveid és tanításaid alapján.

Köszönöm, hogy a szent dhāmában többet hallhattam az Úr Caitanya 
kedvteléseiről, Parikramákon vehettem részt, s szolgálatot végezhettem 
Śrī Pañca-tattvának és Rādhā-Mādhavának.

Bár én egy nagyon alkalmatlan személy vagyok hogy elfogadjam a te 
végtelen kegyedet s hogy részt vehessek a te terveidben és missziódban 
itt Magyarországon, mégis kérlek engedd meg, hogy valahogy én is egy 
parányi eszköz lehessek a te dicsőséges sankirtan hadseregedben!

Sok évvel ezelőtt, mikor könyvosztó bhakta voltam, s te szeretted volna, 
hogy 100 nagykönyvet osszunk naponta. Jöttem be este szomorúan, hogy 
nem sikerült. Te akkor azt mondtad nekem, hogy: „Lehet, hogy Krsna azt 
akarja, hogy te egy kismajom maradjál! Nem mindenkiből lesz Hanumān.”

Kérlek, add a kegyedet, hogy hadd maradjak továbbra is egy kisma-
jom a te dicsőséges hadseregedben! S hadd váljak a szolgájukká azoknak 
a bhaktáknak, akik téged, Śrīla Prabhupádot és az Úr Caitanyát olyan 
szépen tudják szolgálni!

Köszönöm, hogy elfogadod a parányi szolgálatot, amit tudok adni.
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észre sem vennénk nyomorult helyzetünket. Ha elgondolkozom rajta, 
miért jöttél pont ide, egyetlen lehetséges megoldás jut eszembe: az Úr 
és az Ő bhaktái a legelesettebbekhez a legkegyesebbek. Hiszen milyen 
is ez a hely? Gyakorlatilag egy kicsi, jelentéktelen, tudatlan, Isten háta 
mögötti ország. Ám a te kegyedből most nemcsak hogy nem Isten háta 
mögötti, hanem maga Isten is eljött, hogy itt éljen. Miattad jött el hozzánk 
Rādhā-Śyāmasundara, Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga, Govardhana-lāla, 
Gaura Natarāja, Laksmī-Nrsim˙hadeva és Sudarśandeva. Így mindan-
nyian lehetőséget kaptunk a Krsna-tudat gyakorlására. Értelmet adtál 
valamennyiünk életének, és nem hagytad, hogy ezt a ritka emberi születést 
elpazaroljuk. Szeretném megköszönni ezt neked! A folyamat, ami által 
kiszabadulhatunk māyā karmai közül, és visszatérhetünk Krsnához, nagy 
kincs. Szeretném az áldásodat kérni, hogy mindig kellőképpen tudjam 
értékelni és komolyan venni ezt a kincset!

Szolgád, 
Rādhā-līlā

Rādhā-priya Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked! 

Śrī Śrī Rādhā-Śyāma Sundara ki jaya!
Śrī Śrī Dāyala-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga ki jaya!
Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara ki jaya!
Dicsőséges megjelenési napod alkalmából ismét szeretném kifejezni 

hálámat, és csodálatomat.
Hálás vagyok az inspirációért, az útmutatásért amit kaphatok tőled. 

Kaptam valakit, akit a lelki apámnak tekinthetek, akinek a véleményében 
megbízhatok.
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Megint eltelt egy év, annyi minden történt és változott, de ami min-
dig állandó, az te vagy! Te vagy, aki a mindent tudja jelenteni a bhakták 
életében. Nagyon köszönöm, hogy vagy nekünk! 

Köszönöm, hogy te vagy, aki még akkor is a jó útra terel, amikor rossz 
irányba indulok! 

Köszönöm, hogy idén már nem mint Bhaktin Réka írhatok neked, 
hanem mint avatott tanítványod, köszönöm, hogy bizalmat kaptam tőled! 

Hátralevő életemben arra fogok törekedni, hogy téged elégedetté tehes-
selek! 

Köszönöm, hogy megtalálhattam azt a szolgálatot, ami igazán közel 
áll a szívemhez, köszönöm, hogy elhoztad nekünk Rādhe-Śyāmát, hogy 
személyesen szolgálhassuk az Úr Krsnát. 

Köszönöm, hogy a te tiszta szíved kegye által itt lehetek Krsna-völgyben, 
Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, Śrīla Prabhupāda a te és a bhakták szolgá-
latában!

Köszönöm, hogy vagy nekünk. 

Szolgád,
Rādhā-krpa Devī Dāsī 

Rādhā-līlā
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Valamint minden dicsőséget neked, és a te vyāsa-pūjādnak!

A napokban hallottam egy imát, amelyben Jayapataka Swami dicsőí-
tette Prabhupādát, amiért olyan kegyes volt, hogy Nyugatra jött prédi-
kálni. Hiszen mi lenne velünk, nyugatiakkal nélküle?

De kicsit továbbgondolva a példát, mi lenne velünk nélküled? Mi lett 
volna, ha te nem hozod el nekünk a Krsna-tudatot? Nem lenne semmi 
célja a létünknek. Itt élnénk, azt hinnénk, hogy minden rendben, és 
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Köszönöm , hogy elfogadod mindig a „rózsaszín golyóimat”.
Kérlek, hadd kapaszkodjak továbbra is a te menedéket adó lótuszlábaid 

csónakjába ebben a borzalmas, viharokkal teli anyagi világban, s kérlek 
vezess továbbra is az úton Rādhe-Śyāma gyönyörteli birodalma, s szolgá-
lata felé, mégha sokszor ellenállok és olyan lassan haladok is.

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā-Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!”

Érdemtelen szolgád,
Rādhārānī Devī Dāsī

Rādhā-vallabha Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd legalázatosabb hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked, és isteni megjelenési napod-
nak!

Idén egy olyan felajánlást szeretnék tenni neked, amivel talán kicsit 
elégedettebbé tehetlek, mint máskor. Szeretnék írni neked azokról a ter-
vekről, amik most a leginkább foglalkoztatnak engem. Remélem nem 
bánod, ha erről írok. Ezeket mind a te Isteni lótuszlábaid elé szeretném 
ajánlani. Képességem persze semmihez sincsen, de ha kegyesen rám veted 
pillantásod, és áldásaidban részesítesz, akkor ez a vak ostoba is képes lesz 
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szervezve, készek vagyunk-e az utazásra. én nagyon izgultam, s mondtam, 
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adtad a kegyedet neki és most ő próbál is ennek megfelelni. Mint szülő-
nek csodálatos és egyben hihetetlennek tűnik látnom, hogy a kegyedből, 
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kedvteléseiről, Parikramákon vehettem részt, s szolgálatot végezhettem 
Śrī Pañca-tattvának és Rādhā-Mādhavának.

Bár én egy nagyon alkalmatlan személy vagyok hogy elfogadjam a te 
végtelen kegyedet s hogy részt vehessek a te terveidben és missziódban 
itt Magyarországon, mégis kérlek engedd meg, hogy valahogy én is egy 
parányi eszköz lehessek a te dicsőséges sankirtan hadseregedben!

Sok évvel ezelőtt, mikor könyvosztó bhakta voltam, s te szeretted volna, 
hogy 100 nagykönyvet osszunk naponta. Jöttem be este szomorúan, hogy 
nem sikerült. Te akkor azt mondtad nekem, hogy: „Lehet, hogy Krsna azt 
akarja, hogy te egy kismajom maradjál! Nem mindenkiből lesz Hanumān.”

Kérlek, add a kegyedet, hogy hadd maradjak továbbra is egy kisma-
jom a te dicsőséges hadseregedben! S hadd váljak a szolgájukká azoknak 
a bhaktáknak, akik téged, Śrīla Prabhupádot és az Úr Caitanyát olyan 
szépen tudják szolgálni!

Köszönöm, hogy elfogadod a parányi szolgálatot, amit tudok adni.
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Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked! 
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Śrī Śrī Dāyala-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga ki jaya!
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Hálás vagyok az inspirációért, az útmutatásért amit kaphatok tőled. 

Kaptam valakit, akit a lelki apámnak tekinthetek, akinek a véleményében 
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Rādhā Krsna Dāsa
Dear Śivarāma Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to You. All glories to 
Śrīla Prabhupāda.

Today is the last day of the GBC meetings in Māyāpur. I had the rare 
opportunity to be with you at these meetings for the last 5 years. I’m 
more than grateful to you for this opportunity to learn from you in these 
circumstances.

Your humility, strictness, discipline, determination, eloquence and 
gentleman-like behaviour amazes everyone and commands respect and 
attention. For me you are the best example of a leader and of a brāhmana. 
The selfl ess service and the way how you protect Śrīla Prabhupāda’s legacy, 
makes me surrender more and more and it strengthens my determina-
tion to help you and to serve Śrīla Prabhupāda’s mission, in whatever 
role I’m in.

I wish to be guided, corrected and led by you and your unparalleled 
example! 

What else would a disciple wish for?

Remaining your enthusiastic servant,
Rādhā Krsna Dāsa

Rādhā-kānta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked meg-
jelenési napod alkalmából!

Ebben az évben két kerek évfordulót is ünneplünk. Az egyik a megjele-
nésed évfordulója a másik pedig az MKTHK alapításának a 30. évfordulója. 
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Rājakumārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja !

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dícsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Az évek repülnek, de a mai napig nagyon mélyen és elevenen él bennem 
a több mint 20 évvel ezelőtti pillanat amikor, először láttalak személyesen. 
Abban a pillanatban az egész életem megváltozott.

San˙kīrtana fesztivál volt a farmon, itt láttalak először. Śyāma-lala prabhu 
ezen a maratonon könyvet osztott Keszthelyen. Előtte egy lakótelepen lak-
tunk egész gyerekkorunban, de nem barátkoztunk sosem, más beállított-
ságúak voltunk. Egy nagyon kedves barátnőm Melinda viszont ismerete, 
így a munkahelyünkön meglátogatott minket. Ekkor hozta Az Odaadás 
nektárja című könyvet. Megvásároltam tőle és egyben meghívott minket 
a farmra a fesztiválra. Nagy izgalommal vártam a fesztivált. Melindával 
és Ānanda-Rādhikāval akkor még Annamária volt, velük vonatoztunk 
le Somogyvárra. Majd itt Caitanya prabhu vett fel bennünket. Nagyon 
kedves volt. Aztán megérkeztünk. Ámultam és bámultam a gyönyörű 
vidéket, a templomot, a sok színes ruhás mātājīkat. Majd a templomszo-
bához értünk, bementünk. Prabhupāda mūrtija elragadott. Éppen kīrtana 
volt, amit, hogy őszinte legyek nem igazán tudtam hova tenni, ezért csak 
behúzódtam Prabhupāda vyāsāsanája mellé. Ekkor kinyílt az oltár, olyan 
gyönyörűt nem láttam addig életemben, viszont a kīrtana fokozódott 
a tánc már elég vad volt, szóval elgondolkodtam egy pillanatra mit is csi-
nálok én itt. Ekkor Ānanda Rādhikā odahajolt és mondta mindjárt vége 
és kezdődik a lecke, amit Mahārāja fog tartani. Na gondoltam azt azért 
megvárom mielőtt elmenekülök. Leborultak a bhakták, én pedig csak 
néztem Rādhe-Śyāmát. Ekkor mondták üljünk le.

Nagy izgalommal vártalak. Beléptél a templomszobába és onnantól 
megszűnt a menekülési kényszerem. Eltűnt a vad és ijesztő tánc halvány 
emléke is. Elkezdtél beszélni. Minden következő szavad csak azt az érzést 
erősítette bennem, hogy arról beszélsz, amik mindig érdekeltek és nem 
kaptam válaszokat rá, bárhol is kérdeztem, javítanék választ kaptam, de 
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megpillantani a csillagokat, ez a nyomorék is képes lesz átszelni a sűrű 
tudatlanság erdejét, és ez a néma tanítványod is képes lesz mondani vala-
mit, ami elégedettséget okozhat neked. 

Idén elkezdek egy vállalkozást, amiben prasádamot szeretnék készí-
teni, és terjeszteni mindenhol Magyarországon, és lehet, hogy idővel az 
egész világon. Itt Somogyvámoson szeretnék egy konyhát létrehozni, 
ami segíthet a faluban élő bhaktáknak munkát kapni, és valamennyire 
egy lehetőséget, hogy egész évben képes legyen fenntartani valamennyi 
családot, hogy itt élhessenek Rādhe-Śyāma közelében. Idővel szeretnék 
Nitya-sevā felajánlást is tenni, ami talán lehet egy jó cél, ha már valaki 
vállalkozásban gondolkodik. Szeretném, ha adnád a kegyedet, hogy sike-
rüljön megvalósítani ezt a tervet, mert így talán én is letehetek valamit 
a Krsna-tudat asztalára. És ahogy egyszer nekem és Jayaśrīnek mondtad, 
„A grhasták feladata az, hogy támogassák a templomot. De ha valamiért 
nem tudják ezt megtenni, akkor csak éljenek szép, példamutató életet.” 

Szeretném, ha ennek a vállalkozásnak lenne egy olyan eredménye is, 
amivel nem csak laksmīt adhatnék az egyháznak, hanem végre több időt is 
szentelhetnék a lelki életnek, többet énekelhetném a Hare Krsnát, többet 
olvashatnék, és többet társulhatnék a vaisnavákkal. Kérlek, add a kegyed, 
hogy ez a törekvés egy példa lehessen azoknak a törekvő bhaktáknak, 
akik szeretnének támogatni téged és azt a csodálatos közösséget, amit 
létrehoztál, és amiben mindenki elérheti Rādhe-Śyāma lótuszlábainak 
Isteni szolgálatát és a végső tökéletességet, az Isten iránti tiszta szeretetet. 

Kérlek, fogadd őszinte, alázatos hódolatomat, hogy evvel a parányi 
törekvéssel elégedetté tehesselek téged! Földig hajolok Előtted, megérin-
tem lótuszlábaidat, és kész vagyok bármit megtenni azért, hogy elégedett 
legyél velem. 

Alázatos szolgád, 
Rādhā-vallabha Dāsa
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Magyarországon a Krsna-tudat a te erőfeszítéseid és vezetésednek köszön-
hetően terjedt el. Szeretném megköszönni neked hogy felvállaltad Śrīla 
Prabhupādának ezt a misszióját hogy elterjeszted Magyarországon 
a Krsna-tudatot. Vezetéseddel az egyház rengeteg nehézségen és kihí-
váson ment keresztül. Ezek mind nagyon sok odaadást, erőfeszítést és 
kitartást igényeltek tőled. Személyes példáddal bemutatod nekünk mit 
jelent az odaadás és a kitartás Śrīla Prabhupāda missziója mellett. Nem 
foglalkozol saját érdekeiddel hanem mindig a Krsna-tudat terjesztésének 
a szempontjait tartod a legfontosabbnak. Személyes példádon keresztül 
tanítod meg nekünk hogyan gyakoroljuk az odaadás elveit a gyakorlatban. 
Ha valamit nem jól csinálunk kijavítasz minket és megmutatod hogy mi 
a helyes út számunkra.

Megtanítottad nekünk hogyan gyakoroljuk a Krsna tudatot hogyan 
prédikáljunk és hogy imádjuk Rādhā-Śyāmasundarát. Az életünk minden 
területén fogod a kezünket és tanítasz minket. Figyelsz és emlékezel min-
den részletre velünk kapcsolatban. Pár éve felhívtál hogy most itt vagyok 
Gyöngyösön és hogy emlékszel rá hogy ott találkoztunk és elfogadtál 
tanítványodnak. Nagyon megleptél hogy emlékeztél erre több mint 20 
év után is és gondoltál rám amikor ott voltál.

Köszönöm hogy itt lehetek és ajánlhatok némi szolgálatot neked és Śrīla 
Prabhupādának. Sajnos én inkább a saját érdekeimmel vagyok elfoglalva, 
de kérlek, add a kegyedet hogy a vágyam és az odaadásom fejlődhessen 
lótuszlábaud és Rādhā-Śyāmasundara szolgálata iránt.

Szolgád, 
Rādhā-kānta Dāsa

Rādhā-krpa Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget neked és 
Śrīla Prabhupādának!
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Rādhā Krsna Dāsa
Dear Śivarāma Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances. All glories to You. All glories to 
Śrīla Prabhupāda.

Today is the last day of the GBC meetings in Māyāpur. I had the rare 
opportunity to be with you at these meetings for the last 5 years. I’m 
more than grateful to you for this opportunity to learn from you in these 
circumstances.

Your humility, strictness, discipline, determination, eloquence and 
gentleman-like behaviour amazes everyone and commands respect and 
attention. For me you are the best example of a leader and of a brāhmana. 
The selfl ess service and the way how you protect Śrīla Prabhupāda’s legacy, 
makes me surrender more and more and it strengthens my determina-
tion to help you and to serve Śrīla Prabhupāda’s mission, in whatever 
role I’m in.

I wish to be guided, corrected and led by you and your unparalleled 
example! 

What else would a disciple wish for?

Remaining your enthusiastic servant,
Rādhā Krsna Dāsa

Rādhā-kānta Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget neked meg-
jelenési napod alkalmából!

Ebben az évben két kerek évfordulót is ünneplünk. Az egyik a megjele-
nésed évfordulója a másik pedig az MKTHK alapításának a 30. évfordulója. 
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Rājakumārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja !

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dícsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Az évek repülnek, de a mai napig nagyon mélyen és elevenen él bennem 
a több mint 20 évvel ezelőtti pillanat amikor, először láttalak személyesen. 
Abban a pillanatban az egész életem megváltozott.

San˙kīrtana fesztivál volt a farmon, itt láttalak először. Śyāma-lala prabhu 
ezen a maratonon könyvet osztott Keszthelyen. Előtte egy lakótelepen lak-
tunk egész gyerekkorunban, de nem barátkoztunk sosem, más beállított-
ságúak voltunk. Egy nagyon kedves barátnőm Melinda viszont ismerete, 
így a munkahelyünkön meglátogatott minket. Ekkor hozta Az Odaadás 
nektárja című könyvet. Megvásároltam tőle és egyben meghívott minket 
a farmra a fesztiválra. Nagy izgalommal vártam a fesztivált. Melindával 
és Ānanda-Rādhikāval akkor még Annamária volt, velük vonatoztunk 
le Somogyvárra. Majd itt Caitanya prabhu vett fel bennünket. Nagyon 
kedves volt. Aztán megérkeztünk. Ámultam és bámultam a gyönyörű 
vidéket, a templomot, a sok színes ruhás mātājīkat. Majd a templomszo-
bához értünk, bementünk. Prabhupāda mūrtija elragadott. Éppen kīrtana 
volt, amit, hogy őszinte legyek nem igazán tudtam hova tenni, ezért csak 
behúzódtam Prabhupāda vyāsāsanája mellé. Ekkor kinyílt az oltár, olyan 
gyönyörűt nem láttam addig életemben, viszont a kīrtana fokozódott 
a tánc már elég vad volt, szóval elgondolkodtam egy pillanatra mit is csi-
nálok én itt. Ekkor Ānanda Rādhikā odahajolt és mondta mindjárt vége 
és kezdődik a lecke, amit Mahārāja fog tartani. Na gondoltam azt azért 
megvárom mielőtt elmenekülök. Leborultak a bhakták, én pedig csak 
néztem Rādhe-Śyāmát. Ekkor mondták üljünk le.

Nagy izgalommal vártalak. Beléptél a templomszobába és onnantól 
megszűnt a menekülési kényszerem. Eltűnt a vad és ijesztő tánc halvány 
emléke is. Elkezdtél beszélni. Minden következő szavad csak azt az érzést 
erősítette bennem, hogy arról beszélsz, amik mindig érdekeltek és nem 
kaptam válaszokat rá, bárhol is kérdeztem, javítanék választ kaptam, de 
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nem éreztem azt, hogy ezek a válaszok tényleg azok, amiket a magaménak 
érzek. Minden következő és következő mondat, ami tőled jött egyre csak 
azt az érzést fokozta bennem, hogy hazaértem és ez az, amit kerestem. Úgy 
éreztem otthon vagyok. Szavaid szeretetet, biztonságot és tudást sugá-
roztak mindannyiunk felé. Elraboltad a szívemet. Fájó szívvel indultam 
haza. Tirthapāda prabhu akkor még Tibi, Ānanda Rādhikā és Melinda 
társaságában felszálltam a vonatra. Egyik fülkében ott ült Govardhana 
prabhu, beültünk hozzá. Érdeklődött felölünk, ki mikor csatlakozott, 
mennyi kört japázunk. Ekkor eldöntöttem, hogy attól a naptól 16 kört 
fogok japázni és nagyon vártam a következő találkozást veled.

Ez az érzés azóta sem változott, egyre csak mélyül, mindig nagyon 
várom, hogy lássalak. A személyed, a humorod, a kedvességed, a sze-
reteted, a szigorúságod, a tudásod, a végtelen odaadásod, a szereteted 
a lelkitanítómestered és a bhakták felé, mindig egyre mélyebb érzéssé 
fokozza, hogy itthon vagyok és te vagy a megmentőm. Örök hálával tar-
tozom neked.

Az általad elhozott Krsna-tudat és a Személyed nélkül az élet értelmet-
len, elszomorító, kietlen és fájdalmas. Kérlek, tarts örökké lótuszlábad 
menedékében!!!!!

Jelentéktelen szolgád, 
Rājakumārī Devī Dāsī
Budapest

Rāma-prasāda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Śrīla 
Prabhupāda. All glories to Śrī Śrī Gaura Nitāi. 

Thank you very much indeed for your being so merciful and taking 
me as your disciple. 

305 

Köszönöm, hogy átadtad ezt a tökéletes tudást, és személyesen is meg-
mutatod, hogyan kell élni e tudás szerint. Köszönöm, hogy elfogadtál 
tanítványodként és felelősséget vállaltál értem. Jó lenne, ha nem kellene 
csalatkoznod bennem, de sajnos nagyon elesett vagyok. Kérlek, bocsáss 
meg nekem minden sértésemért és botlásomért.

Remélem, egy nap hasznos tagja leszek ennek a közösségnek: Śrī-Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara, Gaura-Nitāi, a gaudīya-vaisnava ācāryák, Śrīla 
Prabhupāda és a te csodálatos családodnak.

Szolgád, Puskarinī Devī Dāsī

Puspagopāla Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatunkat ezen a csodálatos napon, 
megjelenésed napján! Minden dicsőséget az Isteni Prának, Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának és szeretett lelki tanítómesterednek Śrīla 
Prabhupādának!

Krsna-völgy minden tavasszal csodálatos, színpompás zöld ruhát ölt, 
rügyeznek a fák és a bokrok, nyílnak a virágok. A völgy madarak édes 
énekétől és békák kuruttyolásától hangos. Mindenki izgatottan várja 
a májust, amikor az ország és a világ minden részéről összegyűlt bhakták 
boldogan éneklik együtt a szent nevet, Rādhā-Śyāmasundar előtt, a te 
társaságodban. Az év egyik legszebb fesztiválja a vyāsa-pūjā ünnepséged. 

Nagyon szépen köszönjük Guru Mahārāja, hogy itt élhetünk Új-Vraja-
dhāmában, Rādhā-Śyāmasundara menedékében, és részesülhetünk az 
itt élő vaisnavák társaságában. Bár nem vagyunk rá méltók, mégis ebben 
a kegyben részesítesz bennünket, ezt nagyon köszönjük neked. 

Kérlek, tarts minket a lótuszlábaid árnyékában. 

Szolgáid: 
Puspagopāla Devī Dāsī
Rādhāgopāla és
Thākura
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Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Śrīla 
Prabhupāda. All glories to Śrī Śrī Gaura Nitāi. 

Thank you very much indeed for your being so merciful and taking 
me as your disciple. 
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tiny fraction of it that I have experienced. Therefore I beg to always be 
engaged in your service and never become ungrateful by forgetting what 
you have done for me.

Aspiring servant of your servants,
Rohinī-nandana Dāsa
Wales UK

Bhaktin Rozalina Adamova
Hare Krsna, Guru Mahārāja.

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda and 
your dedicated service unto him!

The day of your vyāsa-pūjā is a wonderful occasion because once again 
all your disciples and well wishers have the best opportunity to gather 
and glorify the qualities and deeds of a great vaisnava.

It is said that one can judge a master by his disciples and you are the 
embodiment of this saying. This is the manifestation of your purity that 
gave me the confirmation that you were and are the person I want to 
follow.

When I first got the chance to associate more with your disciples, 
I was amazed by their sincerity, devotion and dedication. And it was not 
a matter of age, ashram or background. I thought that I had never met 
so many such devotees in every day life all at once before. They were not 
someone with a lot of years of practice behind and not all of them were 
initiated, but that didn’t make any diff erence. All of them had something 
in common: this strong dedication, selfl essness, faith and attachment to 
you. They were all serious and sober, and at the same time very accom-
modating, easy going, friedly and open hearted. I felt at home.

This left an indelible impression in my heart on that occasion, and 
even more incredible is that whenever I meet them now it happens again 
and again. 
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Please keep me by your mercy to continue to serve Śrīla Prabhupāda 
and his devotees. 

Thank you, Guru Mahārāja.
Hare Krsna!  

Your insignificant servant, 
Rāma-prasāda Dāsa
Scotland

Rāmabhadra Dāsa
nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale

śrīmate śivarama-svāmin iti nāmine

Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances at your lotus feet! All glories to 
Your Divine Grace! All glories to Śrīla Prabhupāda!

It was December 2017 when I wrote Your Divine Grace stating that 
I am in a moment of my life in which I do not know how to sail forward. 
As always, you took the time to write me and to take care of me. But most 
important thing that I felt then, was that you off ered me the chance to 
follow your instructions. You told me what I should do. But I was so fool 
not to accept those so easily. Finally, I understood that I should just fol-
low your instructions because doing that I am in the best possible hands. 
The hands of my spiritual master, His Divine Grace Śrīla Śivarama Swami 
Mahārāja.

So that was what I started to do. Just follow what you told me to do. 
By your mercy, I met my wife, Ārādhana Devī Dāsī, for which I am very 
grateful having in my life. By your mercy, I met wonderful devotees who 
are by my side, like Rādhā Govinda Prabhu. 

Dear Guru Mahārāja, the past year was the most challenging year of 
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my life so far, but you saved me! And writing this off ering now is just 
a remembrance of how fortunate I am having you in my life. Thank you!

Your aspiring servant,
Rāmabhadra Dāsa

Rāmānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

I off er my humble obeisances to you. All glories to your Divine Grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma) 

While it is a fact that a disciple should always remember and praise his 
spiritual master, still this occasion of the celebration of your appearance 
in the world is a time of special refl ection and contemplation. As I write, 
as is often the case at this time, I am thinking particularly of your position 
as the representative of Śrīla Vyasadeva Himself. After all, this occasion 
is not only a celebration of your appearance but of Śrī Vyāsa-pūjā, the 
worship of Veda Vyāsa and of our own guru as His representative.

Seeing the approaching kali yuga and how it would aff ect the living 
entities in such a terrible way, Śrīla Vyāsadeva presented the essence of 
all Vedic knowledge in the form of the Śrīmad-Bhāgavatam, the literary 
incarnation of the Supreme Lord Himself. By taking advantage of the 
knowledge contained therein, the fallen souls of this age could get shel-
ter and relief from the horrors of the age of Kali, and could achieve the 
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because of the suff ering of people in general. This is considered the high-
est method of worshiping the Supreme Personality of Godhead, who is 
present in everyone’s heart” (SB.8.7.44). We can see how you exhibit the 
same mood – that of selfl essly giving the Holy Name on the order of 
Lord Caitanya to anyone and everyone, which implies the responsibility 
of accepting the sins of the disciples and guiding them to perfection. So 
you are following the orders of Lord Caitanya fl awlessly.

May I also glorify another aspect of your personality. To begin, let 
us consider the following verse: „Seeing the infl uence of Mādhavendra 
Purī, all the people gathered there were struck with wonder. They saw 
that the Annakūta ceremony, which had been performed before dur-
ing the time of Krsna, was now taking place again by the mercy of Śrī 
Mādhavendra Purī.” (CC, Madhya 4.86). The obvious implication of the 
verse is that, as we all know, great devotees can impel others to perform 
pure devotional service. You have most certainly done that. But the sec-
ond part of the verse reveals more. It implies that these great devotees 
can undo the eff ects of time, to restore the path of pure bhakti back to 
its pristine condition-that is what it means to represent something. Just 
like Mādhavendra Puri repeated the original Annakūta ceremony, you 
have repeated so many glorious aspects of Krsna consciousness. 

For example, New Vraja-dhāma is leading the way to not how just 
vaisnava communities lived, but to how most civilized human beings 
lived before the industrial revolution. Your personal conduct is that 
of a perfect vaisnava, the kind of conduct previously demonstrated by 
empowered sankirtan generals such as Śrīla Bhaktivinoda Thākura, Śrīla 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī, and of course, Śrīla Prabhupāda. Your direct 
glorification of Krsna, especially in writing, reminds one of that under-
taken by our great acaryas. As you have stated in one of your podcasts, 
“the duty of the spiritual master is to counteract the eff ects of time.” 

We can see that you are doing just that in many practical ways-you are 
truly representing the teachings of the paramparā.

Therefore, if it were not for your tireless eff orts, there would not be 
a Tarakanātha Prabhu. And without Tarakanātha Prabhu, there would not 
be a Rohinī-nandana Dāsa. Hence you are both my spiritual father and 
grandfather simultaneously. I owe you my spiritual existence, or whatever 
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hogy ezt a valóságot odaadjam azoknak az embereknek, akik tévelyegve 
keresik, mert még nem találkoztak olyasvalakivel, mint te, Guru Mahārāja. 

Köszönöm, hogy megmentettél, köszönöm, hogy azzal, amilyen vagy, 
hozzákötsz a misszióhoz, köszönöm, hogy tanítod értékelni a szent nevet 
és köszönöm, hogy megmutatod, hogy tanulhatok meg igazából szeretni. 

Szolgád,
Rsikā Devī Dāsī

Rohinī-nandana Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your lotus feet. All 
glories to the lotus feet of Śrīla Prabhupāda. 

Please accept this humble attempt to glorify you on this auspicious 
occasion of your 70th anniversary.

It has been a year since you have given me the Holy Name and accepted 
me as one of your disciples – you have taken upon yourself the task of 
guiding this soul from the kingdom of māyā into the spiritual world; and 
I am just one disciple of several hundred! 

In Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.18), we learn that one should not take up 
any position of authority unless one can deliver his dependents from the 
clutches of birth and death. Such is the standard of a bonafide spiritual 
master. Therefore you have put yourself under the greatest pressure to live 
up to the highest standard purely for the benefit of others – surely that 
is true magnanimity. You have taken both the karma of your disciples as 
well as the trouble of instructing them. Immediately the pastime of our 
great ācārya, Vāsudeva Datta, springs to mind. This intimate associate 
of Lord Caitanya had unwavering determination to accept the sins of 
the entire universe on his head for the deliverance of all the conditioned 
souls . Such a mindset is corroborated by the statement of Lord Śiva: „It 
is said that great personalities almost always accept voluntary suff ering 
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ultimate goal of life by awakening their dormant love for Krsna. It has 
been the example of the ācāryas’ who have appeared in the line of Vyāsa 
to follow in his footsteps by presenting the knowledge of this beautiful 
Bhāgavatam in a way which is understandable to the people of that par-
ticular time and place, and also to show by their own example how to 
put that knowledge into practice. The teachings of each of these ācāryas’ 
have added a unique contribution to the ever expanding library of knowl-
edge which allows us to gain access to the essence of the teachings of 
Śrīla Vyāsadeva, the beautiful pastimes of the Supreme Personality of 
Godhead, Śrī Krsna.

Dear Guru Mahārāja, you follow in the footsteps of these ācāryas’ by 
adding your own brilliant contribution to this paramaparā waterfall of 
mercy. You are sharing your wealth of knowledge and your lifetime of 
dedicated service and study in the form of your wonderful books. Every-
thing you have given us is of unlimited value, but in my humble opinion 
it is your books which are your most perfect gift to the world. Just as Śrīla 
Prabhupāda lives on in his books, and whose association can always be 
found in them, so it is for you. I am not so fortunate, or for that matter 
qualified, to have a great deal of your physical association, and yet I do not 
feel that I am bereft of it. Every day you reveal to me the distilled essence 
of the teachings of the ācāryas’, the knowledge and the guidance in how 
to apply that knowledge in my life, by which I may become free from the 
shackles of material existence and surrender to the lotus feet of Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara. Every day you take me to Their divine abode of 
Śrī Vrndāvana-dhāma. You reveal to me, through your books, the various 
forests, groves and lakes of loving pastimes of that most sacred abode. 
Just as I do not feel that I lack your physical association, I also understand 
that, while I would want to travel to the Holy Dhāmas’, it is likely that 
that opportunity will be, at most, a rare opportunity in this life, but you 
have brought the dhāma to me. The guru reveals the dhāma, and both 
through your books and in the transcendental land of New Vraja-dhāma, 
I understand that you are saying to me, “Here is Vrndāvana, take it!”

How is it possible to truly thank one who has given such gifts? How 
can I even begin to comprehend or truly appreciate them? I fall at your 
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hogy ezt a valóságot odaadjam azoknak az embereknek, akik tévelyegve 
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great ācārya, Vāsudeva Datta, springs to mind. This intimate associate 
of Lord Caitanya had unwavering determination to accept the sins of 
the entire universe on his head for the deliverance of all the conditioned 
souls . Such a mindset is corroborated by the statement of Lord Śiva: „It 
is said that great personalities almost always accept voluntary suff ering 
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feet in obeisance and pray for the ability to take what you are off ering 
and help you in sharing it with the world. I once asked you if you were 
able to give me some instruction which I can carry with me and by which 
I could know that I am able to please your, your answer was, “become 
Krsna conscious and share Krsna consciousness with others.” I will con-
tinue to try in whatever small way I can to fulfil that instruction.

I beg to remain your humble servant, 
Rāmānanda Dāsa
Scotland

Ramanī 
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadja alázatos hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és Önnek!

Nem is tudom hol kezdhetném. Sokszor úgy érzem nem vagyok rá méltó, 
hogy bármit is írjak. Őszintén szólva azt sem értem, miért lehetek még 
mindig itt. Tudom, nem is érdemlem meg, az Ön kegyéből Rādhe-Śyāma 
még is engedi. Annyi hibát és bűnt követtem el, és követek el nap mint 
nap. Azonban felmerül a kérdés újra: mit keresek még mindig itt? Hiszen 
apró jelét sem mutatom hálának. Azt hiszem sohasem fogom megérteni 
ezt a csodával határos kegyet. Minden bhakta arra vágyik, hogy egy nap 
bárcsak nekik is olyan odaadásuk legyen mint Önnek és Rādhe-Śyāma 
így viszonozza szeretetüket. Bár, ahogy látom, a körülöttem lévők közül 
mind nagyon ragaszkodnak Hozzájuk. Attól a pillanattól kezdve, hogy 
hogy Új Vraja-dhāmból elment már hiányzott. Persze tudom, hogy a szí-
vében mindig itt van velünk, de puszta jelenléte erőt ad és lelkesít, hogy 
minél több szolgálatot egyre jobban és jobban végezzek. Elég csupán egy 
kedves, biztató pillantás, mely azt súgja: Igen, csak úgy tovább! Ne add 
fel! Vagy egy komolyabb, szigorú amely azt tükrözi: tudom, hogy ennél 
többre vagy képes. 
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Bhakta Réz Tamás
Hare Krsna, Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, és neked!

Végtelenül hálás vagyok neked, köszönöm, hogy ilyen kitartó és hiteles 
vagy és Krsnát úgy mutatod be nekünk, hogy mi is alkalmasak legyünk 
szolgálni Őt. Köszönöm azt a sok csodát amiben eddig részünk volt, és 
azokat is amik még ránk várnak a kegyedből, mert esélyünk sem lett 
volna nélküled! Köszönöm, és hálás vagyok, hogy megmutattad, hogy 
lélek vagyok, hogy megtanítasz felnőni, és amiért a leghálásabb vagyok, 
hogy megtanítasz szeretni!

Másnak nincs is értéke, csak Krsna, és bhakták szeretete és szolgálata. 
Köszönöm, hogy vagy Nekünk 

Szolgád, 
Bhakta Réz Tamás

Rsikā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Téged követve egyre jobban és jobban megértem, hogy a Krsna-tudat 
a nyers valóság, nem pedig a körülöttünk lévő illúzió-világ. Csak 
Krsna-tudatban léteznek igazi tények, igazi kapcsolatok és igazi érzel-
mek. Az anyagi világ csak egy ábrándkép, amit nem megbűvölődve, hanem 
Krsna-tudatosan kell szemlélni, és te ezt mindig megmutatod nekem. 
Sajnos még annyira feltételekhez kötött vagyok, hogy ezt újból és újból 
realizálnom kell, de minden alkalommal egyre elszántabb leszek arra, 
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represent Śrīla Prabhupāda. Seeing you as a genuine representative means 
seeing him as well.

Reading your Śuddha-bhakti-cintāmanī and Bhakti-rasāmrta-sindhu 
recently, I started to have a clue why you emphasize so much the verse 
listing the five main items of bhakti.

As for the instruction of Caitanya Mahāprabhu, Rūpa Gosvāmī defined 
and explained bhakti, he told us exactly what to do and how to do. But to 
be honest, seeing the long list of vaidhī practices and feeling the hopeless-
ness of achieving bhāva, one can despair. However, our wonderful Śrīla 
Prabhupāda did not despair. He could always see the essence and put it 
into practice. 

“One should associate with devotees, chant the holy name of the Lord, 
hear Śrīmad-Bhāgavatam, reside at Mathurā, and worship the deity with 
faith and veneration.” Rūpa Gosvāmī says that those five of the sixty-four 
items are very potent because even a slight connection with any of them 
can arouse bhāva. Only five and there is a chance for bhāva! 

How brilliant it is that Śrīla Prabhupāda used these most potent items 
as pillars on which ISKCON’s basic spiritual program is built. And how 
amazing it is that in the footstep of Śrīla Prabhupāda you are building 
a society of devotees in Hungary, you give place and opportunity to chant 
the holy name and listen to the Bhāgavatam, you even built a second 
Vrndāvana for mathura-vāsa, and installed Deities so that we could wor-
ship them.

And so let me tell you what I see when I look around: I see the devo-
tees, the temple, the Deities, the practices and everything around me as 
the manifestations of Rūpa Gosvāmī’s instructions, and seeing your face, 
I sometimes suspect that in your presence Rūpa Gosvāmī is present. 

Your insignificant servant,
Revatī devī dāsī
Hungary
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Csak remélni tudom, hogy megbocsátja bűneimet, és egyet kérnék: had 
szolgálhassam lótuszlábait egész életemben, és azután is, örökkön örökké.

Elesett szolgája, 
Ramanī  

Rāmapriya Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my respectful obeisances. All Glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to your Vyāsa-pūjā celebration today!

Welcome to the 70s club!
Well another year has gone by and still you are pushing forward on 

preaching. Your vlogs are reaching more and more people and in the main 
their reaction is very favourable.

Your sincerity comes across to devotees and non devotees, because of 
your infalable love for Śrīla Prabhupāda and Krsna.

I just wish that I could show that same love to you.
I am not a good scholar and have never been, all I can do is try to fol-

low your instructions with the same determination that you follow your 
Guru Mahārāja’s instructions.

Guru Mahārāja as they say, I am at the fag end of my life, and your 
example gives me the inspiration to become more and more a true devo-
tee of Krsna.

Thankyou for allowing me the opportunity to spend winter here in 
Māyāpur. I feel the mercy of Lord Caitanya and He has given me many 
realisations.  

Your servant,

Love,
Rāmapriya Dāsa
Hungary
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Ran˙ginī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd a tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Engedd meg, hogy kifejezzem a nagyrabecsülésemet azért a munká-
ért, amit a Krsna-tudat terjesztéséért végzel. Minden évben, hónapban 
és napon keresed, és meg is találod a lehetőséget arra, hogy prédikálj, 
és üzenj az elesett élőlényeknek Krsnáról és a lélek eredeti természeté-
ről. Együttérzésed az összes élőlényre kiterjed és a segítségével, abból 
merítkezve megtalálhatják a valódi boldogságot.

Újra meg szeretném köszönni az embert próbáló időkben tanúsított 
embert próbáló tempót, amellyel Śrīla Prabhupāda missziójának betelje-
sítésén fáradozol. Csak remélni tudom, hogy van olyan pillanat, amikor 
elégedettséget tapasztalsz az elért eredményeket látva, hallva és érezve.

Hálás vagyok a tanításaidért és a válaszokért, amelyeket a podcastokon 
és a leckéiden keresztül kapok meg, nem beszélve a személyes példamu-
tatásodról és szigorú irányításodról akkor, amikor a közeledben szolgál-
hatok. Felbecsülhetetlenek azok a bhajanák és kīrtanák is, amelyeken ott 
vagy, erőddel feltöltve a bhakták szívét és megsokszorozva az eltökéltségü-
ket és kitartásukat. Ilyenkor senkiben nincs kétség afelől, hogy jó helyen 
vagyunk egy csodálatos vezetővel, nincs más út és nincs más kincs, csak 
a szent név.

Kívánom, hogy örömmel tapasztald meg a játrák boldogulását, a veze-
tők felelősségvállalását és a bhakták tettrekészségét.

Könyörgöm azért, hogy megfelelően szolgálhassalak téged és a szol-
gáidat.

Lótuszlábad menedékére vágyva maradok szolgád, 
Ran˙ginī Devī Dāsī
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2019-ben lesz 30 éves a Magyarországi Krsna-tudatú Hívők Közössége. 
Persze 1989 előtt is voltak már tagok, de ekkor jegyezték be, mint hiva-
talos egyházat. Most három évtizede tehát megnyílt az út a szabad pré-
dikálás előtt. Én magam két évvel később 1991-ben találkoztam először 
a bhaktákkal, és így veled is, ekkor a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán 
tartottál előadást Baladeva prabhu közreműködésével. Én akkor negye-
dikes középiskolás voltam, éppen az érettségi előtt álltam. Érdekes dolog, 
hogy azt nevezik érettnek, aki sikeresen átmegy a középiskola végét jelentő 
vizsgán. Valóságban még sokáig nem voltam érett személy, sőt, talán még 
most sem vagyok teljesen az. De azért a te kegyedből folyamatosan érle-
lődöm, és nincs kétségem afelől, hogy téged követve a legjobb úton járok. 
Kapaszkodom a lótuszlábadba, na meg a japaláncomba, és próbálok és pró-
bálok kikerülni az anyagi vágyak hatása alól. Most is csak annyit tehetek, 
hogy kérem az áldásaidat, és megköszönöm mindazt, amit eddig kaptam.

Írta mindezt egy jelentéktelen tanítványod 2019 márciusában, 
Rāya Rāma Dāsa

Revatī devī dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

sādhu-san˙ga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravana
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana

Recently I had a question about Rūpa Gosvāmī, “How is he present in 
ISKCON and how is he directing it?” You basically said that if we are in 
tune with the guru-paramparā then we would know what Rūpa Gosvāmī 
wants.

After receiving your answer, I realized that those in tune with the 
guru-paramparā represent Rūpa Gosvāmī exactly in the same way as they 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 166 of 244 - Pages(326, 331) 2019. 05. 13.   6:27

330

to think about you, to meditate on you and to figure out how I could 
better connect to you.

“Yasya prasādād bhagavat-prasādo, yasyāprasādān na gatih kuto ’pi” – 
I sing this almost every day. Do I really understand the meaning and how 
this may be put into practice?

You make yourself available to us in so many ways. Yesterday, as I was 
reading  Nava-vraja-mahima, I realized once again that just by reading 
a couple of pages of this wonderful book, I can learn so much. And not 
only of Krsna consciousness but also about your personal thoughts, your 
deep personal feelings. 

I often have the opportunity to go to your classes and sit very close to 
your lotus feet. When you are outside of Budapest, I can listen to your 
podcasts. And every now and then, I have some personal communication 
with you. So there are lots of opportunities, it is up to me, how much 
I take.

Please bless me that I may take more, that I may better connect to you 
in every aspect of my life. That I would hear more and more from you, 
that I would really understand what you are saying and would be able to 
apply it in my day-to-day life. That I would always remember your glories 
and be a faithful servant to you.

Your servant,
Rasikānanda Dāsa
Hungary

Rāya Rāma Dāsa
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Minden évben elgondolkodok azon, mit is írhatnék a dicsőítésedre. 
Gyakran maga az aktuális évszám idéz fel bennem valamit, például most, 
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Raseśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Nemrégen beszélgettünk tanácsadói programon a proaktív jelentéséről, 
hogyan tudjuk a mi életünkben megvalósítani. Nagyon hasznos beszélge-
tés kerekedett és ennek kapcsán amikor a felajánlásom írásán gondolkod-
tam eszembe jutott , természetesen ez a te életedben is nagyon releváns. 
Egész életed erre teszed , hogy miként valósítsd meg Śrīla Prabhupāda 
vágyait. Az, hogy most itt élhetek Új-Vraja-dhāmában és 23 éve élvezhetem 
a szent hely kedvezőségeit, az mind neked köszönhető. Végtelen lelke-
sedésed van, és minket is mindig inspirálsz. Nekünk a tanítványaidnak 
is ilyennek kellene lennünk, állhatatosan és rendíthetetlenül haladni az 
úton.

Most olvasom a Nava-vraja-mahimā 5. kötetét. Nagyon szeretem olvasni 
a szentek életét és tulajdonságait, milyen mūrtikat imádtak, milyen életük 
volt, és főleg, hogy nap mint nap elmegyek e samādhīk előtt, nagyon jó 
így emlékezni.

Köszönöm, hogy ezt feltárod nekünk.
Februárban volt egy számomra különleges nap, 16., szombat volt és 

ekādaśī, Varāha dvādaśī, és másnap Nityānanda trayodaśī. Böjt volt délig, 
és eltökéltem, hogy betartom a böjtöt, Nagyon kedvező időpont, és ami 
számomra még kedvesebb, hogy Tulasi 2001, február 16,-án született. 
Így mindenképpen kedves volt nekem ez a nap, és ráadásul rajabhógát is 
ajánlhattam aznap Rādhe-Śyāmának. Köszönöm neked Guru Mahārāja, 
hogy a te kegyedből itt élhetek van egy gyönyörű lányom, és közvetlenül 
szolgálhatom az Isteni Párt.

Mostanában történt még velem egy érdekes dolog. Budapestre járok 
gyerek joga tanfolyamra, és mivel bhakta tartja, ezért nagyon szépen bele-
fonja a Krsna tudatot a tanulásba, még a vlogjaidból is szoktunk nézni. 
Olyan jó, hogy így is prédikálsz, és sokan megismerhetik az élet lényegét.
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to think about you, to meditate on you and to figure out how I could 
better connect to you.

“Yasya prasādād bhagavat-prasādo, yasyāprasādān na gatih kuto ’pi” – 
I sing this almost every day. Do I really understand the meaning and how 
this may be put into practice?

You make yourself available to us in so many ways. Yesterday, as I was 
reading  Nava-vraja-mahima, I realized once again that just by reading 
a couple of pages of this wonderful book, I can learn so much. And not 
only of Krsna consciousness but also about your personal thoughts, your 
deep personal feelings. 

I often have the opportunity to go to your classes and sit very close to 
your lotus feet. When you are outside of Budapest, I can listen to your 
podcasts. And every now and then, I have some personal communication 
with you. So there are lots of opportunities, it is up to me, how much 
I take.

Please bless me that I may take more, that I may better connect to you 
in every aspect of my life. That I would hear more and more from you, 
that I would really understand what you are saying and would be able to 
apply it in my day-to-day life. That I would always remember your glories 
and be a faithful servant to you.

Your servant,
Rasikānanda Dāsa
Hungary

Rāya Rāma Dāsa
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Minden évben elgondolkodok azon, mit is írhatnék a dicsőítésedre. 
Gyakran maga az aktuális évszám idéz fel bennem valamit, például most, 
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Raseśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Nemrégen beszélgettünk tanácsadói programon a proaktív jelentéséről, 
hogyan tudjuk a mi életünkben megvalósítani. Nagyon hasznos beszélge-
tés kerekedett és ennek kapcsán amikor a felajánlásom írásán gondolkod-
tam eszembe jutott , természetesen ez a te életedben is nagyon releváns. 
Egész életed erre teszed , hogy miként valósítsd meg Śrīla Prabhupāda 
vágyait. Az, hogy most itt élhetek Új-Vraja-dhāmában és 23 éve élvezhetem 
a szent hely kedvezőségeit, az mind neked köszönhető. Végtelen lelke-
sedésed van, és minket is mindig inspirálsz. Nekünk a tanítványaidnak 
is ilyennek kellene lennünk, állhatatosan és rendíthetetlenül haladni az 
úton.

Most olvasom a Nava-vraja-mahimā 5. kötetét. Nagyon szeretem olvasni 
a szentek életét és tulajdonságait, milyen mūrtikat imádtak, milyen életük 
volt, és főleg, hogy nap mint nap elmegyek e samādhīk előtt, nagyon jó 
így emlékezni.

Köszönöm, hogy ezt feltárod nekünk.
Februárban volt egy számomra különleges nap, 16., szombat volt és 

ekādaśī, Varāha dvādaśī, és másnap Nityānanda trayodaśī. Böjt volt délig, 
és eltökéltem, hogy betartom a böjtöt, Nagyon kedvező időpont, és ami 
számomra még kedvesebb, hogy Tulasi 2001, február 16,-án született. 
Így mindenképpen kedves volt nekem ez a nap, és ráadásul rajabhógát is 
ajánlhattam aznap Rādhe-Śyāmának. Köszönöm neked Guru Mahārāja, 
hogy a te kegyedből itt élhetek van egy gyönyörű lányom, és közvetlenül 
szolgálhatom az Isteni Párt.

Mostanában történt még velem egy érdekes dolog. Budapestre járok 
gyerek joga tanfolyamra, és mivel bhakta tartja, ezért nagyon szépen bele-
fonja a Krsna tudatot a tanulásba, még a vlogjaidból is szoktunk nézni. 
Olyan jó, hogy így is prédikálsz, és sokan megismerhetik az élet lényegét.
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Köszönöm, hogy ebben is példát mutatsz és tanulhatok tőled, és persze 
nekem kellene alkalmaznom az életemben.

Mindenért nagyon hálás vagyok, és imádkozom Rādhe-Śyāmához, hogy 
adjon nekem intelligenciát, hogy megfelelően tudjalak szolgálni!

Minden dicsőséget neked, és kérlek még sokáig legyen erőd írni, és 
példát mutatni nekünk!

Hare Krsna

Szolgád: Raseśvarī Devī Dāsī
Új-Vraja-dhāma

Rasikānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to You!

This year I will glorify your strength and your ability to always make 
me remember what is most important in life. I will also glorify the great 
amount of opportunities you give us to connect to you, to hear from you.

What is most important in life? Of course, Krsna consciousness. That 
should be obvious to me. And it is to some extent and on some level. But 
when I listen to you talking – either responding to devotees’ questions 
or just giving a class – it becomes an unshakable truth. Like in the old 
joke between the Oxford and Cambridge students when the Cambridge 
student asks the question:

“Is there any diff erence between Oxford and Cambridge universities?” 
and the Oxford student responds, “One of those diff erences is that an 
Oxford student never asks this question”.

Similarly, I might have some doubts, some concerns or weakness in 
faith regarding Krsna consciousness but you never have those. My doubts 
may emerge in questions that show where my fears or weaknesses lie, 
where my faith or knowledge should be strengthened. 
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But your response cuts through these issues so obviously that by lis-
tening to it, I can hardly remember why I had the question in the first 
place. The response is so obvious.

Of course, knowing the truth and always speaking the truth requires 
lots of strength. But You have that strength. Māyā is not able to play her 
tricks with you because you know the truth and nothing may deter you 
from Krsna consciousness.

I am looking for ways to connect with you to build this strength in me. 
I listen to your classes, I read your books. I try to understand your mood 
and how I can add some value to your mission. But how this connection 
could be made stronger? How could I be a better disciple? 

I often feel lost in my day-to-day duties and it often takes extraordinary 
eff orts just to get through the day with my daily sadhana and service. Just 
to keep things going. How could I connect to your strength to be able 
to do more? To have a better sādhana, to do more service, to be a better 
disciple? To maintain or even increase my enthusiasm to practice Krsna 
consciousness?

Mahādyuti Swami said in a class that he becomes exhausted just by 
seeing what you are doing. But may I ask – like Hiranyakasipu asked 
Prahlāda Mahārāja – where is your strength coming from? Is this some-
thing you inherited from your parents or did it come about by so many 
years of strict sadhana and faithful service to Śrīla Prabhupāda? Do I have 
a chance to develop similar qualities?

Or at least, may I add something to your mission by being of assistance 
in some small way?

I read somewhere that Bhakti Tirtha Mahārāja wrote a letter to Śrīla 
Prabhupāda every day. This means that he was thinking about Śrīla 
Prabhupāda all the time! And it often seems diff icult to write this off er-
ing to you once a year! That means that I do not think about you, I do 
not meditate on you enough! Otherwise, I could also write an off ering 
every day. 

Like – although I try not to - I often forget Krsna, I also have the ten-
dency to forget you. It’s not that I do not know that you exist and I am 
not grateful for what I have received from you or that I would not fol-
low your instructions. It’s not that. But I do not dedicate enough time 
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Köszönöm, hogy ebben is példát mutatsz és tanulhatok tőled, és persze 
nekem kellene alkalmaznom az életemben.

Mindenért nagyon hálás vagyok, és imádkozom Rādhe-Śyāmához, hogy 
adjon nekem intelligenciát, hogy megfelelően tudjalak szolgálni!

Minden dicsőséget neked, és kérlek még sokáig legyen erőd írni, és 
példát mutatni nekünk!

Hare Krsna

Szolgád: Raseśvarī Devī Dāsī
Új-Vraja-dhāma

Rasikānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to You!

This year I will glorify your strength and your ability to always make 
me remember what is most important in life. I will also glorify the great 
amount of opportunities you give us to connect to you, to hear from you.

What is most important in life? Of course, Krsna consciousness. That 
should be obvious to me. And it is to some extent and on some level. But 
when I listen to you talking – either responding to devotees’ questions 
or just giving a class – it becomes an unshakable truth. Like in the old 
joke between the Oxford and Cambridge students when the Cambridge 
student asks the question:

“Is there any diff erence between Oxford and Cambridge universities?” 
and the Oxford student responds, “One of those diff erences is that an 
Oxford student never asks this question”.

Similarly, I might have some doubts, some concerns or weakness in 
faith regarding Krsna consciousness but you never have those. My doubts 
may emerge in questions that show where my fears or weaknesses lie, 
where my faith or knowledge should be strengthened. 
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But your response cuts through these issues so obviously that by lis-
tening to it, I can hardly remember why I had the question in the first 
place. The response is so obvious.

Of course, knowing the truth and always speaking the truth requires 
lots of strength. But You have that strength. Māyā is not able to play her 
tricks with you because you know the truth and nothing may deter you 
from Krsna consciousness.

I am looking for ways to connect with you to build this strength in me. 
I listen to your classes, I read your books. I try to understand your mood 
and how I can add some value to your mission. But how this connection 
could be made stronger? How could I be a better disciple? 

I often feel lost in my day-to-day duties and it often takes extraordinary 
eff orts just to get through the day with my daily sadhana and service. Just 
to keep things going. How could I connect to your strength to be able 
to do more? To have a better sādhana, to do more service, to be a better 
disciple? To maintain or even increase my enthusiasm to practice Krsna 
consciousness?

Mahādyuti Swami said in a class that he becomes exhausted just by 
seeing what you are doing. But may I ask – like Hiranyakasipu asked 
Prahlāda Mahārāja – where is your strength coming from? Is this some-
thing you inherited from your parents or did it come about by so many 
years of strict sadhana and faithful service to Śrīla Prabhupāda? Do I have 
a chance to develop similar qualities?

Or at least, may I add something to your mission by being of assistance 
in some small way?

I read somewhere that Bhakti Tirtha Mahārāja wrote a letter to Śrīla 
Prabhupāda every day. This means that he was thinking about Śrīla 
Prabhupāda all the time! And it often seems diff icult to write this off er-
ing to you once a year! That means that I do not think about you, I do 
not meditate on you enough! Otherwise, I could also write an off ering 
every day. 

Like – although I try not to - I often forget Krsna, I also have the ten-
dency to forget you. It’s not that I do not know that you exist and I am 
not grateful for what I have received from you or that I would not fol-
low your instructions. It’s not that. But I do not dedicate enough time 
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Ran˙ginī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd a tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Engedd meg, hogy kifejezzem a nagyrabecsülésemet azért a munká-
ért, amit a Krsna-tudat terjesztéséért végzel. Minden évben, hónapban 
és napon keresed, és meg is találod a lehetőséget arra, hogy prédikálj, 
és üzenj az elesett élőlényeknek Krsnáról és a lélek eredeti természeté-
ről. Együttérzésed az összes élőlényre kiterjed és a segítségével, abból 
merítkezve megtalálhatják a valódi boldogságot.

Újra meg szeretném köszönni az embert próbáló időkben tanúsított 
embert próbáló tempót, amellyel Śrīla Prabhupāda missziójának betelje-
sítésén fáradozol. Csak remélni tudom, hogy van olyan pillanat, amikor 
elégedettséget tapasztalsz az elért eredményeket látva, hallva és érezve.

Hálás vagyok a tanításaidért és a válaszokért, amelyeket a podcastokon 
és a leckéiden keresztül kapok meg, nem beszélve a személyes példamu-
tatásodról és szigorú irányításodról akkor, amikor a közeledben szolgál-
hatok. Felbecsülhetetlenek azok a bhajanák és kīrtanák is, amelyeken ott 
vagy, erőddel feltöltve a bhakták szívét és megsokszorozva az eltökéltségü-
ket és kitartásukat. Ilyenkor senkiben nincs kétség afelől, hogy jó helyen 
vagyunk egy csodálatos vezetővel, nincs más út és nincs más kincs, csak 
a szent név.

Kívánom, hogy örömmel tapasztald meg a játrák boldogulását, a veze-
tők felelősségvállalását és a bhakták tettrekészségét.

Könyörgöm azért, hogy megfelelően szolgálhassalak téged és a szol-
gáidat.

Lótuszlábad menedékére vágyva maradok szolgád, 
Ran˙ginī Devī Dāsī
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2019-ben lesz 30 éves a Magyarországi Krsna-tudatú Hívők Közössége. 
Persze 1989 előtt is voltak már tagok, de ekkor jegyezték be, mint hiva-
talos egyházat. Most három évtizede tehát megnyílt az út a szabad pré-
dikálás előtt. Én magam két évvel később 1991-ben találkoztam először 
a bhaktákkal, és így veled is, ekkor a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán 
tartottál előadást Baladeva prabhu közreműködésével. Én akkor negye-
dikes középiskolás voltam, éppen az érettségi előtt álltam. Érdekes dolog, 
hogy azt nevezik érettnek, aki sikeresen átmegy a középiskola végét jelentő 
vizsgán. Valóságban még sokáig nem voltam érett személy, sőt, talán még 
most sem vagyok teljesen az. De azért a te kegyedből folyamatosan érle-
lődöm, és nincs kétségem afelől, hogy téged követve a legjobb úton járok. 
Kapaszkodom a lótuszlábadba, na meg a japaláncomba, és próbálok és pró-
bálok kikerülni az anyagi vágyak hatása alól. Most is csak annyit tehetek, 
hogy kérem az áldásaidat, és megköszönöm mindazt, amit eddig kaptam.

Írta mindezt egy jelentéktelen tanítványod 2019 márciusában, 
Rāya Rāma Dāsa

Revatī devī dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

sādhu-san˙ga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravana
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana

Recently I had a question about Rūpa Gosvāmī, “How is he present in 
ISKCON and how is he directing it?” You basically said that if we are in 
tune with the guru-paramparā then we would know what Rūpa Gosvāmī 
wants.

After receiving your answer, I realized that those in tune with the 
guru-paramparā represent Rūpa Gosvāmī exactly in the same way as they 
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to think about you, to meditate on you and to figure out how I could 
better connect to you.

“Yasya prasādād bhagavat-prasādo, yasyāprasādān na gatih kuto ’pi” – 
I sing this almost every day. Do I really understand the meaning and how 
this may be put into practice?

You make yourself available to us in so many ways. Yesterday, as I was 
reading  Nava-vraja-mahima, I realized once again that just by reading 
a couple of pages of this wonderful book, I can learn so much. And not 
only of Krsna consciousness but also about your personal thoughts, your 
deep personal feelings. 

I often have the opportunity to go to your classes and sit very close to 
your lotus feet. When you are outside of Budapest, I can listen to your 
podcasts. And every now and then, I have some personal communication 
with you. So there are lots of opportunities, it is up to me, how much 
I take.

Please bless me that I may take more, that I may better connect to you 
in every aspect of my life. That I would hear more and more from you, 
that I would really understand what you are saying and would be able to 
apply it in my day-to-day life. That I would always remember your glories 
and be a faithful servant to you.

Your servant,
Rasikānanda Dāsa
Hungary

Rāya Rāma Dāsa
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Minden évben elgondolkodok azon, mit is írhatnék a dicsőítésedre. 
Gyakran maga az aktuális évszám idéz fel bennem valamit, például most, 
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Raseśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Nemrégen beszélgettünk tanácsadói programon a proaktív jelentéséről, 
hogyan tudjuk a mi életünkben megvalósítani. Nagyon hasznos beszélge-
tés kerekedett és ennek kapcsán amikor a felajánlásom írásán gondolkod-
tam eszembe jutott , természetesen ez a te életedben is nagyon releváns. 
Egész életed erre teszed , hogy miként valósítsd meg Śrīla Prabhupāda 
vágyait. Az, hogy most itt élhetek Új-Vraja-dhāmában és 23 éve élvezhetem 
a szent hely kedvezőségeit, az mind neked köszönhető. Végtelen lelke-
sedésed van, és minket is mindig inspirálsz. Nekünk a tanítványaidnak 
is ilyennek kellene lennünk, állhatatosan és rendíthetetlenül haladni az 
úton.

Most olvasom a Nava-vraja-mahimā 5. kötetét. Nagyon szeretem olvasni 
a szentek életét és tulajdonságait, milyen mūrtikat imádtak, milyen életük 
volt, és főleg, hogy nap mint nap elmegyek e samādhīk előtt, nagyon jó 
így emlékezni.

Köszönöm, hogy ezt feltárod nekünk.
Februárban volt egy számomra különleges nap, 16., szombat volt és 

ekādaśī, Varāha dvādaśī, és másnap Nityānanda trayodaśī. Böjt volt délig, 
és eltökéltem, hogy betartom a böjtöt, Nagyon kedvező időpont, és ami 
számomra még kedvesebb, hogy Tulasi 2001, február 16,-án született. 
Így mindenképpen kedves volt nekem ez a nap, és ráadásul rajabhógát is 
ajánlhattam aznap Rādhe-Śyāmának. Köszönöm neked Guru Mahārāja, 
hogy a te kegyedből itt élhetek van egy gyönyörű lányom, és közvetlenül 
szolgálhatom az Isteni Párt.

Mostanában történt még velem egy érdekes dolog. Budapestre járok 
gyerek joga tanfolyamra, és mivel bhakta tartja, ezért nagyon szépen bele-
fonja a Krsna tudatot a tanulásba, még a vlogjaidból is szoktunk nézni. 
Olyan jó, hogy így is prédikálsz, és sokan megismerhetik az élet lényegét.
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Ran˙ginī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd a tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Engedd meg, hogy kifejezzem a nagyrabecsülésemet azért a munká-
ért, amit a Krsna-tudat terjesztéséért végzel. Minden évben, hónapban 
és napon keresed, és meg is találod a lehetőséget arra, hogy prédikálj, 
és üzenj az elesett élőlényeknek Krsnáról és a lélek eredeti természeté-
ről. Együttérzésed az összes élőlényre kiterjed és a segítségével, abból 
merítkezve megtalálhatják a valódi boldogságot.

Újra meg szeretném köszönni az embert próbáló időkben tanúsított 
embert próbáló tempót, amellyel Śrīla Prabhupāda missziójának betelje-
sítésén fáradozol. Csak remélni tudom, hogy van olyan pillanat, amikor 
elégedettséget tapasztalsz az elért eredményeket látva, hallva és érezve.

Hálás vagyok a tanításaidért és a válaszokért, amelyeket a podcastokon 
és a leckéiden keresztül kapok meg, nem beszélve a személyes példamu-
tatásodról és szigorú irányításodról akkor, amikor a közeledben szolgál-
hatok. Felbecsülhetetlenek azok a bhajanák és kīrtanák is, amelyeken ott 
vagy, erőddel feltöltve a bhakták szívét és megsokszorozva az eltökéltségü-
ket és kitartásukat. Ilyenkor senkiben nincs kétség afelől, hogy jó helyen 
vagyunk egy csodálatos vezetővel, nincs más út és nincs más kincs, csak 
a szent név.

Kívánom, hogy örömmel tapasztald meg a játrák boldogulását, a veze-
tők felelősségvállalását és a bhakták tettrekészségét.

Könyörgöm azért, hogy megfelelően szolgálhassalak téged és a szol-
gáidat.

Lótuszlábad menedékére vágyva maradok szolgád, 
Ran˙ginī Devī Dāsī
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2019-ben lesz 30 éves a Magyarországi Krsna-tudatú Hívők Közössége. 
Persze 1989 előtt is voltak már tagok, de ekkor jegyezték be, mint hiva-
talos egyházat. Most három évtizede tehát megnyílt az út a szabad pré-
dikálás előtt. Én magam két évvel később 1991-ben találkoztam először 
a bhaktákkal, és így veled is, ekkor a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán 
tartottál előadást Baladeva prabhu közreműködésével. Én akkor negye-
dikes középiskolás voltam, éppen az érettségi előtt álltam. Érdekes dolog, 
hogy azt nevezik érettnek, aki sikeresen átmegy a középiskola végét jelentő 
vizsgán. Valóságban még sokáig nem voltam érett személy, sőt, talán még 
most sem vagyok teljesen az. De azért a te kegyedből folyamatosan érle-
lődöm, és nincs kétségem afelől, hogy téged követve a legjobb úton járok. 
Kapaszkodom a lótuszlábadba, na meg a japaláncomba, és próbálok és pró-
bálok kikerülni az anyagi vágyak hatása alól. Most is csak annyit tehetek, 
hogy kérem az áldásaidat, és megköszönöm mindazt, amit eddig kaptam.

Írta mindezt egy jelentéktelen tanítványod 2019 márciusában, 
Rāya Rāma Dāsa

Revatī devī dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

sādhu-san˙ga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravana
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana

Recently I had a question about Rūpa Gosvāmī, “How is he present in 
ISKCON and how is he directing it?” You basically said that if we are in 
tune with the guru-paramparā then we would know what Rūpa Gosvāmī 
wants.

After receiving your answer, I realized that those in tune with the 
guru-paramparā represent Rūpa Gosvāmī exactly in the same way as they 
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feet in obeisance and pray for the ability to take what you are off ering 
and help you in sharing it with the world. I once asked you if you were 
able to give me some instruction which I can carry with me and by which 
I could know that I am able to please your, your answer was, “become 
Krsna conscious and share Krsna consciousness with others.” I will con-
tinue to try in whatever small way I can to fulfil that instruction.

I beg to remain your humble servant, 
Rāmānanda Dāsa
Scotland

Ramanī 
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadja alázatos hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és Önnek!

Nem is tudom hol kezdhetném. Sokszor úgy érzem nem vagyok rá méltó, 
hogy bármit is írjak. Őszintén szólva azt sem értem, miért lehetek még 
mindig itt. Tudom, nem is érdemlem meg, az Ön kegyéből Rādhe-Śyāma 
még is engedi. Annyi hibát és bűnt követtem el, és követek el nap mint 
nap. Azonban felmerül a kérdés újra: mit keresek még mindig itt? Hiszen 
apró jelét sem mutatom hálának. Azt hiszem sohasem fogom megérteni 
ezt a csodával határos kegyet. Minden bhakta arra vágyik, hogy egy nap 
bárcsak nekik is olyan odaadásuk legyen mint Önnek és Rādhe-Śyāma 
így viszonozza szeretetüket. Bár, ahogy látom, a körülöttem lévők közül 
mind nagyon ragaszkodnak Hozzájuk. Attól a pillanattól kezdve, hogy 
hogy Új Vraja-dhāmból elment már hiányzott. Persze tudom, hogy a szí-
vében mindig itt van velünk, de puszta jelenléte erőt ad és lelkesít, hogy 
minél több szolgálatot egyre jobban és jobban végezzek. Elég csupán egy 
kedves, biztató pillantás, mely azt súgja: Igen, csak úgy tovább! Ne add 
fel! Vagy egy komolyabb, szigorú amely azt tükrözi: tudom, hogy ennél 
többre vagy képes. 
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Bhakta Réz Tamás
Hare Krsna, Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, és neked!

Végtelenül hálás vagyok neked, köszönöm, hogy ilyen kitartó és hiteles 
vagy és Krsnát úgy mutatod be nekünk, hogy mi is alkalmasak legyünk 
szolgálni Őt. Köszönöm azt a sok csodát amiben eddig részünk volt, és 
azokat is amik még ránk várnak a kegyedből, mert esélyünk sem lett 
volna nélküled! Köszönöm, és hálás vagyok, hogy megmutattad, hogy 
lélek vagyok, hogy megtanítasz felnőni, és amiért a leghálásabb vagyok, 
hogy megtanítasz szeretni!

Másnak nincs is értéke, csak Krsna, és bhakták szeretete és szolgálata. 
Köszönöm, hogy vagy Nekünk 

Szolgád, 
Bhakta Réz Tamás

Rsikā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Téged követve egyre jobban és jobban megértem, hogy a Krsna-tudat 
a nyers valóság, nem pedig a körülöttünk lévő illúzió-világ. Csak 
Krsna-tudatban léteznek igazi tények, igazi kapcsolatok és igazi érzel-
mek. Az anyagi világ csak egy ábrándkép, amit nem megbűvölődve, hanem 
Krsna-tudatosan kell szemlélni, és te ezt mindig megmutatod nekem. 
Sajnos még annyira feltételekhez kötött vagyok, hogy ezt újból és újból 
realizálnom kell, de minden alkalommal egyre elszántabb leszek arra, 
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represent Śrīla Prabhupāda. Seeing you as a genuine representative means 
seeing him as well.

Reading your Śuddha-bhakti-cintāmanī and Bhakti-rasāmrta-sindhu 
recently, I started to have a clue why you emphasize so much the verse 
listing the five main items of bhakti.

As for the instruction of Caitanya Mahāprabhu, Rūpa Gosvāmī defined 
and explained bhakti, he told us exactly what to do and how to do. But to 
be honest, seeing the long list of vaidhī practices and feeling the hopeless-
ness of achieving bhāva, one can despair. However, our wonderful Śrīla 
Prabhupāda did not despair. He could always see the essence and put it 
into practice. 

“One should associate with devotees, chant the holy name of the Lord, 
hear Śrīmad-Bhāgavatam, reside at Mathurā, and worship the deity with 
faith and veneration.” Rūpa Gosvāmī says that those five of the sixty-four 
items are very potent because even a slight connection with any of them 
can arouse bhāva. Only five and there is a chance for bhāva! 

How brilliant it is that Śrīla Prabhupāda used these most potent items 
as pillars on which ISKCON’s basic spiritual program is built. And how 
amazing it is that in the footstep of Śrīla Prabhupāda you are building 
a society of devotees in Hungary, you give place and opportunity to chant 
the holy name and listen to the Bhāgavatam, you even built a second 
Vrndāvana for mathura-vāsa, and installed Deities so that we could wor-
ship them.

And so let me tell you what I see when I look around: I see the devo-
tees, the temple, the Deities, the practices and everything around me as 
the manifestations of Rūpa Gosvāmī’s instructions, and seeing your face, 
I sometimes suspect that in your presence Rūpa Gosvāmī is present. 

Your insignificant servant,
Revatī devī dāsī
Hungary

325 

Csak remélni tudom, hogy megbocsátja bűneimet, és egyet kérnék: had 
szolgálhassam lótuszlábait egész életemben, és azután is, örökkön örökké.

Elesett szolgája, 
Ramanī  

Rāmapriya Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my respectful obeisances. All Glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to your Vyāsa-pūjā celebration today!

Welcome to the 70s club!
Well another year has gone by and still you are pushing forward on 

preaching. Your vlogs are reaching more and more people and in the main 
their reaction is very favourable.

Your sincerity comes across to devotees and non devotees, because of 
your infalable love for Śrīla Prabhupāda and Krsna.

I just wish that I could show that same love to you.
I am not a good scholar and have never been, all I can do is try to fol-

low your instructions with the same determination that you follow your 
Guru Mahārāja’s instructions.

Guru Mahārāja as they say, I am at the fag end of my life, and your 
example gives me the inspiration to become more and more a true devo-
tee of Krsna.

Thankyou for allowing me the opportunity to spend winter here in 
Māyāpur. I feel the mercy of Lord Caitanya and He has given me many 
realisations.  

Your servant,

Love,
Rāmapriya Dāsa
Hungary
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feet in obeisance and pray for the ability to take what you are off ering 
and help you in sharing it with the world. I once asked you if you were 
able to give me some instruction which I can carry with me and by which 
I could know that I am able to please your, your answer was, “become 
Krsna conscious and share Krsna consciousness with others.” I will con-
tinue to try in whatever small way I can to fulfil that instruction.

I beg to remain your humble servant, 
Rāmānanda Dāsa
Scotland

Ramanī 
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadja alázatos hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának és Önnek!

Nem is tudom hol kezdhetném. Sokszor úgy érzem nem vagyok rá méltó, 
hogy bármit is írjak. Őszintén szólva azt sem értem, miért lehetek még 
mindig itt. Tudom, nem is érdemlem meg, az Ön kegyéből Rādhe-Śyāma 
még is engedi. Annyi hibát és bűnt követtem el, és követek el nap mint 
nap. Azonban felmerül a kérdés újra: mit keresek még mindig itt? Hiszen 
apró jelét sem mutatom hálának. Azt hiszem sohasem fogom megérteni 
ezt a csodával határos kegyet. Minden bhakta arra vágyik, hogy egy nap 
bárcsak nekik is olyan odaadásuk legyen mint Önnek és Rādhe-Śyāma 
így viszonozza szeretetüket. Bár, ahogy látom, a körülöttem lévők közül 
mind nagyon ragaszkodnak Hozzájuk. Attól a pillanattól kezdve, hogy 
hogy Új Vraja-dhāmból elment már hiányzott. Persze tudom, hogy a szí-
vében mindig itt van velünk, de puszta jelenléte erőt ad és lelkesít, hogy 
minél több szolgálatot egyre jobban és jobban végezzek. Elég csupán egy 
kedves, biztató pillantás, mely azt súgja: Igen, csak úgy tovább! Ne add 
fel! Vagy egy komolyabb, szigorú amely azt tükrözi: tudom, hogy ennél 
többre vagy képes. 
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Bhakta Réz Tamás
Hare Krsna, Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, és neked!

Végtelenül hálás vagyok neked, köszönöm, hogy ilyen kitartó és hiteles 
vagy és Krsnát úgy mutatod be nekünk, hogy mi is alkalmasak legyünk 
szolgálni Őt. Köszönöm azt a sok csodát amiben eddig részünk volt, és 
azokat is amik még ránk várnak a kegyedből, mert esélyünk sem lett 
volna nélküled! Köszönöm, és hálás vagyok, hogy megmutattad, hogy 
lélek vagyok, hogy megtanítasz felnőni, és amiért a leghálásabb vagyok, 
hogy megtanítasz szeretni!

Másnak nincs is értéke, csak Krsna, és bhakták szeretete és szolgálata. 
Köszönöm, hogy vagy Nekünk 

Szolgád, 
Bhakta Réz Tamás

Rsikā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Téged követve egyre jobban és jobban megértem, hogy a Krsna-tudat 
a nyers valóság, nem pedig a körülöttünk lévő illúzió-világ. Csak 
Krsna-tudatban léteznek igazi tények, igazi kapcsolatok és igazi érzel-
mek. Az anyagi világ csak egy ábrándkép, amit nem megbűvölődve, hanem 
Krsna-tudatosan kell szemlélni, és te ezt mindig megmutatod nekem. 
Sajnos még annyira feltételekhez kötött vagyok, hogy ezt újból és újból 
realizálnom kell, de minden alkalommal egyre elszántabb leszek arra, 
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represent Śrīla Prabhupāda. Seeing you as a genuine representative means 
seeing him as well.

Reading your Śuddha-bhakti-cintāmanī and Bhakti-rasāmrta-sindhu 
recently, I started to have a clue why you emphasize so much the verse 
listing the five main items of bhakti.

As for the instruction of Caitanya Mahāprabhu, Rūpa Gosvāmī defined 
and explained bhakti, he told us exactly what to do and how to do. But to 
be honest, seeing the long list of vaidhī practices and feeling the hopeless-
ness of achieving bhāva, one can despair. However, our wonderful Śrīla 
Prabhupāda did not despair. He could always see the essence and put it 
into practice. 

“One should associate with devotees, chant the holy name of the Lord, 
hear Śrīmad-Bhāgavatam, reside at Mathurā, and worship the deity with 
faith and veneration.” Rūpa Gosvāmī says that those five of the sixty-four 
items are very potent because even a slight connection with any of them 
can arouse bhāva. Only five and there is a chance for bhāva! 

How brilliant it is that Śrīla Prabhupāda used these most potent items 
as pillars on which ISKCON’s basic spiritual program is built. And how 
amazing it is that in the footstep of Śrīla Prabhupāda you are building 
a society of devotees in Hungary, you give place and opportunity to chant 
the holy name and listen to the Bhāgavatam, you even built a second 
Vrndāvana for mathura-vāsa, and installed Deities so that we could wor-
ship them.

And so let me tell you what I see when I look around: I see the devo-
tees, the temple, the Deities, the practices and everything around me as 
the manifestations of Rūpa Gosvāmī’s instructions, and seeing your face, 
I sometimes suspect that in your presence Rūpa Gosvāmī is present. 

Your insignificant servant,
Revatī devī dāsī
Hungary
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Csak remélni tudom, hogy megbocsátja bűneimet, és egyet kérnék: had 
szolgálhassam lótuszlábait egész életemben, és azután is, örökkön örökké.

Elesett szolgája, 
Ramanī  

Rāmapriya Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my respectful obeisances. All Glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to your Vyāsa-pūjā celebration today!

Welcome to the 70s club!
Well another year has gone by and still you are pushing forward on 

preaching. Your vlogs are reaching more and more people and in the main 
their reaction is very favourable.

Your sincerity comes across to devotees and non devotees, because of 
your infalable love for Śrīla Prabhupāda and Krsna.

I just wish that I could show that same love to you.
I am not a good scholar and have never been, all I can do is try to fol-

low your instructions with the same determination that you follow your 
Guru Mahārāja’s instructions.

Guru Mahārāja as they say, I am at the fag end of my life, and your 
example gives me the inspiration to become more and more a true devo-
tee of Krsna.

Thankyou for allowing me the opportunity to spend winter here in 
Māyāpur. I feel the mercy of Lord Caitanya and He has given me many 
realisations.  

Your servant,

Love,
Rāmapriya Dāsa
Hungary
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my life so far, but you saved me! And writing this off ering now is just 
a remembrance of how fortunate I am having you in my life. Thank you!

Your aspiring servant,
Rāmabhadra Dāsa

Rāmānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

I off er my humble obeisances to you. All glories to your Divine Grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma) 

While it is a fact that a disciple should always remember and praise his 
spiritual master, still this occasion of the celebration of your appearance 
in the world is a time of special refl ection and contemplation. As I write, 
as is often the case at this time, I am thinking particularly of your position 
as the representative of Śrīla Vyasadeva Himself. After all, this occasion 
is not only a celebration of your appearance but of Śrī Vyāsa-pūjā, the 
worship of Veda Vyāsa and of our own guru as His representative.

Seeing the approaching kali yuga and how it would aff ect the living 
entities in such a terrible way, Śrīla Vyāsadeva presented the essence of 
all Vedic knowledge in the form of the Śrīmad-Bhāgavatam, the literary 
incarnation of the Supreme Lord Himself. By taking advantage of the 
knowledge contained therein, the fallen souls of this age could get shel-
ter and relief from the horrors of the age of Kali, and could achieve the 
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because of the suff ering of people in general. This is considered the high-
est method of worshiping the Supreme Personality of Godhead, who is 
present in everyone’s heart” (SB.8.7.44). We can see how you exhibit the 
same mood – that of selfl essly giving the Holy Name on the order of 
Lord Caitanya to anyone and everyone, which implies the responsibility 
of accepting the sins of the disciples and guiding them to perfection. So 
you are following the orders of Lord Caitanya fl awlessly.

May I also glorify another aspect of your personality. To begin, let 
us consider the following verse: „Seeing the infl uence of Mādhavendra 
Purī, all the people gathered there were struck with wonder. They saw 
that the Annakūta ceremony, which had been performed before dur-
ing the time of Krsna, was now taking place again by the mercy of Śrī 
Mādhavendra Purī.” (CC, Madhya 4.86). The obvious implication of the 
verse is that, as we all know, great devotees can impel others to perform 
pure devotional service. You have most certainly done that. But the sec-
ond part of the verse reveals more. It implies that these great devotees 
can undo the eff ects of time, to restore the path of pure bhakti back to 
its pristine condition-that is what it means to represent something. Just 
like Mādhavendra Puri repeated the original Annakūta ceremony, you 
have repeated so many glorious aspects of Krsna consciousness. 

For example, New Vraja-dhāma is leading the way to not how just 
vaisnava communities lived, but to how most civilized human beings 
lived before the industrial revolution. Your personal conduct is that 
of a perfect vaisnava, the kind of conduct previously demonstrated by 
empowered sankirtan generals such as Śrīla Bhaktivinoda Thākura, Śrīla 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī, and of course, Śrīla Prabhupāda. Your direct 
glorification of Krsna, especially in writing, reminds one of that under-
taken by our great acaryas. As you have stated in one of your podcasts, 
“the duty of the spiritual master is to counteract the eff ects of time.” 

We can see that you are doing just that in many practical ways-you are 
truly representing the teachings of the paramparā.

Therefore, if it were not for your tireless eff orts, there would not be 
a Tarakanātha Prabhu. And without Tarakanātha Prabhu, there would not 
be a Rohinī-nandana Dāsa. Hence you are both my spiritual father and 
grandfather simultaneously. I owe you my spiritual existence, or whatever 
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hogy ezt a valóságot odaadjam azoknak az embereknek, akik tévelyegve 
keresik, mert még nem találkoztak olyasvalakivel, mint te, Guru Mahārāja. 

Köszönöm, hogy megmentettél, köszönöm, hogy azzal, amilyen vagy, 
hozzákötsz a misszióhoz, köszönöm, hogy tanítod értékelni a szent nevet 
és köszönöm, hogy megmutatod, hogy tanulhatok meg igazából szeretni. 

Szolgád,
Rsikā Devī Dāsī

Rohinī-nandana Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to your lotus feet. All 
glories to the lotus feet of Śrīla Prabhupāda. 

Please accept this humble attempt to glorify you on this auspicious 
occasion of your 70th anniversary.

It has been a year since you have given me the Holy Name and accepted 
me as one of your disciples – you have taken upon yourself the task of 
guiding this soul from the kingdom of māyā into the spiritual world; and 
I am just one disciple of several hundred! 

In Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.18), we learn that one should not take up 
any position of authority unless one can deliver his dependents from the 
clutches of birth and death. Such is the standard of a bonafide spiritual 
master. Therefore you have put yourself under the greatest pressure to live 
up to the highest standard purely for the benefit of others – surely that 
is true magnanimity. You have taken both the karma of your disciples as 
well as the trouble of instructing them. Immediately the pastime of our 
great ācārya, Vāsudeva Datta, springs to mind. This intimate associate 
of Lord Caitanya had unwavering determination to accept the sins of 
the entire universe on his head for the deliverance of all the conditioned 
souls . Such a mindset is corroborated by the statement of Lord Śiva: „It 
is said that great personalities almost always accept voluntary suff ering 
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ultimate goal of life by awakening their dormant love for Krsna. It has 
been the example of the ācāryas’ who have appeared in the line of Vyāsa 
to follow in his footsteps by presenting the knowledge of this beautiful 
Bhāgavatam in a way which is understandable to the people of that par-
ticular time and place, and also to show by their own example how to 
put that knowledge into practice. The teachings of each of these ācāryas’ 
have added a unique contribution to the ever expanding library of knowl-
edge which allows us to gain access to the essence of the teachings of 
Śrīla Vyāsadeva, the beautiful pastimes of the Supreme Personality of 
Godhead, Śrī Krsna.

Dear Guru Mahārāja, you follow in the footsteps of these ācāryas’ by 
adding your own brilliant contribution to this paramaparā waterfall of 
mercy. You are sharing your wealth of knowledge and your lifetime of 
dedicated service and study in the form of your wonderful books. Every-
thing you have given us is of unlimited value, but in my humble opinion 
it is your books which are your most perfect gift to the world. Just as Śrīla 
Prabhupāda lives on in his books, and whose association can always be 
found in them, so it is for you. I am not so fortunate, or for that matter 
qualified, to have a great deal of your physical association, and yet I do not 
feel that I am bereft of it. Every day you reveal to me the distilled essence 
of the teachings of the ācāryas’, the knowledge and the guidance in how 
to apply that knowledge in my life, by which I may become free from the 
shackles of material existence and surrender to the lotus feet of Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara. Every day you take me to Their divine abode of 
Śrī Vrndāvana-dhāma. You reveal to me, through your books, the various 
forests, groves and lakes of loving pastimes of that most sacred abode. 
Just as I do not feel that I lack your physical association, I also understand 
that, while I would want to travel to the Holy Dhāmas’, it is likely that 
that opportunity will be, at most, a rare opportunity in this life, but you 
have brought the dhāma to me. The guru reveals the dhāma, and both 
through your books and in the transcendental land of New Vraja-dhāma, 
I understand that you are saying to me, “Here is Vrndāvana, take it!”

How is it possible to truly thank one who has given such gifts? How 
can I even begin to comprehend or truly appreciate them? I fall at your 
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my life so far, but you saved me! And writing this off ering now is just 
a remembrance of how fortunate I am having you in my life. Thank you!

Your aspiring servant,
Rāmabhadra Dāsa

Rāmānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

I off er my humble obeisances to you. All glories to your Divine Grace. All 
glories to Śrīla Prabhupāda!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma) 

While it is a fact that a disciple should always remember and praise his 
spiritual master, still this occasion of the celebration of your appearance 
in the world is a time of special refl ection and contemplation. As I write, 
as is often the case at this time, I am thinking particularly of your position 
as the representative of Śrīla Vyasadeva Himself. After all, this occasion 
is not only a celebration of your appearance but of Śrī Vyāsa-pūjā, the 
worship of Veda Vyāsa and of our own guru as His representative.

Seeing the approaching kali yuga and how it would aff ect the living 
entities in such a terrible way, Śrīla Vyāsadeva presented the essence of 
all Vedic knowledge in the form of the Śrīmad-Bhāgavatam, the literary 
incarnation of the Supreme Lord Himself. By taking advantage of the 
knowledge contained therein, the fallen souls of this age could get shel-
ter and relief from the horrors of the age of Kali, and could achieve the 
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because of the suff ering of people in general. This is considered the high-
est method of worshiping the Supreme Personality of Godhead, who is 
present in everyone’s heart” (SB.8.7.44). We can see how you exhibit the 
same mood – that of selfl essly giving the Holy Name on the order of 
Lord Caitanya to anyone and everyone, which implies the responsibility 
of accepting the sins of the disciples and guiding them to perfection. So 
you are following the orders of Lord Caitanya fl awlessly.

May I also glorify another aspect of your personality. To begin, let 
us consider the following verse: „Seeing the infl uence of Mādhavendra 
Purī, all the people gathered there were struck with wonder. They saw 
that the Annakūta ceremony, which had been performed before dur-
ing the time of Krsna, was now taking place again by the mercy of Śrī 
Mādhavendra Purī.” (CC, Madhya 4.86). The obvious implication of the 
verse is that, as we all know, great devotees can impel others to perform 
pure devotional service. You have most certainly done that. But the sec-
ond part of the verse reveals more. It implies that these great devotees 
can undo the eff ects of time, to restore the path of pure bhakti back to 
its pristine condition-that is what it means to represent something. Just 
like Mādhavendra Puri repeated the original Annakūta ceremony, you 
have repeated so many glorious aspects of Krsna consciousness. 

For example, New Vraja-dhāma is leading the way to not how just 
vaisnava communities lived, but to how most civilized human beings 
lived before the industrial revolution. Your personal conduct is that 
of a perfect vaisnava, the kind of conduct previously demonstrated by 
empowered sankirtan generals such as Śrīla Bhaktivinoda Thākura, Śrīla 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī, and of course, Śrīla Prabhupāda. Your direct 
glorification of Krsna, especially in writing, reminds one of that under-
taken by our great acaryas. As you have stated in one of your podcasts, 
“the duty of the spiritual master is to counteract the eff ects of time.” 

We can see that you are doing just that in many practical ways-you are 
truly representing the teachings of the paramparā.

Therefore, if it were not for your tireless eff orts, there would not be 
a Tarakanātha Prabhu. And without Tarakanātha Prabhu, there would not 
be a Rohinī-nandana Dāsa. Hence you are both my spiritual father and 
grandfather simultaneously. I owe you my spiritual existence, or whatever 
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tiny fraction of it that I have experienced. Therefore I beg to always be 
engaged in your service and never become ungrateful by forgetting what 
you have done for me.

Aspiring servant of your servants,
Rohinī-nandana Dāsa
Wales UK

Bhaktin Rozalina Adamova
Hare Krsna, Guru Mahārāja.

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda and 
your dedicated service unto him!

The day of your vyāsa-pūjā is a wonderful occasion because once again 
all your disciples and well wishers have the best opportunity to gather 
and glorify the qualities and deeds of a great vaisnava.

It is said that one can judge a master by his disciples and you are the 
embodiment of this saying. This is the manifestation of your purity that 
gave me the confirmation that you were and are the person I want to 
follow.

When I first got the chance to associate more with your disciples, 
I was amazed by their sincerity, devotion and dedication. And it was not 
a matter of age, ashram or background. I thought that I had never met 
so many such devotees in every day life all at once before. They were not 
someone with a lot of years of practice behind and not all of them were 
initiated, but that didn’t make any diff erence. All of them had something 
in common: this strong dedication, selfl essness, faith and attachment to 
you. They were all serious and sober, and at the same time very accom-
modating, easy going, friedly and open hearted. I felt at home.

This left an indelible impression in my heart on that occasion, and 
even more incredible is that whenever I meet them now it happens again 
and again. 
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Please keep me by your mercy to continue to serve Śrīla Prabhupāda 
and his devotees. 

Thank you, Guru Mahārāja.
Hare Krsna!  

Your insignificant servant, 
Rāma-prasāda Dāsa
Scotland

Rāmabhadra Dāsa
nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale

śrīmate śivarama-svāmin iti nāmine

Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances at your lotus feet! All glories to 
Your Divine Grace! All glories to Śrīla Prabhupāda!

It was December 2017 when I wrote Your Divine Grace stating that 
I am in a moment of my life in which I do not know how to sail forward. 
As always, you took the time to write me and to take care of me. But most 
important thing that I felt then, was that you off ered me the chance to 
follow your instructions. You told me what I should do. But I was so fool 
not to accept those so easily. Finally, I understood that I should just fol-
low your instructions because doing that I am in the best possible hands. 
The hands of my spiritual master, His Divine Grace Śrīla Śivarama Swami 
Mahārāja.

So that was what I started to do. Just follow what you told me to do. 
By your mercy, I met my wife, Ārādhana Devī Dāsī, for which I am very 
grateful having in my life. By your mercy, I met wonderful devotees who 
are by my side, like Rādhā Govinda Prabhu. 

Dear Guru Mahārāja, the past year was the most challenging year of 
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someone with a lot of years of practice behind and not all of them were 
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Please keep me by your mercy to continue to serve Śrīla Prabhupāda 
and his devotees. 
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Dear Guru Mahārāja,

Please accept my respectful obeisances at your lotus feet! All glories to 
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It was December 2017 when I wrote Your Divine Grace stating that 
I am in a moment of my life in which I do not know how to sail forward. 
As always, you took the time to write me and to take care of me. But most 
important thing that I felt then, was that you off ered me the chance to 
follow your instructions. You told me what I should do. But I was so fool 
not to accept those so easily. Finally, I understood that I should just fol-
low your instructions because doing that I am in the best possible hands. 
The hands of my spiritual master, His Divine Grace Śrīla Śivarama Swami 
Mahārāja.

So that was what I started to do. Just follow what you told me to do. 
By your mercy, I met my wife, Ārādhana Devī Dāsī, for which I am very 
grateful having in my life. By your mercy, I met wonderful devotees who 
are by my side, like Rādhā Govinda Prabhu. 

Dear Guru Mahārāja, the past year was the most challenging year of 
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rengeteg gyermekedet engedted így el, ami biztos sok fájdalmat okozott. 
Szeretnék én a szófogadó jó gyereked lenni, aki boldogságot és elégedett-
séget ad a szüleinek. 

Örökké hálás tanítványod és forradalmárod: 
Śaktimatī Devī Dāsī 

Sanātana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja,
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget neked. Min-
den dicsőséget Śrīla Prabhupādának.

Minden szülőnek el kell engednie egyszer a gyermekeit, hogy felnőtt-
ként folytassák az életüket. Mostanában egyre többször hangsúlyozod, 
hogy elérkezett az idő, fel kell nőjjünk, és nekünk kell továbbvinni Śrīla 
Prabhupāda mozgalmát. Ki lesz a követlező GBC? Kik lesznek az avató 
lelki tanítómesterek a következő generáció számára? Így vagy úgy meg 
lettek volna válaszolva ezek a kérdések, de mint jó lelki apa, nem akarsz 
„így vagy úgy” megoldásokat. Köszönöm szépen, hogy így gondoskodsz 
rólunk. És bár nem könnyű tapasztalni, de azt is köszönöm, hogy szintén 
atyai szeretetből, az idő szavára hallgatva egyre határozotabban kezdesz 
kilökni minket a kényelmes „lelki fészkünkből”, hogy kezdjünk el végre 
a saját erőnkből repülni. Természetesen akármilyen ügyesek vagyunk, 
végső soron az önálló repüléshez is tőled kapjuk az erőt. 

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam 

Kérlek, add az áldásod, hogy akár ott vagy fizikailag mellettem, akár egye-
dül kell járjam az utam, mindig legyek tudatos a kapcsolatunkról és a te 
szerető jóakaratodról.

Örök szolgád, Sanātana Dāsa
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I’ve always desired to be able to surrender to guru in the way many Śrīla 
Prabhupāda disciples’ like you did, but the spirit devotees have now is 
so much diff erent from the time Śrīla Prabhupāda was phisically present 
that it seems almost impossible to achieve. Thus seeing this surrender in 
them enforced my faith in you.

Last year, in a podcast, you said that you meditate on your off ering to 
Śrīla Prabhupāda throughout the whole year. This sentence stuck in my 
mind. Since then I kept thinking about what I will be able to off er to you 
for the next Vyāsa-pūjā. 

All this year was about association. 
I was blessed to spend quite a lot of time with many God sisters and do 

service together in diff erent circumstances. The apogee of such fortune 
is serving you in Māyāpur now and observe you in the heart’s of such 
devotees 24/7.

I have to say that mother Yaśasvinī has given us all facilities for that, 
and without her desire to serve you engaging all of us, Māyāpur experi-
ence wouldn’t have been the same.

I’m sure this power of those who took shelter in you comes from 
your unfl inching faith and strict following of the instructions of Śrīla 
Prabhupāda. You are an exemplary disciple who is always absorbed in 
thoughts of Krsna and His associates. Your constant meditation blows 
like infinite fl owers of the Holy Dham in the form of your books and 
every day activities.

I have no doubt that Śrīla Prabhupāda is very pleased with you. You 
have been able to embrace all his most important instructions: absorption 
in san˙kīrtana, development of varnāśrama and best quality of standards 
of arcana and personal behaviour. 

You showed us by your own example that a vaisnava is perfect in all 
regards, as Śrīla Prabhupāda taught you by his.

It’s amazing how powerful is the process of sādhana bhakti in the lifes 
of those who sincerely take shelter of a bonafide spiritual master. I prob-
ably wouldn’t have believed it if I did not see it with my own eyes.

By causeless mercy of Śrīla Prabhupāda and his sincere followers, I find 
myself in such exalted association now. I feel very inappropriate amongst 
such pure hearted vaisnavas, but despite this I address my most sincere 
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prayers to you to be able to stay in this movement no matter what and 
take shelter of your lotus feet. Please accept and empower me to be an 
exemplary disciple of an exemplary spiritual master to keep spreading 
Krsna Consciousness to whomever I meet.

All glories to you and your dedicated service unto the lotus feet of A.C. 
Bhaktivedanta Śrīla Prabhupāda!

Your aspiring servant,
Bhaktin Rozalina Adamova
Russia

Rūpa-manohara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Rūpa Gosvāmī a Tanítások Nektárjában tudományos alapossággal tárja 
fel egy hiteles lelki tanítómester tulajdonságait. Csak az képes tanítványait 
kivezetni az anyagi lét labirintusából, aki a sástrákban és azok kiegészítő 
írásaiban rögzített szabályokat az odaadás szellemében követi, illetve 
legyőzte az érzékkielégítés hat ügynökének befolyását, azaz a nyelv, a nemi 
szerv, a has, a düh, az elme és a beszéd késztetését.

Amióta csak megismertelek, mindig figyeltem cselekedeteidet, szava-
idat, és amennyire korlátozott képességeim lehetővé tették, igyekeztem 
megérteni a tetteid és megjegyzéseid mögött meghúzódó gondolatokat. 
Nem mint kritikus figyeltelek így, hanem mint tanulni vágyó tanítvány. 
Nem emlékszem olyan esetre, amikor hitem parányit is megingott volna 
a veled kapcsolatos tapasztalatoktól. Éppen ellenkezőleg: szavaid és utasí-
tásaid, személyes példád és felmutatott eredményeid folyton hitet öntöt-
tek belém, és vágyat legalább valami jelentéktelen szolgálat elvégézésére.

Több bhaktáról is tudom, hogy hosszú ideig tépelődött magában, kit is 
válasszon diksā-gurujának. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 
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miatt bármelyik pillanatban fellángolhat a tűz. Senki sem gyújt tüzet – 
a bambuszok súrlódása miatt a tűz magától lobban fel és emészti fel az 
egész erdőt. Ugyanígy lángol fel a háború tüze a világ dolgainak nagyobb 
erdejében, a külső energia hatására illúzióba került feltételekhez kötött 
lelkek erőszakos szenvedélye következtében. Az ilyen világi tüzet csak 
a szentek kegyelem-felhőinek zápora képes eloltani, ahogyan az erdőtüzet 
is csak a felhőből aláhulló eső olthatja el.”

Nagyon köszönök mindent, amit adsz. Csak törekedni tudok arra, hogy 
nagyobb lépéseket tegyek előre és egyszer képes legyek legalább egy kis 
hozzájárulással segíteni a missziódat.

Szolgád,
Sāksi-gopāla Dāsa

Śaktimatī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Látok egy képet amikor itt a farmon nincsenek gépek, a bhakták kint 
dolgoznak a földeken, ott vannak velük a gyerekek. Megtermelik amire 
szükségük van. Mint abban a filmben amit hoztál nemrég, hogy nézzünk 
meg. Így szeretnék élni és a gyerekeimnek is ezt a jövőt szánom és az 
unokáimnak is. Ez egy igazi forradalom. Elutasítani a mostani társadalmi 
és fogyasztói nyomást, ez egy forradalom. Remélem látni fogod te is, 
hogy fordulunk ebbe az irányba, és akkor nyugodtan bízod rá szabott elő 
bhaktákra Rādhe-Śyāmát. Köszönöm azt a kincses „bányát”, amit ránk 
hagytál. Itt minden a lelki élet drágakövével van kirakva. 

Nagyon szeretlek Guru Mahārāja és tudom, te meg sokkal jobban sze-
reted a bhaktákát. Jobban mint egy anya a gyermekét. A te szeretetedolgod 
tiszta és a legjobbat akarod a bhaktáknak. Milyen fájdalom egy anyának, 
amikor látja, hogy a gyereke rossz útra tér és nem tud neki segíteni. Te már 
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Visszatekintve az elmúlt egy évre, ismét megállapíthatom azt, hogy 
amikor erőfeszítést teszek, még ha csak egy parányit is, tanításaidnak és 
utasításaidnak – melyek nem különböznek Śrīla Prabhupāda és a tanítvá-
nyi láncolat tanításaitól és utasításaitól – megértésére és követésére, akkor 
az erőfeszítésemmel arányosan, de az erőfeszítés mértékéhez viszonyítva 
kegyedből mégis indokolatlanul nagy, a lehetségeshez képest azonban még 
mindig nagyon kicsi, de előrelépést teszek a lelki fejlődésben, a valóság, 
az Úr Krsna, az Ő energiái és a közöttük fennálló kapcsolat megisme-
résében és az annak megfelelő cselekvésben. Ez csodálatos tapasztalat, 
ezek az apró előrelépések adnak értelmet az életemnek. De miért nem 
teszek akkor nagyobb erőfeszítést? Mikor fogok feladni minden hamis 
elképzelést és elfogadni az igazságot? Ezt bármikor megtehetném, mert 
Guru Mahārāja, te mindent megadsz ehhez, csak el kellene fogadnom.

Végtelen, indokolatlan kegyedet mindenkire szórod, válogatás nélkül, 
mint ahogy az eső is mindenhová hullik. Ez igazi szeretet. Csodálatra 
méltó, hogy ebben a törekvésedben nem tántoríthat meg semmi. Sze-
med előtt csak az lebeg, hogy hogyan tehetnéd elégedetté szeretett lelki 
tanítómesteredet, Śrīla Prabhupādát azáltal, hogy tanításait több és több 
elesett lélek számára adod át, mindenkinek olyan módon, ahogy a leg-
könnyebben el tudják fogadni. A Krsna-tudatot a legteljesebb formájában 
mutatod be: templomokat, központokat nyitottál; neked köszönhetjük, 
hogy eljött Magyarországra Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga és Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara; megnyilvánítottad az Ő lakhelyüket is, a Lélek 
Palotáját és Krsna-völgyet; megalapítottad a Bhaktivedanta Hittudományi 
Főiskolát; személyesen segíted azokat, akik még csak most indulnak el 
az odaadás útján és azokat is, akik már haladnak az úton; könyveket írsz, 
amelyeket olvasva a komoly olvasó megízlelheti az odaadás legmagasabb 
rendű ízeit is; a modern kor adta lehetőségeket kiaknázva széleskörű 
online prédikálást folytatsz vlogok, podcastok, cikkek publikálásával; 
elindítottad a varnāśrama-dharma bevezetésének folyamatát és még 
sorolhatnám. Mindez felfoghatatlan számomra, emiatt a szavaim nem 
alkalmasak arra, hogy megfelelően leírják csodálatos tulajdonságaidat. 
Azok a szerencsés lelkek, akik képesek ezt megérteni és elfogadni, végtelen 
hálát éreznek irántad és ők is tovább akarják adni azokat a kincseket, ami-
ket tőled kaptak. „A világot egy erdőhöz lehet hasonlítani, ahol a súrlódás 
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ez a kérdés hónapok alatt letisztázódott bennem: a leckéid, bhajanáid, és 
legfőképpen könyveid olyan inspiráló erővel hatnak rám, ami kísérteties 
hasonlóságot mutat a Śrīla Prabhupāda könyveinek olvasásából származó 
érzéssel. Talán más felajánlásaimban is említettem már, és ezért elcsépelt 
frázisnak tűnhet, de számomra te tolmácsolod a legegyenesebb, leghite-
lesebb módon Śrīla Prabhupāda tanítását a hangulat és a filozófia, a rasa 
és a tattva területén egyaránt.

Szégyellem és sajnálom, mennyire híján vagyok annak a képességnek, 
hogy értékeljem szerencsés helyzetemet, hogy illő mélységgel érezzem 
át a hálát, amiért ebbe a mozgalomba keveredtem, és azon belül is a te 
lótuszlábad árnyékába. Azt azonban méginkább sajnálom, hogy egyesek, 
köztük tőled avatást elfogadó személyek kritizálnak téged, és irigységük-
ben olyan mérget köpködnek, amely végül az ő lelki életüket pusztítja 
el. Ésszel fel nem fogom, mekkora hatalma van a sértéseknek, hogy az 
elmét befedve még egy tiszta bhaktát is közönséges, tökéletlen embernek 
láttatnak.

Imádkozok, hogy sose őrüljek meg, és mindig lássam tetteid és szavaid 
mögött Krsna akaratát. Imádkozok, hogy még sok éven át figyelhesselek, 
hogy erőt merítsek jelenlétedből. És imádkozok azért is, hogy felajánl-
hassak valami jelentéktelen szolgálatot, amivel elégedettséget okozhatok 
neked.

Szolgád, 
Rūpa-manohara Dāsa

Rūpamati Devī Dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to You! All glories to this most auspicious day of Your appearance!

One evening while I was dressing Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga, 
in the temple room the devotees started to gather for bhajana.
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Visszatekintve az elmúlt egy évre, ismét megállapíthatom azt, hogy 
amikor erőfeszítést teszek, még ha csak egy parányit is, tanításaidnak és 
utasításaidnak – melyek nem különböznek Śrīla Prabhupāda és a tanítvá-
nyi láncolat tanításaitól és utasításaitól – megértésére és követésére, akkor 
az erőfeszítésemmel arányosan, de az erőfeszítés mértékéhez viszonyítva 
kegyedből mégis indokolatlanul nagy, a lehetségeshez képest azonban még 
mindig nagyon kicsi, de előrelépést teszek a lelki fejlődésben, a valóság, 
az Úr Krsna, az Ő energiái és a közöttük fennálló kapcsolat megisme-
résében és az annak megfelelő cselekvésben. Ez csodálatos tapasztalat, 
ezek az apró előrelépések adnak értelmet az életemnek. De miért nem 
teszek akkor nagyobb erőfeszítést? Mikor fogok feladni minden hamis 
elképzelést és elfogadni az igazságot? Ezt bármikor megtehetném, mert 
Guru Mahārāja, te mindent megadsz ehhez, csak el kellene fogadnom.

Végtelen, indokolatlan kegyedet mindenkire szórod, válogatás nélkül, 
mint ahogy az eső is mindenhová hullik. Ez igazi szeretet. Csodálatra 
méltó, hogy ebben a törekvésedben nem tántoríthat meg semmi. Sze-
med előtt csak az lebeg, hogy hogyan tehetnéd elégedetté szeretett lelki 
tanítómesteredet, Śrīla Prabhupādát azáltal, hogy tanításait több és több 
elesett lélek számára adod át, mindenkinek olyan módon, ahogy a leg-
könnyebben el tudják fogadni. A Krsna-tudatot a legteljesebb formájában 
mutatod be: templomokat, központokat nyitottál; neked köszönhetjük, 
hogy eljött Magyarországra Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga és Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara; megnyilvánítottad az Ő lakhelyüket is, a Lélek 
Palotáját és Krsna-völgyet; megalapítottad a Bhaktivedanta Hittudományi 
Főiskolát; személyesen segíted azokat, akik még csak most indulnak el 
az odaadás útján és azokat is, akik már haladnak az úton; könyveket írsz, 
amelyeket olvasva a komoly olvasó megízlelheti az odaadás legmagasabb 
rendű ízeit is; a modern kor adta lehetőségeket kiaknázva széleskörű 
online prédikálást folytatsz vlogok, podcastok, cikkek publikálásával; 
elindítottad a varnāśrama-dharma bevezetésének folyamatát és még 
sorolhatnám. Mindez felfoghatatlan számomra, emiatt a szavaim nem 
alkalmasak arra, hogy megfelelően leírják csodálatos tulajdonságaidat. 
Azok a szerencsés lelkek, akik képesek ezt megérteni és elfogadni, végtelen 
hálát éreznek irántad és ők is tovább akarják adni azokat a kincseket, ami-
ket tőled kaptak. „A világot egy erdőhöz lehet hasonlítani, ahol a súrlódás 
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ez a kérdés hónapok alatt letisztázódott bennem: a leckéid, bhajanáid, és 
legfőképpen könyveid olyan inspiráló erővel hatnak rám, ami kísérteties 
hasonlóságot mutat a Śrīla Prabhupāda könyveinek olvasásából származó 
érzéssel. Talán más felajánlásaimban is említettem már, és ezért elcsépelt 
frázisnak tűnhet, de számomra te tolmácsolod a legegyenesebb, leghite-
lesebb módon Śrīla Prabhupāda tanítását a hangulat és a filozófia, a rasa 
és a tattva területén egyaránt.

Szégyellem és sajnálom, mennyire híján vagyok annak a képességnek, 
hogy értékeljem szerencsés helyzetemet, hogy illő mélységgel érezzem 
át a hálát, amiért ebbe a mozgalomba keveredtem, és azon belül is a te 
lótuszlábad árnyékába. Azt azonban méginkább sajnálom, hogy egyesek, 
köztük tőled avatást elfogadó személyek kritizálnak téged, és irigységük-
ben olyan mérget köpködnek, amely végül az ő lelki életüket pusztítja 
el. Ésszel fel nem fogom, mekkora hatalma van a sértéseknek, hogy az 
elmét befedve még egy tiszta bhaktát is közönséges, tökéletlen embernek 
láttatnak.

Imádkozok, hogy sose őrüljek meg, és mindig lássam tetteid és szavaid 
mögött Krsna akaratát. Imádkozok, hogy még sok éven át figyelhesselek, 
hogy erőt merítsek jelenlétedből. És imádkozok azért is, hogy felajánl-
hassak valami jelentéktelen szolgálatot, amivel elégedettséget okozhatok 
neked.

Szolgád, 
Rūpa-manohara Dāsa

Rūpamati Devī Dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to You! All glories to this most auspicious day of Your appearance!

One evening while I was dressing Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga, 
in the temple room the devotees started to gather for bhajana.
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Sakhī-carana Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda!
I am very grateful to you, Guru Mahārāja, for the service that you gave 

me, you attached me to san˙kīrtana. Despite the fact that book distribution 
is not so easy for me, I like it very much, because by doing this service, 
I have an opportunity to satisfy Śrīla Prabhupāda and you. You gave me 
the taste for san˙kīrtana. It gives me a feeling that I do something useful 
for the Mission. san˙kīrtana protects me from maya. 

I’ll never forget the occasion, when I met you on one of the Śrīla 
Prabhupāda’s Marathons, it was at the Christmas market in Budapest. 
You came with the devotees to make one of your video blogs at that time. 
And when the shooting was over, you took the opportunity to distribute 
books. You stopped one man. I stood right behind your back, you spoke 
in Hungarian, I could understand almost nothing. But I felt myself so 
happy and lucky, that I have the opportunity to take a master-class on 
san˙kīrtana personally from my spiritual master! That is absolutely tran-
scendental experience! Looking at the spirit of your preaching, I myself 
want to preach more and more.

Despite the fact that you are guru yourself, you are an ideal example 
of a disciple of your guru, Śrīla Prabhupāda. You dedicated your entire 
life to the mission of Śrīla Prabhupāda, you impeccably follow all of his 
instructions. I try to learn what is discipleship from you. I want to deeper 
understand guru-tattva and become the same kind of disciple as you are 
in order to serve you, Śrīla Prabhupāda and Krsna better. 

Once upon a time, at the Russian festival Sadhu-sanga, late in the 
evening, you went to the sea and devotees followed by your footsteps. 
I was one of them. It was dark already and the line between the shore 
and the sea practically wasn’t seen anymore, just the sounds of waves 
could be heard. Along the shore the benches were situated in a long 
row, you sat down on one of them and started to chant japa. All of the 
devotees followed your example and sat down behind you. All of those 
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By your presence you have made all this musician instruments to play 
only for Krsna’s pleasure.

And the sound is tumultuous!

By misfortune I always have my own musical score and often the sound 
coming out of me is false or sharp.

But you are not only a perfect magician but also unusually patient 
musician.

Thank you, Guru Mahārāja, of making me part of the performance!
Thank you for not giving up on me!
Thank you for being in touch and making my existence useful!
Thank you for everything, for if you are not part of my life, I would 

have been demolished long long ago.

As you write in Nava-vraja-mahima:
„Other gods and goddesses presented endless off erings of love, Lord 

Siva a fl ute he had carved with his own hands. This handy gift particularly 
intrigued Krsna. He raised His eyebrows and playfully put it to his lips.

With a sweet melody, He delighted the demigods and showed His 
spontaneous gratitude to Lord Siva”

Thank you, Guru Mahārāja, for the faith that one day I will be given 
to Krsna as a gift…

…or even better!
…To Śrīmatī Radhika!
As you carved me, I will be able to please Them with my service and 

this will go on forever…
Thank you, dear Guru Mahārāja!

Your inspired servant
Rūpamati Devī Dāsī
Hungary
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I can’t see but I can hear what is happening there.
Someone arranges the sound system…someone brings karatālas, yes, 

now someone tests Śrī Mrdan˙ga…
Devotees softly whispering… I heard your voice.
That day, or day before you arrived in Budapest, so everyone went 

silent in anticipation to hear from you.
The harmonium was moved and then….
Then came this strong, beautiful, overwhelming vibration from the 

harmonium!
It was just for a few seconds.
You did not start singing or playing.
You only tested the keyboard but what came out was so powerful!
It was diff erent, it had a message, it moved everything around…

My heart beating faster and my mind screaming–
“He just touched the harmonium and that same harmonium we hear 

almost every day, has now a diff erent plan”…and after there was a bhajan…
It would be better to say:
It was The Bhajana!!!

We could not resist dancing… around Gaura and Nitāi, in the pūjārī 
room and then again up, around the altar of the Lords. But that first 
touch of the harmonium and the surprising diff erent vibration made me 
think deeply of your presence in our lives, in my life.

We are all like harmoniums, violins, drums and guitars.
Some may have been played on us or we had been forgotten in a dusty 

corner of an empty room…
We have diff erent sounds, some out of tune, some refined…
Some of us played in orchestra, some played solo…
Perhaps we brought joy to the hearts of others or made them run out 

covering their ears…

Whatever. Now in our lives we have you, Guru Mahārāja.
We are in touch with you…. and your Magical potency.
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benches reminded me of one big ship, and you were sitting in front of us, 
as a captain. And I felt how you guided us in the process of chanting the 
holy names, giving to us your mercy, so that we could progress in chant-
ing. I know that you are always guiding us in the process of devotional 
service even at a distance. To chant japa with you is always a huge mercy 
for me. I feel how you transfer all of your power to chant the holy name 
to us, to do it with better quality. 

Often, when I chant japa in the temple or somewhere else, if I don’t have 
enough power to concentrate on the holy name, I start to imagine that 
you can hear my chanting, and I start to feel ashamed and it helps me to 
chant japa attentively. As if you are examining my japa. Thinking of you 
helps me in my japa, in any service, in everything. You give me the spiritual 
strength to overcome obstacles on the spiritual path and to carry on. 

One time, it was a few years before I joined Hare Krsna movement, 
I observed my life and understood that my life is complete darkness, and 
it is so missing at least one slit of light in this pitch darkness. But when 
I met devotees, when Śrīla Prabhupāda came into my life in the form of 
his books and brought Krsna consciousness, it was not just a small slit 
of light, it was the giant sun that enlightened my life and gave me hope. 
And when I met you, this sun shone even brighter. Because I can become 
Krsna conscious only by your mercy, by serving you. 

Thank you, Guru Mahārāja, that you are in my life. Thank you for 
giving me shelter and protection. 

Your insignificant servant,
Sakhī-carana Devī Dāsī
Hungary

Sāksi-gopāla Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának. Minden dicsőséget neked.
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Sakhī-carana Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda!
I am very grateful to you, Guru Mahārāja, for the service that you gave 

me, you attached me to san˙kīrtana. Despite the fact that book distribution 
is not so easy for me, I like it very much, because by doing this service, 
I have an opportunity to satisfy Śrīla Prabhupāda and you. You gave me 
the taste for san˙kīrtana. It gives me a feeling that I do something useful 
for the Mission. san˙kīrtana protects me from maya. 

I’ll never forget the occasion, when I met you on one of the Śrīla 
Prabhupāda’s Marathons, it was at the Christmas market in Budapest. 
You came with the devotees to make one of your video blogs at that time. 
And when the shooting was over, you took the opportunity to distribute 
books. You stopped one man. I stood right behind your back, you spoke 
in Hungarian, I could understand almost nothing. But I felt myself so 
happy and lucky, that I have the opportunity to take a master-class on 
san˙kīrtana personally from my spiritual master! That is absolutely tran-
scendental experience! Looking at the spirit of your preaching, I myself 
want to preach more and more.

Despite the fact that you are guru yourself, you are an ideal example 
of a disciple of your guru, Śrīla Prabhupāda. You dedicated your entire 
life to the mission of Śrīla Prabhupāda, you impeccably follow all of his 
instructions. I try to learn what is discipleship from you. I want to deeper 
understand guru-tattva and become the same kind of disciple as you are 
in order to serve you, Śrīla Prabhupāda and Krsna better. 

Once upon a time, at the Russian festival Sadhu-sanga, late in the 
evening, you went to the sea and devotees followed by your footsteps. 
I was one of them. It was dark already and the line between the shore 
and the sea practically wasn’t seen anymore, just the sounds of waves 
could be heard. Along the shore the benches were situated in a long 
row, you sat down on one of them and started to chant japa. All of the 
devotees followed your example and sat down behind you. All of those 
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By your presence you have made all this musician instruments to play 
only for Krsna’s pleasure.

And the sound is tumultuous!

By misfortune I always have my own musical score and often the sound 
coming out of me is false or sharp.

But you are not only a perfect magician but also unusually patient 
musician.

Thank you, Guru Mahārāja, of making me part of the performance!
Thank you for not giving up on me!
Thank you for being in touch and making my existence useful!
Thank you for everything, for if you are not part of my life, I would 

have been demolished long long ago.

As you write in Nava-vraja-mahima:
„Other gods and goddesses presented endless off erings of love, Lord 

Siva a fl ute he had carved with his own hands. This handy gift particularly 
intrigued Krsna. He raised His eyebrows and playfully put it to his lips.

With a sweet melody, He delighted the demigods and showed His 
spontaneous gratitude to Lord Siva”

Thank you, Guru Mahārāja, for the faith that one day I will be given 
to Krsna as a gift…

…or even better!
…To Śrīmatī Radhika!
As you carved me, I will be able to please Them with my service and 

this will go on forever…
Thank you, dear Guru Mahārāja!

Your inspired servant
Rūpamati Devī Dāsī
Hungary
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Sadbhuja Devī Dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja!! 

Please accept my humble obeisances!! All glories to Śrīla Praphupada!! 
All glories to You on this auspicious day!!!!

Guru Mahārāja I always wanted to do something big for You, be dif-
ferent from others, to show You how I am good and nice in KC. But by 
time more and more I understand how much I depend on Your mercy. Be 
nice Sadbhuja, be human being that what You told me, when I saw You 
last time . Guru Mahārāja I realized, I don’t need to try to jump higher 
than my head, I shouldn’t try to amaze You, I just have to be nice and 
continue my service. 

When I see how You change the hearts of newcomers in Turkey in 
such short time, 2-3 days. When I see how Your vlogs melt hearts of our 
people, when I see how our Turkish yātrā growing and growing by Your 
mercy and Your disciples mercy. When I see Your enthusiasm, Your non 
stop service to Śrīla Praphupada  with full faith with full determination, 
when I see how You deeply study Śrīla Praphupada books, when I see 
your daily podcasts, 

Your love to Rādhā-Śyāma, when I see shining eyes of devotees for 
whom You are everything, when I see Your heart touching bhajans, and 
powerful Kirtans, when I see how You are merciful to us, it’s give me 
inspiration, it gives me strength to pass tests and exams, give me strength 
to try again and again to get from where I am now to where I should be 
as human being as Your disciple.

Please give me  Your mercy to serve You and Your disciples life after life. 

Your servant, 
Sadbhuja Devī Dāsī
Turkey 
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Your sweet voice soothes lifetimes of suff erings
Your blessings bring relief from birth and death
O Master, you are indeed an ocean of mercy!
All glories to you O compassionate soul!

O marvellous kirtaneer!
Hari Nāma Prabhu is ecstatic when you utter the Mahā-mantra
Your love for the Holy Name attracts even the hardened of hearts
All glories to Your service to the harināma san˙kīrtana mission!

O kindest of soul!
O giver of devotional service!
O destroyer of lust and ignorance!
May Rādhā-Śyāma bless you with krsna-prema in this very lifetime
All glories to you!

O beloved of Śrīla Prabhupāda!
You are the life and soul of your disciples
Your footprints forever marked their hearts
Your guidance and love guarantee their liberation
All glories to you O dear spiritual master, Janme! Janme!

“Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and 
the lord and master of the devotees. O Master! Be merciful unto me. Give 
me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three 
worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most 
fallen.” (Śrī Guru-vandana from Śrī Prema-bhakti-candrikā)

Your Servant,
Bhakta Sailesh
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O humble soul!
You lead by example which pleases Śrīla Prabhupāda’s heart
Your visions and pioneering methods are inspirational
Nava Vraja-dhāma is such fine example amongst others!
All glories to your dedication, O dear Guru Mahārāja!

Śrīla Prabhupāda entrusted you with Rādhā-Śyāma’s well-being
Rādhā-Śyāma’s heartfelt appreciation manifested in Nava Vraja-dhāma
Your love and care for Rādhā-Śyāma is beyond words
All glories to your absolute devotion to Rādhe-Śyāma

In Krsna-Völgy, you are Śrī Rādhā’s personal gardener
Under Śrīla Prabhupāda’s loving eyes, you are tending Her precious 

fl owers
Which daily She picks and lovingly handcrafts Śyāma’s divine garlands
Wearing those garlands, Śyāma dances with bliss due to your TLC
Your nectarian books are the proof of His delight and satisfaction
O Guru Mahārāja, Śrīla Prabhupāda’s heart is certainly very pleased 

with you
No doubt, your devotional service is perfection
All Glories to your love for Rādhā-Śyāma

O beautiful spirit soul!
You are indeed Rādhā-Śyāma’s heartbeat and garland of love
Each speckle of dust from your lotus feet eternally adorns New Vraja-

dhāma
Those speckles of dust outweigh any material opulence in the three 

worlds
All glories to the dust of your lotus feet!

As the Lord is attractive, so are His devotees’
Your attractiveness is such a wonderstruck!
Your smile is a glimpse of spiritual bliss
Your sacrifices show your magnanimity beyond bounds
Your glance sows Krsna Consciousness seeds in every heart
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Sādhu-priya Dāsa
Kedves szeretett Guru Mahārājánk!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked ezen a legdicsőségesebb napon, transzendentális 
megjelenésed alkalmából!

Azon gondolkoztam, hogy ezzel a felajánlással ugyan minekünk kellene 
kifejeznünk az irántad érzet szeretetünket, hálánkat és tiszteletünket, de 
hogy igazából mit kaptunk és mit kapunk mi tőled, mint szerető és gon-
doskodó lelki tanítómesterünktől, azt csak te tudnád igazán elmondani.

Őszintén megmondom, hogy a családos élet mély kútjába estem és 
annyira lefoglalnak a családi kötelességeim, hogy sokszor teljesen meg-
feledkezek rólad, Prabhupādaról és a bhaktákról. 

Fejemet lehajtva nagy szégyent érzek, hogy nem vagyok ott és nem 
közvetlen szolgálatot végzek a Magyar yātrānak. A szívem, legyen az akár-
milyen is, ott van. Hogy inspirációt kapjak, a kedves bhaktáidnál vettem 
oly módon menedéket, hogy elolvastam pár tavalyi felajánlást. Hát ezután 
még nagyobb szégyent éreztem, mikor fogok én így gondolkozni és ilyen 
szépeket írni rólad és a Krsna-tudatról. 

Minden bhakta írásában jelen vagy. Minden bhakta egy kis szikra a tűz-
ből, aki te vagy nekünk. Nagyon hálás vagyok neked a bhaktáidért, akik 
olyan szépen szolgálnak és szép példát mutatnak nekünk elesett élőlé-
nyeknek.

Igazi minőségi emberek társaságát alapítottad meg ott Magyarorszá-
gon, nincsenek kiválóbb emberek, mint a bhakták. 

Kedves Guru Mahārājám! Ha per-pillanat mással nem is, de ezzel a pár 
sorral hadd fejezzem ki legőszintébb hálámat, hogy hallhatlak és olvas-
hatom a könyveidet. Szeretném megköszönni azt a fáradhatatlan törek-
vésedet, amit a podcastjaidba raksz, amivel a gyönyörű könyveidet írod, 
amivel prédikálsz minden lehetséges módon. 

Akármi is történik velem a leckéid mindig vissza vezetnek a lelki útra.
Mint minden felajánlásomba, most is imádkozok Hozzád, hogy mindig 
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Sadbhuja Devī Dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja!! 

Please accept my humble obeisances!! All glories to Śrīla Praphupada!! 
All glories to You on this auspicious day!!!!

Guru Mahārāja I always wanted to do something big for You, be dif-
ferent from others, to show You how I am good and nice in KC. But by 
time more and more I understand how much I depend on Your mercy. Be 
nice Sadbhuja, be human being that what You told me, when I saw You 
last time . Guru Mahārāja I realized, I don’t need to try to jump higher 
than my head, I shouldn’t try to amaze You, I just have to be nice and 
continue my service. 

When I see how You change the hearts of newcomers in Turkey in 
such short time, 2-3 days. When I see how Your vlogs melt hearts of our 
people, when I see how our Turkish yātrā growing and growing by Your 
mercy and Your disciples mercy. When I see Your enthusiasm, Your non 
stop service to Śrīla Praphupada  with full faith with full determination, 
when I see how You deeply study Śrīla Praphupada books, when I see 
your daily podcasts, 

Your love to Rādhā-Śyāma, when I see shining eyes of devotees for 
whom You are everything, when I see Your heart touching bhajans, and 
powerful Kirtans, when I see how You are merciful to us, it’s give me 
inspiration, it gives me strength to pass tests and exams, give me strength 
to try again and again to get from where I am now to where I should be 
as human being as Your disciple.

Please give me  Your mercy to serve You and Your disciples life after life. 

Your servant, 
Sadbhuja Devī Dāsī
Turkey 
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Your sweet voice soothes lifetimes of suff erings
Your blessings bring relief from birth and death
O Master, you are indeed an ocean of mercy!
All glories to you O compassionate soul!

O marvellous kirtaneer!
Hari Nāma Prabhu is ecstatic when you utter the Mahā-mantra
Your love for the Holy Name attracts even the hardened of hearts
All glories to Your service to the harināma san˙kīrtana mission!

O kindest of soul!
O giver of devotional service!
O destroyer of lust and ignorance!
May Rādhā-Śyāma bless you with krsna-prema in this very lifetime
All glories to you!

O beloved of Śrīla Prabhupāda!
You are the life and soul of your disciples
Your footprints forever marked their hearts
Your guidance and love guarantee their liberation
All glories to you O dear spiritual master, Janme! Janme!

“Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and 
the lord and master of the devotees. O Master! Be merciful unto me. Give 
me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three 
worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most 
fallen.” (Śrī Guru-vandana from Śrī Prema-bhakti-candrikā)

Your Servant,
Bhakta Sailesh
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O humble soul!
You lead by example which pleases Śrīla Prabhupāda’s heart
Your visions and pioneering methods are inspirational
Nava Vraja-dhāma is such fine example amongst others!
All glories to your dedication, O dear Guru Mahārāja!

Śrīla Prabhupāda entrusted you with Rādhā-Śyāma’s well-being
Rādhā-Śyāma’s heartfelt appreciation manifested in Nava Vraja-dhāma
Your love and care for Rādhā-Śyāma is beyond words
All glories to your absolute devotion to Rādhe-Śyāma

In Krsna-Völgy, you are Śrī Rādhā’s personal gardener
Under Śrīla Prabhupāda’s loving eyes, you are tending Her precious 

fl owers
Which daily She picks and lovingly handcrafts Śyāma’s divine garlands
Wearing those garlands, Śyāma dances with bliss due to your TLC
Your nectarian books are the proof of His delight and satisfaction
O Guru Mahārāja, Śrīla Prabhupāda’s heart is certainly very pleased 

with you
No doubt, your devotional service is perfection
All Glories to your love for Rādhā-Śyāma

O beautiful spirit soul!
You are indeed Rādhā-Śyāma’s heartbeat and garland of love
Each speckle of dust from your lotus feet eternally adorns New Vraja-

dhāma
Those speckles of dust outweigh any material opulence in the three 

worlds
All glories to the dust of your lotus feet!

As the Lord is attractive, so are His devotees’
Your attractiveness is such a wonderstruck!
Your smile is a glimpse of spiritual bliss
Your sacrifices show your magnanimity beyond bounds
Your glance sows Krsna Consciousness seeds in every heart
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Sādhu-priya Dāsa
Kedves szeretett Guru Mahārājánk!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked ezen a legdicsőségesebb napon, transzendentális 
megjelenésed alkalmából!

Azon gondolkoztam, hogy ezzel a felajánlással ugyan minekünk kellene 
kifejeznünk az irántad érzet szeretetünket, hálánkat és tiszteletünket, de 
hogy igazából mit kaptunk és mit kapunk mi tőled, mint szerető és gon-
doskodó lelki tanítómesterünktől, azt csak te tudnád igazán elmondani.

Őszintén megmondom, hogy a családos élet mély kútjába estem és 
annyira lefoglalnak a családi kötelességeim, hogy sokszor teljesen meg-
feledkezek rólad, Prabhupādaról és a bhaktákról. 

Fejemet lehajtva nagy szégyent érzek, hogy nem vagyok ott és nem 
közvetlen szolgálatot végzek a Magyar yātrānak. A szívem, legyen az akár-
milyen is, ott van. Hogy inspirációt kapjak, a kedves bhaktáidnál vettem 
oly módon menedéket, hogy elolvastam pár tavalyi felajánlást. Hát ezután 
még nagyobb szégyent éreztem, mikor fogok én így gondolkozni és ilyen 
szépeket írni rólad és a Krsna-tudatról. 

Minden bhakta írásában jelen vagy. Minden bhakta egy kis szikra a tűz-
ből, aki te vagy nekünk. Nagyon hálás vagyok neked a bhaktáidért, akik 
olyan szépen szolgálnak és szép példát mutatnak nekünk elesett élőlé-
nyeknek.

Igazi minőségi emberek társaságát alapítottad meg ott Magyarorszá-
gon, nincsenek kiválóbb emberek, mint a bhakták. 

Kedves Guru Mahārājám! Ha per-pillanat mással nem is, de ezzel a pár 
sorral hadd fejezzem ki legőszintébb hálámat, hogy hallhatlak és olvas-
hatom a könyveidet. Szeretném megköszönni azt a fáradhatatlan törek-
vésedet, amit a podcastjaidba raksz, amivel a gyönyörű könyveidet írod, 
amivel prédikálsz minden lehetséges módon. 

Akármi is történik velem a leckéid mindig vissza vezetnek a lelki útra.
Mint minden felajánlásomba, most is imádkozok Hozzád, hogy mindig 
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minden körülményben tudjalak hallgatni. Ez az életem. És nem csak a lelki 
hanem az anyagi életem mozgatórugója is. Ez táplál mindent, ami jó 
bennem.

Kezdem megérteni a kisfiam Deenabandhu kapcsán, hogy mit jelent 
a függés. Én is úgy érzem, hogy elválaszthatatlanul függök a szavaidon 
a tanításaidon és a példamutatásodon. Ezt szeretném neki is átadni. 

Sok ember azt mondja, nincs olyan aki tökéletes, mindenki hibázik… Az 
én megvalósításom és a határozott véleményem, hogy ritka mint a fehér 
holló, de kell találni valakit akiben vakon lehet bízni és minden szava igaz. 
Én szerencsés vagyok, mert én megtaláltam azt a személyt, akiben minden 
körülmények között bízhatok. És az te vagy nekem és a családomnak.

Amikor san˙kīrtana fesztiválon voltam, megállított Bhakti Devī Mātājī, 
rövid beszélgetés után mondta, hogy a 70. születésnapodra azt kérted 
a bhaktáktól, hogy aki tud vegyen még egy szett NVM-szettet.

Pont volt nálam annyi laksmī és azonnal vettem egy szettet. 
Arra gondoltam, hogy remélem valami kis elégedettséget tudok sze-

rezni neked ezzel és persze a kisfiamnak, akinek elteszem, hogy olvassa 
el és akkor biztosan megváltozik az élete és bhakta lesz.

Imádkozni szeretnék hozzád, kicsit keresztényesen, hogy még a fel-
ajánlásomba is, de szeretném megragadni az alkalmat és azért borulnék 
a lótuszlábadhoz, hogy a kis elesett családommal valahogy had térjünk 
vissza az Úrhoz ahol te, Śrīla Prabhupāda és a bhakták vannak örökké 
Rādhe-Śyāma szolgáinak a szolgáiként. 

Van egy ilyen romantikusnak mondható kép az elmémbe, hogy vala-
mikor együtt lesz az összes bhakta akik itt vannak még a Krsna-tudatban 
és azok is akik ideiglenesen nincsenek. 

Azt gondolom ennek te örülnél a legjobban :) 
Várom már hogy, találkozzunk és személyesen is hallhassalak, láthas-

salak.
Mindig nagyon lelkes leszek, ha álmomban találkozok veled és 

a bhaktákkal. Nagyon köszönöm.
Kedves Guru Mahārāja! 
Tudom az egészséged még mindig tabu téma, csak mert kapcsolatba 

van azzal, hogy itt tudjál maradni velünk, azt kívánom, hogy a legkevesebb 
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kényelmetlenség legyen az életedben és transzendentális testedet még 
nagyon hosszú ideig tudd lefoglalni Rādhā-Śyāmasundara szolgálatában.

Remélem felajánlásom a legjobb egészségben talál! :)

Szerető szolgáid, 
Sādhu-priya Dāsa, 
Ottília mātājī és a kis Deenabandhu prabhu 

Bhakta Sailesh
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to Your beautiful lotus feet! All glories to Śrī Guru and Śrī 
Gaurān˙ga!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

Your service to Śrīla Prabhupāda’s lotus feet is spotless
Your dedication is second to none and behaviour exemplary
You embody the twenty-six qualities of a vaisnava
All glories to You my dear Guru Mahārāja!

O staunch follower of Śrīla Prabhupāda!
You are the guardian of his invaluable teachings
Your book distribution touched and changed so many lives and still does
All glories to your endeavours in serving Śrīla Prabhupāda’s mission
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én megvalósításom és a határozott véleményem, hogy ritka mint a fehér 
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rezni neked ezzel és persze a kisfiamnak, akinek elteszem, hogy olvassa 
el és akkor biztosan megváltozik az élete és bhakta lesz.

Imádkozni szeretnék hozzád, kicsit keresztényesen, hogy még a fel-
ajánlásomba is, de szeretném megragadni az alkalmat és azért borulnék 
a lótuszlábadhoz, hogy a kis elesett családommal valahogy had térjünk 
vissza az Úrhoz ahol te, Śrīla Prabhupāda és a bhakták vannak örökké 
Rādhe-Śyāma szolgáinak a szolgáiként. 

Van egy ilyen romantikusnak mondható kép az elmémbe, hogy vala-
mikor együtt lesz az összes bhakta akik itt vannak még a Krsna-tudatban 
és azok is akik ideiglenesen nincsenek. 

Azt gondolom ennek te örülnél a legjobban :) 
Várom már hogy, találkozzunk és személyesen is hallhassalak, láthas-

salak.
Mindig nagyon lelkes leszek, ha álmomban találkozok veled és 

a bhaktákkal. Nagyon köszönöm.
Kedves Guru Mahārāja! 
Tudom az egészséged még mindig tabu téma, csak mert kapcsolatba 

van azzal, hogy itt tudjál maradni velünk, azt kívánom, hogy a legkevesebb 
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kényelmetlenség legyen az életedben és transzendentális testedet még 
nagyon hosszú ideig tudd lefoglalni Rādhā-Śyāmasundara szolgálatában.

Remélem felajánlásom a legjobb egészségben talál! :)

Szerető szolgáid, 
Sādhu-priya Dāsa, 
Ottília mātājī és a kis Deenabandhu prabhu 

Bhakta Sailesh
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
All glories to Your beautiful lotus feet! All glories to Śrī Guru and Śrī 
Gaurān˙ga!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

Your service to Śrīla Prabhupāda’s lotus feet is spotless
Your dedication is second to none and behaviour exemplary
You embody the twenty-six qualities of a vaisnava
All glories to You my dear Guru Mahārāja!

O staunch follower of Śrīla Prabhupāda!
You are the guardian of his invaluable teachings
Your book distribution touched and changed so many lives and still does
All glories to your endeavours in serving Śrīla Prabhupāda’s mission
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Sadbhuja Devī Dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja!! 

Please accept my humble obeisances!! All glories to Śrīla Praphupada!! 
All glories to You on this auspicious day!!!!

Guru Mahārāja I always wanted to do something big for You, be dif-
ferent from others, to show You how I am good and nice in KC. But by 
time more and more I understand how much I depend on Your mercy. Be 
nice Sadbhuja, be human being that what You told me, when I saw You 
last time . Guru Mahārāja I realized, I don’t need to try to jump higher 
than my head, I shouldn’t try to amaze You, I just have to be nice and 
continue my service. 

When I see how You change the hearts of newcomers in Turkey in 
such short time, 2-3 days. When I see how Your vlogs melt hearts of our 
people, when I see how our Turkish yātrā growing and growing by Your 
mercy and Your disciples mercy. When I see Your enthusiasm, Your non 
stop service to Śrīla Praphupada  with full faith with full determination, 
when I see how You deeply study Śrīla Praphupada books, when I see 
your daily podcasts, 

Your love to Rādhā-Śyāma, when I see shining eyes of devotees for 
whom You are everything, when I see Your heart touching bhajans, and 
powerful Kirtans, when I see how You are merciful to us, it’s give me 
inspiration, it gives me strength to pass tests and exams, give me strength 
to try again and again to get from where I am now to where I should be 
as human being as Your disciple.

Please give me  Your mercy to serve You and Your disciples life after life. 

Your servant, 
Sadbhuja Devī Dāsī
Turkey 
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Your sweet voice soothes lifetimes of suff erings
Your blessings bring relief from birth and death
O Master, you are indeed an ocean of mercy!
All glories to you O compassionate soul!

O marvellous kirtaneer!
Hari Nāma Prabhu is ecstatic when you utter the Mahā-mantra
Your love for the Holy Name attracts even the hardened of hearts
All glories to Your service to the harināma san˙kīrtana mission!

O kindest of soul!
O giver of devotional service!
O destroyer of lust and ignorance!
May Rādhā-Śyāma bless you with krsna-prema in this very lifetime
All glories to you!

O beloved of Śrīla Prabhupāda!
You are the life and soul of your disciples
Your footprints forever marked their hearts
Your guidance and love guarantee their liberation
All glories to you O dear spiritual master, Janme! Janme!

“Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and 
the lord and master of the devotees. O Master! Be merciful unto me. Give 
me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three 
worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most 
fallen.” (Śrī Guru-vandana from Śrī Prema-bhakti-candrikā)

Your Servant,
Bhakta Sailesh
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O humble soul!
You lead by example which pleases Śrīla Prabhupāda’s heart
Your visions and pioneering methods are inspirational
Nava Vraja-dhāma is such fine example amongst others!
All glories to your dedication, O dear Guru Mahārāja!

Śrīla Prabhupāda entrusted you with Rādhā-Śyāma’s well-being
Rādhā-Śyāma’s heartfelt appreciation manifested in Nava Vraja-dhāma
Your love and care for Rādhā-Śyāma is beyond words
All glories to your absolute devotion to Rādhe-Śyāma

In Krsna-Völgy, you are Śrī Rādhā’s personal gardener
Under Śrīla Prabhupāda’s loving eyes, you are tending Her precious 

fl owers
Which daily She picks and lovingly handcrafts Śyāma’s divine garlands
Wearing those garlands, Śyāma dances with bliss due to your TLC
Your nectarian books are the proof of His delight and satisfaction
O Guru Mahārāja, Śrīla Prabhupāda’s heart is certainly very pleased 

with you
No doubt, your devotional service is perfection
All Glories to your love for Rādhā-Śyāma

O beautiful spirit soul!
You are indeed Rādhā-Śyāma’s heartbeat and garland of love
Each speckle of dust from your lotus feet eternally adorns New Vraja-

dhāma
Those speckles of dust outweigh any material opulence in the three 

worlds
All glories to the dust of your lotus feet!

As the Lord is attractive, so are His devotees’
Your attractiveness is such a wonderstruck!
Your smile is a glimpse of spiritual bliss
Your sacrifices show your magnanimity beyond bounds
Your glance sows Krsna Consciousness seeds in every heart
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Sādhu-priya Dāsa
Kedves szeretett Guru Mahārājánk!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked ezen a legdicsőségesebb napon, transzendentális 
megjelenésed alkalmából!

Azon gondolkoztam, hogy ezzel a felajánlással ugyan minekünk kellene 
kifejeznünk az irántad érzet szeretetünket, hálánkat és tiszteletünket, de 
hogy igazából mit kaptunk és mit kapunk mi tőled, mint szerető és gon-
doskodó lelki tanítómesterünktől, azt csak te tudnád igazán elmondani.

Őszintén megmondom, hogy a családos élet mély kútjába estem és 
annyira lefoglalnak a családi kötelességeim, hogy sokszor teljesen meg-
feledkezek rólad, Prabhupādaról és a bhaktákról. 

Fejemet lehajtva nagy szégyent érzek, hogy nem vagyok ott és nem 
közvetlen szolgálatot végzek a Magyar yātrānak. A szívem, legyen az akár-
milyen is, ott van. Hogy inspirációt kapjak, a kedves bhaktáidnál vettem 
oly módon menedéket, hogy elolvastam pár tavalyi felajánlást. Hát ezután 
még nagyobb szégyent éreztem, mikor fogok én így gondolkozni és ilyen 
szépeket írni rólad és a Krsna-tudatról. 

Minden bhakta írásában jelen vagy. Minden bhakta egy kis szikra a tűz-
ből, aki te vagy nekünk. Nagyon hálás vagyok neked a bhaktáidért, akik 
olyan szépen szolgálnak és szép példát mutatnak nekünk elesett élőlé-
nyeknek.

Igazi minőségi emberek társaságát alapítottad meg ott Magyarorszá-
gon, nincsenek kiválóbb emberek, mint a bhakták. 

Kedves Guru Mahārājám! Ha per-pillanat mással nem is, de ezzel a pár 
sorral hadd fejezzem ki legőszintébb hálámat, hogy hallhatlak és olvas-
hatom a könyveidet. Szeretném megköszönni azt a fáradhatatlan törek-
vésedet, amit a podcastjaidba raksz, amivel a gyönyörű könyveidet írod, 
amivel prédikálsz minden lehetséges módon. 

Akármi is történik velem a leckéid mindig vissza vezetnek a lelki útra.
Mint minden felajánlásomba, most is imádkozok Hozzád, hogy mindig 
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Sadbhuja Devī Dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja!! 

Please accept my humble obeisances!! All glories to Śrīla Praphupada!! 
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time more and more I understand how much I depend on Your mercy. Be 
nice Sadbhuja, be human being that what You told me, when I saw You 
last time . Guru Mahārāja I realized, I don’t need to try to jump higher 
than my head, I shouldn’t try to amaze You, I just have to be nice and 
continue my service. 

When I see how You change the hearts of newcomers in Turkey in 
such short time, 2-3 days. When I see how Your vlogs melt hearts of our 
people, when I see how our Turkish yātrā growing and growing by Your 
mercy and Your disciples mercy. When I see Your enthusiasm, Your non 
stop service to Śrīla Praphupada  with full faith with full determination, 
when I see how You deeply study Śrīla Praphupada books, when I see 
your daily podcasts, 

Your love to Rādhā-Śyāma, when I see shining eyes of devotees for 
whom You are everything, when I see Your heart touching bhajans, and 
powerful Kirtans, when I see how You are merciful to us, it’s give me 
inspiration, it gives me strength to pass tests and exams, give me strength 
to try again and again to get from where I am now to where I should be 
as human being as Your disciple.

Please give me  Your mercy to serve You and Your disciples life after life. 

Your servant, 
Sadbhuja Devī Dāsī
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Your sweet voice soothes lifetimes of suff erings
Your blessings bring relief from birth and death
O Master, you are indeed an ocean of mercy!
All glories to you O compassionate soul!

O marvellous kirtaneer!
Hari Nāma Prabhu is ecstatic when you utter the Mahā-mantra
Your love for the Holy Name attracts even the hardened of hearts
All glories to Your service to the harināma san˙kīrtana mission!

O kindest of soul!
O giver of devotional service!
O destroyer of lust and ignorance!
May Rādhā-Śyāma bless you with krsna-prema in this very lifetime
All glories to you!

O beloved of Śrīla Prabhupāda!
You are the life and soul of your disciples
Your footprints forever marked their hearts
Your guidance and love guarantee their liberation
All glories to you O dear spiritual master, Janme! Janme!

“Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and 
the lord and master of the devotees. O Master! Be merciful unto me. Give 
me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three 
worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most 
fallen.” (Śrī Guru-vandana from Śrī Prema-bhakti-candrikā)

Your Servant,
Bhakta Sailesh
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I can’t see but I can hear what is happening there.
Someone arranges the sound system…someone brings karatālas, yes, 

now someone tests Śrī Mrdan˙ga…
Devotees softly whispering… I heard your voice.
That day, or day before you arrived in Budapest, so everyone went 

silent in anticipation to hear from you.
The harmonium was moved and then….
Then came this strong, beautiful, overwhelming vibration from the 

harmonium!
It was just for a few seconds.
You did not start singing or playing.
You only tested the keyboard but what came out was so powerful!
It was diff erent, it had a message, it moved everything around…

My heart beating faster and my mind screaming–
“He just touched the harmonium and that same harmonium we hear 

almost every day, has now a diff erent plan”…and after there was a bhajan…
It would be better to say:
It was The Bhajana!!!

We could not resist dancing… around Gaura and Nitāi, in the pūjārī 
room and then again up, around the altar of the Lords. But that first 
touch of the harmonium and the surprising diff erent vibration made me 
think deeply of your presence in our lives, in my life.

We are all like harmoniums, violins, drums and guitars.
Some may have been played on us or we had been forgotten in a dusty 

corner of an empty room…
We have diff erent sounds, some out of tune, some refined…
Some of us played in orchestra, some played solo…
Perhaps we brought joy to the hearts of others or made them run out 

covering their ears…

Whatever. Now in our lives we have you, Guru Mahārāja.
We are in touch with you…. and your Magical potency.
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benches reminded me of one big ship, and you were sitting in front of us, 
as a captain. And I felt how you guided us in the process of chanting the 
holy names, giving to us your mercy, so that we could progress in chant-
ing. I know that you are always guiding us in the process of devotional 
service even at a distance. To chant japa with you is always a huge mercy 
for me. I feel how you transfer all of your power to chant the holy name 
to us, to do it with better quality. 

Often, when I chant japa in the temple or somewhere else, if I don’t have 
enough power to concentrate on the holy name, I start to imagine that 
you can hear my chanting, and I start to feel ashamed and it helps me to 
chant japa attentively. As if you are examining my japa. Thinking of you 
helps me in my japa, in any service, in everything. You give me the spiritual 
strength to overcome obstacles on the spiritual path and to carry on. 

One time, it was a few years before I joined Hare Krsna movement, 
I observed my life and understood that my life is complete darkness, and 
it is so missing at least one slit of light in this pitch darkness. But when 
I met devotees, when Śrīla Prabhupāda came into my life in the form of 
his books and brought Krsna consciousness, it was not just a small slit 
of light, it was the giant sun that enlightened my life and gave me hope. 
And when I met you, this sun shone even brighter. Because I can become 
Krsna conscious only by your mercy, by serving you. 

Thank you, Guru Mahārāja, that you are in my life. Thank you for 
giving me shelter and protection. 

Your insignificant servant,
Sakhī-carana Devī Dāsī
Hungary

Sāksi-gopāla Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának. Minden dicsőséget neked.
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Sakhī-carana Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda!
I am very grateful to you, Guru Mahārāja, for the service that you gave 

me, you attached me to san˙kīrtana. Despite the fact that book distribution 
is not so easy for me, I like it very much, because by doing this service, 
I have an opportunity to satisfy Śrīla Prabhupāda and you. You gave me 
the taste for san˙kīrtana. It gives me a feeling that I do something useful 
for the Mission. san˙kīrtana protects me from maya. 

I’ll never forget the occasion, when I met you on one of the Śrīla 
Prabhupāda’s Marathons, it was at the Christmas market in Budapest. 
You came with the devotees to make one of your video blogs at that time. 
And when the shooting was over, you took the opportunity to distribute 
books. You stopped one man. I stood right behind your back, you spoke 
in Hungarian, I could understand almost nothing. But I felt myself so 
happy and lucky, that I have the opportunity to take a master-class on 
san˙kīrtana personally from my spiritual master! That is absolutely tran-
scendental experience! Looking at the spirit of your preaching, I myself 
want to preach more and more.

Despite the fact that you are guru yourself, you are an ideal example 
of a disciple of your guru, Śrīla Prabhupāda. You dedicated your entire 
life to the mission of Śrīla Prabhupāda, you impeccably follow all of his 
instructions. I try to learn what is discipleship from you. I want to deeper 
understand guru-tattva and become the same kind of disciple as you are 
in order to serve you, Śrīla Prabhupāda and Krsna better. 

Once upon a time, at the Russian festival Sadhu-sanga, late in the 
evening, you went to the sea and devotees followed by your footsteps. 
I was one of them. It was dark already and the line between the shore 
and the sea practically wasn’t seen anymore, just the sounds of waves 
could be heard. Along the shore the benches were situated in a long 
row, you sat down on one of them and started to chant japa. All of the 
devotees followed your example and sat down behind you. All of those 
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By your presence you have made all this musician instruments to play 
only for Krsna’s pleasure.

And the sound is tumultuous!

By misfortune I always have my own musical score and often the sound 
coming out of me is false or sharp.

But you are not only a perfect magician but also unusually patient 
musician.

Thank you, Guru Mahārāja, of making me part of the performance!
Thank you for not giving up on me!
Thank you for being in touch and making my existence useful!
Thank you for everything, for if you are not part of my life, I would 

have been demolished long long ago.

As you write in Nava-vraja-mahima:
„Other gods and goddesses presented endless off erings of love, Lord 

Siva a fl ute he had carved with his own hands. This handy gift particularly 
intrigued Krsna. He raised His eyebrows and playfully put it to his lips.

With a sweet melody, He delighted the demigods and showed His 
spontaneous gratitude to Lord Siva”

Thank you, Guru Mahārāja, for the faith that one day I will be given 
to Krsna as a gift…

…or even better!
…To Śrīmatī Radhika!
As you carved me, I will be able to please Them with my service and 

this will go on forever…
Thank you, dear Guru Mahārāja!

Your inspired servant
Rūpamati Devī Dāsī
Hungary
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I can’t see but I can hear what is happening there.
Someone arranges the sound system…someone brings karatālas, yes, 

now someone tests Śrī Mrdan˙ga…
Devotees softly whispering… I heard your voice.
That day, or day before you arrived in Budapest, so everyone went 

silent in anticipation to hear from you.
The harmonium was moved and then….
Then came this strong, beautiful, overwhelming vibration from the 

harmonium!
It was just for a few seconds.
You did not start singing or playing.
You only tested the keyboard but what came out was so powerful!
It was diff erent, it had a message, it moved everything around…

My heart beating faster and my mind screaming–
“He just touched the harmonium and that same harmonium we hear 

almost every day, has now a diff erent plan”…and after there was a bhajan…
It would be better to say:
It was The Bhajana!!!

We could not resist dancing… around Gaura and Nitāi, in the pūjārī 
room and then again up, around the altar of the Lords. But that first 
touch of the harmonium and the surprising diff erent vibration made me 
think deeply of your presence in our lives, in my life.

We are all like harmoniums, violins, drums and guitars.
Some may have been played on us or we had been forgotten in a dusty 

corner of an empty room…
We have diff erent sounds, some out of tune, some refined…
Some of us played in orchestra, some played solo…
Perhaps we brought joy to the hearts of others or made them run out 

covering their ears…

Whatever. Now in our lives we have you, Guru Mahārāja.
We are in touch with you…. and your Magical potency.
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benches reminded me of one big ship, and you were sitting in front of us, 
as a captain. And I felt how you guided us in the process of chanting the 
holy names, giving to us your mercy, so that we could progress in chant-
ing. I know that you are always guiding us in the process of devotional 
service even at a distance. To chant japa with you is always a huge mercy 
for me. I feel how you transfer all of your power to chant the holy name 
to us, to do it with better quality. 

Often, when I chant japa in the temple or somewhere else, if I don’t have 
enough power to concentrate on the holy name, I start to imagine that 
you can hear my chanting, and I start to feel ashamed and it helps me to 
chant japa attentively. As if you are examining my japa. Thinking of you 
helps me in my japa, in any service, in everything. You give me the spiritual 
strength to overcome obstacles on the spiritual path and to carry on. 

One time, it was a few years before I joined Hare Krsna movement, 
I observed my life and understood that my life is complete darkness, and 
it is so missing at least one slit of light in this pitch darkness. But when 
I met devotees, when Śrīla Prabhupāda came into my life in the form of 
his books and brought Krsna consciousness, it was not just a small slit 
of light, it was the giant sun that enlightened my life and gave me hope. 
And when I met you, this sun shone even brighter. Because I can become 
Krsna conscious only by your mercy, by serving you. 

Thank you, Guru Mahārāja, that you are in my life. Thank you for 
giving me shelter and protection. 

Your insignificant servant,
Sakhī-carana Devī Dāsī
Hungary

Sāksi-gopāla Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának. Minden dicsőséget neked.
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Sakhī-carana Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances! All glories to Śrīla Prabhupāda!
I am very grateful to you, Guru Mahārāja, for the service that you gave 

me, you attached me to san˙kīrtana. Despite the fact that book distribution 
is not so easy for me, I like it very much, because by doing this service, 
I have an opportunity to satisfy Śrīla Prabhupāda and you. You gave me 
the taste for san˙kīrtana. It gives me a feeling that I do something useful 
for the Mission. san˙kīrtana protects me from maya. 

I’ll never forget the occasion, when I met you on one of the Śrīla 
Prabhupāda’s Marathons, it was at the Christmas market in Budapest. 
You came with the devotees to make one of your video blogs at that time. 
And when the shooting was over, you took the opportunity to distribute 
books. You stopped one man. I stood right behind your back, you spoke 
in Hungarian, I could understand almost nothing. But I felt myself so 
happy and lucky, that I have the opportunity to take a master-class on 
san˙kīrtana personally from my spiritual master! That is absolutely tran-
scendental experience! Looking at the spirit of your preaching, I myself 
want to preach more and more.

Despite the fact that you are guru yourself, you are an ideal example 
of a disciple of your guru, Śrīla Prabhupāda. You dedicated your entire 
life to the mission of Śrīla Prabhupāda, you impeccably follow all of his 
instructions. I try to learn what is discipleship from you. I want to deeper 
understand guru-tattva and become the same kind of disciple as you are 
in order to serve you, Śrīla Prabhupāda and Krsna better. 

Once upon a time, at the Russian festival Sadhu-sanga, late in the 
evening, you went to the sea and devotees followed by your footsteps. 
I was one of them. It was dark already and the line between the shore 
and the sea practically wasn’t seen anymore, just the sounds of waves 
could be heard. Along the shore the benches were situated in a long 
row, you sat down on one of them and started to chant japa. All of the 
devotees followed your example and sat down behind you. All of those 
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By your presence you have made all this musician instruments to play 
only for Krsna’s pleasure.

And the sound is tumultuous!

By misfortune I always have my own musical score and often the sound 
coming out of me is false or sharp.

But you are not only a perfect magician but also unusually patient 
musician.

Thank you, Guru Mahārāja, of making me part of the performance!
Thank you for not giving up on me!
Thank you for being in touch and making my existence useful!
Thank you for everything, for if you are not part of my life, I would 

have been demolished long long ago.

As you write in Nava-vraja-mahima:
„Other gods and goddesses presented endless off erings of love, Lord 

Siva a fl ute he had carved with his own hands. This handy gift particularly 
intrigued Krsna. He raised His eyebrows and playfully put it to his lips.

With a sweet melody, He delighted the demigods and showed His 
spontaneous gratitude to Lord Siva”

Thank you, Guru Mahārāja, for the faith that one day I will be given 
to Krsna as a gift…

…or even better!
…To Śrīmatī Radhika!
As you carved me, I will be able to please Them with my service and 

this will go on forever…
Thank you, dear Guru Mahārāja!

Your inspired servant
Rūpamati Devī Dāsī
Hungary
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Visszatekintve az elmúlt egy évre, ismét megállapíthatom azt, hogy 
amikor erőfeszítést teszek, még ha csak egy parányit is, tanításaidnak és 
utasításaidnak – melyek nem különböznek Śrīla Prabhupāda és a tanítvá-
nyi láncolat tanításaitól és utasításaitól – megértésére és követésére, akkor 
az erőfeszítésemmel arányosan, de az erőfeszítés mértékéhez viszonyítva 
kegyedből mégis indokolatlanul nagy, a lehetségeshez képest azonban még 
mindig nagyon kicsi, de előrelépést teszek a lelki fejlődésben, a valóság, 
az Úr Krsna, az Ő energiái és a közöttük fennálló kapcsolat megisme-
résében és az annak megfelelő cselekvésben. Ez csodálatos tapasztalat, 
ezek az apró előrelépések adnak értelmet az életemnek. De miért nem 
teszek akkor nagyobb erőfeszítést? Mikor fogok feladni minden hamis 
elképzelést és elfogadni az igazságot? Ezt bármikor megtehetném, mert 
Guru Mahārāja, te mindent megadsz ehhez, csak el kellene fogadnom.

Végtelen, indokolatlan kegyedet mindenkire szórod, válogatás nélkül, 
mint ahogy az eső is mindenhová hullik. Ez igazi szeretet. Csodálatra 
méltó, hogy ebben a törekvésedben nem tántoríthat meg semmi. Sze-
med előtt csak az lebeg, hogy hogyan tehetnéd elégedetté szeretett lelki 
tanítómesteredet, Śrīla Prabhupādát azáltal, hogy tanításait több és több 
elesett lélek számára adod át, mindenkinek olyan módon, ahogy a leg-
könnyebben el tudják fogadni. A Krsna-tudatot a legteljesebb formájában 
mutatod be: templomokat, központokat nyitottál; neked köszönhetjük, 
hogy eljött Magyarországra Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga és Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara; megnyilvánítottad az Ő lakhelyüket is, a Lélek 
Palotáját és Krsna-völgyet; megalapítottad a Bhaktivedanta Hittudományi 
Főiskolát; személyesen segíted azokat, akik még csak most indulnak el 
az odaadás útján és azokat is, akik már haladnak az úton; könyveket írsz, 
amelyeket olvasva a komoly olvasó megízlelheti az odaadás legmagasabb 
rendű ízeit is; a modern kor adta lehetőségeket kiaknázva széleskörű 
online prédikálást folytatsz vlogok, podcastok, cikkek publikálásával; 
elindítottad a varnāśrama-dharma bevezetésének folyamatát és még 
sorolhatnám. Mindez felfoghatatlan számomra, emiatt a szavaim nem 
alkalmasak arra, hogy megfelelően leírják csodálatos tulajdonságaidat. 
Azok a szerencsés lelkek, akik képesek ezt megérteni és elfogadni, végtelen 
hálát éreznek irántad és ők is tovább akarják adni azokat a kincseket, ami-
ket tőled kaptak. „A világot egy erdőhöz lehet hasonlítani, ahol a súrlódás 
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ez a kérdés hónapok alatt letisztázódott bennem: a leckéid, bhajanáid, és 
legfőképpen könyveid olyan inspiráló erővel hatnak rám, ami kísérteties 
hasonlóságot mutat a Śrīla Prabhupāda könyveinek olvasásából származó 
érzéssel. Talán más felajánlásaimban is említettem már, és ezért elcsépelt 
frázisnak tűnhet, de számomra te tolmácsolod a legegyenesebb, leghite-
lesebb módon Śrīla Prabhupāda tanítását a hangulat és a filozófia, a rasa 
és a tattva területén egyaránt.

Szégyellem és sajnálom, mennyire híján vagyok annak a képességnek, 
hogy értékeljem szerencsés helyzetemet, hogy illő mélységgel érezzem 
át a hálát, amiért ebbe a mozgalomba keveredtem, és azon belül is a te 
lótuszlábad árnyékába. Azt azonban méginkább sajnálom, hogy egyesek, 
köztük tőled avatást elfogadó személyek kritizálnak téged, és irigységük-
ben olyan mérget köpködnek, amely végül az ő lelki életüket pusztítja 
el. Ésszel fel nem fogom, mekkora hatalma van a sértéseknek, hogy az 
elmét befedve még egy tiszta bhaktát is közönséges, tökéletlen embernek 
láttatnak.

Imádkozok, hogy sose őrüljek meg, és mindig lássam tetteid és szavaid 
mögött Krsna akaratát. Imádkozok, hogy még sok éven át figyelhesselek, 
hogy erőt merítsek jelenlétedből. És imádkozok azért is, hogy felajánl-
hassak valami jelentéktelen szolgálatot, amivel elégedettséget okozhatok 
neked.

Szolgád, 
Rūpa-manohara Dāsa

Rūpamati Devī Dāsī
Hare Krsna Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to You! All glories to this most auspicious day of Your appearance!

One evening while I was dressing Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga, 
in the temple room the devotees started to gather for bhajana.
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prayers to you to be able to stay in this movement no matter what and 
take shelter of your lotus feet. Please accept and empower me to be an 
exemplary disciple of an exemplary spiritual master to keep spreading 
Krsna Consciousness to whomever I meet.

All glories to you and your dedicated service unto the lotus feet of A.C. 
Bhaktivedanta Śrīla Prabhupāda!

Your aspiring servant,
Bhaktin Rozalina Adamova
Russia

Rūpa-manohara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Rūpa Gosvāmī a Tanítások Nektárjában tudományos alapossággal tárja 
fel egy hiteles lelki tanítómester tulajdonságait. Csak az képes tanítványait 
kivezetni az anyagi lét labirintusából, aki a sástrákban és azok kiegészítő 
írásaiban rögzített szabályokat az odaadás szellemében követi, illetve 
legyőzte az érzékkielégítés hat ügynökének befolyását, azaz a nyelv, a nemi 
szerv, a has, a düh, az elme és a beszéd késztetését.

Amióta csak megismertelek, mindig figyeltem cselekedeteidet, szava-
idat, és amennyire korlátozott képességeim lehetővé tették, igyekeztem 
megérteni a tetteid és megjegyzéseid mögött meghúzódó gondolatokat. 
Nem mint kritikus figyeltelek így, hanem mint tanulni vágyó tanítvány. 
Nem emlékszem olyan esetre, amikor hitem parányit is megingott volna 
a veled kapcsolatos tapasztalatoktól. Éppen ellenkezőleg: szavaid és utasí-
tásaid, személyes példád és felmutatott eredményeid folyton hitet öntöt-
tek belém, és vágyat legalább valami jelentéktelen szolgálat elvégézésére.

Több bhaktáról is tudom, hogy hosszú ideig tépelődött magában, kit is 
válasszon diksā-gurujának. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 
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miatt bármelyik pillanatban fellángolhat a tűz. Senki sem gyújt tüzet – 
a bambuszok súrlódása miatt a tűz magától lobban fel és emészti fel az 
egész erdőt. Ugyanígy lángol fel a háború tüze a világ dolgainak nagyobb 
erdejében, a külső energia hatására illúzióba került feltételekhez kötött 
lelkek erőszakos szenvedélye következtében. Az ilyen világi tüzet csak 
a szentek kegyelem-felhőinek zápora képes eloltani, ahogyan az erdőtüzet 
is csak a felhőből aláhulló eső olthatja el.”

Nagyon köszönök mindent, amit adsz. Csak törekedni tudok arra, hogy 
nagyobb lépéseket tegyek előre és egyszer képes legyek legalább egy kis 
hozzájárulással segíteni a missziódat.

Szolgád,
Sāksi-gopāla Dāsa

Śaktimatī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Látok egy képet amikor itt a farmon nincsenek gépek, a bhakták kint 
dolgoznak a földeken, ott vannak velük a gyerekek. Megtermelik amire 
szükségük van. Mint abban a filmben amit hoztál nemrég, hogy nézzünk 
meg. Így szeretnék élni és a gyerekeimnek is ezt a jövőt szánom és az 
unokáimnak is. Ez egy igazi forradalom. Elutasítani a mostani társadalmi 
és fogyasztói nyomást, ez egy forradalom. Remélem látni fogod te is, 
hogy fordulunk ebbe az irányba, és akkor nyugodtan bízod rá szabott elő 
bhaktákra Rādhe-Śyāmát. Köszönöm azt a kincses „bányát”, amit ránk 
hagytál. Itt minden a lelki élet drágakövével van kirakva. 

Nagyon szeretlek Guru Mahārāja és tudom, te meg sokkal jobban sze-
reted a bhaktákát. Jobban mint egy anya a gyermekét. A te szeretetedolgod 
tiszta és a legjobbat akarod a bhaktáknak. Milyen fájdalom egy anyának, 
amikor látja, hogy a gyereke rossz útra tér és nem tud neki segíteni. Te már 
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prayers to you to be able to stay in this movement no matter what and 
take shelter of your lotus feet. Please accept and empower me to be an 
exemplary disciple of an exemplary spiritual master to keep spreading 
Krsna Consciousness to whomever I meet.

All glories to you and your dedicated service unto the lotus feet of A.C. 
Bhaktivedanta Śrīla Prabhupāda!

Your aspiring servant,
Bhaktin Rozalina Adamova
Russia

Rūpa-manohara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Rūpa Gosvāmī a Tanítások Nektárjában tudományos alapossággal tárja 
fel egy hiteles lelki tanítómester tulajdonságait. Csak az képes tanítványait 
kivezetni az anyagi lét labirintusából, aki a sástrákban és azok kiegészítő 
írásaiban rögzített szabályokat az odaadás szellemében követi, illetve 
legyőzte az érzékkielégítés hat ügynökének befolyását, azaz a nyelv, a nemi 
szerv, a has, a düh, az elme és a beszéd késztetését.

Amióta csak megismertelek, mindig figyeltem cselekedeteidet, szava-
idat, és amennyire korlátozott képességeim lehetővé tették, igyekeztem 
megérteni a tetteid és megjegyzéseid mögött meghúzódó gondolatokat. 
Nem mint kritikus figyeltelek így, hanem mint tanulni vágyó tanítvány. 
Nem emlékszem olyan esetre, amikor hitem parányit is megingott volna 
a veled kapcsolatos tapasztalatoktól. Éppen ellenkezőleg: szavaid és utasí-
tásaid, személyes példád és felmutatott eredményeid folyton hitet öntöt-
tek belém, és vágyat legalább valami jelentéktelen szolgálat elvégézésére.

Több bhaktáról is tudom, hogy hosszú ideig tépelődött magában, kit is 
válasszon diksā-gurujának. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 
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miatt bármelyik pillanatban fellángolhat a tűz. Senki sem gyújt tüzet – 
a bambuszok súrlódása miatt a tűz magától lobban fel és emészti fel az 
egész erdőt. Ugyanígy lángol fel a háború tüze a világ dolgainak nagyobb 
erdejében, a külső energia hatására illúzióba került feltételekhez kötött 
lelkek erőszakos szenvedélye következtében. Az ilyen világi tüzet csak 
a szentek kegyelem-felhőinek zápora képes eloltani, ahogyan az erdőtüzet 
is csak a felhőből aláhulló eső olthatja el.”

Nagyon köszönök mindent, amit adsz. Csak törekedni tudok arra, hogy 
nagyobb lépéseket tegyek előre és egyszer képes legyek legalább egy kis 
hozzájárulással segíteni a missziódat.

Szolgád,
Sāksi-gopāla Dāsa

Śaktimatī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Látok egy képet amikor itt a farmon nincsenek gépek, a bhakták kint 
dolgoznak a földeken, ott vannak velük a gyerekek. Megtermelik amire 
szükségük van. Mint abban a filmben amit hoztál nemrég, hogy nézzünk 
meg. Így szeretnék élni és a gyerekeimnek is ezt a jövőt szánom és az 
unokáimnak is. Ez egy igazi forradalom. Elutasítani a mostani társadalmi 
és fogyasztói nyomást, ez egy forradalom. Remélem látni fogod te is, 
hogy fordulunk ebbe az irányba, és akkor nyugodtan bízod rá szabott elő 
bhaktákra Rādhe-Śyāmát. Köszönöm azt a kincses „bányát”, amit ránk 
hagytál. Itt minden a lelki élet drágakövével van kirakva. 

Nagyon szeretlek Guru Mahārāja és tudom, te meg sokkal jobban sze-
reted a bhaktákát. Jobban mint egy anya a gyermekét. A te szeretetedolgod 
tiszta és a legjobbat akarod a bhaktáknak. Milyen fájdalom egy anyának, 
amikor látja, hogy a gyereke rossz útra tér és nem tud neki segíteni. Te már 
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rengeteg gyermekedet engedted így el, ami biztos sok fájdalmat okozott. 
Szeretnék én a szófogadó jó gyereked lenni, aki boldogságot és elégedett-
séget ad a szüleinek. 

Örökké hálás tanítványod és forradalmárod: 
Śaktimatī Devī Dāsī 

Sanātana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja,
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget neked. Min-
den dicsőséget Śrīla Prabhupādának.

Minden szülőnek el kell engednie egyszer a gyermekeit, hogy felnőtt-
ként folytassák az életüket. Mostanában egyre többször hangsúlyozod, 
hogy elérkezett az idő, fel kell nőjjünk, és nekünk kell továbbvinni Śrīla 
Prabhupāda mozgalmát. Ki lesz a követlező GBC? Kik lesznek az avató 
lelki tanítómesterek a következő generáció számára? Így vagy úgy meg 
lettek volna válaszolva ezek a kérdések, de mint jó lelki apa, nem akarsz 
„így vagy úgy” megoldásokat. Köszönöm szépen, hogy így gondoskodsz 
rólunk. És bár nem könnyű tapasztalni, de azt is köszönöm, hogy szintén 
atyai szeretetből, az idő szavára hallgatva egyre határozotabban kezdesz 
kilökni minket a kényelmes „lelki fészkünkből”, hogy kezdjünk el végre 
a saját erőnkből repülni. Természetesen akármilyen ügyesek vagyunk, 
végső soron az önálló repüléshez is tőled kapjuk az erőt. 

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam 

Kérlek, add az áldásod, hogy akár ott vagy fizikailag mellettem, akár egye-
dül kell járjam az utam, mindig legyek tudatos a kapcsolatunkról és a te 
szerető jóakaratodról.

Örök szolgád, Sanātana Dāsa
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I’ve always desired to be able to surrender to guru in the way many Śrīla 
Prabhupāda disciples’ like you did, but the spirit devotees have now is 
so much diff erent from the time Śrīla Prabhupāda was phisically present 
that it seems almost impossible to achieve. Thus seeing this surrender in 
them enforced my faith in you.

Last year, in a podcast, you said that you meditate on your off ering to 
Śrīla Prabhupāda throughout the whole year. This sentence stuck in my 
mind. Since then I kept thinking about what I will be able to off er to you 
for the next Vyāsa-pūjā. 

All this year was about association. 
I was blessed to spend quite a lot of time with many God sisters and do 

service together in diff erent circumstances. The apogee of such fortune 
is serving you in Māyāpur now and observe you in the heart’s of such 
devotees 24/7.

I have to say that mother Yaśasvinī has given us all facilities for that, 
and without her desire to serve you engaging all of us, Māyāpur experi-
ence wouldn’t have been the same.

I’m sure this power of those who took shelter in you comes from 
your unfl inching faith and strict following of the instructions of Śrīla 
Prabhupāda. You are an exemplary disciple who is always absorbed in 
thoughts of Krsna and His associates. Your constant meditation blows 
like infinite fl owers of the Holy Dham in the form of your books and 
every day activities.

I have no doubt that Śrīla Prabhupāda is very pleased with you. You 
have been able to embrace all his most important instructions: absorption 
in san˙kīrtana, development of varnāśrama and best quality of standards 
of arcana and personal behaviour. 

You showed us by your own example that a vaisnava is perfect in all 
regards, as Śrīla Prabhupāda taught you by his.

It’s amazing how powerful is the process of sādhana bhakti in the lifes 
of those who sincerely take shelter of a bonafide spiritual master. I prob-
ably wouldn’t have believed it if I did not see it with my own eyes.

By causeless mercy of Śrīla Prabhupāda and his sincere followers, I find 
myself in such exalted association now. I feel very inappropriate amongst 
such pure hearted vaisnavas, but despite this I address my most sincere 
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Annyi boldogságot kaptam ott, amit eddigi nyomorult életemben soha-
sem, a sok szép emlékem mind neked köszönhetem! A szíveden viseled 
a sorsát mindenkinek, s ha nem engeded, hogy maradjak a hibáim után 
is, épp valami butaságot csinálnék.

Kérted, hogy tanuljak verseket, most épp a következő van soron:

Nityānanda Nistha

nitāi-pada-kamala, koti-candra-suśītala
je chāyāy jagata jurāy

heno nitāi bine bhāi, rādhā-krsna pāite nāi
drdha kori’ dharo nitāir pāy

se sambandha nāhi jā’r, brthā janma gelo tā’r
sei paśu boro durācār

nitāi nā bolilo mukhe, majilo sam˙sāra-sukhe
vidyā-kule ki koribe tār

ahan˙kāre matta hoiyā, nitāi-pada pāsariyā
asatyere satya kori māni

nitāiyer korunā habe, braje rādhā-krsna pābe
dharo nitāi-carana du’khāni

nitāiyer carana satya, tāhāra sevaka nitya
nitāi-pada sadā koro āśa

narottama boro dukhī, nitāi more koro sukhī
rākho rān˙gā-caranera pāśa

Śrīla Prabhupāda magyarázatából csak egy kis részletet ragadnék ki:
„Ha valaki enyhűlésre vágyik a létért való küzdelem közepette, és való-

ban ki akarja oltani az anyagi kínok lángoló tüzét, annak Narottama Dāsa 
Thākura azt tanácsolja: „Kérlek, keress menedéket az Úr Nityānandánál.”

„A Krsna-tudatos mozgalom célja a, hogy alkalmassá tegyen bennünket 
arra, hogy Rādhā-Krsna közelébe kerülhessünk (…)”
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Sanātanī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, foggadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak, minden dicsőséget neked.

Ahogy rád gondoltam, Guru Mahārāja, és arra mit is írjak neked rögtön 
az a fontos és gyönyörű vers jutott eszembe amit ebben az évben újra 
elővettél.

tapyante loka-tāpena  sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi  purusasyākhilātmanah

„Azt mondják, hogy a nagy személyiségek amiatt, hogy az emberek szen-
vednek, szinte mindíg önként vállalják a szenvedést. Úgy tartják, ez a min-
denki szívében jelen lévő Istenség Legfelsőbb Személyisége imádatának 
legmagasabb rendű formája.”

Mikor legutóbb itt voltál beszéltünk a szobádban pár szót. Mondtam 
neked Guru Mahārāja, hogy kaptam egy két kisebb felelősséget és hogy 
mennyire küzdelmes. Elképzelni sem tudom, hogy neked Guru Mahārāja 
milyen nehéz lehet az a sok minden amit vállalsz. 

Erre csak rámutattál pár papírszatyorra és mondtad, hogy hát ezért 
vannak a gyógyszereid es a nyakmerevítőd aztán csak ramneztél és kicsit 
szettártad és felemelted a kezed. Az arcod komoly volt de érezni lehetett 
hogy ez nem szabad hogy problémát jelentsen. A másokért tenni akarás 
az életünk.

Ha arra gondolok, hogy miről szól az életed Guru Mahārāja akkor úgy 
erzem, hogy te tébyleg mindent odaadtál Krsnának. A fiatal éveidet, az összes 
energiád, még most is mikor szeretett bhaktáid mindig féltenek az egész-
séged miatt…sokszor hallottam már hogy „ebben az évben Guru Mahārāja 
visszavesz” de igazából mindenki tudja hogy megállíthatatlan vagy. Minden 
idődet minden képességedet es minden energiadat arra használod, hogy 
valahogy segíts minket inspirálj minket elveszett és elesett lelkeket arra, 
hogy újra legyen vágyunk megismerni örök otthonunkat és Krsnát.
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Mindig mikor rád gondolok Guru Mahārāja úgy érzem bárcsak tényleg 
tudnék segíteni valamit hiszen te tényleg mindent odaadsz Krsnának.

Bárcsak én se tartanék annyi mindent vissza és bárcsak a hasznomat 
vennéd valahogy.

Nagyon szerencsésnek érzem magam hogy a tanítványod lehetek és 
megtanítasz arra hogyan kell másokért önzetlenül cselekedni.

Mindig is érdekelt mi az az igazi szeretet. És hogyan lehet szeretni 
másokat. Valahogy éreztem hogy a szeretet nem csak az amikor szépeket 
mondunk és a nagy érzések. 

Nekem te mutatod meg Guru Mahārāja mit jelent igazából szeretni. 
Odaadni az életünket Krsnának és a bhaktáinak, bármit kész lenni vállalni 
értük. Olyan sok minden nehezsegen kell átmennie egy gurunak de te 
mindig csak folytatod rendületlenül. Mindig azt látom ahogy mész előre 
mintha a lótuszlábaid tépnék szét az anyagi energia sűrű hálóját és így 
nekünk is utat csinálsz ebbe a szörnyű rengetegbe.

Köszönöm Guru Mahārāja, hogy vagy nekünk.

Szolgád,
Sanātanī Devī Dāsī

San˙kīrtana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlabaid 
porának!

A szentek a legnagyszerűbb emberek a vilagon , mert mások érdekeben 
cselekszenek! Bár a Krsna iránti szeretet magas fokán állnak ezért megte-
hetnék hogy elvonuljanak az erdőbe és csak az Úron meditáljonak. Ehelyet 
inkáb nagy nehézségek árán a zsúfolt városokat járjak hogy prédikáljanak 
az elesett lelkeknek. 

Bár te is megtehetnéd hogy elvonulsz és csak a Krsna iránti tiszta 
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egyre jobb és jobb íze lenni az úgynevezett nehézségnek. Az ami eleinte 
nehézségnek tűnt, immár egy ugródeszkává alakulhat át. 

kathañcana smrte yasmin duskaram˙ sukaram˙ bhavet
vismrte viparītam˙ syāt śrī-caitanyam˙ namāmi tam

Pusztán attól, hogy valahogyan emlékezünk az Úr Caitanya Mahāprabhura, 
azok a dolgok, amelyeket nehéz véghezvinni, mind könnyűvé válnak. 
Ha azonban nem emlékezünk Rá, még az is nagyon nehéz lesz, ami 
valójában könnyű. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr Caitanya 
Mahāprabhunak!

Minden dicsőséget neked, kedves Guru Mahārāja, te adtad át az Úr 
Caitanya Mahāprabhu és Śrīla Prabhupāda üzenetét számunkra.

Köszönöm kedves Guru Mahārāja, hogy adod a lehetőséget és a folya-
matos Kegyedet, áldásodat, hogy az úgymond nehéz anyagi tudatom 
átváltozhasson, és így megízlelhessem a Krsna-tudat csodálatos nektárját!

Köszönöm neked mindezt!

Szolgád, 
Savyasācin Dāsa

Bhaktin Schmatz Vanessa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Mióta elköltöztem Krsna-völgyből, minden nap mardos a fájdalom, 
bánom a napot, amikor meghoztam a döntésem. Életem legszebb 14 
hónapja volt, sűrű és szeretettel teli.

Hiányzik Rādhe-Śyāma, hiányoznak a bhakták, hiányzik a virágfűzés, 
még a vízhúzás is.
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Savyasācin Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolataom!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Neked köszönhetem az igazi életem, mert amiket idáig éltem, csak halálok 
voltak.

Köszönöm, hogy megmentettél ebből az őrült világból és, hogy folya-
matosan mentesz meg még most is, amint újra és újra próbálod felnyitni 
a szemem. Próbálsz ráébreszteni az igazi életre, az igazi önvalómra, a való-
ságra. Mitntha csak egyre az mondanád: „Gyerünk előre Krsna felé!”

Igen Guru Mahārāja, te fáradtságot és türelmet nem kímélve, újra és 
újra arra inspirálsz, hogy ne aludjunk. Mert bár ébren vagyok, már úgy 
tűnik, hogy felálltam, a múlt életek álmából, de azért csak nehéz ez az 
anyagi tudat, amibe sajnos bezártam magamat, de tulajdonképpen kizár-
tam Krsnát. De te jössz folyamatosan, hogy fogadjam el Krsnát újra, egyre 
jobban és jobban.

tvam˙ nah sandarśito dhātrā dustaram˙ nistitīrsatām
kalim˙ sattva-haram˙ pum˙sām˙ karna-dhāra ivārnavam

Úgy hisszük, a gondviselés akaratából találkoztunk veled, hogy elfogad-
hassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik át 
akarnak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulaj-
donságát elpusztítja.

A Guru és Krsna utasítása nehéz, de igazából ez a nehézség változik át 
ahogyan elkezdjük elfogadni, és ahogy fokozatosan amint egyre jobban 
elfogadjuk úgy változik meg a tudtunk. A tudatunk kezd megváltozni, 
és már nem is nehézség, hanem egy lehetőség az adni akarás felé, kezd 
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szeretet óceánjába merülsz, mégis itt vagy köztünk mész városról városra 
országról országra és tanítasz mindenkit az odaadás tudományára. 

Nagyon hálás vagyok ezért neked hogy nem felejtesz el minket sem 
egyszerű kis elesett lelkeket. 

Köszönöm neked! 

Szolgád: 
San˙kīrtana Dāsa

Śāradīyā Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Szeretném neked megköszönni, hogy vállalva sok nehézséget és meg-
próbáltatást, eljöttél hozzánk. Néha belegondolok, hogy hol lennék és 
mit csinálnék, ha nem találkoztam volna a könyvosztó bhaktákkal. Bár 
bevallom, hogy sokáig messziről kerültem őket. Gyakran átmentem az 
út túloldalára, akár kivárva a zebránál míg zöldre vált a lámpa, csak ne 
kelljen beszélnem a „krisnásokkal”. De amit te elhoztál nekünk, azt nem 
lehet kikerülni. Újra és újra próbálkoztak a bhakták, amíg aztán egy szép 
napon, egy hátsó kiskapun beférkőztek az elmémbe. Azt mesélték nekem 
régebben, hogy Śrīla Prabhupādát Maga Krsna kérte meg, hogy jöjjön 
el ide az anyagi világba, és amikor vonakodott, akkor azt mondta neki 
Krsna, hogy csak írd meg a könyveidet, aztán visszajöhetsz. Nem tudom 
ennek a történetnek az eredetét vagy hogy hiteles-e, de Gopa-kumāráról 
is olvashatjuk a Brhad-Bhāgavatāmrtában, hogy őt Rādhārāni személyesen 
kérte meg, hogy vigye vissza a lelki világba a mathurai brāhmanát. Nem 
tudom a te történetedet, Guru Mahārāja, de számomra te ugyanolyan 
csodálatos vagy, mint ők. Eljöttél értünk és küzdesz sokszor helyettünk 
is, amikor mi már feladnánk a harcot az anyagi energiával. Újra és újra 
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Savyasācin Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolataom!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Neked köszönhetem az igazi életem, mert amiket idáig éltem, csak halálok 
voltak.

Köszönöm, hogy megmentettél ebből az őrült világból és, hogy folya-
matosan mentesz meg még most is, amint újra és újra próbálod felnyitni 
a szemem. Próbálsz ráébreszteni az igazi életre, az igazi önvalómra, a való-
ságra. Mitntha csak egyre az mondanád: „Gyerünk előre Krsna felé!”

Igen Guru Mahārāja, te fáradtságot és türelmet nem kímélve, újra és 
újra arra inspirálsz, hogy ne aludjunk. Mert bár ébren vagyok, már úgy 
tűnik, hogy felálltam, a múlt életek álmából, de azért csak nehéz ez az 
anyagi tudat, amibe sajnos bezártam magamat, de tulajdonképpen kizár-
tam Krsnát. De te jössz folyamatosan, hogy fogadjam el Krsnát újra, egyre 
jobban és jobban.

tvam˙ nah sandarśito dhātrā dustaram˙ nistitīrsatām
kalim˙ sattva-haram˙ pum˙sām˙ karna-dhāra ivārnavam

Úgy hisszük, a gondviselés akaratából találkoztunk veled, hogy elfogad-
hassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik át 
akarnak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulaj-
donságát elpusztítja.

A Guru és Krsna utasítása nehéz, de igazából ez a nehézség változik át 
ahogyan elkezdjük elfogadni, és ahogy fokozatosan amint egyre jobban 
elfogadjuk úgy változik meg a tudtunk. A tudatunk kezd megváltozni, 
és már nem is nehézség, hanem egy lehetőség az adni akarás felé, kezd 
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szeretet óceánjába merülsz, mégis itt vagy köztünk mész városról városra 
országról országra és tanítasz mindenkit az odaadás tudományára. 

Nagyon hálás vagyok ezért neked hogy nem felejtesz el minket sem 
egyszerű kis elesett lelkeket. 

Köszönöm neked! 

Szolgád: 
San˙kīrtana Dāsa

Śāradīyā Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Szeretném neked megköszönni, hogy vállalva sok nehézséget és meg-
próbáltatást, eljöttél hozzánk. Néha belegondolok, hogy hol lennék és 
mit csinálnék, ha nem találkoztam volna a könyvosztó bhaktákkal. Bár 
bevallom, hogy sokáig messziről kerültem őket. Gyakran átmentem az 
út túloldalára, akár kivárva a zebránál míg zöldre vált a lámpa, csak ne 
kelljen beszélnem a „krisnásokkal”. De amit te elhoztál nekünk, azt nem 
lehet kikerülni. Újra és újra próbálkoztak a bhakták, amíg aztán egy szép 
napon, egy hátsó kiskapun beférkőztek az elmémbe. Azt mesélték nekem 
régebben, hogy Śrīla Prabhupādát Maga Krsna kérte meg, hogy jöjjön 
el ide az anyagi világba, és amikor vonakodott, akkor azt mondta neki 
Krsna, hogy csak írd meg a könyveidet, aztán visszajöhetsz. Nem tudom 
ennek a történetnek az eredetét vagy hogy hiteles-e, de Gopa-kumāráról 
is olvashatjuk a Brhad-Bhāgavatāmrtában, hogy őt Rādhārāni személyesen 
kérte meg, hogy vigye vissza a lelki világba a mathurai brāhmanát. Nem 
tudom a te történetedet, Guru Mahārāja, de számomra te ugyanolyan 
csodálatos vagy, mint ők. Eljöttél értünk és küzdesz sokszor helyettünk 
is, amikor mi már feladnánk a harcot az anyagi energiával. Újra és újra 
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mutatod az utat, vezetsz bennünket kívülről az utasításaid, a könyveid, 
a leckéid által és belülről a szívünkön keresztül is inspirálsz a lelki életünk 
és Krsnával való kapcsolatunk elmélyítésére.

Azt kívánom, hogy bárcsak jó szolgád lehetnék, bárcsak elégedetté 
tehetnélek. Köszönöm, hogy menedéket adtál nekem Új Vraja-dhāmában 
a bhakták körében, és hogy ezzel megadod a lehetőséget, hogy egyszer 
visszatérhessek Rādhe-Śyāma örök birodalmába.

Örök szolgád: 
Śāradīyā Devī Dāsī

Śaranāgati-dhāma Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances on this most auspicious day of your 
appearance. All glories to Śrīla Prabhupāda.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

“I off er my respectful obeisances unto His Holiness Śivarāma Swami, 
who is very dear to Lord Krsna, having taken shelter at His lotus feet.”

Even though I am completely unqualified to glorify your innumer-
able wonderful qualities, I am making a humble attempt to express my 
gratitude and appreciation towards you. By doing so it will please Śrī 
Rādhā-Śyāma and more over meditating on your qualities helps me to 
become closer to you. 

Guru Mahārāja, by your inconceivable compassion you bring people 
of all walks of life to Śrīla Prabhupāda’s family. I have personally expe-
rienced this in many ways. Throughout my life you have been patiently 
encouraging me in my Krsna consciousness. By your loving mercy I was 
able to come to New Vraja-dhāma this year and as your instrument, able 
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Sāvitrī Devī Dāsī
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Az utóbbi hetekben, hónapokban a szakmai feladataim és magán-
jellegű kötelezettségeim sűrűjében sokszor eszembe jut, vajon jó úton 
járok-e, vajon nem kötnek-e le túlságosan is olyan tettek, amelyek csak 
messzebb visznek a Śrī Śrī Dayāla-Nitāi-Vijaya Gaurān˙gának és Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának végzett odaadó szolgálattól. Mostanában talán 
többször előfordul, hogy elveszítem a lelkesedésemet, de van valami, ami 
sosem hagy végleg elkallódni: a te személyed. Tanításaid mindig fénylő 
lámpások az anyagi világ sötét erdejében kanyargó utamon. Nem tudom 
szavakkal kifejezni, mennyire hálás vagyok azért, mert a könyveidben a te 
szemeden keresztül láthatom, ismerhetem meg Krsna személyét, játékait 
és csínytevéseit, azt, hogy hogyan fejezik ki szeretetüket és gondoskodá-
sukat az Ő örök társai, és hogy hogyan szolgálják Őt minden lehetséges 
módon bhaktái. Szerencsésnek tartom magam, hogy kézbe vehet és olvas-
hatom, tanulmányozhatom ezeket a nagyszerű történeteket, amelyek 
szürke hétköznapjaimon is színessé és élővé teszik a lelki gyakorlataimat, 
kapcsolódásomat a Legfelsőbb Úrhoz.

Nem bánok jól a szavakkal, és gyakran képtelen vagyok megfelelő 
módon kifejezni az érzéseimet, elsősorban a hálámat és a köszönetemet 
– de minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy az útmutatásaidat helyes 
módon alkalmazva képes legyek szolgálni az Úr Caitanya, valamint a lelki 
tanítómestered, Śrīla Prabhupāda misszióját. Éppen ezért megjelenési 
napod alkalmával jelen soraimmal is szeretném kifejezni ezt a törekvése-
met, és még egyszer megköszönni, hogy elfogadtál tanítványodnak ebben 
az életemben is.

Jelentéktelen szolgád,
Sāvitrī Devī Dāsī
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Śauri Dāsa
Drága Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlá-
baidnak! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Szeretem hallgatni a podcastodon a nektárcseppeket amelyekben bhakták 
emlékeznek a veled kapcsolatos történetekről. Melyek megmutatják men-
nyire szereted a bhaktákat, mennyire aggódsz értük, mennyire együttérző 
és figyelmes vagy, ha valami baj történik velük. Mennyire hálás vagy a leg-
kisebb szolgálatért is és mindjárt kijavítod ha valami hibát csinálunk.

De bármit teszel, dicsérsz vagy megszídsz minket azt irántunk érzett 
szeretetedből teszed. Mert mindig a javunkat akarod, hogy szépen végezük 
az odaadó szolgálatot, melynek fizetsége a mosolyod. Ez a legdrágább 
kincs mely egyszerre ragyogó mint a nap és hűsítő mint a hold. Tova 
űz minden nehézséget és szenvedést. Az ember úgy érzi, hogy minden 
problémája elszáll. Bárcsak úgy tudnám végezni lelki gyakorlataimat és 
szolgálatomat, hogy az elégedettséget okozzon neked. Kérlek, engedd 
meg. hogy örökké lótuszlábad szolgálatába maradhassak.

Jelentéktelen szolgád, 
Śauri Dāsa
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to render some service to Rādhā-Śyāma. When I see Rādhā-Śyāma and 
serve them, I am reminded how extraordinarily merciful you are, that 
such a fool as me can be here and serve through your blessings.

We sing in the morning in our Gurv-astaka prayers that,
‘The spiritual master is always engaged in the temple worship of Śrī 

Śrī Rādhā and Krsna. He also engages his disciples in such worship. They 
dress the Deities in beautiful clothes and ornaments, clean Their tem-
ple, and perform other similar worship of the Lord. I off er my respectful 
obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master’

Your such shining example of this. And it is also said,

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, the deliverer 
of the fallen souls. His mercy turns the dumb into eloquent speakers and 
enables the lame to cross mountains.” (Letter19.9.69/Hyd’75.38A)

And by your mercy you have enabled an unqualified person such as 
me to be a pūjārī for Śrī Śrī Rādhā-Śyāma.

You have dedicated your every moment off  your life to Śrīla Prabhupāda 
and personally travel and preach, bringing people from all over the world 
to Krsna. You also reach out through your Nectarian books, bringing 
devotees closer to vrajendra nandana śyāma, and his glorious pastimes.

I’m always in awe at your ability to encourage so many devotees in 
their Krsna consciousness. And how you personally and practically give 
such expert advice on all subject matters!

I receive so much mercy from you but I fail to utilize what you so gen-
erously give to me, nevertheless you still encourage me, and in a fatherly 
way you chastise me for not having the utsāha, the greed the thirst to 
take the mercy you are giving. And for not utilizing every moment with 
a vaisnava.

You instructed me that while I am in New Vraja-dhāma that I should 
try to get attached to Rādhā-Śyāma and spend as much as time possible 
with their Lordships. So on this day I beg for your mercy so that I can 
worship Śrī Rādhā-Śyāma always within my heart and get closer to them.
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Śauri Dāsa
Drága Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlá-
baidnak! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Szeretem hallgatni a podcastodon a nektárcseppeket amelyekben bhakták 
emlékeznek a veled kapcsolatos történetekről. Melyek megmutatják men-
nyire szereted a bhaktákat, mennyire aggódsz értük, mennyire együttérző 
és figyelmes vagy, ha valami baj történik velük. Mennyire hálás vagy a leg-
kisebb szolgálatért is és mindjárt kijavítod ha valami hibát csinálunk.

De bármit teszel, dicsérsz vagy megszídsz minket azt irántunk érzett 
szeretetedből teszed. Mert mindig a javunkat akarod, hogy szépen végezük 
az odaadó szolgálatot, melynek fizetsége a mosolyod. Ez a legdrágább 
kincs mely egyszerre ragyogó mint a nap és hűsítő mint a hold. Tova 
űz minden nehézséget és szenvedést. Az ember úgy érzi, hogy minden 
problémája elszáll. Bárcsak úgy tudnám végezni lelki gyakorlataimat és 
szolgálatomat, hogy az elégedettséget okozzon neked. Kérlek, engedd 
meg. hogy örökké lótuszlábad szolgálatába maradhassak.

Jelentéktelen szolgád, 
Śauri Dāsa
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to render some service to Rādhā-Śyāma. When I see Rādhā-Śyāma and 
serve them, I am reminded how extraordinarily merciful you are, that 
such a fool as me can be here and serve through your blessings.

We sing in the morning in our Gurv-astaka prayers that,
‘The spiritual master is always engaged in the temple worship of Śrī 

Śrī Rādhā and Krsna. He also engages his disciples in such worship. They 
dress the Deities in beautiful clothes and ornaments, clean Their tem-
ple, and perform other similar worship of the Lord. I off er my respectful 
obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master’

Your such shining example of this. And it is also said,

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, the deliverer 
of the fallen souls. His mercy turns the dumb into eloquent speakers and 
enables the lame to cross mountains.” (Letter19.9.69/Hyd’75.38A)

And by your mercy you have enabled an unqualified person such as 
me to be a pūjārī for Śrī Śrī Rādhā-Śyāma.

You have dedicated your every moment off  your life to Śrīla Prabhupāda 
and personally travel and preach, bringing people from all over the world 
to Krsna. You also reach out through your Nectarian books, bringing 
devotees closer to vrajendra nandana śyāma, and his glorious pastimes.

I’m always in awe at your ability to encourage so many devotees in 
their Krsna consciousness. And how you personally and practically give 
such expert advice on all subject matters!

I receive so much mercy from you but I fail to utilize what you so gen-
erously give to me, nevertheless you still encourage me, and in a fatherly 
way you chastise me for not having the utsāha, the greed the thirst to 
take the mercy you are giving. And for not utilizing every moment with 
a vaisnava.

You instructed me that while I am in New Vraja-dhāma that I should 
try to get attached to Rādhā-Śyāma and spend as much as time possible 
with their Lordships. So on this day I beg for your mercy so that I can 
worship Śrī Rādhā-Śyāma always within my heart and get closer to them.
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I also pray and beg for your blessings to be able to serve and please you 
nicely. If I had not received your causeless mercy, I cannot even imagine 
what my life would be.

I also pray to the ever-youthful Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, that They 
give me your association and service eternally.

Your servant,
Śaranāgati-dhāma Devī Dāsī
NVD

Śarat-bihārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja, 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának. Minden dicsőséget Śrī-Śrī Rādhā-Sysmasundarának! 
Minden dicsőséget neked, megjelenésed szent napja alkalmából!

Újra itt a lehetőség, hogy dicsőithessünk ezen a kiemelkedő napon, 
melynek köszönhetően köréd gyűlhetünk és emlékezhetünk a kegyedre 
is mellyel kimentettél nyomorùságos helyzetünkből.

Mivel alacsonyrendű helyzetem miatt nem tudlak megfelelően 
dicsőiteni, segítségül hivtam a 30 év Magyarországon című kiadványt, 
mely egy összegző képet ad tevékenységeidről.

Nagyon megfogott (miközben szégyenérzet tölt el saját helyzetem 
miatt) 1995-ben irt küldetési nyilatkozatod, melyben ezt írtad: „Arra törek-
szem, hogy Śrīmatī Rādhika szolgálólánya lehessek míg ebben a világban 
a lelki tanítómesterem vágyainak beteljesítésén dolgozom. Az a vágyam, 
hogy szégyentelenül hűséges legyek hozzá, s közben ne találjanak nálam 
süket fülekre a tanult vaisnavák, istentestvérek és mások jótanácsai.” 

A továbbiakban még kifejted, hogy mennyire elégedetté szeretnéd tenni 
Śrīla Prabhupādát.

Ezután követhetjük mindannak a megvalósulását, melyeket felsoroltál, 
így váltva be szavadat, hogy elégedetté tedd Śrīla Prabhupādát.
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Satnāma Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All Glories to Your Divine Grace.
As you know, I am writing this from Śrīdhāma Māyāpur. 
This is so far, in every conceivable way, from where we first met in the 

bleak industrial landscape of 1980’s Sheff ield. You literally walked into 
my home and gave me the opportunity to set Krsna in Vrndāvana as my 
only goal.

A spectacular inability to follow your divine instructions coupled with 
a penchant for failure has meant that on this long march to Vraja, it 
would be realistic to say I have hardly walked the tiniest fraction. Once 
in Leicester, after patiently listening to my mind, you looked at me with 
the compassion only possessed by the purest vaisnavas’, and said: “One 
day all this will be no more significant than the water contained in the 
hoof-print of a calf.”

Throughout the Vedas Lord Krsna is praised as bhakta-vatsala, again 
and again, it is stated that Krsna is always aff ectionate to His devotees. 
Śrīla Prabhupāda assures us that Krsna is so compassionate that He even 
accepts the service of neophyte devotees, but even that can be hard to 
hold onto. To be any kind of devotee is not a small thing. So whatever 
my, or anyone’s condition is, if we have a connection, the mercy of a real 
devotee, what to speak of one so elevated he is revealing Krsna’s sweet-
est pastimes in Vraja and celebrated by many wonderful godbrothers for 
doing so, that hope is not so easy to defeat.

You are Krsna’s intimate servant… and you are kind to me. That is my 
ultimate hope and solace. As long as you are in my corner, anything is 
possible. Please give me some insignificant service and consider me your 
own servant.

Your insignificant and eternally grateful disciple,
Satnāma Dāsa
Māyāpur
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is elmagyarázza, hogy Māyā Devī, akkor válik elégedetté a jivával, amikor 
látja azt, hogy az, a vaisnavákat szolgálja.

Az egyik legszebb, legmélyebb gondolatot, ezzel a témával kapcsolat-
ban, Indradyumna Mahārājától hallottam, ami így hangzott: „mi nem 
vaisnavák akarunk lenni, hanem a vaisnavák szolgái…”

Ahogy, te magad is leírtad ezt a Nava-vraja-mahimā című csodálatos 
könyvedben, amit nem lehet elégszer dicsőítteni, beleértve ebbe, zseniális 
írói képességeidet is, hogy nem vágysz semmi másra, csak arra , hogy Śrīla 
Prabhupāda elégedett legyen a törekvéseiddel, és azt mondja neked: „Jól 
van, ügyes fiú!” Kívánom neked, hogy ez megtörténjen, biztos vagyok 
abban, hogy minden áldását meg fogod kapni.

Magam részéről, a közelében sem vagyok még annak, hogy ilyen önát-
adással szolgájam a lelki tanítómesteremet, azaz téged. De még itt vagyok 
a mozgalomban, és nem szándékozok elmenni. A kegyetekből próbá-
lom értelmezni, megvalósíttani a vaisnavák szolgálatának fontosságát, 
de a szép szavak, eszményi-eszmék mögött a valóság gyakran, zordabb 
arcát is megmutatja.

Az eszközök adottak, amikért hálával tartozom neked, és nem csak 
ezért, hanem oly sok minden másért is, amit most még nem értek.

Biztos, a kifinomult vaisnava etikett rendszerén belül, egy barbár sér-
tegetőnek minősülök, de szerencsére Caitanya Mahāprabhu, és a bhaktái 
türelmesek az ilyen elvetemültekkel szemben is, mint én.

Kérlek, hadd köszöntselek, ezen a dicsőséges napon, amikor is a múlt-
ban megjelentél köztünk, egyúttal bocsásd meg, gyermeteg elme állapo-
tomból származó, galád sértéseimet…

Tiszteletettel, köszönettel, 
szolgálatodban, Śaśi-śekhara Dāsa
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Igazi példa vagy mint vezető és lelki tanitómester. Nagyon figyelmes 
és körültekintő vagy a különböző tevékenységek megvalósításában és 
tisztán tartásában.

A könyvek, melyeket írtál, csodálatosak. Mély tudásról, megvalósítás-
ról, tanításról szólnak, melyek témái mindig Krsna körül forognak. Igazi 
kincsesbánya Śrīla Prabhupāda könyvei mellett.

Nagy szeretettel, hihetetlen kitartással vezeted tanítványaidat, akik 
(velem együtt) nem feltétlenül követik és értékelik tanításaidat, utasítá-
saidat.

Ahogy múlnak az évek felettem, talán kicsit bölcsebb leszek, így feltá-
rul előttem milyen tudatlanságban töltöttem ezen életem jó részét, ami 
akkor természetes volt. Ennek a felismerésnek köszönhetően tudatosab-
ban tudom folytatni az életem.

Immár 27 éve, hogy csatlakoztam az általad irányított Krsna tudatu 
közösséghez, és kezdettől fogva biztonságban éreztem magam támogató, 
figyelő felügyeleted alatt.

Gondolataim tovább szállnak, melyek nem jelennek meg e lapon, de 
végül elmém megnyugszik lótuszlábaidnál.

Egy verssel zárom soraim, mellyel imádkozom Hozzád, hogy légy 
továbbra is kegyes hozzám, bocsáss meg jelentéktelen szolgádnak, tarts 
mindig lótuszlábaidnál.

bhūmau skhalita-pādānām
bhūmir evāvalambanam
tvayi jātāparādhānām

tvam eva saranam prabho

„Mint ahogyan a föld az egyetlen támasza mindazoknak, akik elcsúsztak 
rajta, ugyanúgy te vagy az egyetlen menedéke még azoknak is, akik sér-
téseket követtek el ellened.”

Śarat-bihārī Devī Dāsī
aki próbál a szolgád lenni
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Sārathi Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

A hamis ego hatására hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy lelki életünk 
eredményeit mi érjük el. Elhisszük, hogy képesek vagyunk olyan erőfe-
szítésekre, melyek sikert hoznak. Nagyon nehéz belátni, hogy ez nem 
így van. Nehéz elismerni, hogy helyzetünk alkalmatlan és erőnk kevés 
az önállóskodáshoz. 

Hatásodra nemcsak elfogadtam, hogy a lelki életemnek az teszi a leg-
jobbat, ha irányításodra bízom azt, de el is vesztettem a hitemet abban, 
hogy egy feltételekhez kötött lélek egyedül képes lenne elérni a lelki élet 
célját. Személyedből tudás, türelem, lelki intézmények fenntartása fakad 
és tőled kapom lelki életem védelmét és eredményeit is. Minden, amit 
teszel felette áll az anyagi energiának, ezzel is növelve a hitet bennünk, 
hogy minket is az anyagi világ fölé vezetsz, vissza Istenhez.

Értünk végzett szolgálatod kiemelkedik a minket jellemző, megkötő 
feltételekből, hiszen egy olyan társadalom vesz minket körül, mely isten-
telen életet él. Pusztán azért van hitem abban, hogy lelki életem sikeres 
lehet, mert olyan lelki tanítómesterem van, mint te. 

Köszönöm, hogy magadat nem kímélve, oly sok nehézséget vállalva, 
türelemmel és szeretettel adod nekünk a lehetőséget az Urak odaadó 
szolgálatára.

Kegyelmedben bízva,
Sārathi Dāsa
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Śaśi-śekhara Dāsa
Kedves Guru Mahārāja.

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Örülök neki, hogy újabb lehetőségem van dicsőítteni, megjelenési 
napodon, azt a tevékenységet, azt a missziót, aminek te is a részese, egyik 
kiemelkedő vezéralakja vagy.

Śrīla Prabhupāda, mindig, nagyon nagy körültekintéssel végezte, sze-
retett lelki tanítómestere szolgálatát. Az egész életét gyakorlatilag, ennek 
a feladatnak szentelte. Nem tűrt meg senkit, semmit maga körül, ami 
ennek a célnak az elérésében akadályozhatta volna.

Te, szintén az életeddé tetted, lelki tanítómestered küldetését, Gaurān˙ga 
és az ő kegyéből, nagy sikereket értél el, annak kiteljesítésében.

Most még, egy hétköznapi ember számára beláthatatlan, hogy milyen 
következményei lesznek, annak a prédikálásnak, ami itt Magyarorszá-
gon, a Kárpát-medencében az elmúlt évtizedekben elkezdődött. Nagy 
reményekkel tekintünk a jövőbe. Több millió könyvet kiosztott már az 
MKTHK, és halad az úton, mégha sorai át is alakultak, olykor megfo-
gyatkozni látszanak. Mindig érkeznek új személyek, a világban történő 
változások is egyre többek előtt nyitják meg, a spiritualítás, lelkiség kapuit.

Mi, a tanítványaid, a magunk részéről, próbálunk felnőni a feladat-
hoz, ami sokszor nem könnyű. Én konkrétan, csak a saját helyzetemről 
nyilatkozhatok ebben a kérdésben, és tényleg vannak lépcsőfokok, amik 
magasnak tűnnek. Ettől függetlenül, Gaurān˙ga, Śrīla Prabhupāda, és a fel-
menőink kegyéből, próbálkozhatok, próbálkozhatunk fejlődni, szolgálni 
titeket, vaisnavákat.

Ennél a pontnál, talán el is érkeztem, ahhoz a fő motívumhoz, amit 
ebben a kis, sete-suta, felajánlásban, ki szertnék emelni. A vaisnavák szol-
gálata, az élet tökéletessége. Ez a cél, és az út is egyaránt. Aki ezt megérti, 
megvalósítja, ebben az életében, az boldog lesz. 

Szolgálat…, vaisnavák…Krsna…, milyen szép ideák is ezek, de valós 
ideák. Ez a valóság. Bhaktivinoda Thākura, beszél erről a témáról, ahol 
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I also pray and beg for your blessings to be able to serve and please you 
nicely. If I had not received your causeless mercy, I cannot even imagine 
what my life would be.

I also pray to the ever-youthful Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, that They 
give me your association and service eternally.

Your servant,
Śaranāgati-dhāma Devī Dāsī
NVD

Śarat-bihārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja, 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának. Minden dicsőséget Śrī-Śrī Rādhā-Sysmasundarának! 
Minden dicsőséget neked, megjelenésed szent napja alkalmából!

Újra itt a lehetőség, hogy dicsőithessünk ezen a kiemelkedő napon, 
melynek köszönhetően köréd gyűlhetünk és emlékezhetünk a kegyedre 
is mellyel kimentettél nyomorùságos helyzetünkből.

Mivel alacsonyrendű helyzetem miatt nem tudlak megfelelően 
dicsőiteni, segítségül hivtam a 30 év Magyarországon című kiadványt, 
mely egy összegző képet ad tevékenységeidről.

Nagyon megfogott (miközben szégyenérzet tölt el saját helyzetem 
miatt) 1995-ben irt küldetési nyilatkozatod, melyben ezt írtad: „Arra törek-
szem, hogy Śrīmatī Rādhika szolgálólánya lehessek míg ebben a világban 
a lelki tanítómesterem vágyainak beteljesítésén dolgozom. Az a vágyam, 
hogy szégyentelenül hűséges legyek hozzá, s közben ne találjanak nálam 
süket fülekre a tanult vaisnavák, istentestvérek és mások jótanácsai.” 

A továbbiakban még kifejted, hogy mennyire elégedetté szeretnéd tenni 
Śrīla Prabhupādát.

Ezután követhetjük mindannak a megvalósulását, melyeket felsoroltál, 
így váltva be szavadat, hogy elégedetté tedd Śrīla Prabhupādát.
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Satnāma Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All Glories to Your Divine Grace.
As you know, I am writing this from Śrīdhāma Māyāpur. 
This is so far, in every conceivable way, from where we first met in the 

bleak industrial landscape of 1980’s Sheff ield. You literally walked into 
my home and gave me the opportunity to set Krsna in Vrndāvana as my 
only goal.

A spectacular inability to follow your divine instructions coupled with 
a penchant for failure has meant that on this long march to Vraja, it 
would be realistic to say I have hardly walked the tiniest fraction. Once 
in Leicester, after patiently listening to my mind, you looked at me with 
the compassion only possessed by the purest vaisnavas’, and said: “One 
day all this will be no more significant than the water contained in the 
hoof-print of a calf.”

Throughout the Vedas Lord Krsna is praised as bhakta-vatsala, again 
and again, it is stated that Krsna is always aff ectionate to His devotees. 
Śrīla Prabhupāda assures us that Krsna is so compassionate that He even 
accepts the service of neophyte devotees, but even that can be hard to 
hold onto. To be any kind of devotee is not a small thing. So whatever 
my, or anyone’s condition is, if we have a connection, the mercy of a real 
devotee, what to speak of one so elevated he is revealing Krsna’s sweet-
est pastimes in Vraja and celebrated by many wonderful godbrothers for 
doing so, that hope is not so easy to defeat.

You are Krsna’s intimate servant… and you are kind to me. That is my 
ultimate hope and solace. As long as you are in my corner, anything is 
possible. Please give me some insignificant service and consider me your 
own servant.

Your insignificant and eternally grateful disciple,
Satnāma Dāsa
Māyāpur
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ban, Indradyumna Mahārājától hallottam, ami így hangzott: „mi nem 
vaisnavák akarunk lenni, hanem a vaisnavák szolgái…”

Ahogy, te magad is leírtad ezt a Nava-vraja-mahimā című csodálatos 
könyvedben, amit nem lehet elégszer dicsőítteni, beleértve ebbe, zseniális 
írói képességeidet is, hogy nem vágysz semmi másra, csak arra , hogy Śrīla 
Prabhupāda elégedett legyen a törekvéseiddel, és azt mondja neked: „Jól 
van, ügyes fiú!” Kívánom neked, hogy ez megtörténjen, biztos vagyok 
abban, hogy minden áldását meg fogod kapni.

Magam részéről, a közelében sem vagyok még annak, hogy ilyen önát-
adással szolgájam a lelki tanítómesteremet, azaz téged. De még itt vagyok 
a mozgalomban, és nem szándékozok elmenni. A kegyetekből próbá-
lom értelmezni, megvalósíttani a vaisnavák szolgálatának fontosságát, 
de a szép szavak, eszményi-eszmék mögött a valóság gyakran, zordabb 
arcát is megmutatja.

Az eszközök adottak, amikért hálával tartozom neked, és nem csak 
ezért, hanem oly sok minden másért is, amit most még nem értek.

Biztos, a kifinomult vaisnava etikett rendszerén belül, egy barbár sér-
tegetőnek minősülök, de szerencsére Caitanya Mahāprabhu, és a bhaktái 
türelmesek az ilyen elvetemültekkel szemben is, mint én.

Kérlek, hadd köszöntselek, ezen a dicsőséges napon, amikor is a múlt-
ban megjelentél köztünk, egyúttal bocsásd meg, gyermeteg elme állapo-
tomból származó, galád sértéseimet…

Tiszteletettel, köszönettel, 
szolgálatodban, Śaśi-śekhara Dāsa
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Igazi példa vagy mint vezető és lelki tanitómester. Nagyon figyelmes 
és körültekintő vagy a különböző tevékenységek megvalósításában és 
tisztán tartásában.

A könyvek, melyeket írtál, csodálatosak. Mély tudásról, megvalósítás-
ról, tanításról szólnak, melyek témái mindig Krsna körül forognak. Igazi 
kincsesbánya Śrīla Prabhupāda könyvei mellett.

Nagy szeretettel, hihetetlen kitartással vezeted tanítványaidat, akik 
(velem együtt) nem feltétlenül követik és értékelik tanításaidat, utasítá-
saidat.

Ahogy múlnak az évek felettem, talán kicsit bölcsebb leszek, így feltá-
rul előttem milyen tudatlanságban töltöttem ezen életem jó részét, ami 
akkor természetes volt. Ennek a felismerésnek köszönhetően tudatosab-
ban tudom folytatni az életem.

Immár 27 éve, hogy csatlakoztam az általad irányított Krsna tudatu 
közösséghez, és kezdettől fogva biztonságban éreztem magam támogató, 
figyelő felügyeleted alatt.

Gondolataim tovább szállnak, melyek nem jelennek meg e lapon, de 
végül elmém megnyugszik lótuszlábaidnál.

Egy verssel zárom soraim, mellyel imádkozom Hozzád, hogy légy 
továbbra is kegyes hozzám, bocsáss meg jelentéktelen szolgádnak, tarts 
mindig lótuszlábaidnál.

bhūmau skhalita-pādānām
bhūmir evāvalambanam
tvayi jātāparādhānām

tvam eva saranam prabho

„Mint ahogyan a föld az egyetlen támasza mindazoknak, akik elcsúsztak 
rajta, ugyanúgy te vagy az egyetlen menedéke még azoknak is, akik sér-
téseket követtek el ellened.”

Śarat-bihārī Devī Dāsī
aki próbál a szolgád lenni

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 183 of 244 - Pages(362, 359) 2019. 05. 13.   6:27



358

I also pray and beg for your blessings to be able to serve and please you 
nicely. If I had not received your causeless mercy, I cannot even imagine 
what my life would be.

I also pray to the ever-youthful Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, that They 
give me your association and service eternally.

Your servant,
Śaranāgati-dhāma Devī Dāsī
NVD

Śarat-bihārī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja, 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának. Minden dicsőséget Śrī-Śrī Rādhā-Sysmasundarának! 
Minden dicsőséget neked, megjelenésed szent napja alkalmából!

Újra itt a lehetőség, hogy dicsőithessünk ezen a kiemelkedő napon, 
melynek köszönhetően köréd gyűlhetünk és emlékezhetünk a kegyedre 
is mellyel kimentettél nyomorùságos helyzetünkből.

Mivel alacsonyrendű helyzetem miatt nem tudlak megfelelően 
dicsőiteni, segítségül hivtam a 30 év Magyarországon című kiadványt, 
mely egy összegző képet ad tevékenységeidről.

Nagyon megfogott (miközben szégyenérzet tölt el saját helyzetem 
miatt) 1995-ben irt küldetési nyilatkozatod, melyben ezt írtad: „Arra törek-
szem, hogy Śrīmatī Rādhika szolgálólánya lehessek míg ebben a világban 
a lelki tanítómesterem vágyainak beteljesítésén dolgozom. Az a vágyam, 
hogy szégyentelenül hűséges legyek hozzá, s közben ne találjanak nálam 
süket fülekre a tanult vaisnavák, istentestvérek és mások jótanácsai.” 

A továbbiakban még kifejted, hogy mennyire elégedetté szeretnéd tenni 
Śrīla Prabhupādát.

Ezután követhetjük mindannak a megvalósulását, melyeket felsoroltál, 
így váltva be szavadat, hogy elégedetté tedd Śrīla Prabhupādát.

363 

Satnāma Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All Glories to Your Divine Grace.
As you know, I am writing this from Śrīdhāma Māyāpur. 
This is so far, in every conceivable way, from where we first met in the 

bleak industrial landscape of 1980’s Sheff ield. You literally walked into 
my home and gave me the opportunity to set Krsna in Vrndāvana as my 
only goal.

A spectacular inability to follow your divine instructions coupled with 
a penchant for failure has meant that on this long march to Vraja, it 
would be realistic to say I have hardly walked the tiniest fraction. Once 
in Leicester, after patiently listening to my mind, you looked at me with 
the compassion only possessed by the purest vaisnavas’, and said: “One 
day all this will be no more significant than the water contained in the 
hoof-print of a calf.”

Throughout the Vedas Lord Krsna is praised as bhakta-vatsala, again 
and again, it is stated that Krsna is always aff ectionate to His devotees. 
Śrīla Prabhupāda assures us that Krsna is so compassionate that He even 
accepts the service of neophyte devotees, but even that can be hard to 
hold onto. To be any kind of devotee is not a small thing. So whatever 
my, or anyone’s condition is, if we have a connection, the mercy of a real 
devotee, what to speak of one so elevated he is revealing Krsna’s sweet-
est pastimes in Vraja and celebrated by many wonderful godbrothers for 
doing so, that hope is not so easy to defeat.

You are Krsna’s intimate servant… and you are kind to me. That is my 
ultimate hope and solace. As long as you are in my corner, anything is 
possible. Please give me some insignificant service and consider me your 
own servant.

Your insignificant and eternally grateful disciple,
Satnāma Dāsa
Māyāpur
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mutatod az utat, vezetsz bennünket kívülről az utasításaid, a könyveid, 
a leckéid által és belülről a szívünkön keresztül is inspirálsz a lelki életünk 
és Krsnával való kapcsolatunk elmélyítésére.

Azt kívánom, hogy bárcsak jó szolgád lehetnék, bárcsak elégedetté 
tehetnélek. Köszönöm, hogy menedéket adtál nekem Új Vraja-dhāmában 
a bhakták körében, és hogy ezzel megadod a lehetőséget, hogy egyszer 
visszatérhessek Rādhe-Śyāma örök birodalmába.

Örök szolgád: 
Śāradīyā Devī Dāsī

Śaranāgati-dhāma Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances on this most auspicious day of your 
appearance. All glories to Śrīla Prabhupāda.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

“I off er my respectful obeisances unto His Holiness Śivarāma Swami, 
who is very dear to Lord Krsna, having taken shelter at His lotus feet.”

Even though I am completely unqualified to glorify your innumer-
able wonderful qualities, I am making a humble attempt to express my 
gratitude and appreciation towards you. By doing so it will please Śrī 
Rādhā-Śyāma and more over meditating on your qualities helps me to 
become closer to you. 

Guru Mahārāja, by your inconceivable compassion you bring people 
of all walks of life to Śrīla Prabhupāda’s family. I have personally expe-
rienced this in many ways. Throughout my life you have been patiently 
encouraging me in my Krsna consciousness. By your loving mercy I was 
able to come to New Vraja-dhāma this year and as your instrument, able 
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Sāvitrī Devī Dāsī
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Az utóbbi hetekben, hónapokban a szakmai feladataim és magán-
jellegű kötelezettségeim sűrűjében sokszor eszembe jut, vajon jó úton 
járok-e, vajon nem kötnek-e le túlságosan is olyan tettek, amelyek csak 
messzebb visznek a Śrī Śrī Dayāla-Nitāi-Vijaya Gaurān˙gának és Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának végzett odaadó szolgálattól. Mostanában talán 
többször előfordul, hogy elveszítem a lelkesedésemet, de van valami, ami 
sosem hagy végleg elkallódni: a te személyed. Tanításaid mindig fénylő 
lámpások az anyagi világ sötét erdejében kanyargó utamon. Nem tudom 
szavakkal kifejezni, mennyire hálás vagyok azért, mert a könyveidben a te 
szemeden keresztül láthatom, ismerhetem meg Krsna személyét, játékait 
és csínytevéseit, azt, hogy hogyan fejezik ki szeretetüket és gondoskodá-
sukat az Ő örök társai, és hogy hogyan szolgálják Őt minden lehetséges 
módon bhaktái. Szerencsésnek tartom magam, hogy kézbe vehet és olvas-
hatom, tanulmányozhatom ezeket a nagyszerű történeteket, amelyek 
szürke hétköznapjaimon is színessé és élővé teszik a lelki gyakorlataimat, 
kapcsolódásomat a Legfelsőbb Úrhoz.

Nem bánok jól a szavakkal, és gyakran képtelen vagyok megfelelő 
módon kifejezni az érzéseimet, elsősorban a hálámat és a köszönetemet 
– de minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy az útmutatásaidat helyes 
módon alkalmazva képes legyek szolgálni az Úr Caitanya, valamint a lelki 
tanítómestered, Śrīla Prabhupāda misszióját. Éppen ezért megjelenési 
napod alkalmával jelen soraimmal is szeretném kifejezni ezt a törekvése-
met, és még egyszer megköszönni, hogy elfogadtál tanítványodnak ebben 
az életemben is.

Jelentéktelen szolgád,
Sāvitrī Devī Dāsī
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Śauri Dāsa
Drága Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlá-
baidnak! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Szeretem hallgatni a podcastodon a nektárcseppeket amelyekben bhakták 
emlékeznek a veled kapcsolatos történetekről. Melyek megmutatják men-
nyire szereted a bhaktákat, mennyire aggódsz értük, mennyire együttérző 
és figyelmes vagy, ha valami baj történik velük. Mennyire hálás vagy a leg-
kisebb szolgálatért is és mindjárt kijavítod ha valami hibát csinálunk.

De bármit teszel, dicsérsz vagy megszídsz minket azt irántunk érzett 
szeretetedből teszed. Mert mindig a javunkat akarod, hogy szépen végezük 
az odaadó szolgálatot, melynek fizetsége a mosolyod. Ez a legdrágább 
kincs mely egyszerre ragyogó mint a nap és hűsítő mint a hold. Tova 
űz minden nehézséget és szenvedést. Az ember úgy érzi, hogy minden 
problémája elszáll. Bárcsak úgy tudnám végezni lelki gyakorlataimat és 
szolgálatomat, hogy az elégedettséget okozzon neked. Kérlek, engedd 
meg. hogy örökké lótuszlábad szolgálatába maradhassak.

Jelentéktelen szolgád, 
Śauri Dāsa
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to render some service to Rādhā-Śyāma. When I see Rādhā-Śyāma and 
serve them, I am reminded how extraordinarily merciful you are, that 
such a fool as me can be here and serve through your blessings.

We sing in the morning in our Gurv-astaka prayers that,
‘The spiritual master is always engaged in the temple worship of Śrī 

Śrī Rādhā and Krsna. He also engages his disciples in such worship. They 
dress the Deities in beautiful clothes and ornaments, clean Their tem-
ple, and perform other similar worship of the Lord. I off er my respectful 
obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master’

Your such shining example of this. And it is also said,

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, the deliverer 
of the fallen souls. His mercy turns the dumb into eloquent speakers and 
enables the lame to cross mountains.” (Letter19.9.69/Hyd’75.38A)

And by your mercy you have enabled an unqualified person such as 
me to be a pūjārī for Śrī Śrī Rādhā-Śyāma.

You have dedicated your every moment off  your life to Śrīla Prabhupāda 
and personally travel and preach, bringing people from all over the world 
to Krsna. You also reach out through your Nectarian books, bringing 
devotees closer to vrajendra nandana śyāma, and his glorious pastimes.

I’m always in awe at your ability to encourage so many devotees in 
their Krsna consciousness. And how you personally and practically give 
such expert advice on all subject matters!

I receive so much mercy from you but I fail to utilize what you so gen-
erously give to me, nevertheless you still encourage me, and in a fatherly 
way you chastise me for not having the utsāha, the greed the thirst to 
take the mercy you are giving. And for not utilizing every moment with 
a vaisnava.

You instructed me that while I am in New Vraja-dhāma that I should 
try to get attached to Rādhā-Śyāma and spend as much as time possible 
with their Lordships. So on this day I beg for your mercy so that I can 
worship Śrī Rādhā-Śyāma always within my heart and get closer to them.
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mutatod az utat, vezetsz bennünket kívülről az utasításaid, a könyveid, 
a leckéid által és belülről a szívünkön keresztül is inspirálsz a lelki életünk 
és Krsnával való kapcsolatunk elmélyítésére.

Azt kívánom, hogy bárcsak jó szolgád lehetnék, bárcsak elégedetté 
tehetnélek. Köszönöm, hogy menedéket adtál nekem Új Vraja-dhāmában 
a bhakták körében, és hogy ezzel megadod a lehetőséget, hogy egyszer 
visszatérhessek Rādhe-Śyāma örök birodalmába.

Örök szolgád: 
Śāradīyā Devī Dāsī

Śaranāgati-dhāma Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances on this most auspicious day of your 
appearance. All glories to Śrīla Prabhupāda.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

“I off er my respectful obeisances unto His Holiness Śivarāma Swami, 
who is very dear to Lord Krsna, having taken shelter at His lotus feet.”

Even though I am completely unqualified to glorify your innumer-
able wonderful qualities, I am making a humble attempt to express my 
gratitude and appreciation towards you. By doing so it will please Śrī 
Rādhā-Śyāma and more over meditating on your qualities helps me to 
become closer to you. 

Guru Mahārāja, by your inconceivable compassion you bring people 
of all walks of life to Śrīla Prabhupāda’s family. I have personally expe-
rienced this in many ways. Throughout my life you have been patiently 
encouraging me in my Krsna consciousness. By your loving mercy I was 
able to come to New Vraja-dhāma this year and as your instrument, able 
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Sāvitrī Devī Dāsī
Kedves Guru Maharāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Az utóbbi hetekben, hónapokban a szakmai feladataim és magán-
jellegű kötelezettségeim sűrűjében sokszor eszembe jut, vajon jó úton 
járok-e, vajon nem kötnek-e le túlságosan is olyan tettek, amelyek csak 
messzebb visznek a Śrī Śrī Dayāla-Nitāi-Vijaya Gaurān˙gának és Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának végzett odaadó szolgálattól. Mostanában talán 
többször előfordul, hogy elveszítem a lelkesedésemet, de van valami, ami 
sosem hagy végleg elkallódni: a te személyed. Tanításaid mindig fénylő 
lámpások az anyagi világ sötét erdejében kanyargó utamon. Nem tudom 
szavakkal kifejezni, mennyire hálás vagyok azért, mert a könyveidben a te 
szemeden keresztül láthatom, ismerhetem meg Krsna személyét, játékait 
és csínytevéseit, azt, hogy hogyan fejezik ki szeretetüket és gondoskodá-
sukat az Ő örök társai, és hogy hogyan szolgálják Őt minden lehetséges 
módon bhaktái. Szerencsésnek tartom magam, hogy kézbe vehet és olvas-
hatom, tanulmányozhatom ezeket a nagyszerű történeteket, amelyek 
szürke hétköznapjaimon is színessé és élővé teszik a lelki gyakorlataimat, 
kapcsolódásomat a Legfelsőbb Úrhoz.

Nem bánok jól a szavakkal, és gyakran képtelen vagyok megfelelő 
módon kifejezni az érzéseimet, elsősorban a hálámat és a köszönetemet 
– de minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy az útmutatásaidat helyes 
módon alkalmazva képes legyek szolgálni az Úr Caitanya, valamint a lelki 
tanítómestered, Śrīla Prabhupāda misszióját. Éppen ezért megjelenési 
napod alkalmával jelen soraimmal is szeretném kifejezni ezt a törekvése-
met, és még egyszer megköszönni, hogy elfogadtál tanítványodnak ebben 
az életemben is.

Jelentéktelen szolgád,
Sāvitrī Devī Dāsī
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Śauri Dāsa
Drága Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlá-
baidnak! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

Szeretem hallgatni a podcastodon a nektárcseppeket amelyekben bhakták 
emlékeznek a veled kapcsolatos történetekről. Melyek megmutatják men-
nyire szereted a bhaktákat, mennyire aggódsz értük, mennyire együttérző 
és figyelmes vagy, ha valami baj történik velük. Mennyire hálás vagy a leg-
kisebb szolgálatért is és mindjárt kijavítod ha valami hibát csinálunk.

De bármit teszel, dicsérsz vagy megszídsz minket azt irántunk érzett 
szeretetedből teszed. Mert mindig a javunkat akarod, hogy szépen végezük 
az odaadó szolgálatot, melynek fizetsége a mosolyod. Ez a legdrágább 
kincs mely egyszerre ragyogó mint a nap és hűsítő mint a hold. Tova 
űz minden nehézséget és szenvedést. Az ember úgy érzi, hogy minden 
problémája elszáll. Bárcsak úgy tudnám végezni lelki gyakorlataimat és 
szolgálatomat, hogy az elégedettséget okozzon neked. Kérlek, engedd 
meg. hogy örökké lótuszlábad szolgálatába maradhassak.

Jelentéktelen szolgád, 
Śauri Dāsa
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to render some service to Rādhā-Śyāma. When I see Rādhā-Śyāma and 
serve them, I am reminded how extraordinarily merciful you are, that 
such a fool as me can be here and serve through your blessings.

We sing in the morning in our Gurv-astaka prayers that,
‘The spiritual master is always engaged in the temple worship of Śrī 

Śrī Rādhā and Krsna. He also engages his disciples in such worship. They 
dress the Deities in beautiful clothes and ornaments, clean Their tem-
ple, and perform other similar worship of the Lord. I off er my respectful 
obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master’

Your such shining example of this. And it is also said,

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, the deliverer 
of the fallen souls. His mercy turns the dumb into eloquent speakers and 
enables the lame to cross mountains.” (Letter19.9.69/Hyd’75.38A)

And by your mercy you have enabled an unqualified person such as 
me to be a pūjārī for Śrī Śrī Rādhā-Śyāma.

You have dedicated your every moment off  your life to Śrīla Prabhupāda 
and personally travel and preach, bringing people from all over the world 
to Krsna. You also reach out through your Nectarian books, bringing 
devotees closer to vrajendra nandana śyāma, and his glorious pastimes.

I’m always in awe at your ability to encourage so many devotees in 
their Krsna consciousness. And how you personally and practically give 
such expert advice on all subject matters!

I receive so much mercy from you but I fail to utilize what you so gen-
erously give to me, nevertheless you still encourage me, and in a fatherly 
way you chastise me for not having the utsāha, the greed the thirst to 
take the mercy you are giving. And for not utilizing every moment with 
a vaisnava.

You instructed me that while I am in New Vraja-dhāma that I should 
try to get attached to Rādhā-Śyāma and spend as much as time possible 
with their Lordships. So on this day I beg for your mercy so that I can 
worship Śrī Rādhā-Śyāma always within my heart and get closer to them.

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 181 of 244 - Pages(364, 357) 2019. 05. 13.   6:27



354

Mindig mikor rád gondolok Guru Mahārāja úgy érzem bárcsak tényleg 
tudnék segíteni valamit hiszen te tényleg mindent odaadsz Krsnának.

Bárcsak én se tartanék annyi mindent vissza és bárcsak a hasznomat 
vennéd valahogy.

Nagyon szerencsésnek érzem magam hogy a tanítványod lehetek és 
megtanítasz arra hogyan kell másokért önzetlenül cselekedni.

Mindig is érdekelt mi az az igazi szeretet. És hogyan lehet szeretni 
másokat. Valahogy éreztem hogy a szeretet nem csak az amikor szépeket 
mondunk és a nagy érzések. 

Nekem te mutatod meg Guru Mahārāja mit jelent igazából szeretni. 
Odaadni az életünket Krsnának és a bhaktáinak, bármit kész lenni vállalni 
értük. Olyan sok minden nehezsegen kell átmennie egy gurunak de te 
mindig csak folytatod rendületlenül. Mindig azt látom ahogy mész előre 
mintha a lótuszlábaid tépnék szét az anyagi energia sűrű hálóját és így 
nekünk is utat csinálsz ebbe a szörnyű rengetegbe.

Köszönöm Guru Mahārāja, hogy vagy nekünk.

Szolgád,
Sanātanī Devī Dāsī

San˙kīrtana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlabaid 
porának!

A szentek a legnagyszerűbb emberek a vilagon , mert mások érdekeben 
cselekszenek! Bár a Krsna iránti szeretet magas fokán állnak ezért megte-
hetnék hogy elvonuljanak az erdőbe és csak az Úron meditáljonak. Ehelyet 
inkáb nagy nehézségek árán a zsúfolt városokat járjak hogy prédikáljanak 
az elesett lelkeknek. 

Bár te is megtehetnéd hogy elvonulsz és csak a Krsna iránti tiszta 
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egyre jobb és jobb íze lenni az úgynevezett nehézségnek. Az ami eleinte 
nehézségnek tűnt, immár egy ugródeszkává alakulhat át. 

kathañcana smrte yasmin duskaram˙ sukaram˙ bhavet
vismrte viparītam˙ syāt śrī-caitanyam˙ namāmi tam

Pusztán attól, hogy valahogyan emlékezünk az Úr Caitanya Mahāprabhura, 
azok a dolgok, amelyeket nehéz véghezvinni, mind könnyűvé válnak. 
Ha azonban nem emlékezünk Rá, még az is nagyon nehéz lesz, ami 
valójában könnyű. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr Caitanya 
Mahāprabhunak!

Minden dicsőséget neked, kedves Guru Mahārāja, te adtad át az Úr 
Caitanya Mahāprabhu és Śrīla Prabhupāda üzenetét számunkra.

Köszönöm kedves Guru Mahārāja, hogy adod a lehetőséget és a folya-
matos Kegyedet, áldásodat, hogy az úgymond nehéz anyagi tudatom 
átváltozhasson, és így megízlelhessem a Krsna-tudat csodálatos nektárját!

Köszönöm neked mindezt!

Szolgád, 
Savyasācin Dāsa

Bhaktin Schmatz Vanessa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Mióta elköltöztem Krsna-völgyből, minden nap mardos a fájdalom, 
bánom a napot, amikor meghoztam a döntésem. Életem legszebb 14 
hónapja volt, sűrű és szeretettel teli.

Hiányzik Rādhe-Śyāma, hiányoznak a bhakták, hiányzik a virágfűzés, 
még a vízhúzás is.
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Savyasācin Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolataom!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Neked köszönhetem az igazi életem, mert amiket idáig éltem, csak halálok 
voltak.

Köszönöm, hogy megmentettél ebből az őrült világból és, hogy folya-
matosan mentesz meg még most is, amint újra és újra próbálod felnyitni 
a szemem. Próbálsz ráébreszteni az igazi életre, az igazi önvalómra, a való-
ságra. Mitntha csak egyre az mondanád: „Gyerünk előre Krsna felé!”

Igen Guru Mahārāja, te fáradtságot és türelmet nem kímélve, újra és 
újra arra inspirálsz, hogy ne aludjunk. Mert bár ébren vagyok, már úgy 
tűnik, hogy felálltam, a múlt életek álmából, de azért csak nehéz ez az 
anyagi tudat, amibe sajnos bezártam magamat, de tulajdonképpen kizár-
tam Krsnát. De te jössz folyamatosan, hogy fogadjam el Krsnát újra, egyre 
jobban és jobban.

tvam˙ nah sandarśito dhātrā dustaram˙ nistitīrsatām
kalim˙ sattva-haram˙ pum˙sām˙ karna-dhāra ivārnavam

Úgy hisszük, a gondviselés akaratából találkoztunk veled, hogy elfogad-
hassunk téged kapitányként a hajón, amely azok számára van, akik át 
akarnak kelni Kali veszélyes óceánján, mely az ember minden jó tulaj-
donságát elpusztítja.

A Guru és Krsna utasítása nehéz, de igazából ez a nehézség változik át 
ahogyan elkezdjük elfogadni, és ahogy fokozatosan amint egyre jobban 
elfogadjuk úgy változik meg a tudtunk. A tudatunk kezd megváltozni, 
és már nem is nehézség, hanem egy lehetőség az adni akarás felé, kezd 
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szeretet óceánjába merülsz, mégis itt vagy köztünk mész városról városra 
országról országra és tanítasz mindenkit az odaadás tudományára. 

Nagyon hálás vagyok ezért neked hogy nem felejtesz el minket sem 
egyszerű kis elesett lelkeket. 

Köszönöm neked! 

Szolgád: 
San˙kīrtana Dāsa

Śāradīyā Devī Dāsī 
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Szeretném neked megköszönni, hogy vállalva sok nehézséget és meg-
próbáltatást, eljöttél hozzánk. Néha belegondolok, hogy hol lennék és 
mit csinálnék, ha nem találkoztam volna a könyvosztó bhaktákkal. Bár 
bevallom, hogy sokáig messziről kerültem őket. Gyakran átmentem az 
út túloldalára, akár kivárva a zebránál míg zöldre vált a lámpa, csak ne 
kelljen beszélnem a „krisnásokkal”. De amit te elhoztál nekünk, azt nem 
lehet kikerülni. Újra és újra próbálkoztak a bhakták, amíg aztán egy szép 
napon, egy hátsó kiskapun beférkőztek az elmémbe. Azt mesélték nekem 
régebben, hogy Śrīla Prabhupādát Maga Krsna kérte meg, hogy jöjjön 
el ide az anyagi világba, és amikor vonakodott, akkor azt mondta neki 
Krsna, hogy csak írd meg a könyveidet, aztán visszajöhetsz. Nem tudom 
ennek a történetnek az eredetét vagy hogy hiteles-e, de Gopa-kumāráról 
is olvashatjuk a Brhad-Bhāgavatāmrtában, hogy őt Rādhārāni személyesen 
kérte meg, hogy vigye vissza a lelki világba a mathurai brāhmanát. Nem 
tudom a te történetedet, Guru Mahārāja, de számomra te ugyanolyan 
csodálatos vagy, mint ők. Eljöttél értünk és küzdesz sokszor helyettünk 
is, amikor mi már feladnánk a harcot az anyagi energiával. Újra és újra 
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Mindig mikor rád gondolok Guru Mahārāja úgy érzem bárcsak tényleg 
tudnék segíteni valamit hiszen te tényleg mindent odaadsz Krsnának.

Bárcsak én se tartanék annyi mindent vissza és bárcsak a hasznomat 
vennéd valahogy.

Nagyon szerencsésnek érzem magam hogy a tanítványod lehetek és 
megtanítasz arra hogyan kell másokért önzetlenül cselekedni.

Mindig is érdekelt mi az az igazi szeretet. És hogyan lehet szeretni 
másokat. Valahogy éreztem hogy a szeretet nem csak az amikor szépeket 
mondunk és a nagy érzések. 

Nekem te mutatod meg Guru Mahārāja mit jelent igazából szeretni. 
Odaadni az életünket Krsnának és a bhaktáinak, bármit kész lenni vállalni 
értük. Olyan sok minden nehezsegen kell átmennie egy gurunak de te 
mindig csak folytatod rendületlenül. Mindig azt látom ahogy mész előre 
mintha a lótuszlábaid tépnék szét az anyagi energia sűrű hálóját és így 
nekünk is utat csinálsz ebbe a szörnyű rengetegbe.

Köszönöm Guru Mahārāja, hogy vagy nekünk.

Szolgád,
Sanātanī Devī Dāsī

San˙kīrtana Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget lótuszlabaid 
porának!

A szentek a legnagyszerűbb emberek a vilagon , mert mások érdekeben 
cselekszenek! Bár a Krsna iránti szeretet magas fokán állnak ezért megte-
hetnék hogy elvonuljanak az erdőbe és csak az Úron meditáljonak. Ehelyet 
inkáb nagy nehézségek árán a zsúfolt városokat járjak hogy prédikáljanak 
az elesett lelkeknek. 

Bár te is megtehetnéd hogy elvonulsz és csak a Krsna iránti tiszta 
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egyre jobb és jobb íze lenni az úgynevezett nehézségnek. Az ami eleinte 
nehézségnek tűnt, immár egy ugródeszkává alakulhat át. 

kathañcana smrte yasmin duskaram˙ sukaram˙ bhavet
vismrte viparītam˙ syāt śrī-caitanyam˙ namāmi tam

Pusztán attól, hogy valahogyan emlékezünk az Úr Caitanya Mahāprabhura, 
azok a dolgok, amelyeket nehéz véghezvinni, mind könnyűvé válnak. 
Ha azonban nem emlékezünk Rá, még az is nagyon nehéz lesz, ami 
valójában könnyű. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr Caitanya 
Mahāprabhunak!

Minden dicsőséget neked, kedves Guru Mahārāja, te adtad át az Úr 
Caitanya Mahāprabhu és Śrīla Prabhupāda üzenetét számunkra.

Köszönöm kedves Guru Mahārāja, hogy adod a lehetőséget és a folya-
matos Kegyedet, áldásodat, hogy az úgymond nehéz anyagi tudatom 
átváltozhasson, és így megízlelhessem a Krsna-tudat csodálatos nektárját!

Köszönöm neked mindezt!

Szolgád, 
Savyasācin Dāsa

Bhaktin Schmatz Vanessa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Mióta elköltöztem Krsna-völgyből, minden nap mardos a fájdalom, 
bánom a napot, amikor meghoztam a döntésem. Életem legszebb 14 
hónapja volt, sűrű és szeretettel teli.

Hiányzik Rādhe-Śyāma, hiányoznak a bhakták, hiányzik a virágfűzés, 
még a vízhúzás is.

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 178 of 244 - Pages(354, 367) 2019. 05. 13.   6:27



368

Annyi boldogságot kaptam ott, amit eddigi nyomorult életemben soha-
sem, a sok szép emlékem mind neked köszönhetem! A szíveden viseled 
a sorsát mindenkinek, s ha nem engeded, hogy maradjak a hibáim után 
is, épp valami butaságot csinálnék.

Kérted, hogy tanuljak verseket, most épp a következő van soron:

Nityānanda Nistha

nitāi-pada-kamala, koti-candra-suśītala
je chāyāy jagata jurāy

heno nitāi bine bhāi, rādhā-krsna pāite nāi
drdha kori’ dharo nitāir pāy

se sambandha nāhi jā’r, brthā janma gelo tā’r
sei paśu boro durācār

nitāi nā bolilo mukhe, majilo sam˙sāra-sukhe
vidyā-kule ki koribe tār

ahan˙kāre matta hoiyā, nitāi-pada pāsariyā
asatyere satya kori māni

nitāiyer korunā habe, braje rādhā-krsna pābe
dharo nitāi-carana du’khāni

nitāiyer carana satya, tāhāra sevaka nitya
nitāi-pada sadā koro āśa

narottama boro dukhī, nitāi more koro sukhī
rākho rān˙gā-caranera pāśa

Śrīla Prabhupāda magyarázatából csak egy kis részletet ragadnék ki:
„Ha valaki enyhűlésre vágyik a létért való küzdelem közepette, és való-

ban ki akarja oltani az anyagi kínok lángoló tüzét, annak Narottama Dāsa 
Thākura azt tanácsolja: „Kérlek, keress menedéket az Úr Nityānandánál.”

„A Krsna-tudatos mozgalom célja a, hogy alkalmassá tegyen bennünket 
arra, hogy Rādhā-Krsna közelébe kerülhessünk (…)”
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Sanātanī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, foggadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak, minden dicsőséget neked.

Ahogy rád gondoltam, Guru Mahārāja, és arra mit is írjak neked rögtön 
az a fontos és gyönyörű vers jutott eszembe amit ebben az évben újra 
elővettél.

tapyante loka-tāpena  sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi  purusasyākhilātmanah

„Azt mondják, hogy a nagy személyiségek amiatt, hogy az emberek szen-
vednek, szinte mindíg önként vállalják a szenvedést. Úgy tartják, ez a min-
denki szívében jelen lévő Istenség Legfelsőbb Személyisége imádatának 
legmagasabb rendű formája.”

Mikor legutóbb itt voltál beszéltünk a szobádban pár szót. Mondtam 
neked Guru Mahārāja, hogy kaptam egy két kisebb felelősséget és hogy 
mennyire küzdelmes. Elképzelni sem tudom, hogy neked Guru Mahārāja 
milyen nehéz lehet az a sok minden amit vállalsz. 

Erre csak rámutattál pár papírszatyorra és mondtad, hogy hát ezért 
vannak a gyógyszereid es a nyakmerevítőd aztán csak ramneztél és kicsit 
szettártad és felemelted a kezed. Az arcod komoly volt de érezni lehetett 
hogy ez nem szabad hogy problémát jelentsen. A másokért tenni akarás 
az életünk.

Ha arra gondolok, hogy miről szól az életed Guru Mahārāja akkor úgy 
erzem, hogy te tébyleg mindent odaadtál Krsnának. A fiatal éveidet, az összes 
energiád, még most is mikor szeretett bhaktáid mindig féltenek az egész-
séged miatt…sokszor hallottam már hogy „ebben az évben Guru Mahārāja 
visszavesz” de igazából mindenki tudja hogy megállíthatatlan vagy. Minden 
idődet minden képességedet es minden energiadat arra használod, hogy 
valahogy segíts minket inspirálj minket elveszett és elesett lelkeket arra, 
hogy újra legyen vágyunk megismerni örök otthonunkat és Krsnát.
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Annyi boldogságot kaptam ott, amit eddigi nyomorult életemben soha-
sem, a sok szép emlékem mind neked köszönhetem! A szíveden viseled 
a sorsát mindenkinek, s ha nem engeded, hogy maradjak a hibáim után 
is, épp valami butaságot csinálnék.

Kérted, hogy tanuljak verseket, most épp a következő van soron:

Nityānanda Nistha

nitāi-pada-kamala, koti-candra-suśītala
je chāyāy jagata jurāy

heno nitāi bine bhāi, rādhā-krsna pāite nāi
drdha kori’ dharo nitāir pāy

se sambandha nāhi jā’r, brthā janma gelo tā’r
sei paśu boro durācār

nitāi nā bolilo mukhe, majilo sam˙sāra-sukhe
vidyā-kule ki koribe tār

ahan˙kāre matta hoiyā, nitāi-pada pāsariyā
asatyere satya kori māni

nitāiyer korunā habe, braje rādhā-krsna pābe
dharo nitāi-carana du’khāni

nitāiyer carana satya, tāhāra sevaka nitya
nitāi-pada sadā koro āśa

narottama boro dukhī, nitāi more koro sukhī
rākho rān˙gā-caranera pāśa

Śrīla Prabhupāda magyarázatából csak egy kis részletet ragadnék ki:
„Ha valaki enyhűlésre vágyik a létért való küzdelem közepette, és való-

ban ki akarja oltani az anyagi kínok lángoló tüzét, annak Narottama Dāsa 
Thākura azt tanácsolja: „Kérlek, keress menedéket az Úr Nityānandánál.”

„A Krsna-tudatos mozgalom célja a, hogy alkalmassá tegyen bennünket 
arra, hogy Rādhā-Krsna közelébe kerülhessünk (…)”
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Sanātanī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, foggadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādnak, minden dicsőséget neked.

Ahogy rád gondoltam, Guru Mahārāja, és arra mit is írjak neked rögtön 
az a fontos és gyönyörű vers jutott eszembe amit ebben az évben újra 
elővettél.

tapyante loka-tāpena  sādhavah prāyaśo janāh
paramārādhanam˙ tad dhi  purusasyākhilātmanah

„Azt mondják, hogy a nagy személyiségek amiatt, hogy az emberek szen-
vednek, szinte mindíg önként vállalják a szenvedést. Úgy tartják, ez a min-
denki szívében jelen lévő Istenség Legfelsőbb Személyisége imádatának 
legmagasabb rendű formája.”

Mikor legutóbb itt voltál beszéltünk a szobádban pár szót. Mondtam 
neked Guru Mahārāja, hogy kaptam egy két kisebb felelősséget és hogy 
mennyire küzdelmes. Elképzelni sem tudom, hogy neked Guru Mahārāja 
milyen nehéz lehet az a sok minden amit vállalsz. 

Erre csak rámutattál pár papírszatyorra és mondtad, hogy hát ezért 
vannak a gyógyszereid es a nyakmerevítőd aztán csak ramneztél és kicsit 
szettártad és felemelted a kezed. Az arcod komoly volt de érezni lehetett 
hogy ez nem szabad hogy problémát jelentsen. A másokért tenni akarás 
az életünk.

Ha arra gondolok, hogy miről szól az életed Guru Mahārāja akkor úgy 
erzem, hogy te tébyleg mindent odaadtál Krsnának. A fiatal éveidet, az összes 
energiád, még most is mikor szeretett bhaktáid mindig féltenek az egész-
séged miatt…sokszor hallottam már hogy „ebben az évben Guru Mahārāja 
visszavesz” de igazából mindenki tudja hogy megállíthatatlan vagy. Minden 
idődet minden képességedet es minden energiadat arra használod, hogy 
valahogy segíts minket inspirálj minket elveszett és elesett lelkeket arra, 
hogy újra legyen vágyunk megismerni örök otthonunkat és Krsnát.
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obligated. Krsna is obliged to make real what Śrīla Prabhupāda has said. 
Krsna cannot allow Śrīla Prabhupāda’s words not to come true. So, as dif-
ficult as some things may be, if we live in a way to fulfil Śrīla Prabhupāda’s 
vision, Krsna becomes obliged to make it happen.”

I often meditate on this statement, I feel inspired and connected to the 
paramaparā each time I read it – my spiritual master, Śrīla Prabhupāda, 
Lord Caitanya and Krsna – all are aligned – I feel enthused and inspired, 
I am again reminded – ‘impossible is a word in a fool’s dictionary’ – any-
thing is possible in the service of the Lord.

About one year ago after a presentation on the Ahimsa project in New 
Māyāpur, you came to me and said you were proud of me – totally unex-
pected, I melted! This was the perfection of my devotional career. Now 
I knew I was 100% on the right path and had to re-double my energy to 
please my spiritual masters.

That one statement empowered me, increased my resolve, my strength 
to further my service, whether through vapu or vani, it did not matter. 
I have been the recipient of the Lord’s mercy, now I must reciprocate.

In this way Guru Mahārāja, you have increased my attachment to Krsna 
and His devotees.

I have no doubt that by continuing to follow your instructions, sub-
sequent stages of devotion will reveal themselves and this stray living 
entity will once again be situated in its constitutional service at Krsna’s 
lotus feet; or continue to assist you to serve Śrīla Prabhupāda’s mission 
wherever he goes next.

Thank you and thank you again for your kindness upon this living 
entity.

Your indebted servant,
Sītā Rāma Dāsa
UK
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„Aki nem teremt kapcsolatot Nityānandával, az egyszerűen elfecsérli 
az emberi létforma áldásos lehetőségeit.”

Köszönöm a podcastjaid, videóid, amik tovább erősítik bennem, hogy 
a Krsna-tudat az egyetlen járható út, ami létezik az életben, ha valami 
hasznosat szeretnék mások és magam számára is. Értelmet adtál ennek 
az életnek.

Köszönöm a bizalmad, és a lehetőségeket, a lelkesítést, a dorgálásaid 
és legfőképp a szereteted! 

A legönzetlenebb személy vagy, akit valaha megismerhettem!
Minden dicsőséget neked Guru Mahārāja!

Szolgád, 
Bhaktin Schmatz Vanessa

Bhakta Sebastjan Rozmus
Dear Śivarāma Swami Mahārāja!

Hare Krsna! Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla 
Prabhupāda!

Where ever have You put Your lotus feet on this planet, that place is 
considered as holy and best place for devotees, who want to serve the 
Supreme Lord. Everywhere is known that Your spiritual army is very 
serious, honorable, ordered with great knowledge, love and devotion 
to ISKCON. We all are proud to serve Śrī Caitanya Mahāprabhu under 
Your leadership and we are very grateful to You and to God to have You. 
You will be always in our heart. You made us strong enough to fight for 
good, to stick together to be even stronger and to go to right direction. 
Every good thing that we make and whatever we achieve is by Your 
mercy, dear Mahārāja. To serve such a great devotee of Śrīla Prabhupāda 
as Your Holiness is the greatest achievment and hapiness and it should 
be always considered as such. Your presence and instructions give us 
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strenght, love, devotion and capeability to live in the way, that pleases 
Krsna.

Thank You very much dear Mahārāja that You teach us, love us and 
care for us. 

We also love You very much.

Your servant,
Bhakta Sebastjan Rozmus

Bhakta Sebestyén Csaba
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogad tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Nem is nagyon találom a szavakat, ismersz már, nem vagyok egy nagy 
beszélő.

De a hálám végtelen marad feléd, hiszen annyi dolgod van , de te mégis 
abból kevés kis idődből adsz egy kicsit egy ilyen kis leesett szerencsétlen 
léleknek , mint Èn.

Nagyon örülök hogyha valahogy tudlak szolgálni (vinni bárhova), addig 
is veled lehetek. Szerencsésnek érzem magam olyankor is! Hiszen ott vagy 
mellettem és hallgatom ahogy japázol, hozzám szólsz és beszélgetsz velem.

Köszönök mindent!

Jelentéktelen szolgád,
Bhakta Sebestyén Csaba 

383 

regulate my sadhana, make sure that I was chanting attentively and espe-
cially reading because it was my tendency to be a workaholic and put 
more hours in service and less in my sadhana. Letter after letter you 
always emphasised the same point. Attachment to service is laudable 
but attachment to chanting and reading must also be there. It took me 
some time for this to sink in, my pride and habit preventing me from 
entirely surrendering to your instructions. Naturally, a lack of balance 
led to obstacles resulting in spiritual diff iculties and a loss of taste.

As I got older, I caught a disease called ‘complacency, you had warned in 
several classes about casual devotional practice, how it can be debilitating 
and one has to pray to the holy name for help. A combination of off ences 
and poor practice, it took me several years to recover from that state.

You have taught me that through determination and regular practice 
it is possible to become free of bad habits. I have learnt that only through 
absolute surrender and shelter of Krsna is it possible to become com-
pletely free. I have observed in my case that over years of practice the 
onslaught of material pushing’s is finally beginning to diminish.

Guru Mahārāja, under your guidance I now feel my faith is steady and 
established. I am able to apply myself even when turbulent winds blow. 
I hold tightly to Krsna name. 

With the manifestation of Nava-vraja-dhāma, the incomparable beauty 
of Rādhā-Śyāmasundara has captured my heart, their beautiful forms, 
clothes, ornaments enthralling my mind. Add to that the mix of your 
series on Krsna’s pastimes in Vrndāvana and 

Nava-vraja-mahimā, the beautiful illustrations within and you have 
brought me to a new level of devotion, enhancing the Lord’s sweetness 
even more.

Greater taste in turn has enabled me to take greater ‘risks’ in the service 
of the Lord, shooting for the rhino to further Śrīla Prabhupāda’s mission. 
I too have become a nectar seeker as have so many book distributors who 
get lashings of mercy for their wonderful surrender and service on the 
shopping malls of this planet.

You have instructed your followers against stagnant devotional service. 
You have confided in us the principle that: 

“If you work and live to please Śrīla Prabhupāda, Krsna becomes 
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mayy āsakta-manāh pārtha. This is yoga system, how to transfer this 
attachment to Krsna’…

How? Mad-āśrayah: “Under Me. Or under My representative.” Mat-
āśrayah. Mat means „Me,” and āśrayah means “taking shelter of.”… So 
we have to learn the art how to see Krsna. So that practice, mad-āśrayah, 
if we want to learn this art, we have to take the shelter of the Gosvāmīs 
or the devotees.

So it is the spiritual master who helps ‘transfer’ that attachment to 
Krsna. Attachment is intrinsic to us all; it needs to be redirected to Krsna. 
Śrīla Prabhupāda further says: ‘in order to learn that art, how to transfer 
your attachment to Krsna, you must approach to guru. He will teach you.’

For me, taking the step to take initiation meant many attachments 
would be shed, however, it is the subtle internal attachments which 
needed much work. And so the real journey of spiritual master and dis-
ciple began, the teaching of what I considered a two-pronged process, 
the external journey of performing practical devotional service through 
preaching and spreading the mission of Krsna Consciousness resulting in 
purification; and the internal journey of increasing faith in and attach-
ment to Krsna.

Śrīla Prabhupāda continues: ‘Therefore Śrīla Rūpa Gosvāmī gives his 
formula how to become attached to Krsna. First he says, ādau śraddhā. 
First of all, faith, the beginning’… and Śrīla Prabhupāda describes all the 
stages to asakti (attachment to Krsna).

Guru Mahārāja, through your strong philosophical arguments, your 
application of logic and your absolute conviction in Śrīla Prabhupāda’s 
purports, you have taught me how to see through the eyes of sastra thus 
establishing a deep and solid faith in the philosophy of Krsna Conscious-
ness, and unfl inching faith in the words and mission of our Founder 
Ācārya. This is adau śraddhā.

And sticking to your association, following your instructions, listening 
to your classes, podcasts, kīrtans, I feel sheltered from the fire of material 
madness and gradually my attachment for Krsna has increased. You are 
always exemplary in your actions, this has further enhanced and magni-
fied my attachment to Krsna. 

And so it was Guru Mahārāja that you constantly reminded me to 
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Śrī Govardhana-Lāla Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak!

Vyāsa-pūjād alkalmából szeretnék köszönetet mondani neked én is 
mindazért a sok kegyért, amit tőled kaptam és kapok is. Hálás vagyok neked, 
azért mert itt élhetek ezen a csodálatos helyen New Vraja-dhāmában. Ahol 
csodálatos bhakták vesznek körül, akiket minden nap lehetőségem van 
szolgálni. Nap, mint nap gyönyörködhetek Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara 
csodálatos darsanjában és bőven van lehetőségem szolgálatot ajánlani az 
Isteni párnak és az ő bhaktáinak. Különösen Értékes és felbecsülhetet-
len portékák ezek, amikhez foggal, körömmel ragaszkodni kell. Teljesen 
indokolatlan és csupán olyan lelkek együttérzése és végtelen kegye, mint 
amilyen te is vagy. Egy magam fajta ostoba, aki csupán elmerül a világi 
bánat óceánjában és csupán az érzékei rabja Miben is reménykedhetne?

Kedves Mahārāja! Valójában az olyan Különleges emelkedett lelkek, 
mint te is azok a személyek, akik reményt adnak ezeknek a elelsetteknek 
és gyámolítják és támogatják őket bátorítva őket, hogy van remény. Saját 
életeddel adod bizonyságát e ténynek, és élen haladva vezetsz minket.

Minden évben elgondolkodok azon, hogy vajon mit is tudnék én fel-
ajánlani neked? Mit is mondhatnék neked? Nyomorultan érzem magam és 
próbálok nem adakály lenni az útban. Hálásan köszönöm a lehetőséget, hogy 
szolgálatot végezhetek és reménykedem benne, hogy ezzel a csekély törek-
véssel hozzájárulhatok szeretett Śrīla Prabhupádnak végzett szolgálatodhoz.

Kitartani és csak menni és menni előre az úton amit Śrīla Prabhupāda 
meghatározott. Bármi is történjék csak folytatni és küzdeni. Erre tettem 
az életemet és imádkozom azért, hogy elég erőt és kegyet kapjak, hogy 
ezt siker koronázza.

Kedves Guru Mahārāja! Hálásan köszönöm, ezeket a kincseket neked. 
Hare Krsna!

Egy jelentéktelen szolgád, a végtelenül szerencsés
Śrī Govardhana-Lāla Dāsa
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mayy āsakta-manāh pārtha. This is yoga system, how to transfer this 
attachment to Krsna’…

How? Mad-āśrayah: “Under Me. Or under My representative.” Mat-
āśrayah. Mat means „Me,” and āśrayah means “taking shelter of.”… So 
we have to learn the art how to see Krsna. So that practice, mad-āśrayah, 
if we want to learn this art, we have to take the shelter of the Gosvāmīs 
or the devotees.

So it is the spiritual master who helps ‘transfer’ that attachment to 
Krsna. Attachment is intrinsic to us all; it needs to be redirected to Krsna. 
Śrīla Prabhupāda further says: ‘in order to learn that art, how to transfer 
your attachment to Krsna, you must approach to guru. He will teach you.’

For me, taking the step to take initiation meant many attachments 
would be shed, however, it is the subtle internal attachments which 
needed much work. And so the real journey of spiritual master and dis-
ciple began, the teaching of what I considered a two-pronged process, 
the external journey of performing practical devotional service through 
preaching and spreading the mission of Krsna Consciousness resulting in 
purification; and the internal journey of increasing faith in and attach-
ment to Krsna.

Śrīla Prabhupāda continues: ‘Therefore Śrīla Rūpa Gosvāmī gives his 
formula how to become attached to Krsna. First he says, ādau śraddhā. 
First of all, faith, the beginning’… and Śrīla Prabhupāda describes all the 
stages to asakti (attachment to Krsna).

Guru Mahārāja, through your strong philosophical arguments, your 
application of logic and your absolute conviction in Śrīla Prabhupāda’s 
purports, you have taught me how to see through the eyes of sastra thus 
establishing a deep and solid faith in the philosophy of Krsna Conscious-
ness, and unfl inching faith in the words and mission of our Founder 
Ācārya. This is adau śraddhā.

And sticking to your association, following your instructions, listening 
to your classes, podcasts, kīrtans, I feel sheltered from the fire of material 
madness and gradually my attachment for Krsna has increased. You are 
always exemplary in your actions, this has further enhanced and magni-
fied my attachment to Krsna. 

And so it was Guru Mahārāja that you constantly reminded me to 
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Śrī Govardhana-Lāla Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak!

Vyāsa-pūjād alkalmából szeretnék köszönetet mondani neked én is 
mindazért a sok kegyért, amit tőled kaptam és kapok is. Hálás vagyok neked, 
azért mert itt élhetek ezen a csodálatos helyen New Vraja-dhāmában. Ahol 
csodálatos bhakták vesznek körül, akiket minden nap lehetőségem van 
szolgálni. Nap, mint nap gyönyörködhetek Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara 
csodálatos darsanjában és bőven van lehetőségem szolgálatot ajánlani az 
Isteni párnak és az ő bhaktáinak. Különösen Értékes és felbecsülhetet-
len portékák ezek, amikhez foggal, körömmel ragaszkodni kell. Teljesen 
indokolatlan és csupán olyan lelkek együttérzése és végtelen kegye, mint 
amilyen te is vagy. Egy magam fajta ostoba, aki csupán elmerül a világi 
bánat óceánjában és csupán az érzékei rabja Miben is reménykedhetne?

Kedves Mahārāja! Valójában az olyan Különleges emelkedett lelkek, 
mint te is azok a személyek, akik reményt adnak ezeknek a elelsetteknek 
és gyámolítják és támogatják őket bátorítva őket, hogy van remény. Saját 
életeddel adod bizonyságát e ténynek, és élen haladva vezetsz minket.

Minden évben elgondolkodok azon, hogy vajon mit is tudnék én fel-
ajánlani neked? Mit is mondhatnék neked? Nyomorultan érzem magam és 
próbálok nem adakály lenni az útban. Hálásan köszönöm a lehetőséget, hogy 
szolgálatot végezhetek és reménykedem benne, hogy ezzel a csekély törek-
véssel hozzájárulhatok szeretett Śrīla Prabhupádnak végzett szolgálatodhoz.

Kitartani és csak menni és menni előre az úton amit Śrīla Prabhupāda 
meghatározott. Bármi is történjék csak folytatni és küzdeni. Erre tettem 
az életemet és imádkozom azért, hogy elég erőt és kegyet kapjak, hogy 
ezt siker koronázza.

Kedves Guru Mahārāja! Hálásan köszönöm, ezeket a kincseket neked. 
Hare Krsna!

Egy jelentéktelen szolgád, a végtelenül szerencsés
Śrī Govardhana-Lāla Dāsa
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Bhaktin Shalini Popat
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your lotus feet.

om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

Your mercy is fl owing so endlessly
It softens my burdened heart,
I am so further away from the Lord
But You are my guiding star.

You’re constantly hearing and speaking of Him
To many far and wide,
You embody care and full faith with such grace
I’m so thankful You are by my side.

“It’s a long road and this is just the beginning”
You once shared to me with a smile,
You are compassionate, humble and patient with me
Even though it’ll take quite a while.

I pray that I can contribute something
With humility and full endeavour,
I pray that Your lotus feet I can cling
Longing to serve you now and forever.
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It was 30 years ago when we came to Hungary, in non-devotional attire, 
when you were stopped by customs off icers with rifl es at the airport 
(then communist Hungary) and asked to open your silver hand case with 
Dāyala-Nitāi and Gaura-Hari. I was shocked, what would happen now? 
But you remained calm and composed. When they asked what ‘this’ was, 
you simply answered ‘dolls’; they paused, looked at Gaura-Nitāi and then 
closed the case and let you move on. What a frightening moment it was 
for me…I felt like a small child beside you… and so I was.

The years passed and I grew up through my toddler years, a little rough, 
unbridled, self-centred, making mistakes and committing off ences, you 
remained a father to me, correcting me and on occasion chastising me. 
In those early days, your chastisement was direct and penetrating. I recall 
when I received the opportunity to drive you, you saw I was tired and 
warned me to take proper rest before driving. Obviously you know what 
was to come…yes, I had an accident, dosing…a write off ! Your response 
was sharp and short, no mincing of words, like a spear/ a shaft right in 
my heart! … I was knocked back. A spiritual master is HEAVY, now I had 
experienced it.

Intense, focused and bold, I recall from those days that these were 
your distinct qualities. Kuveri Prabhu (who was my san˙kīrtana partner for 
a while) often said you appeared grave and sober externally, like a school 
headmaster – but actually you were very loving inside…although it could 
take a while to see that side.

What I appreciated in the years that came after was that you were cent 
percent in line with Śrīla Prabhupāda in all the advice you ever gave. Even 
through the diff icult years as ISKCON experienced its turmoil of gurus 
and fall downs etc, you were fierce in your loyalty to Śrīla Prabhupāda 
and the process he gave. There were times when your god-brothers were 
critical about some practice or instruction and its application, you were 
always clear, committed and unwavering in what Śrīla Prabhupāda meant, 
and you were never swayed by populist upheavals. 

In a lecture on the Bhagavad-gītā given in London [9th March 1975], 
Śrīla Prabhupāda explains how we are all attached to many things in 
the world. But those attachments cannot be taken away nor stopped… 
‘Therefore we have to transfer the attachment to Krsna. That is called 
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Bhakta Simon László
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Na’ pāreye ’ham – Soha nem fogom tudni meghálálni neked, hogy elfo-
gadtál tanítványodnak.

Nem volt sok személyes kapcsolatunk, de azóta mégis úgy érzem itt 
vagy velem és benne vagy a gondolataimban, álmaimban. Ezek mindig 
szélsőséges élmények, nagy öröm, hogy a távollétedben is tudsz tanítani 
és fl usztráló, hogy milyen elesett és ostoba vagyok.

Hálás vagyok azért a sok erőfeszítésért, hogy a könyveid megírásába 
mennyi munkát teszel, hogy azok hitelesek, pontosak, mély érzelmekkel 
és humorral teliek legyenek, így még az én csapongó elmémet is le tudják 
foglalni.

A te érdemed, hogy itt Magyarországon jelen van a bhakták közössége, 
az ő példamutatásuk és áldásos munkájuk nélkül sosem tudtam volna 
meghódolni egy hiteles lelki tanítómester előtt.

Remélem, kegyedből lesz lehetőségem személyes szolgálatot is ajánlani 
neked…

Szolgád, 
Bhakta Simon László

Sītā Rāma Dāsa
Dear Guru Mahārāja,
Please accept my humble obeisances, All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on this most wonderful of days.

Today we are celebrating your 70th appearance day, and today I am 
celebrating 30 years of being with you. 
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Your servant,
Bhaktin Shalini Popat
London UK

Śyāma Dāsa and Gopī-bhāva Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept our humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your transcendental appearance day.

Happy 70th Birthday Guru Mahārāja! Although you are timeless and 
these material numbers does not aff ect you or your unstoppable service to 
your most beloved spiritual master, we are so blessed and grateful to the 
Lord for sharing you for the last 70 years, so we can cherish and benefit 
from your guidance, association and loving care.

I clearly remember the day when I saw you for the first time in 1991 in 
the Hungarian festival tour. At that time I did not know anything about 
you, but your eff ulgent personality on that stage and the way that the 
surrounding devotees were so absorbed in every single word from you, 
just captured my heart and I knew that I wanted to be one of them.

What was coming, those years were the best years of our lives, you 
encouraged us to move into the āśrams, start up san˙kīrtana and soon we 
found ourselves building the temple for Rādhā-Śyāma. Although things 
were not so easy sometimes but knowing what we were doing pleases 
you we kept going and you continuously showered us with encouraging 
letters, phone calls, visits on our san˙kīrtana spots, wonderful Nāma-hatta 
camps and kīrtans in the field of New Vraja-dhāma and the list could 
go on. 

You have many disciples and our God family is growing by the day 
but that does not stop you for being there for each and every one of us. 
While my mother was passing away, you were constantly on the phone 
to us, while I was in surgery, you were there, when I lost balance of life 
and seemed to be the end of the world, you came to rescue me, when 
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Bhakta Simon László
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Na’ pāreye ’ham – Soha nem fogom tudni meghálálni neked, hogy elfo-
gadtál tanítványodnak.

Nem volt sok személyes kapcsolatunk, de azóta mégis úgy érzem itt 
vagy velem és benne vagy a gondolataimban, álmaimban. Ezek mindig 
szélsőséges élmények, nagy öröm, hogy a távollétedben is tudsz tanítani 
és fl usztráló, hogy milyen elesett és ostoba vagyok.

Hálás vagyok azért a sok erőfeszítésért, hogy a könyveid megírásába 
mennyi munkát teszel, hogy azok hitelesek, pontosak, mély érzelmekkel 
és humorral teliek legyenek, így még az én csapongó elmémet is le tudják 
foglalni.

A te érdemed, hogy itt Magyarországon jelen van a bhakták közössége, 
az ő példamutatásuk és áldásos munkájuk nélkül sosem tudtam volna 
meghódolni egy hiteles lelki tanítómester előtt.

Remélem, kegyedből lesz lehetőségem személyes szolgálatot is ajánlani 
neked…

Szolgád, 
Bhakta Simon László

Sītā Rāma Dāsa
Dear Guru Mahārāja,
Please accept my humble obeisances, All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on this most wonderful of days.

Today we are celebrating your 70th appearance day, and today I am 
celebrating 30 years of being with you. 
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Your servant,
Bhaktin Shalini Popat
London UK

Śyāma Dāsa and Gopī-bhāva Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept our humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your transcendental appearance day.

Happy 70th Birthday Guru Mahārāja! Although you are timeless and 
these material numbers does not aff ect you or your unstoppable service to 
your most beloved spiritual master, we are so blessed and grateful to the 
Lord for sharing you for the last 70 years, so we can cherish and benefit 
from your guidance, association and loving care.

I clearly remember the day when I saw you for the first time in 1991 in 
the Hungarian festival tour. At that time I did not know anything about 
you, but your eff ulgent personality on that stage and the way that the 
surrounding devotees were so absorbed in every single word from you, 
just captured my heart and I knew that I wanted to be one of them.

What was coming, those years were the best years of our lives, you 
encouraged us to move into the āśrams, start up san˙kīrtana and soon we 
found ourselves building the temple for Rādhā-Śyāma. Although things 
were not so easy sometimes but knowing what we were doing pleases 
you we kept going and you continuously showered us with encouraging 
letters, phone calls, visits on our san˙kīrtana spots, wonderful Nāma-hatta 
camps and kīrtans in the field of New Vraja-dhāma and the list could 
go on. 

You have many disciples and our God family is growing by the day 
but that does not stop you for being there for each and every one of us. 
While my mother was passing away, you were constantly on the phone 
to us, while I was in surgery, you were there, when I lost balance of life 
and seemed to be the end of the world, you came to rescue me, when 
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Śyāma’s younger brother was left to die beaten up tied to a tree, you were 
there for him too, that is you, Guru Mahārāja, you always there ready to 
give shelter and guidance and we are every so grateful for that.

Guru Mahārāja, without you our lives would have been a very diff er-
ent story, a very sad one indeed. You came and saved us all from that 
and engaged us directly in Rādhā-Śyāma’s and Śrīla Prabhupāda’s service, 
therefore we owe you our life, we owe you everything. On this very special 
occasion of Your 70th Vyāsa-pūjā celebrations, we pray for the intelligence 
and determination that one day in the near future we become worthy 
of these precious gifts that you give, and that we can start repaying our 
debts to you and do you proud by giving Krsna Consciousness to others, 
so they can also benefit from all that you have given us.

Thank you for all your loving care!

Forever your servants,
Śyāma Dāsa and Gopī-bhāva Devī Dāsī
UK

Śāntanu Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances on this very auspicious day of your 
Vyāsa-pūjā. All glories at your lotus feet. All glories to Śrīla Prabhupāda.

I must apologise for not making an off ering sooner. I could blame that 
on my dyslexia and poor communication skills, noted by my teachers, 
astrologers and yourself! Do you remember when Abhi and I were read-
ing to you in the caravan and you commented on how poor my reading 
was? Unfortunately, it’s more likely to me being generally in the mode 
ignorance and occasional in the mode of passion. However, very slowly, by 
your instructions and association I am improving and gradually reawak-
ening my original healthy consciousness.

Thank you for being a perfect example and leading the way for all the 
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Śilpa-karinī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I was just hearing the third part of the holocaust video, and at the end 

you said how after so many diff iculties your parents find each other on the 
train station and that’s why you are here and that you are glad about that. 

I am also glad that you are here, walking on the planet Earth and that 
I have met you in this life time.

In Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.21) it is said:

tasmād gurum˙ prapadyeta 
jijñāsuh śreya uttamam

„One who wants to understand the goal of life have to approach bonafide 
spiritual master and surrender unto him.” (CC. Madhya-līlā Cpt 24.330 
purport)

I wish that I can surrender more and more to you who is inspiration for 
us, who keep us alive as we are separate from you in the present situation.

In the Padma Purāna it is said (CC. Madhya-līlā Cpt 24.330 purport): 

mahā-bhāgavata-śrestho brāhmano vai gurur nrnām
sarvesām eva lokānām asau pūjyo yathā harih
mahā-kula-prasūto ’pi sarva-yajñesu dīksitah

sahasra-śākhādhyāyī ca na guruh syād avaisnavah

Guru must be on the high level of devotional service…and you are. In 
your sādhana, service, preaching, books.

I just can say thank you for tolerating my short comings all these years. 
With the hope that one day I will be truly surrender disciple,

your servant,
Śilpa-karinī Devī Dāsī 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 190 of 244 - Pages(374, 379) 2019. 05. 13.   6:27

378

It took me almost a year to gather my thoughts with great deliberation 
for writing this off ering.

I feel I haven’t managed to do my best for your mission. But will you, 
please, allow me just to at least reveal my heart at your lotus feet? 

I had been wandering in life till I met you in form of your books. There 
is a great variety of them but the main topic of them all was focused on 
our primary subject. Although it`s a key topic of our School, it`s for those 
who are mature and fortunate. 

By writing Intoduction to Krsna in Vrndāvana you have off ered this 
great opportunity for so many people to ripen and feel lucky. I marvel 
at the sequencing of all those wonderful books that you have managed 
to write. I was really impressed with the series Krsna in Vrndāvana and 
your Nava-vraja-mahimā, that huge set of books describing Nava-vraja, 
the greatest project of yours. Revealing Vrndāvana in Nava-vraja village 
is sure to be one of the most amazing things you have done.

Someone may think it is bewildering that after all above-mentioned 
has been done, you continue travelling so extensively and lavishly spend 
time preaching. In this eff ort, you have been finding out new, more eff ec-
tive ways to introduce the culture and teaching of predecessors. But it 
doesn`t bewilder those who know who is your closest predecessor. It is 
His Holy mood that you have imbibed and His sweet order you have been 
carrying. You are a genuine disciple of Śrīla Prabhupāda!

Please, help me to follow the same bona fide line by correcting and 
directing me! Please, support me during maturing and growing. I have 
been stumbling on the way to being your real disciple!

With cordial gratitude for accepting me as your disciple and begging 
for deepening our relationship.

Your eternal debtor, 
Siddhārtha Dāsa
Ukraine
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devotees, not only with the Hungarian farm, school and protection of 
cows but especially by your own manner and behaviour.

Dear Guru Mahārāja, I really just wanted to thank you for accepting 
me as a disciple, saving me from this miserable material world and intro-
ducing me to Krsna.

Your eternal servant and well wisher, 
Śāntanu Dāsa
UK

Siddha Muni Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat Lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának, Aki elküldött hozzánk téged! Minden 
dicsőséget neked, isteni megjelenésed alkalmából!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Kedves Guru Mahārāja! Ez a nap is elérkezett: a megjelenésed hetve-
nedik évfordulóját ünnepelhetjük! Minden dicsőséget neked! Amikor 
felfoghatatlan jószerencsénk megszemélyesüléseként találkozhattunk 
veled az anyagi életünk végeláthatatlan óceánján – amint hajótörött-
ként fuldokoltunk a Kali-yuga hullámai között –, bizonyára senki nem 
gondolta volna közülünk, hogy egyszer ez a nap is elérkezik. Akkor csak 
azt tapasztalhattuk: itt van valaki, akinek csodálatos a mosolya, minden 
szava az Abszolút Igazság, leírhatatlan örömmel telik meg a szív, már 
csak a látni is őt, boldogság a közelében lenni, és lenyűgöző minden tette, 
mozdulata. A teljes tudatosság, magabiztosság, elkötelezettség és alázat 
esszenciája, Akit senkihez sem lehet hasonlítani és megfelelően leírni 
sem, hiszen az az atmoszféra, ami körülveszi természetfeletti. Ez a fajta 
„ragyogás” nem fér bele egyetlen világi kategóriába sem, gyakorlatilag 
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szavakkal leírhatatlan. Elbűvölően bájos, de ha kell kérlelhetetlenül szi-
gorú, és mindig Krsna-tudatos. Lehet, hogy nem találkozhattunk Śrīla 
Prabhupādával, de veled, egy tökéletes tanítványával igen – ami egy szem-
pontból nem különbözik attól, mintha Ő Isteni Kegyelmével találkoztunk 
volna. A rendszeres magyarországi látogatásaidnak köszönhetően a sze-
münk előtt bontakozhatott ki mindaz a csoda, ami ma körül vesz és táplál 
bennünket. A Śrīla Prabhupādának végzett szolgálatod mezején annyi 
gyönyörű virág bontott szirmot a szemünk láttára és ontja nektári illatát, 
a Krsna-tudat Mozgalmához vonzva az embereket, s te jó kertészként 
folyamatosan gondját viseled ezeknek a virágoknak, megöntözve őket 
lelki inspirációd éltető vizével, vagy éppen lemetszve a vadhajtásokat, és 
kihúzkodva a gazokat. Az évek során annyi változást hozott a jelenléted és 
a prédikálásod a számunkra – személyes életünkben is, és Magyarország 
lakosságának sorsában is –, amit nehéz felfogni és felsorolni is. Nagyon 
különleges módon, a korai leckéidet, előadásaidat hallgatva, ugyan az 
a tökéletesség sejlik át a szavaidon, mondataidon, mint amelyek lelki 
ösztönzést jelentenek a mai megnyilatkozásaidat hallgatók számára is. 
Mindaz, amit most magunk körül láthatunk, azokban a hajdani szavak-
ban is benne voltak mag formájában, sőt igazából sokkal több is – hiszen 
valljuk be –, gyakran pont mi, a követőid vagyunk a legnagyobb akadálya 
annak, hogy transzcendentális terveid mihamarabb megvalósulhassanak. 
A lelki felemelkedés korlátlan lehetőségei nyíltak meg a számunkra neked 
köszönhetően, egyénileg és a közösség szintjén is. Nyílván való, hogy olyan 
határtalan lehetőségekről van szó, amelyeknek csak az értetlenségünk, 
vagy éretlenségünk szab korlátot. Megmutattad merre kell mennünk, 
kinyitottad a lelki világ kapuját, a meghívót is névre szólóan kitöltöd 
a számunkra, s ha alkalmassá válunk elfogadni azt, megkaphatjuk mind-
azt, amire a legmerészebb álmainkban sem gondolhattunk soha. Mint 
ahogy az Úr Caitanya és társai sem nézték, hogy kinek osszák az Isten 
iránti szeretetet és kinek ne, a te szolgálatodnak is az a természete, hogy 
végtelen kapcsolódási felületet hoz létre a feltételekhez kötött élőlények 
megannyi különböző rétege számára, megteremtve ezzel a lehetőséget, 
hogy képességeiknek megfelelően elköteleződhessenek a lelki energia, 
és a szolgálat mellett. A budapesti templom a vasárnapi programjaival 
és nagyszabású rendezvényeivel – köztük a Rātha-yātrāval –, a Govinda 
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Éttermek, a Govida-klub, a Nāma-hatták tevékenységei, az ország külön-
böző helyszínein tartott prédikáló programok, a Főiskola, Krisna-völgy, Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara és Śrī Śrī Dayāla-Nitāi Vijaya-Gaurān˙ga imádata, 
az ételosztás, a prédikálásod az interneten és az ezt követő rendezvények, 
mind-mind egy-egy különleges vonzerővel bíró felület, amely az elesett 
élőlények sokaságát vonzza. Ezeknek a területeknek a közös jellemzője, 
hogy magukon viselik a személyiséged minőségi védjegyét. Ennek a véd-
jegynek nem csak az a csodálatos sajátsága, hogy felismerhetővé teszi 
a kezed nyomát a más hasonló kezdeményezések között. Van egy másik 
állandó eleme is: a folytonos jobbításra és tökéletesítésre való törekvés. 
Ez egyszersmind lehetetlenné teszi az adott projektekben résztvevők szá-
mára, hogy kényelmesen hátradőljenek és megelégedetten nyugtázzák: 
„megcsináltuk”! Ily módon csak akkor lehetünk valódi részesei és segítői 
a szolgálatodnak, ha mi magunk is felvállaljuk a saját lelki életünk és szol-
gálatunk állandó tökéletesítését és elmélyítését, másként csak kolonccá 
válunk a szolgálati helyünkön, akadállyá a Śrīla Prabhupādának végzett 
szolgálatodban. 

Kedves Guru Mahārāja! Mi lehetne a részemről egy méltó felajánlás 
a számodra ezen a legkedvezőbb napon? Mivel egy tiszta szívet sajnos még 
most sem tudok felajánlani, szeretném újra elkötelezni magam a lótusz-
lábaid szolgálata mellett. Azon leszek, hogy a szívemben minden akadály 
elháruljon, ami ennek a szolgálatnak bármi módon is az útjában áll. Kér-
lek, add az áldásaidat!

Örök szolgád, 
Siddha Muni Dāsa

Siddhārtha Dāsa
Respectful Gurudeva, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda!
Let me congratulate You with the 70th anniversary of Your appearance! 
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Ez egyszersmind lehetetlenné teszi az adott projektekben résztvevők szá-
mára, hogy kényelmesen hátradőljenek és megelégedetten nyugtázzák: 
„megcsináltuk”! Ily módon csak akkor lehetünk valódi részesei és segítői 
a szolgálatodnak, ha mi magunk is felvállaljuk a saját lelki életünk és szol-
gálatunk állandó tökéletesítését és elmélyítését, másként csak kolonccá 
válunk a szolgálati helyünkön, akadállyá a Śrīla Prabhupādának végzett 
szolgálatodban. 

Kedves Guru Mahārāja! Mi lehetne a részemről egy méltó felajánlás 
a számodra ezen a legkedvezőbb napon? Mivel egy tiszta szívet sajnos még 
most sem tudok felajánlani, szeretném újra elkötelezni magam a lótusz-
lábaid szolgálata mellett. Azon leszek, hogy a szívemben minden akadály 
elháruljon, ami ennek a szolgálatnak bármi módon is az útjában áll. Kér-
lek, add az áldásaidat!

Örök szolgád, 
Siddha Muni Dāsa

Siddhārtha Dāsa
Respectful Gurudeva, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda!
Let me congratulate You with the 70th anniversary of Your appearance! 
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Śyāma’s younger brother was left to die beaten up tied to a tree, you were 
there for him too, that is you, Guru Mahārāja, you always there ready to 
give shelter and guidance and we are every so grateful for that.

Guru Mahārāja, without you our lives would have been a very diff er-
ent story, a very sad one indeed. You came and saved us all from that 
and engaged us directly in Rādhā-Śyāma’s and Śrīla Prabhupāda’s service, 
therefore we owe you our life, we owe you everything. On this very special 
occasion of Your 70th Vyāsa-pūjā celebrations, we pray for the intelligence 
and determination that one day in the near future we become worthy 
of these precious gifts that you give, and that we can start repaying our 
debts to you and do you proud by giving Krsna Consciousness to others, 
so they can also benefit from all that you have given us.

Thank you for all your loving care!

Forever your servants,
Śyāma Dāsa and Gopī-bhāva Devī Dāsī
UK

Śāntanu Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances on this very auspicious day of your 
Vyāsa-pūjā. All glories at your lotus feet. All glories to Śrīla Prabhupāda.

I must apologise for not making an off ering sooner. I could blame that 
on my dyslexia and poor communication skills, noted by my teachers, 
astrologers and yourself! Do you remember when Abhi and I were read-
ing to you in the caravan and you commented on how poor my reading 
was? Unfortunately, it’s more likely to me being generally in the mode 
ignorance and occasional in the mode of passion. However, very slowly, by 
your instructions and association I am improving and gradually reawak-
ening my original healthy consciousness.

Thank you for being a perfect example and leading the way for all the 
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Śilpa-karinī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I was just hearing the third part of the holocaust video, and at the end 

you said how after so many diff iculties your parents find each other on the 
train station and that’s why you are here and that you are glad about that. 

I am also glad that you are here, walking on the planet Earth and that 
I have met you in this life time.

In Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.21) it is said:

tasmād gurum˙ prapadyeta 
jijñāsuh śreya uttamam

„One who wants to understand the goal of life have to approach bonafide 
spiritual master and surrender unto him.” (CC. Madhya-līlā Cpt 24.330 
purport)

I wish that I can surrender more and more to you who is inspiration for 
us, who keep us alive as we are separate from you in the present situation.

In the Padma Purāna it is said (CC. Madhya-līlā Cpt 24.330 purport): 

mahā-bhāgavata-śrestho brāhmano vai gurur nrnām
sarvesām eva lokānām asau pūjyo yathā harih
mahā-kula-prasūto ’pi sarva-yajñesu dīksitah

sahasra-śākhādhyāyī ca na guruh syād avaisnavah

Guru must be on the high level of devotional service…and you are. In 
your sādhana, service, preaching, books.

I just can say thank you for tolerating my short comings all these years. 
With the hope that one day I will be truly surrender disciple,

your servant,
Śilpa-karinī Devī Dāsī 
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It took me almost a year to gather my thoughts with great deliberation 
for writing this off ering.

I feel I haven’t managed to do my best for your mission. But will you, 
please, allow me just to at least reveal my heart at your lotus feet? 

I had been wandering in life till I met you in form of your books. There 
is a great variety of them but the main topic of them all was focused on 
our primary subject. Although it`s a key topic of our School, it`s for those 
who are mature and fortunate. 

By writing Intoduction to Krsna in Vrndāvana you have off ered this 
great opportunity for so many people to ripen and feel lucky. I marvel 
at the sequencing of all those wonderful books that you have managed 
to write. I was really impressed with the series Krsna in Vrndāvana and 
your Nava-vraja-mahimā, that huge set of books describing Nava-vraja, 
the greatest project of yours. Revealing Vrndāvana in Nava-vraja village 
is sure to be one of the most amazing things you have done.

Someone may think it is bewildering that after all above-mentioned 
has been done, you continue travelling so extensively and lavishly spend 
time preaching. In this eff ort, you have been finding out new, more eff ec-
tive ways to introduce the culture and teaching of predecessors. But it 
doesn`t bewilder those who know who is your closest predecessor. It is 
His Holy mood that you have imbibed and His sweet order you have been 
carrying. You are a genuine disciple of Śrīla Prabhupāda!

Please, help me to follow the same bona fide line by correcting and 
directing me! Please, support me during maturing and growing. I have 
been stumbling on the way to being your real disciple!

With cordial gratitude for accepting me as your disciple and begging 
for deepening our relationship.

Your eternal debtor, 
Siddhārtha Dāsa
Ukraine
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devotees, not only with the Hungarian farm, school and protection of 
cows but especially by your own manner and behaviour.

Dear Guru Mahārāja, I really just wanted to thank you for accepting 
me as a disciple, saving me from this miserable material world and intro-
ducing me to Krsna.

Your eternal servant and well wisher, 
Śāntanu Dāsa
UK

Siddha Muni Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek fogadd tiszteletteljes hódolatomat Lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának, Aki elküldött hozzánk téged! Minden 
dicsőséget neked, isteni megjelenésed alkalmából!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Kedves Guru Mahārāja! Ez a nap is elérkezett: a megjelenésed hetve-
nedik évfordulóját ünnepelhetjük! Minden dicsőséget neked! Amikor 
felfoghatatlan jószerencsénk megszemélyesüléseként találkozhattunk 
veled az anyagi életünk végeláthatatlan óceánján – amint hajótörött-
ként fuldokoltunk a Kali-yuga hullámai között –, bizonyára senki nem 
gondolta volna közülünk, hogy egyszer ez a nap is elérkezik. Akkor csak 
azt tapasztalhattuk: itt van valaki, akinek csodálatos a mosolya, minden 
szava az Abszolút Igazság, leírhatatlan örömmel telik meg a szív, már 
csak a látni is őt, boldogság a közelében lenni, és lenyűgöző minden tette, 
mozdulata. A teljes tudatosság, magabiztosság, elkötelezettség és alázat 
esszenciája, Akit senkihez sem lehet hasonlítani és megfelelően leírni 
sem, hiszen az az atmoszféra, ami körülveszi természetfeletti. Ez a fajta 
„ragyogás” nem fér bele egyetlen világi kategóriába sem, gyakorlatilag 
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Śyāma’s younger brother was left to die beaten up tied to a tree, you were 
there for him too, that is you, Guru Mahārāja, you always there ready to 
give shelter and guidance and we are every so grateful for that.

Guru Mahārāja, without you our lives would have been a very diff er-
ent story, a very sad one indeed. You came and saved us all from that 
and engaged us directly in Rādhā-Śyāma’s and Śrīla Prabhupāda’s service, 
therefore we owe you our life, we owe you everything. On this very special 
occasion of Your 70th Vyāsa-pūjā celebrations, we pray for the intelligence 
and determination that one day in the near future we become worthy 
of these precious gifts that you give, and that we can start repaying our 
debts to you and do you proud by giving Krsna Consciousness to others, 
so they can also benefit from all that you have given us.

Thank you for all your loving care!

Forever your servants,
Śyāma Dāsa and Gopī-bhāva Devī Dāsī
UK

Śāntanu Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances on this very auspicious day of your 
Vyāsa-pūjā. All glories at your lotus feet. All glories to Śrīla Prabhupāda.

I must apologise for not making an off ering sooner. I could blame that 
on my dyslexia and poor communication skills, noted by my teachers, 
astrologers and yourself! Do you remember when Abhi and I were read-
ing to you in the caravan and you commented on how poor my reading 
was? Unfortunately, it’s more likely to me being generally in the mode 
ignorance and occasional in the mode of passion. However, very slowly, by 
your instructions and association I am improving and gradually reawak-
ening my original healthy consciousness.

Thank you for being a perfect example and leading the way for all the 
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Śilpa-karinī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I was just hearing the third part of the holocaust video, and at the end 

you said how after so many diff iculties your parents find each other on the 
train station and that’s why you are here and that you are glad about that. 

I am also glad that you are here, walking on the planet Earth and that 
I have met you in this life time.

In Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.21) it is said:

tasmād gurum˙ prapadyeta 
jijñāsuh śreya uttamam

„One who wants to understand the goal of life have to approach bonafide 
spiritual master and surrender unto him.” (CC. Madhya-līlā Cpt 24.330 
purport)

I wish that I can surrender more and more to you who is inspiration for 
us, who keep us alive as we are separate from you in the present situation.

In the Padma Purāna it is said (CC. Madhya-līlā Cpt 24.330 purport): 

mahā-bhāgavata-śrestho brāhmano vai gurur nrnām
sarvesām eva lokānām asau pūjyo yathā harih
mahā-kula-prasūto ’pi sarva-yajñesu dīksitah

sahasra-śākhādhyāyī ca na guruh syād avaisnavah

Guru must be on the high level of devotional service…and you are. In 
your sādhana, service, preaching, books.

I just can say thank you for tolerating my short comings all these years. 
With the hope that one day I will be truly surrender disciple,

your servant,
Śilpa-karinī Devī Dāsī 
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Bhaktin Shalini Popat
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your lotus feet.

om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

Your mercy is fl owing so endlessly
It softens my burdened heart,
I am so further away from the Lord
But You are my guiding star.

You’re constantly hearing and speaking of Him
To many far and wide,
You embody care and full faith with such grace
I’m so thankful You are by my side.

“It’s a long road and this is just the beginning”
You once shared to me with a smile,
You are compassionate, humble and patient with me
Even though it’ll take quite a while.

I pray that I can contribute something
With humility and full endeavour,
I pray that Your lotus feet I can cling
Longing to serve you now and forever.
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It was 30 years ago when we came to Hungary, in non-devotional attire, 
when you were stopped by customs off icers with rifl es at the airport 
(then communist Hungary) and asked to open your silver hand case with 
Dāyala-Nitāi and Gaura-Hari. I was shocked, what would happen now? 
But you remained calm and composed. When they asked what ‘this’ was, 
you simply answered ‘dolls’; they paused, looked at Gaura-Nitāi and then 
closed the case and let you move on. What a frightening moment it was 
for me…I felt like a small child beside you… and so I was.

The years passed and I grew up through my toddler years, a little rough, 
unbridled, self-centred, making mistakes and committing off ences, you 
remained a father to me, correcting me and on occasion chastising me. 
In those early days, your chastisement was direct and penetrating. I recall 
when I received the opportunity to drive you, you saw I was tired and 
warned me to take proper rest before driving. Obviously you know what 
was to come…yes, I had an accident, dosing…a write off ! Your response 
was sharp and short, no mincing of words, like a spear/ a shaft right in 
my heart! … I was knocked back. A spiritual master is HEAVY, now I had 
experienced it.

Intense, focused and bold, I recall from those days that these were 
your distinct qualities. Kuveri Prabhu (who was my san˙kīrtana partner for 
a while) often said you appeared grave and sober externally, like a school 
headmaster – but actually you were very loving inside…although it could 
take a while to see that side.

What I appreciated in the years that came after was that you were cent 
percent in line with Śrīla Prabhupāda in all the advice you ever gave. Even 
through the diff icult years as ISKCON experienced its turmoil of gurus 
and fall downs etc, you were fierce in your loyalty to Śrīla Prabhupāda 
and the process he gave. There were times when your god-brothers were 
critical about some practice or instruction and its application, you were 
always clear, committed and unwavering in what Śrīla Prabhupāda meant, 
and you were never swayed by populist upheavals. 

In a lecture on the Bhagavad-gītā given in London [9th March 1975], 
Śrīla Prabhupāda explains how we are all attached to many things in 
the world. But those attachments cannot be taken away nor stopped… 
‘Therefore we have to transfer the attachment to Krsna. That is called 
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Bhakta Simon László
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Na’ pāreye ’ham – Soha nem fogom tudni meghálálni neked, hogy elfo-
gadtál tanítványodnak.

Nem volt sok személyes kapcsolatunk, de azóta mégis úgy érzem itt 
vagy velem és benne vagy a gondolataimban, álmaimban. Ezek mindig 
szélsőséges élmények, nagy öröm, hogy a távollétedben is tudsz tanítani 
és fl usztráló, hogy milyen elesett és ostoba vagyok.

Hálás vagyok azért a sok erőfeszítésért, hogy a könyveid megírásába 
mennyi munkát teszel, hogy azok hitelesek, pontosak, mély érzelmekkel 
és humorral teliek legyenek, így még az én csapongó elmémet is le tudják 
foglalni.

A te érdemed, hogy itt Magyarországon jelen van a bhakták közössége, 
az ő példamutatásuk és áldásos munkájuk nélkül sosem tudtam volna 
meghódolni egy hiteles lelki tanítómester előtt.

Remélem, kegyedből lesz lehetőségem személyes szolgálatot is ajánlani 
neked…

Szolgád, 
Bhakta Simon László

Sītā Rāma Dāsa
Dear Guru Mahārāja,
Please accept my humble obeisances, All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on this most wonderful of days.

Today we are celebrating your 70th appearance day, and today I am 
celebrating 30 years of being with you. 
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Your servant,
Bhaktin Shalini Popat
London UK

Śyāma Dāsa and Gopī-bhāva Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept our humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your transcendental appearance day.

Happy 70th Birthday Guru Mahārāja! Although you are timeless and 
these material numbers does not aff ect you or your unstoppable service to 
your most beloved spiritual master, we are so blessed and grateful to the 
Lord for sharing you for the last 70 years, so we can cherish and benefit 
from your guidance, association and loving care.

I clearly remember the day when I saw you for the first time in 1991 in 
the Hungarian festival tour. At that time I did not know anything about 
you, but your eff ulgent personality on that stage and the way that the 
surrounding devotees were so absorbed in every single word from you, 
just captured my heart and I knew that I wanted to be one of them.

What was coming, those years were the best years of our lives, you 
encouraged us to move into the āśrams, start up san˙kīrtana and soon we 
found ourselves building the temple for Rādhā-Śyāma. Although things 
were not so easy sometimes but knowing what we were doing pleases 
you we kept going and you continuously showered us with encouraging 
letters, phone calls, visits on our san˙kīrtana spots, wonderful Nāma-hatta 
camps and kīrtans in the field of New Vraja-dhāma and the list could 
go on. 

You have many disciples and our God family is growing by the day 
but that does not stop you for being there for each and every one of us. 
While my mother was passing away, you were constantly on the phone 
to us, while I was in surgery, you were there, when I lost balance of life 
and seemed to be the end of the world, you came to rescue me, when 
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Bhaktin Shalini Popat
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your lotus feet.

om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena tasmai śrī-gurave namah

“I off er my respectful obeisances unto my spiritual master, who has 
opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance, with 
the torchlight of knowledge.” (Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

Your mercy is fl owing so endlessly
It softens my burdened heart,
I am so further away from the Lord
But You are my guiding star.

You’re constantly hearing and speaking of Him
To many far and wide,
You embody care and full faith with such grace
I’m so thankful You are by my side.

“It’s a long road and this is just the beginning”
You once shared to me with a smile,
You are compassionate, humble and patient with me
Even though it’ll take quite a while.

I pray that I can contribute something
With humility and full endeavour,
I pray that Your lotus feet I can cling
Longing to serve you now and forever.
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It was 30 years ago when we came to Hungary, in non-devotional attire, 
when you were stopped by customs off icers with rifl es at the airport 
(then communist Hungary) and asked to open your silver hand case with 
Dāyala-Nitāi and Gaura-Hari. I was shocked, what would happen now? 
But you remained calm and composed. When they asked what ‘this’ was, 
you simply answered ‘dolls’; they paused, looked at Gaura-Nitāi and then 
closed the case and let you move on. What a frightening moment it was 
for me…I felt like a small child beside you… and so I was.

The years passed and I grew up through my toddler years, a little rough, 
unbridled, self-centred, making mistakes and committing off ences, you 
remained a father to me, correcting me and on occasion chastising me. 
In those early days, your chastisement was direct and penetrating. I recall 
when I received the opportunity to drive you, you saw I was tired and 
warned me to take proper rest before driving. Obviously you know what 
was to come…yes, I had an accident, dosing…a write off ! Your response 
was sharp and short, no mincing of words, like a spear/ a shaft right in 
my heart! … I was knocked back. A spiritual master is HEAVY, now I had 
experienced it.

Intense, focused and bold, I recall from those days that these were 
your distinct qualities. Kuveri Prabhu (who was my san˙kīrtana partner for 
a while) often said you appeared grave and sober externally, like a school 
headmaster – but actually you were very loving inside…although it could 
take a while to see that side.

What I appreciated in the years that came after was that you were cent 
percent in line with Śrīla Prabhupāda in all the advice you ever gave. Even 
through the diff icult years as ISKCON experienced its turmoil of gurus 
and fall downs etc, you were fierce in your loyalty to Śrīla Prabhupāda 
and the process he gave. There were times when your god-brothers were 
critical about some practice or instruction and its application, you were 
always clear, committed and unwavering in what Śrīla Prabhupāda meant, 
and you were never swayed by populist upheavals. 

In a lecture on the Bhagavad-gītā given in London [9th March 1975], 
Śrīla Prabhupāda explains how we are all attached to many things in 
the world. But those attachments cannot be taken away nor stopped… 
‘Therefore we have to transfer the attachment to Krsna. That is called 
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Bhakta Simon László
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Na’ pāreye ’ham – Soha nem fogom tudni meghálálni neked, hogy elfo-
gadtál tanítványodnak.

Nem volt sok személyes kapcsolatunk, de azóta mégis úgy érzem itt 
vagy velem és benne vagy a gondolataimban, álmaimban. Ezek mindig 
szélsőséges élmények, nagy öröm, hogy a távollétedben is tudsz tanítani 
és fl usztráló, hogy milyen elesett és ostoba vagyok.

Hálás vagyok azért a sok erőfeszítésért, hogy a könyveid megírásába 
mennyi munkát teszel, hogy azok hitelesek, pontosak, mély érzelmekkel 
és humorral teliek legyenek, így még az én csapongó elmémet is le tudják 
foglalni.

A te érdemed, hogy itt Magyarországon jelen van a bhakták közössége, 
az ő példamutatásuk és áldásos munkájuk nélkül sosem tudtam volna 
meghódolni egy hiteles lelki tanítómester előtt.

Remélem, kegyedből lesz lehetőségem személyes szolgálatot is ajánlani 
neked…

Szolgád, 
Bhakta Simon László

Sītā Rāma Dāsa
Dear Guru Mahārāja,
Please accept my humble obeisances, All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you on this most wonderful of days.

Today we are celebrating your 70th appearance day, and today I am 
celebrating 30 years of being with you. 
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Your servant,
Bhaktin Shalini Popat
London UK

Śyāma Dāsa and Gopī-bhāva Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept our humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to Your transcendental appearance day.

Happy 70th Birthday Guru Mahārāja! Although you are timeless and 
these material numbers does not aff ect you or your unstoppable service to 
your most beloved spiritual master, we are so blessed and grateful to the 
Lord for sharing you for the last 70 years, so we can cherish and benefit 
from your guidance, association and loving care.

I clearly remember the day when I saw you for the first time in 1991 in 
the Hungarian festival tour. At that time I did not know anything about 
you, but your eff ulgent personality on that stage and the way that the 
surrounding devotees were so absorbed in every single word from you, 
just captured my heart and I knew that I wanted to be one of them.

What was coming, those years were the best years of our lives, you 
encouraged us to move into the āśrams, start up san˙kīrtana and soon we 
found ourselves building the temple for Rādhā-Śyāma. Although things 
were not so easy sometimes but knowing what we were doing pleases 
you we kept going and you continuously showered us with encouraging 
letters, phone calls, visits on our san˙kīrtana spots, wonderful Nāma-hatta 
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You have many disciples and our God family is growing by the day 
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While my mother was passing away, you were constantly on the phone 
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strenght, love, devotion and capeability to live in the way, that pleases 
Krsna.

Thank You very much dear Mahārāja that You teach us, love us and 
care for us. 

We also love You very much.

Your servant,
Bhakta Sebastjan Rozmus

Bhakta Sebestyén Csaba
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogad tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának!

Nem is nagyon találom a szavakat, ismersz már, nem vagyok egy nagy 
beszélő.

De a hálám végtelen marad feléd, hiszen annyi dolgod van , de te mégis 
abból kevés kis idődből adsz egy kicsit egy ilyen kis leesett szerencsétlen 
léleknek , mint Èn.

Nagyon örülök hogyha valahogy tudlak szolgálni (vinni bárhova), addig 
is veled lehetek. Szerencsésnek érzem magam olyankor is! Hiszen ott vagy 
mellettem és hallgatom ahogy japázol, hozzám szólsz és beszélgetsz velem.

Köszönök mindent!

Jelentéktelen szolgád,
Bhakta Sebestyén Csaba 
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regulate my sadhana, make sure that I was chanting attentively and espe-
cially reading because it was my tendency to be a workaholic and put 
more hours in service and less in my sadhana. Letter after letter you 
always emphasised the same point. Attachment to service is laudable 
but attachment to chanting and reading must also be there. It took me 
some time for this to sink in, my pride and habit preventing me from 
entirely surrendering to your instructions. Naturally, a lack of balance 
led to obstacles resulting in spiritual diff iculties and a loss of taste.

As I got older, I caught a disease called ‘complacency, you had warned in 
several classes about casual devotional practice, how it can be debilitating 
and one has to pray to the holy name for help. A combination of off ences 
and poor practice, it took me several years to recover from that state.

You have taught me that through determination and regular practice 
it is possible to become free of bad habits. I have learnt that only through 
absolute surrender and shelter of Krsna is it possible to become com-
pletely free. I have observed in my case that over years of practice the 
onslaught of material pushing’s is finally beginning to diminish.

Guru Mahārāja, under your guidance I now feel my faith is steady and 
established. I am able to apply myself even when turbulent winds blow. 
I hold tightly to Krsna name. 

With the manifestation of Nava-vraja-dhāma, the incomparable beauty 
of Rādhā-Śyāmasundara has captured my heart, their beautiful forms, 
clothes, ornaments enthralling my mind. Add to that the mix of your 
series on Krsna’s pastimes in Vrndāvana and 

Nava-vraja-mahimā, the beautiful illustrations within and you have 
brought me to a new level of devotion, enhancing the Lord’s sweetness 
even more.

Greater taste in turn has enabled me to take greater ‘risks’ in the service 
of the Lord, shooting for the rhino to further Śrīla Prabhupāda’s mission. 
I too have become a nectar seeker as have so many book distributors who 
get lashings of mercy for their wonderful surrender and service on the 
shopping malls of this planet.

You have instructed your followers against stagnant devotional service. 
You have confided in us the principle that: 

“If you work and live to please Śrīla Prabhupāda, Krsna becomes 
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mayy āsakta-manāh pārtha. This is yoga system, how to transfer this 
attachment to Krsna’…

How? Mad-āśrayah: “Under Me. Or under My representative.” Mat-
āśrayah. Mat means „Me,” and āśrayah means “taking shelter of.”… So 
we have to learn the art how to see Krsna. So that practice, mad-āśrayah, 
if we want to learn this art, we have to take the shelter of the Gosvāmīs 
or the devotees.

So it is the spiritual master who helps ‘transfer’ that attachment to 
Krsna. Attachment is intrinsic to us all; it needs to be redirected to Krsna. 
Śrīla Prabhupāda further says: ‘in order to learn that art, how to transfer 
your attachment to Krsna, you must approach to guru. He will teach you.’

For me, taking the step to take initiation meant many attachments 
would be shed, however, it is the subtle internal attachments which 
needed much work. And so the real journey of spiritual master and dis-
ciple began, the teaching of what I considered a two-pronged process, 
the external journey of performing practical devotional service through 
preaching and spreading the mission of Krsna Consciousness resulting in 
purification; and the internal journey of increasing faith in and attach-
ment to Krsna.

Śrīla Prabhupāda continues: ‘Therefore Śrīla Rūpa Gosvāmī gives his 
formula how to become attached to Krsna. First he says, ādau śraddhā. 
First of all, faith, the beginning’… and Śrīla Prabhupāda describes all the 
stages to asakti (attachment to Krsna).

Guru Mahārāja, through your strong philosophical arguments, your 
application of logic and your absolute conviction in Śrīla Prabhupāda’s 
purports, you have taught me how to see through the eyes of sastra thus 
establishing a deep and solid faith in the philosophy of Krsna Conscious-
ness, and unfl inching faith in the words and mission of our Founder 
Ācārya. This is adau śraddhā.

And sticking to your association, following your instructions, listening 
to your classes, podcasts, kīrtans, I feel sheltered from the fire of material 
madness and gradually my attachment for Krsna has increased. You are 
always exemplary in your actions, this has further enhanced and magni-
fied my attachment to Krsna. 

And so it was Guru Mahārāja that you constantly reminded me to 
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Śrī Govardhana-Lāla Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak!

Vyāsa-pūjād alkalmából szeretnék köszönetet mondani neked én is 
mindazért a sok kegyért, amit tőled kaptam és kapok is. Hálás vagyok neked, 
azért mert itt élhetek ezen a csodálatos helyen New Vraja-dhāmában. Ahol 
csodálatos bhakták vesznek körül, akiket minden nap lehetőségem van 
szolgálni. Nap, mint nap gyönyörködhetek Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara 
csodálatos darsanjában és bőven van lehetőségem szolgálatot ajánlani az 
Isteni párnak és az ő bhaktáinak. Különösen Értékes és felbecsülhetet-
len portékák ezek, amikhez foggal, körömmel ragaszkodni kell. Teljesen 
indokolatlan és csupán olyan lelkek együttérzése és végtelen kegye, mint 
amilyen te is vagy. Egy magam fajta ostoba, aki csupán elmerül a világi 
bánat óceánjában és csupán az érzékei rabja Miben is reménykedhetne?

Kedves Mahārāja! Valójában az olyan Különleges emelkedett lelkek, 
mint te is azok a személyek, akik reményt adnak ezeknek a elelsetteknek 
és gyámolítják és támogatják őket bátorítva őket, hogy van remény. Saját 
életeddel adod bizonyságát e ténynek, és élen haladva vezetsz minket.

Minden évben elgondolkodok azon, hogy vajon mit is tudnék én fel-
ajánlani neked? Mit is mondhatnék neked? Nyomorultan érzem magam és 
próbálok nem adakály lenni az útban. Hálásan köszönöm a lehetőséget, hogy 
szolgálatot végezhetek és reménykedem benne, hogy ezzel a csekély törek-
véssel hozzájárulhatok szeretett Śrīla Prabhupádnak végzett szolgálatodhoz.

Kitartani és csak menni és menni előre az úton amit Śrīla Prabhupāda 
meghatározott. Bármi is történjék csak folytatni és küzdeni. Erre tettem 
az életemet és imádkozom azért, hogy elég erőt és kegyet kapjak, hogy 
ezt siker koronázza.

Kedves Guru Mahārāja! Hálásan köszönöm, ezeket a kincseket neked. 
Hare Krsna!

Egy jelentéktelen szolgád, a végtelenül szerencsés
Śrī Govardhana-Lāla Dāsa
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strenght, love, devotion and capeability to live in the way, that pleases 
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We also love You very much.
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is veled lehetek. Szerencsésnek érzem magam olyankor is! Hiszen ott vagy 
mellettem és hallgatom ahogy japázol, hozzám szólsz és beszélgetsz velem.

Köszönök mindent!

Jelentéktelen szolgád,
Bhakta Sebestyén Csaba 
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Guru Mahārāja, under your guidance I now feel my faith is steady and 
established. I am able to apply myself even when turbulent winds blow. 
I hold tightly to Krsna name. 
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of Rādhā-Śyāmasundara has captured my heart, their beautiful forms, 
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Nava-vraja-mahimā, the beautiful illustrations within and you have 
brought me to a new level of devotion, enhancing the Lord’s sweetness 
even more.

Greater taste in turn has enabled me to take greater ‘risks’ in the service 
of the Lord, shooting for the rhino to further Śrīla Prabhupāda’s mission. 
I too have become a nectar seeker as have so many book distributors who 
get lashings of mercy for their wonderful surrender and service on the 
shopping malls of this planet.

You have instructed your followers against stagnant devotional service. 
You have confided in us the principle that: 

“If you work and live to please Śrīla Prabhupāda, Krsna becomes 
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obligated. Krsna is obliged to make real what Śrīla Prabhupāda has said. 
Krsna cannot allow Śrīla Prabhupāda’s words not to come true. So, as dif-
ficult as some things may be, if we live in a way to fulfil Śrīla Prabhupāda’s 
vision, Krsna becomes obliged to make it happen.”

I often meditate on this statement, I feel inspired and connected to the 
paramaparā each time I read it – my spiritual master, Śrīla Prabhupāda, 
Lord Caitanya and Krsna – all are aligned – I feel enthused and inspired, 
I am again reminded – ‘impossible is a word in a fool’s dictionary’ – any-
thing is possible in the service of the Lord.

About one year ago after a presentation on the Ahimsa project in New 
Māyāpur, you came to me and said you were proud of me – totally unex-
pected, I melted! This was the perfection of my devotional career. Now 
I knew I was 100% on the right path and had to re-double my energy to 
please my spiritual masters.

That one statement empowered me, increased my resolve, my strength 
to further my service, whether through vapu or vani, it did not matter. 
I have been the recipient of the Lord’s mercy, now I must reciprocate.

In this way Guru Mahārāja, you have increased my attachment to Krsna 
and His devotees.

I have no doubt that by continuing to follow your instructions, sub-
sequent stages of devotion will reveal themselves and this stray living 
entity will once again be situated in its constitutional service at Krsna’s 
lotus feet; or continue to assist you to serve Śrīla Prabhupāda’s mission 
wherever he goes next.

Thank you and thank you again for your kindness upon this living 
entity.

Your indebted servant,
Sītā Rāma Dāsa
UK

369 

„Aki nem teremt kapcsolatot Nityānandával, az egyszerűen elfecsérli 
az emberi létforma áldásos lehetőségeit.”

Köszönöm a podcastjaid, videóid, amik tovább erősítik bennem, hogy 
a Krsna-tudat az egyetlen járható út, ami létezik az életben, ha valami 
hasznosat szeretnék mások és magam számára is. Értelmet adtál ennek 
az életnek.

Köszönöm a bizalmad, és a lehetőségeket, a lelkesítést, a dorgálásaid 
és legfőképp a szereteted! 

A legönzetlenebb személy vagy, akit valaha megismerhettem!
Minden dicsőséget neked Guru Mahārāja!

Szolgád, 
Bhaktin Schmatz Vanessa

Bhakta Sebastjan Rozmus
Dear Śivarāma Swami Mahārāja!

Hare Krsna! Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla 
Prabhupāda!

Where ever have You put Your lotus feet on this planet, that place is 
considered as holy and best place for devotees, who want to serve the 
Supreme Lord. Everywhere is known that Your spiritual army is very 
serious, honorable, ordered with great knowledge, love and devotion 
to ISKCON. We all are proud to serve Śrī Caitanya Mahāprabhu under 
Your leadership and we are very grateful to You and to God to have You. 
You will be always in our heart. You made us strong enough to fight for 
good, to stick together to be even stronger and to go to right direction. 
Every good thing that we make and whatever we achieve is by Your 
mercy, dear Mahārāja. To serve such a great devotee of Śrīla Prabhupāda 
as Your Holiness is the greatest achievment and hapiness and it should 
be always considered as such. Your presence and instructions give us 
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Szolgád, 
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Hare Krsna! Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla 
Prabhupāda!

Where ever have You put Your lotus feet on this planet, that place is 
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to ISKCON. We all are proud to serve Śrī Caitanya Mahāprabhu under 
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vast responsibility which you have applied the “only solutions maxim.” 
I imagine Śrīla Prabhupāda would be widely smiling to hear about your 
preaching success. 

I imagine his eyes wide open and his excitement and enthusiasm as 
he hears about the incredible achievements of ISKCON Hungary under 
your expert guidance.

Here in a conversation Śrīla Prabhupāda talks about the value of hav-
ing just one disciple who understands his mission and takes it up with 
full faith.

1974 Conversations and Morning Walks
I don’t make any compromise with these rascals. No words. No, no. 

I never made that.
Even if I don’t get any disciples, I’ll be satisfied. But I can’t make any 

compromise like these rascals. I cannot make. Ekaś candras tamo hanti 
na ca tārā sahasrasah. If I create one moon, that is suff icient. I don’t want 
many stars. That was my Guru Mahārāja’s principle, and that is my prin-
ciple. What is the use of having number of fools and rascals? If one man 
understands rightly, he can deliver the whole world.

Morning Walk -- March 23, 1974, Bombay:
You are a full moon Guru Mahārāja, Śrīla Prabhupāda has been success-

ful. Thanks for all your love and service to Śrīla Prabhupāda’s ISKCON. 
I pray for a ray of your moonlight to illuminate my darkened condi-

tion. Unfortunately I have mostly brought problems and headaches to 
you. However, I am an optimistic person and always will keep trying to 
be of positive service. Thank you Guru Mahārāja, I am very grateful for 
all your kindness to this foolish soul.

Your loving disciple, 
Sundarānanda Dāsa 
Australia
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Sītā Devī Dāsī
Drága Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának. Minden dicsőséget lótusz lábaidnak.

A legutóbbi rosszulléted ébresztett rá arra, hogy mennyit jelen-
tesz nekem. Végig gondoltam a találkozásunktól kezdve a veled való 
Krsna-tudatos életemet. Szó szerint te változtattad meg nem csak az én 
életemet, de az egész családomét. Olyan erós, elszakíthatatlan köteléket 
jelentesz nekünk, amit semmi sem tud elszakítani. Rengeteg emlék, inst-
rukció, érzelem, jól és rosszul végzett szolgálat, a törődés, és a gondosko-
dásod mind hozzád kötnek. Csodálatos személy vagy, néha el sem hiszem 
hogy elfogadtál engem lelki tanítványodnak. Nem tudom még mennyi 
időm van hátra vagy előre, de szeretnék még veled sokszor a szülinapot 
ünnepelni.

Szeretettel, hódolattal, szolgád,
Sītā Devī Dāsī

Smrti-Pālīkā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

„Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. 
Néhányan a felsőbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig 
az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, amelyik 
nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krsna kegyéből egy hiteles 
lelki tanítómesterrel társuljon, s Krsna és a lelki tanítómester kegyéből 
megkapja az odaadó szolgálat magját.” (C.C. Madhya-līlā 19. fejezet 154. vers)
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Én is abban a jó szerencsében részesülhettem, hogy a te kegyedből 
megismerhettem Śrīla Prabhupāda transzcendentális családját és meg-
kaptam az odaadó szolgálat magját. Mert az vitathatatlan, hogy te egy 
hiteles lelki tanítómester vagy. Bárhol, bármit is olvasunk a szentírások-
ban, hogy miről lehet felismerni egy hiteles lelki tanítómestert, mik az ő 
tulajdonságai, az a kétség leghalványabb árnya nélkül rólad szól.

Te mindent megtanítasz arról, hogy hogyan kell az odaadó szolgálatot 
végezni. Elülteted az odaadó szolgálat magját az emberek szívében, majd 
szüntelenül locsolod azt, míg ki nem csírázik és a növény addig növek-
szik, amíg átszakítja az univerzum falait, és eljut a lelki és az anyagi világ 
közötti Virajā folyó túlsó partjára.

Krsna egyik neve az, hogy Ajita, vagyis a Legfelsőbb Úr, aki legyőzhe-
tetlen. De Krsnát a bhakták mégis le tudják győzni a tiszta szeretetükkel. 
Te is legyőzted Krsnát. Ezt még a vak is látja, hiszen minden tetted ezt 
sugallja.

Ha valaki csak rád pillant, vagy meghallja a hangod, azonnal szerte-
foszlik minden addigi problémája és csak arra vágyik, hogy még többet 
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Guru Mahārāja, leírhatatlan az a végtelenül sok jó tulajdonság, amivel 
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Az egyik nagyszerű tulajdonságod a sok közül, amit most szeretnék 
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egy személyes történet, hogy te mekkora türelemmel bírsz. Mert hajlamo-
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mi a jó nekünk a saját lelki életünkben, közben pedig észre sem vesszük, 
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Emlékszem, mikor Baladeva prabhu lehozott Krisna-völgybe a tavaszi 
szünetben, majd itt hagyott egy hétig. Akkor azt gondoltam, hogy ez az 
a hely, ahol én sohasem fogok élni. Hát erre mondják, hogy ember tervez… 
A 18. születésnapom után egy héttel elmentem a budapesti templomba. 
Éppen a leckét akartad elkezdeni, mikor észrevettél és azt mondtad: 
lecke után menjek fel a szobádba, mert beszélni akarsz velem. Azon is 
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közülük a legeslegcsodálatosabbak, akik érintőkőként kis varázslatokat 
alkotnak belőlünk, hogy a virágokhoz hasonlatosan újra illatozzunk 
a Krsna iránti szeretettől. Ha a Krsna-völgyi bhaktákból egy virágfüzért 
alkotnánk, hogy Krsnának felajánljuk, akkor te lennél a füzéren a középső, 
legszebb, legnagyobb virág, egy aranylótusz, mely örökké ontaná magá-
ból elbűvölő illatát. S csakis a te kegyedből, a többi virág sem veszítene 
tündökléséből.

Jelentéktelen szolgád, 
Sulalitā Devī Dāsī

Sundarānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
On this most auspicious occasion of your appearance day I would like 

to off er some heartfelt words.
Recently, while listening to a conversation Śrīla Prabhupāda was hav-

ing with one of his disciples in 1977, I was reminded of a fundamental 
principle which underlies all successful relationships that are based on 
a Master-disciple dynamic.

That principle is the “No problem, only solutions” maxim.
A disciple was briefing Śrīla Prabhupāda regarding his field of respon-

sibility. Rather than reporting of his success (perhaps there was none) he 
was unloading his problems.

Śrīla Prabhupāda was silently listening till he finished then told his 
disciple to take rest.

I could hear the disappointment in Śrīla Prabhupāda’s voice and tried 
to imagine how he would be feeling. Burdening Śrīla Prabhupāda with 
more headaches rather than relieving him so he could focus on his trans-
lation work and preaching.

In your service to Śrīla Prabhupāda Guru Mahārāja, you have undertaken 
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Sulalitā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

A lelki tanítómesterek művészek, az élet művészei. Hasonlíthatóak az 
építészekhez, szobrászokhoz, festőkhöz, írókhoz, hiszen Ők is alkotnak. 
Ha a festőkhöz hasonlítalak téged, akkor azt látom, hogy az élet fehér 
vásznán tökéleteset alkotsz sok-sok színnel, s képeid mélyek, vidámak, 
stabilak. Mi, tanítványaid vagyunk a színek. Én szeretnék az a szín lenni 
a palettádon, amit sokat használsz, és élesen fénylik az odaadástól és az 
irántad érzett szeretettől. A varázslatos valóság képeit fested meg, melye-
ken megelevenednek a Śrīmad-Bhāgavatam tanításai egyetlen esélyként 
a megmeneküléshez. 

Neked az a legfontosabb, amit Śrīla Prabhupāda mondott, nekem 
az a legfontosabb, amit te mondasz. Mindkettőtöknek az élete és lelke 
a könyvosztás, nem véletlenül, hiszen olyan különleges és nem evilági 
dolog, hogy mindenkit elvarázsol, aki részt vesz benne. Ezt tapasztaltam 
meg idén Maratonkor is, amikor már kissé elegem volt a felszínes anyagi 
problémákból, és legfőbb vágyam Krsna közvetlen szolgálata volt a te uta-
sításaidon keresztül. És újra tanúja lehettem annak, hogy milyen ereje van 
a szeretetnek. A te szeretetednek, és annak, ha valaki önzetlenül örömet 
akar neked okozni. Ezt Krsna azonnal viszonozza. 

Te egy csoda vagy számunkra. Életünk legnagyobb kincse. Egy csoda, 
amit időnként elhanyagolunk, nem veszünk figyelembe, mert az anyag 
illuzórikus csillogása olyan vakká tesz minket, hogy észre sem vesszük az 
igazán különleges dolgokat. Bárcsak annyira éberek és tiszták lennénk, 
hogy mindig rád hallgassunk, hogy ne legyenek más vágyaink, csak a te 
szolgálatod. Śrīla Prabhupāda a Śrīmad-Bhāgavatamban található egyik 
magyarázatában írja, hogy az univerzumban a legcsodálatosabb élőlények 
a bhakták, hiszen ők önzetlenül, szeretettel szolgálják Krsnát, szemben 
a karmīkkal, a yogīkkal és a jñānīkkal, akik mind saját vágyaikkal van-
nak elfoglalva. E felajánlásban hozzátenném, hogy a lelki tanítómesterek 
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meglepődtem, hogy tudod ki vagyok én, hiszen még csak egyszer találkoz-
tunk. Azon viszont végképp elcsodálkoztam, hogy akarsz velem beszélni. 
Úgy izgultam végig az egész programon, hogy fogalmam sem volt róla, 
miről szólt a lecke. Mikor vége lett és felmentél a szobádba, üzentél, hogy 
menjek fel én is. Amint beléptem az ajtón, még köszönni sem volt időm, 
azonnal csak annyit mondtál: Költözz le a farmra! Annyira lesokkolt a hír, 
hogy még ellenkezni sem tudtam. Csak mikor már hazafelé tartottam 
a buszon, akkor kezdett az elmém határozottan tiltakozni. Mivel nem 
akartam a farmon élni, inkább beköltöztem a szolnoki templomba. Abban 
az évben ott töltötted a szilvesztert. Mikor megláttál azt kérdezted: te 
mit csinálsz itt? Miért nem vagy a farmon? Innentől kezdve nem volt mit 
tenni, összepakoltam és elindultam Somogyvámos irányába.

A te kegyedből még most is itt vagyok és szolgálhatom Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarát. Már nincsenek akkora testi lemondások, mint 
huszonnégy évvel ezelőtt, de az elmémet kordában tartani most sem 
tudom. A szívemben a bhakti magja oly lassan növekszik. De te szün-
telenül locsolod, soha nem hagyod, hogy kiszáradjon, még ha látszatra 
csak egy száraz kórónak tűnik is. Hihetetlen az a türelem és az a bizalom, 
amit mutatsz felém. Hogyan leszek képes valaha is, csak a töredékét is 
visszafizetni ennek az adósságomnak? Végtelenül hálás vagyok neked, 
amiért kimentesz az anyagi lét mocsarából.

„Leborulok lelki tanítómesterem gyönyörű lótuszlábai előtt, akinek 
indokolatlan kegyéből elértem a legfelsőbb szent nevet, az Isteni mantrát, 
Saci-mata fiának szolgálatát, Śrīla Svarūpa Dāmodara, Rūpa Gosvāmī és 
bátyja, Sanātana Gosvāmī társaságát, a legfelsőbb lakhelyet Mathurāt, 
a gyönyöradó lakhelyet Vrndāvanát, az Isteni Rādhā-kundát, Govardhana 
hegyet és a szívemben a vágyat, hogy szeretettel szolgáljam Śrī Rādhikāt 
és Mādhavát Vrndāvanában.”

Jelentéktelen szolgád: 
Smrti-Pālīkā Devī Dāsī
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Śraddhā Nrsimha Dāsa
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatomat! Minden dicsőséget Lótuszlábad porának!

Hogy is mondjam el,
Amit érzek
A hála árja önti el
Szikkadt szívem

Gondoskodó szeretetedtől
Termővé változik
Gyom közötti kicsi bhaktim
Hozzád vágyakozik

Mikor gyönyörű jellemedre
Felfelé nézek
Vágyom szolgálni Rādhe-Śyāmát
És téged

De karmám durva széllökései
Kőkeményre szárít
Félek, rád gondolni már kései
Pedig más nem számít

Szolgád: 
Śraddhā Nrsimha Dāsa
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Sukumārī Devī Dāsī
Drága Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

’śāstra-guru-ātma’-rūpe āpanāre jānāna
’krsna mora prabhu, trātā’—jīvera haya jñāna

Krsna a védikus írások írásokon, a megvalósítást elért lelki tanítómes-
teren és a felsőlelken keresztül oktatja a feledékeny feltételekhez kötött 
lelket. Általuk a lélek eredeti valójában értheti meg az Istenség Legfelsőbb 
Személyiségét és ráébredhet, hogy az Úr Krsna örökké az Ura, s Ő az, aki 
kimenti māyā karmai közül. Ezzel valódi tudásra tesz szert feltételekhez 
kötött életét illetően, és megértheti, hogyan szabadulhat meg. ( CC, Ml. 
20. 123.)

Erről a versről az jutott eszembe milyen különlegesek a tanítványaid, 
akiket te mentettél meg. A tanításodnak, szeretetednek, felemelő társasá-
godnak köszönhetően igazi drágakövek csiszolódtak ki itt a közelünkben .

Ha Mañjarīval, Bhakti-Devīvel vagy Līlāśuka prabhuval beszélek, és 
még sok más bhaktát is felsorolhatnék, akiknek ha megkapom a társasá-
gát ugyanolyan inspiráló, mintha veled lennék. Mert olyan mélyen érted 
élnek, veled élnek.

Legdrágább apukám, szeretett lelki tanítómesterem!
Köszönöm a vaisnavák társaságát, akik a családom és minden kincset, 

amit tőled kaptam!
Imádkozom hozzád, hogy mindig féltve tudjam őrizni ezeket a kin-

cseket és hálával teli szívvel próbáljam örökké visszafizetni azt, ami vis-
szafizethetetlen.

Elesett szolgád, 
Sukumārī Devī Dāsī
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sure I would be here right now in Krsna consciousness… the greatest gift 
you have given me is that you have taken my daughters under your care 
and given them both guidance in their lives when they most of all needed 
it, and saved them from more suff ering by giving them the torchlight of 
knowledge, kindness and kīrtana.

I saw the change in both of them after their iniations. Just the other 
day Pālīkā was saying how fortunate she felt to hear your podcast every 
day and she said where ever you are in the world or whatever you are 
doing, you make these recordings and by listening to them and hearing 
your voice she feels very connected to you, she was saying how grate-
ful she felt that you make such an eff ort so your disciples can always be 
connected to you. Śāri often tells me the bliss she is feeling by serving 
Rādhā-Śyāma and how Their Lordships so easily bestow their mercy and 
fulfill all desires, she is relishing her time in the ashram and her main 
desire always is to please you, and if she thinks you are displeased with 
her she can hardly breath, but she will carry on with her service but with 
a painful heart. All they have achieved in their spiritual lifes is down to 
you so I am so internally grateful for the mercy you have shown us. My 
biggest fear is I will not do enough to repay you for all you have done for 
us, but I will try to be a better devotee.

As you say Mahārāja you have some karma with the Jalpota’s and you 
can’t seem get way from us, I’m sorry to say you never will get away from 
us as we will follow you wherever you go. Thank you for engaging us, 
thank you for giving us your association. 

Happy birthday dear Mahārāja, it is the happiest of days. 

Your fallen servant,
Śuddha-bhāva Devī Dāsī
UK

389 

Śrī Hari Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you my eternal spiritual master on this most auspicious day, 
your Vyāsa-pūjā. 

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

(Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

These sacred words uttered by the jewel like, swan like, super excellent 
vaisnava, Śrīla Narottama Dāsa Thākura state, „I was born in the darkest 
of ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of 
knowledge. I off er my respectful obeisances unto him,” are the words 
from which I will unfold my off ering unto you, my spiritual master.

I was born in the darkest of ignorance and yes by your mercy Guru 
Mahārāja I began to open my eyes with the torch of knowledge that you 
freely gave to me from the moment we first met. My greatest misfortune, 
my greatest error and my greatest off ense, was that after a while I turned 
my face away and closed my eyes once again. I ran as far away as I could 
from that brightly shining torch. This misfortune is incalculable. If this 
misfortune were to be measured with grains of rice, it would surpass the 
heights of the tallest mountains in the universe and still would not convey 
the severity of such misfortune. Just as the mercy of the Holy vaisnava 
Guru is a treasure, a fortune beyond measure, so too is the misfortune 
of rejecting this fl ow of felicity, far beyond comprehensive calculation. 

Once many years ago while driving you in my car to Bhaktivedanta 
Manor, you turned to me and said: “This devotional service… this is not 
a cheap thing.”

I took it cheaply Guru Mahārāja. I truly neglected unimaginably these 
poignant words so softly yet gravely spoken to me in that fraction of 
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a moment in inexorable eternity. I failed to see the simple truth of your 
words. Simple for the simple but crooked for the crooked. 

I submit an earnest request in the dust of your lotus feet: 
Guru Mahārāja please forgive my errors, my blindness, my ignorance 

and my crookedness. Please continue with me although I am infinitely 
unqualified. Please open my darkened eyes which are blinded with igno-
rance. Please give me an opportunity to serve you in your mission, a mis-
sion that is so pleasing to your spiritual master. Please give me an oppor-
tunity to serve the devotees who so happily and joyfully serve you every 
day of their precious lives.”

In this world I have no other recourse than to serve your lotus feet 
birth after birth. 

Your eternal lowly servant,
The lowest of the low,
Śrī Hari Dāsa
Hungary 

Śrīmatī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,
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most auspicious day of your Vyāsa-pūjā. All glories to Śrīla Prabhupāda.

In our ISKCON society, Śrīla Prabhupāda stands supreme as our 
Founder Ācārya and no one will ever match up to his calibre. But he has 
his moonlike disciples who are in the forefront in trying to please His 
Divine Grace and achieving phenomenal things by his mercy while keep-
ing him in the centre at all times. Such is the wonderful guru-paramaparā 
and the sincere followers of our Jewel-like ācāryas’.

Guru Mahārāja, you prove time and time again that you are keeping 
Śrīla Prabhupāda in the centre and everything you do is due to your love 
for him. Your fierce dedication to your spiritual master and your loyalty 
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Ez a szeretet és hála amit érez Śrīla Prabhupāda iránt akkor ott mélyen 
a szívembe égett. Én továbbra sem tudom szép szavakba önteni a hálámat, 
szeretetemet. Viszont amit bíztos tudok, hogy mindig számíthat rám Śrīla 
Prabhupāda missziójának a szolgálatában. Igaz csak egy hangya vagyok 
de amit tudok megteszek. 

Örök hálával és szeretettel, 

Szolgája,
Sudāmani Devī Dāsī

Śuddha-bhāva Devī Dāsī
Dear Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I first met you in the early 80s, a few years after that you became my 

san˙kīrtana leader, you were always very disciplined and strong, but you 
always had a very soft heart. In the marathons which went on for 3 months 
you would ring us every day, asking how we were doing and encourag-
ing us. I remember on many occasions saying to you, “today was so hard, 
hardly anyone was interested, and I had had a painful back for days, so 
I dont think I can continue tomorrow”. You would tell me to rest for 
a day then I would go out again, because of that little surrender. I would 
feel Lord Caitanya’s mercy helping me to engage people, but honestly, 
I would only go out because you would ring us every day and encourage 
us and I felt the strength to go on. 

You are like Lord Nityānanda kind to the most fallen. I always felt 
I could be completely honest with you, and till this day I feel I can tell 
you anything. Thank you so much Mahārāja for never giving up on me 
and encouraging me to surrender just that little bit more, but not push-
ing to much that I become discouraged. I have had two gurus that have 
left, but you are the one person in my life that is still here, I can’t tell you 
what confidence that gives me in spiritual life. If it wasn’t for you I’m not 
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kiterjedt gondoskodásod, lelki látásmódod, páratlan humorod, Śrīla Prabhu-
pāda és Rādhe-Śyāma, valamit felénk tanúsított határtalan Szereteted, így 
együtt, és egyenként is, minden képzeletet felülmúlóan csodálatosak!

Megváltoztattad a szíveket? Igen… és az enyémet is! 1991-ben amikor 
először láthattunk a Kundalatāval, egyszerre felkiáltottunk: Megvan! Ő 
az, és a magával hozott tanítás, amelyre egész életünkben vágytunk! Ez 
azóta tart. Biztosan kíváncsi vagy arra is, hogy bennem történt-e változás: 
örülök, hogy vagy nekem, elégedetté tehetlek, és láthatom Rādhe-Śyāmát, 
veled, valamint csodálatos Istentestvéreimmel a bhaktákkal élhetek nap 
mint nap, szolgálhatlak benneteket!

Ki tudja mi van még a tarsolyodban – remélem mindig lefoglalsz, és 
egyszer jó eszköz leszek –, és ha szeretnéd láthatom majd :-)

Guru Mahārāja, teljesen lekötelezel, hadd szolgáljalak mindig, kérlek 
rendelkezz velem!

Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara ki Jaya!
Śrīla Prabhupāda ki Jaya!
Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja ki Jaya!

Szolgád,
Śrīpati Dāsa

Sudāmani Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlem, fogadja tiszteletteljes hódolatom!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale 
śrīmate sivarama-svāmin iti nāmine

Az első vezető san˙gán volt szerencsém részt venni, ahol olyan intenzitással 
és szeretettel próbálta átadni Śrīla Prabhupādát a jelenlevőknek , mint 
ahogy egy édesapa próbálja jó úton tartani a gyermekét. 
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to him is unquestionable and exemplary, and I bow down to your lotus 
feet for your fine example. 

One of the qualities of a disciple is that he perfectly follows his spiritual 
master and who can deny that you do this in body, mind and deed Guru 
Mahārāja. Śrīla Prabhupāda created a house in which the whole world 
can live regardless of caste, creed or colour, and in Śrīla Prabhupāda’s 
house, you bring many sincere and well trained followers to preach and 
distribute books with vast enthusiasm and drive. How pleased must Śrīla 
Prabhupāda be with his beautiful son, my dear most spiritual master.

Please give us a drop of your mercy Guru Mahārāja so that we can also 
please Śrīla Prabhupāda and yourself by doing something significant in 
this lifetime and help bring some sincere souls into Śrīla Prabhupāda’s 
house.

Your eternal servants,
Śrīmatī Devī Dāsī
Varuni Devī Dāsī
Nitāi Chandra Dāsa
Australia

Śrīpati Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, engedd meg, hogy felajánljam tiszteletteljes hódolatomat a Lótusz-
lábaid porába! Minden dicsőséget neked, csodálatos Megjelenési napo-
don! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam

Kedves Guru Mahārāja, Megjelenésed 70. Ünnepén, annak a csodának 
néhány nektárcseppjéről szeretnék beszélni, amelyet a szemünk láttára, 
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mint egy hatalmas varázsló – szívünk elvarázslója – vittél véghez:
Rövid idő alatt országunkban is elterjesztetted a Krsna-tudatot, milliók 

számára könnyűszerrel elérhetővé téve azt! Két csodálatos Templomköz-
pont és élettér várja a Bhaktákat, Vendégeket – Krsna-völgy és Budapest, 
amelyekben Imádandó Uraságaink: az ISKCON alapító ācārya bölcs Śrīla 
Prabhupāda, az egy pillanat alatt magával ragadó, csoda szép, örökké 
friss Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, az imádatot lehetővé tevő és mindig 
extázisban táncoló Śrī Gaura-Natarāja Mahāprabhu, a kedvtelések hely-
színeit vidáman fenntartó Śrī Govardhana-lāla, a mindannyiunkat féltő 
és megóvó Śrī Śrī Laksmī-Nrsim˙hadéva és Śrī Sudarśana Deva, és a lelki 
világ kapuit szélesre táró, felettébb csodás és nagylelkű Śrī Śrī Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙ga ontják mindannyiunkra egyre intenzívebben a nektári 
Kegyüket! Vannak szép számmal Nāma-hatták és központok, amelyekbe 
hű bhaktáihoz „Kis Rādhe-Śyāma” és a prédikátoraik látogatnak el rend-
szeresen, jelenlétükkel örvendeztetve meg Őket.

Mindeközben az Ételt az Életért a legízletesebb és egyben legnagyobb 
folyamatos prasādam osztást valósítja meg, és országos elismertségünket 
növeli folyton. A Bhakti Főiskolánk szentírás alapú oktatása teszi lelkileg 
felvilágosulttá az arra fogékonyakat, nem beszélve a hiteles jógafolyamat 
és gyakorlat népszerűsítéséről. A Krsna-völgyi Śrī Prahláda Gurukula és 
más oktatási intézményeink a jövő ifj ú bhakta generációját képzik len-
dületesen. 

Krsna-völgyi Búcsú, a Budapesti Rātha-yātrāá, az országos Pāda-yātrāk, 
és más prédikáló tevékenységeink pedig, évente sok tízezer új ember-
nek adják meg az életörömet és tudást, az MKTHK tudatos és életteli 
Bhaktáival való társulás nektárjával egyetemben. 

Reggeli lelki programokon való figyelmes és aktív részvétel, a szent név-
hez, Śrīla Prabhupāda könyveinek tanulmányozásához, a Krsna-tudatos, 
becsületben elvégzett munkánkhoz, kötelességeinkhez és lelkes szolgá-
latunkhoz való ragaszkodás örömének egyéni és közösségi növekedése is 
mind-mind megvalósul, állandósul. Szeretetteli tanácsadói rendszerünk 
pedig amellett, hogy gondoskodó, hatékony segítség, a bhakták közt egyre 
finomodó lelki kapcsolatokért is felel. 

A Govinda Éttermek változatos kínálata és a Klubja a fiatalokat vonzó, 
találó című előadások, például Pécsen és sok-sok más településen a jó 
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kis bhajanákkal együtt a gyomrukat, fülüket és a szívüket is örömmel 
töltik meg.

Śrīla Prabhupāda életmű könyveinek széles körben történő hatékony 
kiosztása, amelyek eddig is millió és millió embernek adták meg a reményt, 
tudást, életcélt, és amely által tanításainak megvalósított, kézzelfogható 
jelenléte egyre nő a társadalmunkban, tovább folyik. 

Az egyéni élethelyzetek szerint kialakított élhető közösségi szerepek-
ben pedig megbecsült, dinamikus bhaktalét és fejlődés figyelhető meg. 

Ugyanakkor az ebben felnövő és szárnyait lelkesen bontogató fiatal 
bhakta generáció még számtalan örömteli, Krsna-tudatos pillanatot tar-
togat a számunkra, amelyekre méltán büszkék lehetünk majd!

Örömhozó könyveid, a podcastok, vlogok, az SRS outreach prédikálás, 
a leendő sannyāsīk, és a leendő lelki tanítómesterek, a régi bhakták vis-
szakapcsolása az aktív prédikálásba, a Nitya-sevā felfelé ívelő növekedése 
mind nagyszerűek. 

A Krsna-tudatos, becsületes bhaktáknak megélhetést biztosító bhakta 
vállalkozói réteg kiteljesedése, az új GBC, és az új Zonal-supervisor (terü-
leti felügyelő), vagy más vezetői szerepekben helytálló bhakták, a közgyű-
lés, a VT, a varnāśrama rendszer felélesztése és Krsna-völgy hosszútávú 
fejlesztése, a szent helyek, a gośhalánk, ökokertészetünk, önfenntartásra 
törekvésünk, Rādhā-Śyāma páratlan imádata… Ez egy egész, ez egy család! 

Felfoghatatlan, hogy ezeket lazán, szimultán végzed, vezeted, felügye-
led, mint egy tapasztalt, harcedzett bölcs és kiváló hadseregtábornok, 
akinek meg sem kottyan a sok-sok kihívások szabdalta fronton is nyerni 
egyszerre! Ezeket pedig követi a bhakták számának növekedése, kiteljesedő 
társadalmi elismertség, felelős döntéshozói kapcsolatok megnyilvánulása, 
az 1%-os felajánlások számának növekedése, nagykövetek és politikusok 
elismerése, és a téged követő bhakta barátok és jóakarók. 

Úgy hiszem, az itt felsoroltak a te tiszta Krsna-tudatos szívedet is biz-
tosan örömmel töltik el! A legzavarbaejtőbb pedig az, hogy ezeket mintha 
mi sem lenne természetesebb, ajándékba adod nekünk – amelyek helyes 
fenntartásához, kezeléséhez, értékeléséhez csakis a végtelen kegyed pará-
nyi csöppjének megízlelését követően van esély.

Nagyszerű életed, megszívlelendő lelki tanításaid, alázatos mindent 
átható jelenléted, személyes jó példád, végtelen eltökéltséged és türelmed, 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 200 of 244 - Pages(392, 393) 2019. 05. 13.   6:27



392

mint egy hatalmas varázsló – szívünk elvarázslója – vittél véghez:
Rövid idő alatt országunkban is elterjesztetted a Krsna-tudatot, milliók 

számára könnyűszerrel elérhetővé téve azt! Két csodálatos Templomköz-
pont és élettér várja a Bhaktákat, Vendégeket – Krsna-völgy és Budapest, 
amelyekben Imádandó Uraságaink: az ISKCON alapító ācārya bölcs Śrīla 
Prabhupāda, az egy pillanat alatt magával ragadó, csoda szép, örökké 
friss Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara, az imádatot lehetővé tevő és mindig 
extázisban táncoló Śrī Gaura-Natarāja Mahāprabhu, a kedvtelések hely-
színeit vidáman fenntartó Śrī Govardhana-lāla, a mindannyiunkat féltő 
és megóvó Śrī Śrī Laksmī-Nrsim˙hadéva és Śrī Sudarśana Deva, és a lelki 
világ kapuit szélesre táró, felettébb csodás és nagylelkű Śrī Śrī Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙ga ontják mindannyiunkra egyre intenzívebben a nektári 
Kegyüket! Vannak szép számmal Nāma-hatták és központok, amelyekbe 
hű bhaktáihoz „Kis Rādhe-Śyāma” és a prédikátoraik látogatnak el rend-
szeresen, jelenlétükkel örvendeztetve meg Őket.

Mindeközben az Ételt az Életért a legízletesebb és egyben legnagyobb 
folyamatos prasādam osztást valósítja meg, és országos elismertségünket 
növeli folyton. A Bhakti Főiskolánk szentírás alapú oktatása teszi lelkileg 
felvilágosulttá az arra fogékonyakat, nem beszélve a hiteles jógafolyamat 
és gyakorlat népszerűsítéséről. A Krsna-völgyi Śrī Prahláda Gurukula és 
más oktatási intézményeink a jövő ifj ú bhakta generációját képzik len-
dületesen. 

Krsna-völgyi Búcsú, a Budapesti Rātha-yātrāá, az országos Pāda-yātrāk, 
és más prédikáló tevékenységeink pedig, évente sok tízezer új ember-
nek adják meg az életörömet és tudást, az MKTHK tudatos és életteli 
Bhaktáival való társulás nektárjával egyetemben. 

Reggeli lelki programokon való figyelmes és aktív részvétel, a szent név-
hez, Śrīla Prabhupāda könyveinek tanulmányozásához, a Krsna-tudatos, 
becsületben elvégzett munkánkhoz, kötelességeinkhez és lelkes szolgá-
latunkhoz való ragaszkodás örömének egyéni és közösségi növekedése is 
mind-mind megvalósul, állandósul. Szeretetteli tanácsadói rendszerünk 
pedig amellett, hogy gondoskodó, hatékony segítség, a bhakták közt egyre 
finomodó lelki kapcsolatokért is felel. 

A Govinda Éttermek változatos kínálata és a Klubja a fiatalokat vonzó, 
találó című előadások, például Pécsen és sok-sok más településen a jó 

393 

kis bhajanákkal együtt a gyomrukat, fülüket és a szívüket is örömmel 
töltik meg.

Śrīla Prabhupāda életmű könyveinek széles körben történő hatékony 
kiosztása, amelyek eddig is millió és millió embernek adták meg a reményt, 
tudást, életcélt, és amely által tanításainak megvalósított, kézzelfogható 
jelenléte egyre nő a társadalmunkban, tovább folyik. 

Az egyéni élethelyzetek szerint kialakított élhető közösségi szerepek-
ben pedig megbecsült, dinamikus bhaktalét és fejlődés figyelhető meg. 

Ugyanakkor az ebben felnövő és szárnyait lelkesen bontogató fiatal 
bhakta generáció még számtalan örömteli, Krsna-tudatos pillanatot tar-
togat a számunkra, amelyekre méltán büszkék lehetünk majd!

Örömhozó könyveid, a podcastok, vlogok, az SRS outreach prédikálás, 
a leendő sannyāsīk, és a leendő lelki tanítómesterek, a régi bhakták vis-
szakapcsolása az aktív prédikálásba, a Nitya-sevā felfelé ívelő növekedése 
mind nagyszerűek. 

A Krsna-tudatos, becsületes bhaktáknak megélhetést biztosító bhakta 
vállalkozói réteg kiteljesedése, az új GBC, és az új Zonal-supervisor (terü-
leti felügyelő), vagy más vezetői szerepekben helytálló bhakták, a közgyű-
lés, a VT, a varnāśrama rendszer felélesztése és Krsna-völgy hosszútávú 
fejlesztése, a szent helyek, a gośhalánk, ökokertészetünk, önfenntartásra 
törekvésünk, Rādhā-Śyāma páratlan imádata… Ez egy egész, ez egy család! 

Felfoghatatlan, hogy ezeket lazán, szimultán végzed, vezeted, felügye-
led, mint egy tapasztalt, harcedzett bölcs és kiváló hadseregtábornok, 
akinek meg sem kottyan a sok-sok kihívások szabdalta fronton is nyerni 
egyszerre! Ezeket pedig követi a bhakták számának növekedése, kiteljesedő 
társadalmi elismertség, felelős döntéshozói kapcsolatok megnyilvánulása, 
az 1%-os felajánlások számának növekedése, nagykövetek és politikusok 
elismerése, és a téged követő bhakta barátok és jóakarók. 

Úgy hiszem, az itt felsoroltak a te tiszta Krsna-tudatos szívedet is biz-
tosan örömmel töltik el! A legzavarbaejtőbb pedig az, hogy ezeket mintha 
mi sem lenne természetesebb, ajándékba adod nekünk – amelyek helyes 
fenntartásához, kezeléséhez, értékeléséhez csakis a végtelen kegyed pará-
nyi csöppjének megízlelését követően van esély.

Nagyszerű életed, megszívlelendő lelki tanításaid, alázatos mindent 
átható jelenléted, személyes jó példád, végtelen eltökéltséged és türelmed, 
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a moment in inexorable eternity. I failed to see the simple truth of your 
words. Simple for the simple but crooked for the crooked. 

I submit an earnest request in the dust of your lotus feet: 
Guru Mahārāja please forgive my errors, my blindness, my ignorance 

and my crookedness. Please continue with me although I am infinitely 
unqualified. Please open my darkened eyes which are blinded with igno-
rance. Please give me an opportunity to serve you in your mission, a mis-
sion that is so pleasing to your spiritual master. Please give me an oppor-
tunity to serve the devotees who so happily and joyfully serve you every 
day of their precious lives.”

In this world I have no other recourse than to serve your lotus feet 
birth after birth. 

Your eternal lowly servant,
The lowest of the low,
Śrī Hari Dāsa
Hungary 

Śrīmatī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet on this 
most auspicious day of your Vyāsa-pūjā. All glories to Śrīla Prabhupāda.

In our ISKCON society, Śrīla Prabhupāda stands supreme as our 
Founder Ācārya and no one will ever match up to his calibre. But he has 
his moonlike disciples who are in the forefront in trying to please His 
Divine Grace and achieving phenomenal things by his mercy while keep-
ing him in the centre at all times. Such is the wonderful guru-paramaparā 
and the sincere followers of our Jewel-like ācāryas’.

Guru Mahārāja, you prove time and time again that you are keeping 
Śrīla Prabhupāda in the centre and everything you do is due to your love 
for him. Your fierce dedication to your spiritual master and your loyalty 
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Ez a szeretet és hála amit érez Śrīla Prabhupāda iránt akkor ott mélyen 
a szívembe égett. Én továbbra sem tudom szép szavakba önteni a hálámat, 
szeretetemet. Viszont amit bíztos tudok, hogy mindig számíthat rám Śrīla 
Prabhupāda missziójának a szolgálatában. Igaz csak egy hangya vagyok 
de amit tudok megteszek. 

Örök hálával és szeretettel, 

Szolgája,
Sudāmani Devī Dāsī

Śuddha-bhāva Devī Dāsī
Dear Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I first met you in the early 80s, a few years after that you became my 

san˙kīrtana leader, you were always very disciplined and strong, but you 
always had a very soft heart. In the marathons which went on for 3 months 
you would ring us every day, asking how we were doing and encourag-
ing us. I remember on many occasions saying to you, “today was so hard, 
hardly anyone was interested, and I had had a painful back for days, so 
I dont think I can continue tomorrow”. You would tell me to rest for 
a day then I would go out again, because of that little surrender. I would 
feel Lord Caitanya’s mercy helping me to engage people, but honestly, 
I would only go out because you would ring us every day and encourage 
us and I felt the strength to go on. 

You are like Lord Nityānanda kind to the most fallen. I always felt 
I could be completely honest with you, and till this day I feel I can tell 
you anything. Thank you so much Mahārāja for never giving up on me 
and encouraging me to surrender just that little bit more, but not push-
ing to much that I become discouraged. I have had two gurus that have 
left, but you are the one person in my life that is still here, I can’t tell you 
what confidence that gives me in spiritual life. If it wasn’t for you I’m not 
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kiterjedt gondoskodásod, lelki látásmódod, páratlan humorod, Śrīla Prabhu-
pāda és Rādhe-Śyāma, valamit felénk tanúsított határtalan Szereteted, így 
együtt, és egyenként is, minden képzeletet felülmúlóan csodálatosak!

Megváltoztattad a szíveket? Igen… és az enyémet is! 1991-ben amikor 
először láthattunk a Kundalatāval, egyszerre felkiáltottunk: Megvan! Ő 
az, és a magával hozott tanítás, amelyre egész életünkben vágytunk! Ez 
azóta tart. Biztosan kíváncsi vagy arra is, hogy bennem történt-e változás: 
örülök, hogy vagy nekem, elégedetté tehetlek, és láthatom Rādhe-Śyāmát, 
veled, valamint csodálatos Istentestvéreimmel a bhaktákkal élhetek nap 
mint nap, szolgálhatlak benneteket!

Ki tudja mi van még a tarsolyodban – remélem mindig lefoglalsz, és 
egyszer jó eszköz leszek –, és ha szeretnéd láthatom majd :-)

Guru Mahārāja, teljesen lekötelezel, hadd szolgáljalak mindig, kérlek 
rendelkezz velem!

Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara ki Jaya!
Śrīla Prabhupāda ki Jaya!
Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja ki Jaya!

Szolgád,
Śrīpati Dāsa

Sudāmani Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlem, fogadja tiszteletteljes hódolatom!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale 
śrīmate sivarama-svāmin iti nāmine

Az első vezető san˙gán volt szerencsém részt venni, ahol olyan intenzitással 
és szeretettel próbálta átadni Śrīla Prabhupādát a jelenlevőknek , mint 
ahogy egy édesapa próbálja jó úton tartani a gyermekét. 
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to him is unquestionable and exemplary, and I bow down to your lotus 
feet for your fine example. 

One of the qualities of a disciple is that he perfectly follows his spiritual 
master and who can deny that you do this in body, mind and deed Guru 
Mahārāja. Śrīla Prabhupāda created a house in which the whole world 
can live regardless of caste, creed or colour, and in Śrīla Prabhupāda’s 
house, you bring many sincere and well trained followers to preach and 
distribute books with vast enthusiasm and drive. How pleased must Śrīla 
Prabhupāda be with his beautiful son, my dear most spiritual master.

Please give us a drop of your mercy Guru Mahārāja so that we can also 
please Śrīla Prabhupāda and yourself by doing something significant in 
this lifetime and help bring some sincere souls into Śrīla Prabhupāda’s 
house.

Your eternal servants,
Śrīmatī Devī Dāsī
Varuni Devī Dāsī
Nitāi Chandra Dāsa
Australia

Śrīpati Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, engedd meg, hogy felajánljam tiszteletteljes hódolatomat a Lótusz-
lábaid porába! Minden dicsőséget neked, csodálatos Megjelenési napo-
don! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam

Kedves Guru Mahārāja, Megjelenésed 70. Ünnepén, annak a csodának 
néhány nektárcseppjéről szeretnék beszélni, amelyet a szemünk láttára, 
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a moment in inexorable eternity. I failed to see the simple truth of your 
words. Simple for the simple but crooked for the crooked. 

I submit an earnest request in the dust of your lotus feet: 
Guru Mahārāja please forgive my errors, my blindness, my ignorance 

and my crookedness. Please continue with me although I am infinitely 
unqualified. Please open my darkened eyes which are blinded with igno-
rance. Please give me an opportunity to serve you in your mission, a mis-
sion that is so pleasing to your spiritual master. Please give me an oppor-
tunity to serve the devotees who so happily and joyfully serve you every 
day of their precious lives.”

In this world I have no other recourse than to serve your lotus feet 
birth after birth. 

Your eternal lowly servant,
The lowest of the low,
Śrī Hari Dāsa
Hungary 

Śrīmatī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet on this 
most auspicious day of your Vyāsa-pūjā. All glories to Śrīla Prabhupāda.

In our ISKCON society, Śrīla Prabhupāda stands supreme as our 
Founder Ācārya and no one will ever match up to his calibre. But he has 
his moonlike disciples who are in the forefront in trying to please His 
Divine Grace and achieving phenomenal things by his mercy while keep-
ing him in the centre at all times. Such is the wonderful guru-paramaparā 
and the sincere followers of our Jewel-like ācāryas’.

Guru Mahārāja, you prove time and time again that you are keeping 
Śrīla Prabhupāda in the centre and everything you do is due to your love 
for him. Your fierce dedication to your spiritual master and your loyalty 
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Ez a szeretet és hála amit érez Śrīla Prabhupāda iránt akkor ott mélyen 
a szívembe égett. Én továbbra sem tudom szép szavakba önteni a hálámat, 
szeretetemet. Viszont amit bíztos tudok, hogy mindig számíthat rám Śrīla 
Prabhupāda missziójának a szolgálatában. Igaz csak egy hangya vagyok 
de amit tudok megteszek. 

Örök hálával és szeretettel, 

Szolgája,
Sudāmani Devī Dāsī

Śuddha-bhāva Devī Dāsī
Dear Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
I first met you in the early 80s, a few years after that you became my 

san˙kīrtana leader, you were always very disciplined and strong, but you 
always had a very soft heart. In the marathons which went on for 3 months 
you would ring us every day, asking how we were doing and encourag-
ing us. I remember on many occasions saying to you, “today was so hard, 
hardly anyone was interested, and I had had a painful back for days, so 
I dont think I can continue tomorrow”. You would tell me to rest for 
a day then I would go out again, because of that little surrender. I would 
feel Lord Caitanya’s mercy helping me to engage people, but honestly, 
I would only go out because you would ring us every day and encourage 
us and I felt the strength to go on. 

You are like Lord Nityānanda kind to the most fallen. I always felt 
I could be completely honest with you, and till this day I feel I can tell 
you anything. Thank you so much Mahārāja for never giving up on me 
and encouraging me to surrender just that little bit more, but not push-
ing to much that I become discouraged. I have had two gurus that have 
left, but you are the one person in my life that is still here, I can’t tell you 
what confidence that gives me in spiritual life. If it wasn’t for you I’m not 
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Śraddhā Nrsimha Dāsa
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd hódolatomat! Minden dicsőséget Lótuszlábad porának!

Hogy is mondjam el,
Amit érzek
A hála árja önti el
Szikkadt szívem

Gondoskodó szeretetedtől
Termővé változik
Gyom közötti kicsi bhaktim
Hozzád vágyakozik

Mikor gyönyörű jellemedre
Felfelé nézek
Vágyom szolgálni Rādhe-Śyāmát
És téged

De karmám durva széllökései
Kőkeményre szárít
Félek, rád gondolni már kései
Pedig más nem számít

Szolgád: 
Śraddhā Nrsimha Dāsa
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Sukumārī Devī Dāsī
Drága Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

’śāstra-guru-ātma’-rūpe āpanāre jānāna
’krsna mora prabhu, trātā’—jīvera haya jñāna

Krsna a védikus írások írásokon, a megvalósítást elért lelki tanítómes-
teren és a felsőlelken keresztül oktatja a feledékeny feltételekhez kötött 
lelket. Általuk a lélek eredeti valójában értheti meg az Istenség Legfelsőbb 
Személyiségét és ráébredhet, hogy az Úr Krsna örökké az Ura, s Ő az, aki 
kimenti māyā karmai közül. Ezzel valódi tudásra tesz szert feltételekhez 
kötött életét illetően, és megértheti, hogyan szabadulhat meg. ( CC, Ml. 
20. 123.)

Erről a versről az jutott eszembe milyen különlegesek a tanítványaid, 
akiket te mentettél meg. A tanításodnak, szeretetednek, felemelő társasá-
godnak köszönhetően igazi drágakövek csiszolódtak ki itt a közelünkben .

Ha Mañjarīval, Bhakti-Devīvel vagy Līlāśuka prabhuval beszélek, és 
még sok más bhaktát is felsorolhatnék, akiknek ha megkapom a társasá-
gát ugyanolyan inspiráló, mintha veled lennék. Mert olyan mélyen érted 
élnek, veled élnek.

Legdrágább apukám, szeretett lelki tanítómesterem!
Köszönöm a vaisnavák társaságát, akik a családom és minden kincset, 

amit tőled kaptam!
Imádkozom hozzád, hogy mindig féltve tudjam őrizni ezeket a kin-

cseket és hálával teli szívvel próbáljam örökké visszafizetni azt, ami vis-
szafizethetetlen.

Elesett szolgád, 
Sukumārī Devī Dāsī
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sure I would be here right now in Krsna consciousness… the greatest gift 
you have given me is that you have taken my daughters under your care 
and given them both guidance in their lives when they most of all needed 
it, and saved them from more suff ering by giving them the torchlight of 
knowledge, kindness and kīrtana.

I saw the change in both of them after their iniations. Just the other 
day Pālīkā was saying how fortunate she felt to hear your podcast every 
day and she said where ever you are in the world or whatever you are 
doing, you make these recordings and by listening to them and hearing 
your voice she feels very connected to you, she was saying how grate-
ful she felt that you make such an eff ort so your disciples can always be 
connected to you. Śāri often tells me the bliss she is feeling by serving 
Rādhā-Śyāma and how Their Lordships so easily bestow their mercy and 
fulfill all desires, she is relishing her time in the ashram and her main 
desire always is to please you, and if she thinks you are displeased with 
her she can hardly breath, but she will carry on with her service but with 
a painful heart. All they have achieved in their spiritual lifes is down to 
you so I am so internally grateful for the mercy you have shown us. My 
biggest fear is I will not do enough to repay you for all you have done for 
us, but I will try to be a better devotee.

As you say Mahārāja you have some karma with the Jalpota’s and you 
can’t seem get way from us, I’m sorry to say you never will get away from 
us as we will follow you wherever you go. Thank you for engaging us, 
thank you for giving us your association. 

Happy birthday dear Mahārāja, it is the happiest of days. 

Your fallen servant,
Śuddha-bhāva Devī Dāsī
UK

389 

Śrī Hari Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you my eternal spiritual master on this most auspicious day, 
your Vyāsa-pūjā. 

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

(Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

These sacred words uttered by the jewel like, swan like, super excellent 
vaisnava, Śrīla Narottama Dāsa Thākura state, „I was born in the darkest 
of ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of 
knowledge. I off er my respectful obeisances unto him,” are the words 
from which I will unfold my off ering unto you, my spiritual master.

I was born in the darkest of ignorance and yes by your mercy Guru 
Mahārāja I began to open my eyes with the torch of knowledge that you 
freely gave to me from the moment we first met. My greatest misfortune, 
my greatest error and my greatest off ense, was that after a while I turned 
my face away and closed my eyes once again. I ran as far away as I could 
from that brightly shining torch. This misfortune is incalculable. If this 
misfortune were to be measured with grains of rice, it would surpass the 
heights of the tallest mountains in the universe and still would not convey 
the severity of such misfortune. Just as the mercy of the Holy vaisnava 
Guru is a treasure, a fortune beyond measure, so too is the misfortune 
of rejecting this fl ow of felicity, far beyond comprehensive calculation. 

Once many years ago while driving you in my car to Bhaktivedanta 
Manor, you turned to me and said: “This devotional service… this is not 
a cheap thing.”

I took it cheaply Guru Mahārāja. I truly neglected unimaginably these 
poignant words so softly yet gravely spoken to me in that fraction of 
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Sukumārī Devī Dāsī
Drága Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

’śāstra-guru-ātma’-rūpe āpanāre jānāna
’krsna mora prabhu, trātā’—jīvera haya jñāna

Krsna a védikus írások írásokon, a megvalósítást elért lelki tanítómes-
teren és a felsőlelken keresztül oktatja a feledékeny feltételekhez kötött 
lelket. Általuk a lélek eredeti valójában értheti meg az Istenség Legfelsőbb 
Személyiségét és ráébredhet, hogy az Úr Krsna örökké az Ura, s Ő az, aki 
kimenti māyā karmai közül. Ezzel valódi tudásra tesz szert feltételekhez 
kötött életét illetően, és megértheti, hogyan szabadulhat meg. ( CC, Ml. 
20. 123.)

Erről a versről az jutott eszembe milyen különlegesek a tanítványaid, 
akiket te mentettél meg. A tanításodnak, szeretetednek, felemelő társasá-
godnak köszönhetően igazi drágakövek csiszolódtak ki itt a közelünkben .

Ha Mañjarīval, Bhakti-Devīvel vagy Līlāśuka prabhuval beszélek, és 
még sok más bhaktát is felsorolhatnék, akiknek ha megkapom a társasá-
gát ugyanolyan inspiráló, mintha veled lennék. Mert olyan mélyen érted 
élnek, veled élnek.

Legdrágább apukám, szeretett lelki tanítómesterem!
Köszönöm a vaisnavák társaságát, akik a családom és minden kincset, 

amit tőled kaptam!
Imádkozom hozzád, hogy mindig féltve tudjam őrizni ezeket a kin-

cseket és hálával teli szívvel próbáljam örökké visszafizetni azt, ami vis-
szafizethetetlen.

Elesett szolgád, 
Sukumārī Devī Dāsī
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sure I would be here right now in Krsna consciousness… the greatest gift 
you have given me is that you have taken my daughters under your care 
and given them both guidance in their lives when they most of all needed 
it, and saved them from more suff ering by giving them the torchlight of 
knowledge, kindness and kīrtana.

I saw the change in both of them after their iniations. Just the other 
day Pālīkā was saying how fortunate she felt to hear your podcast every 
day and she said where ever you are in the world or whatever you are 
doing, you make these recordings and by listening to them and hearing 
your voice she feels very connected to you, she was saying how grate-
ful she felt that you make such an eff ort so your disciples can always be 
connected to you. Śāri often tells me the bliss she is feeling by serving 
Rādhā-Śyāma and how Their Lordships so easily bestow their mercy and 
fulfill all desires, she is relishing her time in the ashram and her main 
desire always is to please you, and if she thinks you are displeased with 
her she can hardly breath, but she will carry on with her service but with 
a painful heart. All they have achieved in their spiritual lifes is down to 
you so I am so internally grateful for the mercy you have shown us. My 
biggest fear is I will not do enough to repay you for all you have done for 
us, but I will try to be a better devotee.

As you say Mahārāja you have some karma with the Jalpota’s and you 
can’t seem get way from us, I’m sorry to say you never will get away from 
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Śuddha-bhāva Devī Dāsī
UK
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Śrī Hari Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. All 
glories to you my eternal spiritual master on this most auspicious day, 
your Vyāsa-pūjā. 

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

(Gautamīya-tantra. Śrī Guru Pranāma)

These sacred words uttered by the jewel like, swan like, super excellent 
vaisnava, Śrīla Narottama Dāsa Thākura state, „I was born in the darkest 
of ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of 
knowledge. I off er my respectful obeisances unto him,” are the words 
from which I will unfold my off ering unto you, my spiritual master.

I was born in the darkest of ignorance and yes by your mercy Guru 
Mahārāja I began to open my eyes with the torch of knowledge that you 
freely gave to me from the moment we first met. My greatest misfortune, 
my greatest error and my greatest off ense, was that after a while I turned 
my face away and closed my eyes once again. I ran as far away as I could 
from that brightly shining torch. This misfortune is incalculable. If this 
misfortune were to be measured with grains of rice, it would surpass the 
heights of the tallest mountains in the universe and still would not convey 
the severity of such misfortune. Just as the mercy of the Holy vaisnava 
Guru is a treasure, a fortune beyond measure, so too is the misfortune 
of rejecting this fl ow of felicity, far beyond comprehensive calculation. 

Once many years ago while driving you in my car to Bhaktivedanta 
Manor, you turned to me and said: “This devotional service… this is not 
a cheap thing.”

I took it cheaply Guru Mahārāja. I truly neglected unimaginably these 
poignant words so softly yet gravely spoken to me in that fraction of 
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Én is abban a jó szerencsében részesülhettem, hogy a te kegyedből 
megismerhettem Śrīla Prabhupāda transzcendentális családját és meg-
kaptam az odaadó szolgálat magját. Mert az vitathatatlan, hogy te egy 
hiteles lelki tanítómester vagy. Bárhol, bármit is olvasunk a szentírások-
ban, hogy miről lehet felismerni egy hiteles lelki tanítómestert, mik az ő 
tulajdonságai, az a kétség leghalványabb árnya nélkül rólad szól.

Te mindent megtanítasz arról, hogy hogyan kell az odaadó szolgálatot 
végezni. Elülteted az odaadó szolgálat magját az emberek szívében, majd 
szüntelenül locsolod azt, míg ki nem csírázik és a növény addig növek-
szik, amíg átszakítja az univerzum falait, és eljut a lelki és az anyagi világ 
közötti Virajā folyó túlsó partjára.

Krsna egyik neve az, hogy Ajita, vagyis a Legfelsőbb Úr, aki legyőzhe-
tetlen. De Krsnát a bhakták mégis le tudják győzni a tiszta szeretetükkel. 
Te is legyőzted Krsnát. Ezt még a vak is látja, hiszen minden tetted ezt 
sugallja.

Ha valaki csak rád pillant, vagy meghallja a hangod, azonnal szerte-
foszlik minden addigi problémája és csak arra vágyik, hogy még többet 
halljon Krsnáról és az Ő társairól.

Guru Mahārāja, leírhatatlan az a végtelenül sok jó tulajdonság, amivel 
te rendelkezel. Ha élet és élet után csak a te dicsőségedről írnék, akkor 
sem lenne rá elegendő az idő.

Az egyik nagyszerű tulajdonságod a sok közül, amit most szeretnék 
kiemelni, a türelem. Erről bizonyára minden bhaktának eszébe jut legalább 
egy személyes történet, hogy te mekkora türelemmel bírsz. Mert hajlamo-
sak vagyunk makacsul ragaszkodni a saját ostoba elképzeléseinkhez, hogy 
mi a jó nekünk a saját lelki életünkben, közben pedig észre sem vesszük, 
mennyire letértünk a helyes ösvényről. De te türelmesen elmagyarázod 
újra, meg újra, meg újra, hogy mi a helyes és mi a helytelen.

Emlékszem, mikor Baladeva prabhu lehozott Krisna-völgybe a tavaszi 
szünetben, majd itt hagyott egy hétig. Akkor azt gondoltam, hogy ez az 
a hely, ahol én sohasem fogok élni. Hát erre mondják, hogy ember tervez… 
A 18. születésnapom után egy héttel elmentem a budapesti templomba. 
Éppen a leckét akartad elkezdeni, mikor észrevettél és azt mondtad: 
lecke után menjek fel a szobádba, mert beszélni akarsz velem. Azon is 
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közülük a legeslegcsodálatosabbak, akik érintőkőként kis varázslatokat 
alkotnak belőlünk, hogy a virágokhoz hasonlatosan újra illatozzunk 
a Krsna iránti szeretettől. Ha a Krsna-völgyi bhaktákból egy virágfüzért 
alkotnánk, hogy Krsnának felajánljuk, akkor te lennél a füzéren a középső, 
legszebb, legnagyobb virág, egy aranylótusz, mely örökké ontaná magá-
ból elbűvölő illatát. S csakis a te kegyedből, a többi virág sem veszítene 
tündökléséből.

Jelentéktelen szolgád, 
Sulalitā Devī Dāsī

Sundarānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
On this most auspicious occasion of your appearance day I would like 

to off er some heartfelt words.
Recently, while listening to a conversation Śrīla Prabhupāda was hav-

ing with one of his disciples in 1977, I was reminded of a fundamental 
principle which underlies all successful relationships that are based on 
a Master-disciple dynamic.

That principle is the “No problem, only solutions” maxim.
A disciple was briefing Śrīla Prabhupāda regarding his field of respon-

sibility. Rather than reporting of his success (perhaps there was none) he 
was unloading his problems.

Śrīla Prabhupāda was silently listening till he finished then told his 
disciple to take rest.

I could hear the disappointment in Śrīla Prabhupāda’s voice and tried 
to imagine how he would be feeling. Burdening Śrīla Prabhupāda with 
more headaches rather than relieving him so he could focus on his trans-
lation work and preaching.

In your service to Śrīla Prabhupāda Guru Mahārāja, you have undertaken 
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Sulalitā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

A lelki tanítómesterek művészek, az élet művészei. Hasonlíthatóak az 
építészekhez, szobrászokhoz, festőkhöz, írókhoz, hiszen Ők is alkotnak. 
Ha a festőkhöz hasonlítalak téged, akkor azt látom, hogy az élet fehér 
vásznán tökéleteset alkotsz sok-sok színnel, s képeid mélyek, vidámak, 
stabilak. Mi, tanítványaid vagyunk a színek. Én szeretnék az a szín lenni 
a palettádon, amit sokat használsz, és élesen fénylik az odaadástól és az 
irántad érzett szeretettől. A varázslatos valóság képeit fested meg, melye-
ken megelevenednek a Śrīmad-Bhāgavatam tanításai egyetlen esélyként 
a megmeneküléshez. 

Neked az a legfontosabb, amit Śrīla Prabhupāda mondott, nekem 
az a legfontosabb, amit te mondasz. Mindkettőtöknek az élete és lelke 
a könyvosztás, nem véletlenül, hiszen olyan különleges és nem evilági 
dolog, hogy mindenkit elvarázsol, aki részt vesz benne. Ezt tapasztaltam 
meg idén Maratonkor is, amikor már kissé elegem volt a felszínes anyagi 
problémákból, és legfőbb vágyam Krsna közvetlen szolgálata volt a te uta-
sításaidon keresztül. És újra tanúja lehettem annak, hogy milyen ereje van 
a szeretetnek. A te szeretetednek, és annak, ha valaki önzetlenül örömet 
akar neked okozni. Ezt Krsna azonnal viszonozza. 

Te egy csoda vagy számunkra. Életünk legnagyobb kincse. Egy csoda, 
amit időnként elhanyagolunk, nem veszünk figyelembe, mert az anyag 
illuzórikus csillogása olyan vakká tesz minket, hogy észre sem vesszük az 
igazán különleges dolgokat. Bárcsak annyira éberek és tiszták lennénk, 
hogy mindig rád hallgassunk, hogy ne legyenek más vágyaink, csak a te 
szolgálatod. Śrīla Prabhupāda a Śrīmad-Bhāgavatamban található egyik 
magyarázatában írja, hogy az univerzumban a legcsodálatosabb élőlények 
a bhakták, hiszen ők önzetlenül, szeretettel szolgálják Krsnát, szemben 
a karmīkkal, a yogīkkal és a jñānīkkal, akik mind saját vágyaikkal van-
nak elfoglalva. E felajánlásban hozzátenném, hogy a lelki tanítómesterek 
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meglepődtem, hogy tudod ki vagyok én, hiszen még csak egyszer találkoz-
tunk. Azon viszont végképp elcsodálkoztam, hogy akarsz velem beszélni. 
Úgy izgultam végig az egész programon, hogy fogalmam sem volt róla, 
miről szólt a lecke. Mikor vége lett és felmentél a szobádba, üzentél, hogy 
menjek fel én is. Amint beléptem az ajtón, még köszönni sem volt időm, 
azonnal csak annyit mondtál: Költözz le a farmra! Annyira lesokkolt a hír, 
hogy még ellenkezni sem tudtam. Csak mikor már hazafelé tartottam 
a buszon, akkor kezdett az elmém határozottan tiltakozni. Mivel nem 
akartam a farmon élni, inkább beköltöztem a szolnoki templomba. Abban 
az évben ott töltötted a szilvesztert. Mikor megláttál azt kérdezted: te 
mit csinálsz itt? Miért nem vagy a farmon? Innentől kezdve nem volt mit 
tenni, összepakoltam és elindultam Somogyvámos irányába.

A te kegyedből még most is itt vagyok és szolgálhatom Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarát. Már nincsenek akkora testi lemondások, mint 
huszonnégy évvel ezelőtt, de az elmémet kordában tartani most sem 
tudom. A szívemben a bhakti magja oly lassan növekszik. De te szün-
telenül locsolod, soha nem hagyod, hogy kiszáradjon, még ha látszatra 
csak egy száraz kórónak tűnik is. Hihetetlen az a türelem és az a bizalom, 
amit mutatsz felém. Hogyan leszek képes valaha is, csak a töredékét is 
visszafizetni ennek az adósságomnak? Végtelenül hálás vagyok neked, 
amiért kimentesz az anyagi lét mocsarából.

„Leborulok lelki tanítómesterem gyönyörű lótuszlábai előtt, akinek 
indokolatlan kegyéből elértem a legfelsőbb szent nevet, az Isteni mantrát, 
Saci-mata fiának szolgálatát, Śrīla Svarūpa Dāmodara, Rūpa Gosvāmī és 
bátyja, Sanātana Gosvāmī társaságát, a legfelsőbb lakhelyet Mathurāt, 
a gyönyöradó lakhelyet Vrndāvanát, az Isteni Rādhā-kundát, Govardhana 
hegyet és a szívemben a vágyat, hogy szeretettel szolgáljam Śrī Rādhikāt 
és Mādhavát Vrndāvanában.”

Jelentéktelen szolgád: 
Smrti-Pālīkā Devī Dāsī
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megismerhettem Śrīla Prabhupāda transzcendentális családját és meg-
kaptam az odaadó szolgálat magját. Mert az vitathatatlan, hogy te egy 
hiteles lelki tanítómester vagy. Bárhol, bármit is olvasunk a szentírások-
ban, hogy miről lehet felismerni egy hiteles lelki tanítómestert, mik az ő 
tulajdonságai, az a kétség leghalványabb árnya nélkül rólad szól.

Te mindent megtanítasz arról, hogy hogyan kell az odaadó szolgálatot 
végezni. Elülteted az odaadó szolgálat magját az emberek szívében, majd 
szüntelenül locsolod azt, míg ki nem csírázik és a növény addig növek-
szik, amíg átszakítja az univerzum falait, és eljut a lelki és az anyagi világ 
közötti Virajā folyó túlsó partjára.

Krsna egyik neve az, hogy Ajita, vagyis a Legfelsőbb Úr, aki legyőzhe-
tetlen. De Krsnát a bhakták mégis le tudják győzni a tiszta szeretetükkel. 
Te is legyőzted Krsnát. Ezt még a vak is látja, hiszen minden tetted ezt 
sugallja.

Ha valaki csak rád pillant, vagy meghallja a hangod, azonnal szerte-
foszlik minden addigi problémája és csak arra vágyik, hogy még többet 
halljon Krsnáról és az Ő társairól.

Guru Mahārāja, leírhatatlan az a végtelenül sok jó tulajdonság, amivel 
te rendelkezel. Ha élet és élet után csak a te dicsőségedről írnék, akkor 
sem lenne rá elegendő az idő.

Az egyik nagyszerű tulajdonságod a sok közül, amit most szeretnék 
kiemelni, a türelem. Erről bizonyára minden bhaktának eszébe jut legalább 
egy személyes történet, hogy te mekkora türelemmel bírsz. Mert hajlamo-
sak vagyunk makacsul ragaszkodni a saját ostoba elképzeléseinkhez, hogy 
mi a jó nekünk a saját lelki életünkben, közben pedig észre sem vesszük, 
mennyire letértünk a helyes ösvényről. De te türelmesen elmagyarázod 
újra, meg újra, meg újra, hogy mi a helyes és mi a helytelen.

Emlékszem, mikor Baladeva prabhu lehozott Krisna-völgybe a tavaszi 
szünetben, majd itt hagyott egy hétig. Akkor azt gondoltam, hogy ez az 
a hely, ahol én sohasem fogok élni. Hát erre mondják, hogy ember tervez… 
A 18. születésnapom után egy héttel elmentem a budapesti templomba. 
Éppen a leckét akartad elkezdeni, mikor észrevettél és azt mondtad: 
lecke után menjek fel a szobádba, mert beszélni akarsz velem. Azon is 
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közülük a legeslegcsodálatosabbak, akik érintőkőként kis varázslatokat 
alkotnak belőlünk, hogy a virágokhoz hasonlatosan újra illatozzunk 
a Krsna iránti szeretettől. Ha a Krsna-völgyi bhaktákból egy virágfüzért 
alkotnánk, hogy Krsnának felajánljuk, akkor te lennél a füzéren a középső, 
legszebb, legnagyobb virág, egy aranylótusz, mely örökké ontaná magá-
ból elbűvölő illatát. S csakis a te kegyedből, a többi virág sem veszítene 
tündökléséből.

Jelentéktelen szolgád, 
Sulalitā Devī Dāsī

Sundarānanda Dāsa
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
On this most auspicious occasion of your appearance day I would like 

to off er some heartfelt words.
Recently, while listening to a conversation Śrīla Prabhupāda was hav-

ing with one of his disciples in 1977, I was reminded of a fundamental 
principle which underlies all successful relationships that are based on 
a Master-disciple dynamic.

That principle is the “No problem, only solutions” maxim.
A disciple was briefing Śrīla Prabhupāda regarding his field of respon-

sibility. Rather than reporting of his success (perhaps there was none) he 
was unloading his problems.

Śrīla Prabhupāda was silently listening till he finished then told his 
disciple to take rest.

I could hear the disappointment in Śrīla Prabhupāda’s voice and tried 
to imagine how he would be feeling. Burdening Śrīla Prabhupāda with 
more headaches rather than relieving him so he could focus on his trans-
lation work and preaching.

In your service to Śrīla Prabhupāda Guru Mahārāja, you have undertaken 
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vast responsibility which you have applied the “only solutions maxim.” 
I imagine Śrīla Prabhupāda would be widely smiling to hear about your 
preaching success. 

I imagine his eyes wide open and his excitement and enthusiasm as 
he hears about the incredible achievements of ISKCON Hungary under 
your expert guidance.

Here in a conversation Śrīla Prabhupāda talks about the value of hav-
ing just one disciple who understands his mission and takes it up with 
full faith.

1974 Conversations and Morning Walks
I don’t make any compromise with these rascals. No words. No, no. 

I never made that.
Even if I don’t get any disciples, I’ll be satisfied. But I can’t make any 

compromise like these rascals. I cannot make. Ekaś candras tamo hanti 
na ca tārā sahasrasah. If I create one moon, that is suff icient. I don’t want 
many stars. That was my Guru Mahārāja’s principle, and that is my prin-
ciple. What is the use of having number of fools and rascals? If one man 
understands rightly, he can deliver the whole world.

Morning Walk -- March 23, 1974, Bombay:
You are a full moon Guru Mahārāja, Śrīla Prabhupāda has been success-

ful. Thanks for all your love and service to Śrīla Prabhupāda’s ISKCON. 
I pray for a ray of your moonlight to illuminate my darkened condi-

tion. Unfortunately I have mostly brought problems and headaches to 
you. However, I am an optimistic person and always will keep trying to 
be of positive service. Thank you Guru Mahārāja, I am very grateful for 
all your kindness to this foolish soul.

Your loving disciple, 
Sundarānanda Dāsa 
Australia
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Sītā Devī Dāsī
Drága Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának. Minden dicsőséget lótusz lábaidnak.

A legutóbbi rosszulléted ébresztett rá arra, hogy mennyit jelen-
tesz nekem. Végig gondoltam a találkozásunktól kezdve a veled való 
Krsna-tudatos életemet. Szó szerint te változtattad meg nem csak az én 
életemet, de az egész családomét. Olyan erós, elszakíthatatlan köteléket 
jelentesz nekünk, amit semmi sem tud elszakítani. Rengeteg emlék, inst-
rukció, érzelem, jól és rosszul végzett szolgálat, a törődés, és a gondosko-
dásod mind hozzád kötnek. Csodálatos személy vagy, néha el sem hiszem 
hogy elfogadtál engem lelki tanítványodnak. Nem tudom még mennyi 
időm van hátra vagy előre, de szeretnék még veled sokszor a szülinapot 
ünnepelni.

Szeretettel, hódolattal, szolgád,
Sītā Devī Dāsī

Smrti-Pālīkā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

„Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. 
Néhányan a felsőbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig 
az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, amelyik 
nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krsna kegyéből egy hiteles 
lelki tanítómesterrel társuljon, s Krsna és a lelki tanítómester kegyéből 
megkapja az odaadó szolgálat magját.” (C.C. Madhya-līlā 19. fejezet 154. vers)
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A legutóbbi rosszulléted ébresztett rá arra, hogy mennyit jelen-
tesz nekem. Végig gondoltam a találkozásunktól kezdve a veled való 
Krsna-tudatos életemet. Szó szerint te változtattad meg nem csak az én 
életemet, de az egész családomét. Olyan erós, elszakíthatatlan köteléket 
jelentesz nekünk, amit semmi sem tud elszakítani. Rengeteg emlék, inst-
rukció, érzelem, jól és rosszul végzett szolgálat, a törődés, és a gondosko-
dásod mind hozzád kötnek. Csodálatos személy vagy, néha el sem hiszem 
hogy elfogadtál engem lelki tanítványodnak. Nem tudom még mennyi 
időm van hátra vagy előre, de szeretnék még veled sokszor a szülinapot 
ünnepelni.

Szeretettel, hódolattal, szolgád,
Sītā Devī Dāsī

Smrti-Pālīkā Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

„Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. 
Néhányan a felsőbb bolygórendszerekbe emelkednek, néhányan pedig 
az alsóbbakba zuhannak. A sok millió vándorló élőlény közül az, amelyik 
nagyon szerencsés, lehetőséget kap arra, hogy Krsna kegyéből egy hiteles 
lelki tanítómesterrel társuljon, s Krsna és a lelki tanítómester kegyéből 
megkapja az odaadó szolgálat magját.” (C.C. Madhya-līlā 19. fejezet 154. vers)
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Bhaktin Szakács Beáta
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja! 

Kérlek, engedje meg, hogy tiszteletteljes hódolatomat ajánlhassam lótusz-
lábai előtt!  Minden dicsőséget szeretett lelki tanítómesterének, Śrīla 
Prabhupādának!

Egy tanítvány állandóan dicsőíteni szeretné a lelki tanítómesterét! 
Mindig talál rá okot és alkalmat, hogy ezt megtehesse. Nem is kell szüle-
tésnapnak lenni hozzá, hogy ezt megtegyük! A rengeteg születés és halál 
után olyan felfoghatatlan kegyben van részünk, hogy Ön itt van velünk. 
Megjelenésével, tanításával, Krsna és Rādārānī iránti mérhetetlen szere-
tetével folyamatosan példát mutat nekünk, tékozló gyermekeknek. Nem 
lehetünk eléggé hálásak Önnek, hogy itt van a közelünkben. Ezt soha 
nem fogjuk tudni visszafizetni, meghálálni. Kívánom, hogy Krsna adjon 
elég erőt és egészséget ahhoz a küldetéshez, amit célul tűzött ki maga elé! 

Kérem Krsnát, hogy vigyázzon nagyon a mi szeretettel lelki tanitó-
mesterünkre! 

Hare Krsna!

Örök szolgálatában,
Bhaktin Szakács Beáta

Santosā Devī Dāsī
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrī Śrī Rādhā-
Śyāmasundarának és Śrī Śrī Dāyala-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretettel köszöntelek téged megjelenési napod alkalmából!
„Ezeket az utasításokat a lelki tanítómester azoknak adja át, akik az 
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Sundarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Isteni 
Kegyelmednek!

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā-Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!

Ezen a szép imán meditálok, amelyet a Mindennapi imáim című köny-
vedben is olvashatunk, s amellyel a Krsna-völgyi bhakták által aláírt és 
Indiába elküldött levelünkben fogunk köszönteni téged március 30-án, 
a megjelenésed 70. évfordulóján. Eközben rád gondolok, kedves Guru 
Mahārāja, a te óceánnyi kegyedre, mellyel folyamatosan elárasztasz ben-
nünket, elesett, szerencsétlen lelkeket. Az irántad érzett szeretetünket 
és hálánkat próbáljuk szavakban is kifejezni, s nagy boldogság tölti el 
a szívemet, amikor a transzcendentális személyiségedről beszélgetünk 
a bhaktákkal és kiváló jellemedet, csodálatos tetteidet dicsőítjük. Tavaly 
is összegyűltünk március 30-án abból a célból, hogy megosszuk egymással 
a rólad szóló gondolatainkat, személyes tapasztalatainkat, élményeinket, 
a tőled kapott tanításokat. Mindig igazi nektáreső a füleimnek, amikor 
szeretett lelki tanítómesteremről, gondoskodó lelki apukámról, mind-
annyiunk jóakarójáról hallhatok. Ezek a legjobb sangák, amikor a szent 
vaisnavákat dicsőítjük. 

A tavalyi közéleti Divāli ünnepünk szerintem és más bhakták szerint 
is az eddigi legnagyszerűbb Divāli rendezvényünk volt. Minden jelenlévő 
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vendéget és bhaktát teljesen lenyűgözött a 4 előadó fantasztikus előadása, 
a színvonalas tánc- és zenei bemutatók, a gyönyörű díszítések és a finom 
vacsora. Az ünnephez illő gyertyafények és a színes lámpák fényén túl 
azonban egy transzcendentális fény is beragyogta az egész programot, 
amely nem más, mint az a rendkívül mély szereteted és együttérzésed, 
töretlen hűséged, szilárd hited és elkötelezettséged, végtelen odaadásod 
és alázatod, amellyel te rendíthetetlenül szolgálod szeretett lelki taní-
tómesteredet, Śrīla Prabhupādot hosszú ideje. Ez az a különleges kincs, 
egy tiszta vaisnava tulajdonságai, amivel te rendelkezel, s amelyet a többi 
előadó, mint Sándor Róbert – az egyházunk ügyvédje –, Dékányné Mari-
ann – Somogyvámos polgármestere – és Lantos Róbert unokatestvéred is 
egyaránt magasztalt különböző aspektusból. Gāndharvikā Prema mātājī 
kitűnően állította össze az előadók sorrendjét ahhoz, hogy a Magyar-
országi Krsna-tudatú Hívők Közösségének az elmúlt 32 évben megva-
lósult értékeit, csodáit a maga valóságában lássák, hallják és értékeljék 
a jelenlévők. Vagyis mindaz, ami 32 év fáradhatatlan munkájával meg-
valósult a MKTHK történetében, a társadalom lelki oktatása és feleme-
lése érdekében, az mind a te érdemed, amelyet te végtelen alázattal Śrīla 
Prabhupāda érdemének tulajdonítasz, mint ahogyan az előadásodban is őt 
dicsőítetted. A te tökéletes példamutatásod a lelki élet minden területén 
jelenti számunkra, tanítványaid számára a fő inspirációt a lelki gyakor-
lataink, a szolgálataink végzéséhez. Mindig is te voltál és jelenleg is te 
vagy a bhakták lelkesedésének, erőfeszítéseinek és áldozatvállalásainak 
a motorja. Nagyon bátor és lenyűgöző prédikálásoddal, a lélek tudomá-
nyáról szóló közérthető tanításaiddal, tiszta szereteteddel és őszinte alá-
zatoddal több százezer, több millió embernek érinted meg a szívét, nagy 
hatást gyakorolsz mindenkire.

Ez történt egy orvos ismerősömmel is, akit új vendégként hívtam el 
a tavalyi Divāli rendezvényünkre. Ő egy 57 éves sebész orvos, aki Buda-
pesten, Csillaghegyen lakik, s habár gyakran látta a Krsna-hívőket az 
utcákon, de tavalyig nem volt kapcsolata a közösségünkkel. Elmesélte 
nekem, hogy mi hozott változást az ő életében, miért lett nyitott és érdek-
lődő a Krsna-tudat felé. Nagyjából 1 éve kezdte el nézni és követni a te 
facebook vlogjaidat, amin keresztül egyrészt megismert téged, mint egy 
nagy tudású szent tanítót, másrészt megértette, hogy a Krsna-tudat egy 
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Bhakta Szádvári Gábor
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Ismét eltelt egy év, és ismét egy nehéz feladat előtt állok. Meg kellene 
tudnom fogalmazni, ki kellene tudnom fejezni mindazt, amit veled kap-
csolatban érzek. Az érzések kristály tiszták, de a szavak kevésnek tűnnek…

Nehéz szavakba önteni, mit érez az ember, mikor láthat téged, mikor 
láthatja szemeidben azt a tüzet, tetteidben azt az odaadást, mellyel vég-
zed a szolgálatodat. A szolgálatot, melyet Śrīla Prabhupāda bízott rád. 
Építed, vigyázod és ápolod ezt a közösséget, lehetőséget teremtesz szá-
munkra, hogy elindulhassunk az igazi, Krsna-tudatos élet felé. És mikor 
látunk téged, ez olyan könnyűnek tűnik, mikor közöttünk vagy, ez olyan 
„könnyedén” megy… És mikor nem vagy személyesen velünk, köztünk, 
mikor nem láthatunk nap mint nap… akkor mutatkozik meg igazán, mit 
is jelent egy tiszta bhakta, egy lelki tanítómester jelenléte… Egyszer azt 
mondta nekem valaki, az adja meg egy bhakta igazi értékét, mennyire tudja 
tisztán követni Śrīla Prabhupādát, az Ő utasításait. És te mindannyiunk 
számára példakép vagy!

Köszönöm, hogy megjelentél az életemben! Köszönöm, hogy láthatlak, 
hogy példát mutatsz, és őszinte, szívből jövő kedvességeddel, vagy épp 
határozottságoddal erőt adsz, mikor az elesettségem miatti csüggedés 
padlóra küld… 

…az érzések világosak, emellett a szavak üresnek hatnak. Remélem 
elnézed nekem képesítetlenségemet, mellyel próbáltam szavakba önteni 
a gondolataimat.

Őszinte tisztelettel,

szolgád, 
Bhakta Szádvári Gábor
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all respects hardly could be found a few amongst them who studied the 
Hungarian language on a professional level. Perhaps I could use this gap 
for serving Śrīla Prabhupāda’s movement. I think my real Vyāsa-pūjā 
off ering is the article I have finished recently. 

It is about the transfer operations Śrīla Prabhupāda used in his Bhagavad-
gītā. It shows that His Divine Grace was not only an expert translator, but 
his way of translating texts was very similar to the path followed by other 
advanced translators. Therefore, some of the Indologists’ criticism for the 
lack of word-for-wordness is unprofessional. I am planning to send this 
article to you as soon as I translated it into English, so it is possible that 
in the time you are reading these lines you have already got it. 

I wish I could use the little knowledge I have in your and Śrīla 
Prabhupāda’s service.

Your eternal servant,
Śyāmasundara Dāsa
Hungary

Śyāmeśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Nagyon köszönöm neked végtelen türelmed, megbocsájtásod, szerete-
ted amit mindig megtapasztalok ha megpillantalak. Annak ellenére teszed 
mindezet, hogy látod és tudod, milyen elesett ostoba szerencsétlen lélek 
vagyok. Mindig érzem oltalmazó kezed, ami mindig mindentől megvéd. 
Nagyon köszönöm!

Köszönöm, hogy vagy nekem és nekünk tanítványaidna. Szeretném 
viszonozni neked mérhetetlen odaadásod, remélem egyszer sikerülni fog! 
Kérlek, tarts mindig lótuszlábaid porában!

Örök szolgád, Śyāmeśvarī Devī Dāsī
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komoly és mindenre kiterjedő tudást ad az embereknek. Mivel a videók-
ban elsősorban angolul hallott beszélni téged, ezért azt gondolta, hogy 
te valahol külföldön laksz, s milyen jó, hogy ennek ellenére tudja hall-
gatni a te érthető és sok témát érintő tanításaidat. Aztán egy szeptemberi 
napon, amikor autóval ment a Mátyás király úton, hirtelen meglátott 
téged a járdán sétálni. Nem akart hinni a szemének, lelassított és téged 
nézett, majd a feleségét – aki ott ült mellette – megkérdezte, jól látja-e, 
hogy Śivarāma Swami sétál itt Budapesten a Csillaghegyen? Örömteli 
meglepetés volt ez az élmény a számára, mert nagyra becsül téged, s nem 
gondolta, hogy valaha is fog találkozni veled. Krsna további zseniális elren-
dezése volt, hogy egy héttel később meghívót kapott a Divāali közéleti 
rendezvényünkre (én semmit sem tudtam az ő előzményeiről), amelyre 
természetesen kitörő lelkesedéssel jött el a feleségével együtt, hogy sze-
mélyesen is találkozhasson veled. Nagyon örült, amikor bemutattalak az 
előtérben Titeket egymásnak, s a program után egy Bhagavad-gītāval tért 
haza. Ilyen egy transzcendentális személy társulásának a hatása, mint 
amilyen te vagy kedves Guru Mahārāja. 

Egy igazi jó tanítvány teljesen átadja magát a lelki tanítómestere lótusz-
lábai szolgálatának, éjjel-nappal az Ő missziója megvalósításaiért tesz 
erőfeszítést. Komolyan veszi a saját lelki gyakorlatait és figyelmesen követi 
a guruja minden tanítását, nem kell őt utasításokkal ellátnia, sőt sokszor 
szavak nélkül is kitalálja a lelki tanítómestere gondolatait, vágyait, mert 
végtelenül hálás a Guru Mahārājának és teljesen meghódolt az Ő lótusz-
lábainál. Ilyen páratlan, csodálatos vaisnava Śrīla Prabhupāda és az Ő 
hűséges tanítványa, te, drága Guru Mahārāja. Te vagy a mi bhakta közös-
ségünk koronaékköve, aki a legjobb példa számunkra, hogy milyen egy 
igazi jó tanítvány. Nekünk is így kell törekednünk arra, hogy kövessünk 
téged és segítsük Śrīla Prabhupādának végzett missziódat. Számomra 
nagyon inspiráló az egyik nagyrabecsült istentestvérem, Līlāśuka prabhu 
tanítványi attitűdje, érett Krsna-tudata, akitől sokat tanulhatok, hogyan 
és mit csináljak ahhoz, hogy jobb tanítvánnyá váljak. 

Minden dicsőséget neked, kedves Guru Mahārāja, aki minden lehető-
séget megadtál nekünk, hogy elérjük Krsnát, az Ő örök szolgálatát. Oly 
sok lemondást vállalsz értünk, tanítványaidért, hogy megtanítsd nekünk 
a śuddha bhakti csodálatos folyamatát, azt a felbecsülhetetlen ajándékot, 
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amelyet Śrīla Prabhupādától kaptunk. Lenyűgöző számomra, hogy kifogy-
hatatlan tárháza vagy a transzcendentális irodalom remekműveinek írásá-
ban, amelyekkel a mi és a jövő nemzedékek lelki fejlődését nagymértékben 
segíted. Hálás szívvel köszönöm mindezeket neked.

Rendkívül szerencsés vagyok, hogy a tanítványod lehetek, és 
itt élhetek Új-Vraja-dhāmában, a végtelenül elbűvölő, imádott 
Rādhā-Śyāmasundaránk otthonában, Őket és a bhaktákat szolgálhatom 
és egy Krsna-tudatos környezetben, a gurukulába járva nőhet fel a lányom. 
Ez is a te mérhetetlen kegyed, amiért nagy hálával és köszönettel tartozom 
neked. A te figyelmes és kedves gondoskodásodban részesülhetünk és 
minden szavad, mosolyod, tanításod és ajándékod egy életre szóló élményt 
jelent a gyerekeinknek is, amellyel a ragaszkodásuk és elkötelezettségük 
nekik is egyre nő feléd, Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma felé. Külön 
köszönöm Sarasvatī nevében is az elmúlt év nektári eseményeit, hogy 
részt vettél az óvodai ballagási ünnepségükön, amelyre izgatottan készített 
neked egy rajzot Govardhana-lāláról, majd az évnyitó ünnepségen megta-
nítottad neki az „A” betű leírását. Egyik alkalommal egy maha burfit kapott 
tőled a templomban, máskor pedig egy gyönyörű medált Rādhe-Śyāmáról. 
Annak is mindig nagyon örül, amikor segíthet Rādhā-Dāmodara templo-
mának, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī samādhijának és Śrīla Prabhupāda 
bhajana-kutīrjának a díszítésében. 

Bocsánatot kérek a hibáimért és a sértéseimért. Örökké lekötelezett 
szolgád maradok, amiért megmentettél az anyagi lét mocsarából és 
Rādhā-Śyāmasundara odaadó szolgálatának folyamatával ajándékoztál 
meg. Bárcsak azzal tudnám indokolatlan kegyedet viszonozni, hogy egyre 
komolyabb tanítványoddá válok. 

Jelentéktelen szolgád,
Sundarī Devī Dāsī
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Köszönöm, hogy olyan példa vagy Śrīla Prabhupāda követésében, amit 
kincsként tudok őrizni egész életemben a szívemben.

Köszönöm, hogy mindig inspirálsz, hogy nem veszted a türelmed és 
lelkesedésedet, bár erre teljesen méltatlan vagyok.

Köszönöm, hogy megálmodtad Új-Vraja-dhāmát, aztán felépítetted, 
aztán pedig leírtad számunkra, ahogyan te látod. 

Köszönöm, hogy elhívtad Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát és társait, hogy 
fogadják el szerencsétlen próbálkozásainkat, s Érjék be azokkal a ritka 
alkalmakkal, amikor te szolgálod közvetlenül Őket. Egyébként meg ránk 
bíztad Őket. 

Śrīla Gurudevam szavai és a te példád inspirált az elmúlt 22 évben, s 
imádkozom Rādhe-Śyāmához, hogy egész életemben ezek legyenek az 
útjelzők számomra.

Kincsként őrzöm a szívemben minden találkozást Śrīla Gurudevaval, 
s ugyanilyen kincs számomra a veled való társulás. A tapasztalat, hogy 
Śrīla Gurudeva velem van, csak akkor van jelen, ha ápolom a kapcsolatot, 
s próbálom ugyanannyira ápolni ezt a kapcsolatot veled is.

Hiszen ti velem vagytok mindig, rajtatok keresztül Śrīla Prabhupāda, 
s így mégsem hiányzik ő annyira. Mert ti adjátok őt nekem.

Próbálok a szolgád lenni
Śyāmajiu Dāsī

Śyāmasundara Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glory to Śrīla Prabhupāda.
Writing this off ering I am thinking about what could I off er to you, 

and my mind repeatedly returns to one subject. It is my studies in applied 
linguistics and translation theories. 

The devotees of the Hungarian yātra are more devoted, disciplined, 
and learned in the śāstra than me. Though they have better qualities in 
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Kérlek, Guru Mahārāja, hogy mindig tarts a lótuszlábad közelében, 
mert más menedékem nincs. Ahogy Mrgāri megmenekült az anyagi lét 
fogságából azzal, hogy követte a lelki tanitómestere utasításását felté-
tel nélkül, kérlek, add meg a képességet, hogy én is hallani tudjam az 
utasitásaidat, és hogy be is tudjam teljesiteni őket ahogyan te szeretnéd.

Bárcsak egy igazi szolga lehetnék a te lábaidnál…

Szolgád, 
Śyāmabihārī Dāsa

Śyāmajiu Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Az év szinte minden napján eszembe jut, hogy mennyire szerencsés 
vagyok, hogy Śrīla Prabhupāda komolyan vette a lelki tanítómestere uta-
sítását és eljött nyugatra elterjeszteni a szent nevet. Elég, ha egy ember 
komolyan veszi a lelki tanítómestere utasítását. Elég ahhoz, hogy sok száz, 
ezer, tízezer embert kiszabadítson a tudatlanság óceánjából, s megmutassa 
számukra az igazi utat, vissza Istenhez.

Azonban mégsem vagyok annyira szerencsés, szinten nem ismerhet-
tem őt személyesen, s bár tudom, hogy a vānī fontosabb a vapuhnál, de 
hiányzik a társasága, hiányzik a személyes társulás, tapasztalat vele. Mivel 
teljesen elesett vagyok, fontos számomra a személyes társulás, tapasztalat 
Ő Isteni Kegyelmével. De aztán Krsna végtelen kegyéből megkaptam ezt 
a társulást rajtad és a lelki tanítómesterem keresztül.

Számomra tökéletesen képviseled Śrīla Prabhupādot és Śrīla Guru-
devá mat. Amikor veled társulhatok, veled van az egész guru-paramparā, 
tudod, érzed, hogy mit akarnak Ők, s azt továbbítod számunkra.

Köszönöm, hogy te is komolyan vetted a lelki tanítómestered utasítását, 
s megmentetted egész Magyarországot.

405 

Surabhi Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Kedves Guru Mahārāja! Olyan különlegesen kegyes vagy. Sokszor gon-
dolkodok azon hogyan tudnék többet és többet tenni Rādhā-Śyāmasundara, 
Śrīla Prabhupāda és a bhakták örömére.

Kegyesen mindig ellátsz utasításokkal a lelki életemben, hogy milyen 
dolgokra figyeljek oda. Mindig nagyon komolyan veszem ezeket az 
instrukciókat. Te vagy az a személy aki mindig kiemelsz az anyagi lét 
mocsrából engem és adod számomra a lehetőséget, hogy tudjak előre 
lépni a lelki életemben. Nélküled elveszett vagyok, de az útmutatásod 
követésével olyan mintha mindig mellettem lennél. Egyre inkább meg-
nyilvánul a kis életemben a te jelenléted amikor komolyan veszem és az 
életemmé teszem az útmutatásaidat.

Köszönöm neked Guru Mahārāja, hogy lótuszlábad menedékében gya-
korolhatom az odaadó szolgálatot. 

Örök szolgád,
Surabhi Dāsa

Suśīla Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget a lótuszlábaidnak!

70. születésnapod alkalmából szeretném kifejezni hálámat és köszö-
netemet azért, hogy a tanítványod lehetek, és ezáltal részese lehetek Śrīla 
Prabhupāda lelki családjának. Végtelenül hálásnak kellene lennem azért, 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 205 of 244 - Pages(412, 405) 2019. 05. 13.   6:27



412

Kérlek, Guru Mahārāja, hogy mindig tarts a lótuszlábad közelében, 
mert más menedékem nincs. Ahogy Mrgāri megmenekült az anyagi lét 
fogságából azzal, hogy követte a lelki tanitómestere utasításását felté-
tel nélkül, kérlek, add meg a képességet, hogy én is hallani tudjam az 
utasitásaidat, és hogy be is tudjam teljesiteni őket ahogyan te szeretnéd.

Bárcsak egy igazi szolga lehetnék a te lábaidnál…

Szolgád, 
Śyāmabihārī Dāsa

Śyāmajiu Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Az év szinte minden napján eszembe jut, hogy mennyire szerencsés 
vagyok, hogy Śrīla Prabhupāda komolyan vette a lelki tanítómestere uta-
sítását és eljött nyugatra elterjeszteni a szent nevet. Elég, ha egy ember 
komolyan veszi a lelki tanítómestere utasítását. Elég ahhoz, hogy sok száz, 
ezer, tízezer embert kiszabadítson a tudatlanság óceánjából, s megmutassa 
számukra az igazi utat, vissza Istenhez.

Azonban mégsem vagyok annyira szerencsés, szinten nem ismerhet-
tem őt személyesen, s bár tudom, hogy a vānī fontosabb a vapuhnál, de 
hiányzik a társasága, hiányzik a személyes társulás, tapasztalat vele. Mivel 
teljesen elesett vagyok, fontos számomra a személyes társulás, tapasztalat 
Ő Isteni Kegyelmével. De aztán Krsna végtelen kegyéből megkaptam ezt 
a társulást rajtad és a lelki tanítómesterem keresztül.

Számomra tökéletesen képviseled Śrīla Prabhupādot és Śrīla Guru-
devá mat. Amikor veled társulhatok, veled van az egész guru-paramparā, 
tudod, érzed, hogy mit akarnak Ők, s azt továbbítod számunkra.

Köszönöm, hogy te is komolyan vetted a lelki tanítómestered utasítását, 
s megmentetted egész Magyarországot.
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Surabhi Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Kedves Guru Mahārāja! Olyan különlegesen kegyes vagy. Sokszor gon-
dolkodok azon hogyan tudnék többet és többet tenni Rādhā-Śyāmasundara, 
Śrīla Prabhupāda és a bhakták örömére.

Kegyesen mindig ellátsz utasításokkal a lelki életemben, hogy milyen 
dolgokra figyeljek oda. Mindig nagyon komolyan veszem ezeket az 
instrukciókat. Te vagy az a személy aki mindig kiemelsz az anyagi lét 
mocsrából engem és adod számomra a lehetőséget, hogy tudjak előre 
lépni a lelki életemben. Nélküled elveszett vagyok, de az útmutatásod 
követésével olyan mintha mindig mellettem lennél. Egyre inkább meg-
nyilvánul a kis életemben a te jelenléted amikor komolyan veszem és az 
életemmé teszem az útmutatásaidat.

Köszönöm neked Guru Mahārāja, hogy lótuszlábad menedékében gya-
korolhatom az odaadó szolgálatot. 

Örök szolgád,
Surabhi Dāsa

Suśīla Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget a lótuszlábaidnak!

70. születésnapod alkalmából szeretném kifejezni hálámat és köszö-
netemet azért, hogy a tanítványod lehetek, és ezáltal részese lehetek Śrīla 
Prabhupāda lelki családjának. Végtelenül hálásnak kellene lennem azért, 
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hogy elhoztad a Krsna-tudatot Magyarországra és megteremtetted a lelki 
világot itt, Krisna-völgyben. 

Szeretnélek a szolgálatomon keresztül elégedetté tenni téged. Tavaly 
megkaptam az Oktatási Igazgatóság vezetését, ami hihetetlen nagy kihí-
vást jelent számomra. Ugyanakkor nagy lelkesedéssel tölt el, hogy ezen 
keresztül kifejezhetem szeretetemet Feléd és így szolgálhatom a közös-
séget, Śrīla Prabhupádát és Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. Megannyi sok 
feladat között a fiatalok nevelése, oktatása, Rādhe-Śyāma jövendőbeli 
szolgáinak a képzése nagyon felelősségteljes feladat. Kérlek, add a kegye-
det, hogy tudjak eszköz lenni a céljaid elérésében, és ezzel a szolgálattal 
hozzá tudjak járulni Krsna-völgy jövőjéhez!

Szeretném kifejezni feléd azt a mély érzést, amit egy tanítvány a lelki 
tanítómestere dicsőítésére tehetne, de nem találom a megfelelő szavakat. 
Elhoztad nekünk a lelki kultúrát, pedig meg sem érdemeljük. Próbáljuk 
követni az utasításaidat, de feltételekhez kötöttségünk miatt sokszor elbu-
kunk. Megteremtetted a lelki világot itt a somogyi dombok között, de nem 
tudjuk megfelelően értékelni. Fel sem foghatom, hogy milyen szerencsé-
sek vagyunk, hogy itt élhetünk, itt szolgálhatjuk Tribuvana Sundara Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara végtelenül csodálatos formáját. Nem tudom, 
mivel érdemeltük ki ezt a kegyet, hogy ilyen szerencsében lehet részünk.

Egy tanítvány mindig szeretné elégedetté tenni a lelki tanítómesterét. 
Kérlek, bocsáss meg, hogy oly sokszor okozunk neked szomorúságot azzal, 
hogy ostoba, feltételekhez kötött lelkekként nem követjük maradéktalanul 
az utasításaidat. Nagyon szeretnék jó tanítványod lenni! 

Egy apró szolgád, 
Suśīla Devī Dāsī
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Nap mint nap érzem és tudom, hogy akarod, hogy haladjak előre a lelki 
életemben. Amikor hallottam egy történetet Ghanaśyāma prabhuról 
(Bhakti Tīrtha Mahārājáról) és Śrīla Prabhupādáról, akkor épp erre emlé-
keztetett engem, hogy neked csak egy vágyad van: jót tenni másokkal. 
Amikor egyszer a Manorban volt Ghanaśyāma prabhu és találkozott Śrīla 
Prabhupādárval, Tamāla Krsna Mahārāja megkérte, hogy meséljen pár 
san˙kīrtana történetet: hogy hogy oszt könyvet a vasfügöny mögött a kom-
munista országokban, ahol ezért börtönbe zárhatták volna vagy még meg 
is kínozhatták volna. Śrīla Prabhupāda nagyon hálás volt érte, mivel tudta, 
hogy ez egy hatalmas erőfeszítés a részéről és szerettetből megsimogatta 
a fejét. Ez pedig annyira megérintette Ghanaśyāma prabhu szívét, hogy 
elsírta magát. Śrīla Prabhupāda megköszönte neki, hogy ilyen csodálatos 
dolgokat csinál és hogy ilyen intenzitással, mire Ghanaśyāma prabhu azt 
mondta: Kedves Śrīla Prabhupāda, mivel TE nyomsz minket, csak azért 
tudunk különleges dolgokat csinálni neked, ez a TE érdemed.” Erre Śrīla 
Prabhupāda: „Igen, az én lelki tanitómesterem is nyomott engemet, ezért 
vagyok itt most veletek.”

Köszönöm Guru Mahārāja, hogy te is probálsz állandó nyomás alatt 
tartani ezzel is követve Śrīla Prabhupāda nyomdokait. Ha te nem helyezzel 
nyomást az én lelki életemre, akkor az én ostobba elmém fog nyomni 
össze-vissza, aminek az eredménye csak káosz. És látom hogy sok-sok 
tanítványod elfogadta ezt a helyzetet mint életük és lelkük, hogy elége-
detté tegyenek téged minden körülmények között, ami még csodálato-
sabbá teszi ezt a lelki családot, amit itt létrehoztál a magyar yātrāban. 

És még egy dolog, ami mindig lenyűgöz: az önzetlenséged. Vannak 
vonatok, amelyeknél a mozdonyok huzzák a vagonokat. Ebből van több. 
És vannak olyan vonatok is, ahol a mozdony tolja a vagonokot a cél felé. 
Számomra te az utóbbi vagy kedves Guru Mahārāja. Te vagy az ar erős 
mozdony, ami képes nyomni az elmém vagonját a lelki világ felé, és nem 
hagyod, hogy más vágányra tévedjen, vagy hogy lassítson. Csak nyomsz 
minket előre szeretettel a cél felé. És ez az alázotodat is jelzi, mivel min-
dig te vagy hátul és úgy tolsz minket előre, ami azt jelenti, hogy hama-
rabb érhetünk a célba, de mi még ennek ellenére is csak panaszkodunk 
és nyavajgunk. És így még azt is vállalod, hogy később érj be a célba… 
Köszönöm, hogy ilyen türelmes vagy Guru Mahārāja.
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Śyāma
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget neked.
Olyan jó mikor itt vagy Krisna-völgyben. Szeretem amikor mész a házunk 

előtt, és tudok virágot adni neked. Jó, hogy adtál nekem szolgálatot, mert 
tudok pénzt gyűjteni Krsnának, amit beadok a Nitya-sevāba. Szeretem 
a gyümölcsöket szedni, vinni, árulni, azért hogy neked örömet okozzak. 

Várom, hogy itt legyél velünk Krisna-völgybe. 
Hare Krsna 

Szolgád: 
Śyāma

Śyāmabihārī Dāsa
Kedve Guru Mahārāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget isteni megjele-
nésednek.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāminn iti nāmine 

Kedves Guru Mahārāja, az, hogy nap mint nap láthatom az életedet, hall-
hatom a szavaidat, csak láthatom, ahogy viselkedsz egy állandó inspirá-
ció az életemben, hogy Krsna-tudatos legyek, és tudatos arról, hogy mi 
a valóság. Végtelenül hállás vagyok neked ezért, és hogy ilyen közel tartasz 
magadhoz. Persze mindezt nem érdemlem meg, mivel ahogy sokszor 
mondtad, „szemtelen kölyök” vagyok. Emiatt is nagyon külünleges, hogy 
elfogadod a szolgálatomat és mindig türelmes vagy velem. 

407 

Śyāma-dulālī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget megjelenési napodnak!

A Śrīmad-Bhāgavatamban Śrīla Prabhupāda így ír: „Az asurák életről 
életre mind mélyebbre süllyednek a tudatlanságban, s így az alacsonyabb 
rendű állati fajokba kerülnek, ahol nincs tudomásuk az Abszolút Igazság-
ról, az istenség Személlyiségéről. Az felszabadult szolgáinak kegyéből az 
asurák a Legfelsőbb akaratából-a legkülönfélébb országokban lassanként 
visszatérnek az Istentudathoz. Isten ilyen bhaktái nagyon bizalmas bhaktái 
az Úrnak, s amikor eljönnek, hogy megmentsék az emberi társadalmat 
az istentelenség veszedelmétől, akkor az Úr nagyhatalmú inkarnáció-
ként, az Úr fiaként, az Úr szolgáiként, vagy az Úr Társaiként jelennek 
meg.”(SB.1.2.16. magyarázat.)

Szeretnék köszönetet mondani neked Guru Mahārāja! Nem vagyok 
a szavak embere, csupán egy jelentéktelen egyszerű gondolkodású mātājī, 
mégis nagyon hálás vagyok neked azért, hogy elfogadtál és segítesz, a lelki 
életemben.

Köszönöm, hogy kimentesz a születés és halál útvesztőjéből és lefog-
lalsz Śrī Śrī Rādhe-Śyāma szolgálatában. Személyes törődésed és társa-
ságod mellyel megajándékozol engem is számomra nagyon csodálatos. 
Nagyon megérint az, hogy régen történt dolgokra is mennyire aprólékosan 
emlékszel.

Csupán azért imádkozok hozzád, hogy továbbra is segíts az utamat 
Rādhe-Śyāmához, vissza az örök otthonomba.

„Óh, Uram és mesterem! Add meg nekem az erőt, hogy megfe-
lelően tisztelhessek minden élőlényt. Csak akkor leszek képes nagy 
extázisban énekelni a szent nevet, és akkor fog minden sértésem 
megszűnni.”(Śaranāgatiból)

Maradok jelentéktelen szolgád, 
Śyāma-dulālī Devī Dāsī
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Śyāma
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget neked.
Olyan jó mikor itt vagy Krisna-völgyben. Szeretem amikor mész a házunk 

előtt, és tudok virágot adni neked. Jó, hogy adtál nekem szolgálatot, mert 
tudok pénzt gyűjteni Krsnának, amit beadok a Nitya-sevāba. Szeretem 
a gyümölcsöket szedni, vinni, árulni, azért hogy neked örömet okozzak. 

Várom, hogy itt legyél velünk Krisna-völgybe. 
Hare Krsna 

Szolgád: 
Śyāma

Śyāmabihārī Dāsa
Kedve Guru Mahārāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget isteni megjele-
nésednek.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāminn iti nāmine 

Kedves Guru Mahārāja, az, hogy nap mint nap láthatom az életedet, hall-
hatom a szavaidat, csak láthatom, ahogy viselkedsz egy állandó inspirá-
ció az életemben, hogy Krsna-tudatos legyek, és tudatos arról, hogy mi 
a valóság. Végtelenül hállás vagyok neked ezért, és hogy ilyen közel tartasz 
magadhoz. Persze mindezt nem érdemlem meg, mivel ahogy sokszor 
mondtad, „szemtelen kölyök” vagyok. Emiatt is nagyon külünleges, hogy 
elfogadod a szolgálatomat és mindig türelmes vagy velem. 

407 

Śyāma-dulālī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget megjelenési napodnak!

A Śrīmad-Bhāgavatamban Śrīla Prabhupāda így ír: „Az asurák életről 
életre mind mélyebbre süllyednek a tudatlanságban, s így az alacsonyabb 
rendű állati fajokba kerülnek, ahol nincs tudomásuk az Abszolút Igazság-
ról, az istenség Személlyiségéről. Az felszabadult szolgáinak kegyéből az 
asurák a Legfelsőbb akaratából-a legkülönfélébb országokban lassanként 
visszatérnek az Istentudathoz. Isten ilyen bhaktái nagyon bizalmas bhaktái 
az Úrnak, s amikor eljönnek, hogy megmentsék az emberi társadalmat 
az istentelenség veszedelmétől, akkor az Úr nagyhatalmú inkarnáció-
ként, az Úr fiaként, az Úr szolgáiként, vagy az Úr Társaiként jelennek 
meg.”(SB.1.2.16. magyarázat.)

Szeretnék köszönetet mondani neked Guru Mahārāja! Nem vagyok 
a szavak embere, csupán egy jelentéktelen egyszerű gondolkodású mātājī, 
mégis nagyon hálás vagyok neked azért, hogy elfogadtál és segítesz, a lelki 
életemben.

Köszönöm, hogy kimentesz a születés és halál útvesztőjéből és lefog-
lalsz Śrī Śrī Rādhe-Śyāma szolgálatában. Személyes törődésed és társa-
ságod mellyel megajándékozol engem is számomra nagyon csodálatos. 
Nagyon megérint az, hogy régen történt dolgokra is mennyire aprólékosan 
emlékszel.

Csupán azért imádkozok hozzád, hogy továbbra is segíts az utamat 
Rādhe-Śyāmához, vissza az örök otthonomba.

„Óh, Uram és mesterem! Add meg nekem az erőt, hogy megfe-
lelően tisztelhessek minden élőlényt. Csak akkor leszek képes nagy 
extázisban énekelni a szent nevet, és akkor fog minden sértésem 
megszűnni.”(Śaranāgatiból)

Maradok jelentéktelen szolgád, 
Śyāma-dulālī Devī Dāsī
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Śyāma-kunda Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd Őszinte hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak, és neked!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Köszöntelek téged a 70.-dik születésnapodon! Pont abban a korban vagy, 
mint amikor Śrīla Prabhupāda éppen hogy elkezdte a nyugati világban az 
isteni küldetését. Ez a legelső, ami az eszembe jut ezzel a nappal kapcso-
latban. A másik az, hogy aki neked Śrīla Prabhupāda, az nekem te vagy. 
A diksā-gurum. A harmadik dolog pedig ami az eszembe jut, hogy ha úgy 
követnélek téged mint ahogyan te Śrīla Prabupādát, már felszabadult 
személy lennék. Ma Līlā Śuka prabhu reggeli leckéjét hallgattam annak 
köszönhetően, hogy közvetítik a templomból az interneten keresztül. Szó-
val ebben a leckében beszélt arról, hogy japázás közben is emlékezzünk arra 
a valódi azonosságunkra, hogy mi a lelki tanítómester szolgái vagyunk. 
Ha mindig ebben a tudatban élünk és cselekszünk, és sose felejtjük el ezt 
a tényt, akkor az anyagi energia nem tud befolyásolni, és lépésről-lépésre 
transzcendentális szintre fogunk emelkedni. Én pedig már vágyom erre. 
Kipróbáltam az anyagi életben boldog lenni (a te figyelmeztetésed elle-
nére), de nem sikerült. Igazad volt. Biztos vagyok már abban hogy minden 
dologban igazad van, bármiről is beszéltél nekünk. A szentírások mondják 
hogy a guru, vagyis te vagy a kulcs a fejlődéshez, a megtisztuláshoz, és 
a tiszta kapcsolathoz a szent névvel, Krsnával. Ennek megfelelően sze-
retném rendezni az életemet. Hogy legyen egy tiszta kapcsolatom veled!

Nagyon remélem hogy még sokáig itt maradsz velünk, és segítesz min-
ket tökéletessé tenni az életünket! 

Szolgád, 
Śyāma-kunda Dāsa 
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Śyāma-mohita Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Nagyon köszönöm azt a nagy erőfeszítést és odaadást, amit értünk 
teszel. Halottakból próbálsz embert és bhaktát nevelni. Nagy erő kell 
hozzá és neked meg van ez az erő. Ez a mi nagy szerencsénk. Kivételes 
kegyben részesít bennünket Krsna általad. Mindig új célokra és projek-
tekre fókuszálva próbálsz bennünket lefoglalni. Múltkor nézegettem egy 
14 évvel ez előtti képet, ahol Krisna-völgyben egy fesztivál alkalmából 
a homlokomra nyomtál egy bélyegzőt, megjelölve ezzel bennünket, hogy 
ide tartozunk. Szomorúan észleltem, hogy a képen lévő 9 bhaktából, 5-ről 
semmit sem tudok, mi lett vele, merre sodorta őket a szél. Hálás vagyok 
neked és a bhaktáknak, hogy habár nem könnyű a természetem, ott-
honra találtam köztetek és úgy érzem, én már ide tartozom. Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙ga, Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundar és az Ő bhaktái jelentik az 
én igazi családom, és te vagy a mi lelki apukánk. Szigorú, vagy de a célod 
mindig az, hogy közelebb vigyél minket ahhoz, hogy tiszta szolgálatot 
tudjunk végezni és megértsük mit jelent az a felelősség ami a kezünkben 
van. Szervezett formában minél hatékonyabban átadni minden elesett 
léleknek ezt az óriási ajándékot, amit mi már megkaptunk. Köszönöm! 
Szeretném ezt minden képességemmel hatékonyan viszonozni. Remélem 
a te kegyedből sikerülni fog. Nagyon elesett vagyok, azt tudom csak ígérni, 
hogy kitartóan próbálkozom, amíg el nem érem a célt. Nagyon köszönöm, 
hogy biztosan mutatod az utat. 

Elesett szolgád, 
Śyāma-mohita Dāsī
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Śyāma-kunda Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd Őszinte hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak, és neked!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Köszöntelek téged a 70.-dik születésnapodon! Pont abban a korban vagy, 
mint amikor Śrīla Prabhupāda éppen hogy elkezdte a nyugati világban az 
isteni küldetését. Ez a legelső, ami az eszembe jut ezzel a nappal kapcso-
latban. A másik az, hogy aki neked Śrīla Prabhupāda, az nekem te vagy. 
A diksā-gurum. A harmadik dolog pedig ami az eszembe jut, hogy ha úgy 
követnélek téged mint ahogyan te Śrīla Prabupādát, már felszabadult 
személy lennék. Ma Līlā Śuka prabhu reggeli leckéjét hallgattam annak 
köszönhetően, hogy közvetítik a templomból az interneten keresztül. Szó-
val ebben a leckében beszélt arról, hogy japázás közben is emlékezzünk arra 
a valódi azonosságunkra, hogy mi a lelki tanítómester szolgái vagyunk. 
Ha mindig ebben a tudatban élünk és cselekszünk, és sose felejtjük el ezt 
a tényt, akkor az anyagi energia nem tud befolyásolni, és lépésről-lépésre 
transzcendentális szintre fogunk emelkedni. Én pedig már vágyom erre. 
Kipróbáltam az anyagi életben boldog lenni (a te figyelmeztetésed elle-
nére), de nem sikerült. Igazad volt. Biztos vagyok már abban hogy minden 
dologban igazad van, bármiről is beszéltél nekünk. A szentírások mondják 
hogy a guru, vagyis te vagy a kulcs a fejlődéshez, a megtisztuláshoz, és 
a tiszta kapcsolathoz a szent névvel, Krsnával. Ennek megfelelően sze-
retném rendezni az életemet. Hogy legyen egy tiszta kapcsolatom veled!

Nagyon remélem hogy még sokáig itt maradsz velünk, és segítesz min-
ket tökéletessé tenni az életünket! 

Szolgád, 
Śyāma-kunda Dāsa 
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Śyāma-mohita Dāsī
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Nagyon köszönöm azt a nagy erőfeszítést és odaadást, amit értünk 
teszel. Halottakból próbálsz embert és bhaktát nevelni. Nagy erő kell 
hozzá és neked meg van ez az erő. Ez a mi nagy szerencsénk. Kivételes 
kegyben részesít bennünket Krsna általad. Mindig új célokra és projek-
tekre fókuszálva próbálsz bennünket lefoglalni. Múltkor nézegettem egy 
14 évvel ez előtti képet, ahol Krisna-völgyben egy fesztivál alkalmából 
a homlokomra nyomtál egy bélyegzőt, megjelölve ezzel bennünket, hogy 
ide tartozunk. Szomorúan észleltem, hogy a képen lévő 9 bhaktából, 5-ről 
semmit sem tudok, mi lett vele, merre sodorta őket a szél. Hálás vagyok 
neked és a bhaktáknak, hogy habár nem könnyű a természetem, ott-
honra találtam köztetek és úgy érzem, én már ide tartozom. Dayāla-Nitāi 
Vijaya-Gaurān˙ga, Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundar és az Ő bhaktái jelentik az 
én igazi családom, és te vagy a mi lelki apukánk. Szigorú, vagy de a célod 
mindig az, hogy közelebb vigyél minket ahhoz, hogy tiszta szolgálatot 
tudjunk végezni és megértsük mit jelent az a felelősség ami a kezünkben 
van. Szervezett formában minél hatékonyabban átadni minden elesett 
léleknek ezt az óriási ajándékot, amit mi már megkaptunk. Köszönöm! 
Szeretném ezt minden képességemmel hatékonyan viszonozni. Remélem 
a te kegyedből sikerülni fog. Nagyon elesett vagyok, azt tudom csak ígérni, 
hogy kitartóan próbálkozom, amíg el nem érem a célt. Nagyon köszönöm, 
hogy biztosan mutatod az utat. 

Elesett szolgád, 
Śyāma-mohita Dāsī
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hogy elhoztad a Krsna-tudatot Magyarországra és megteremtetted a lelki 
világot itt, Krisna-völgyben. 

Szeretnélek a szolgálatomon keresztül elégedetté tenni téged. Tavaly 
megkaptam az Oktatási Igazgatóság vezetését, ami hihetetlen nagy kihí-
vást jelent számomra. Ugyanakkor nagy lelkesedéssel tölt el, hogy ezen 
keresztül kifejezhetem szeretetemet Feléd és így szolgálhatom a közös-
séget, Śrīla Prabhupádát és Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. Megannyi sok 
feladat között a fiatalok nevelése, oktatása, Rādhe-Śyāma jövendőbeli 
szolgáinak a képzése nagyon felelősségteljes feladat. Kérlek, add a kegye-
det, hogy tudjak eszköz lenni a céljaid elérésében, és ezzel a szolgálattal 
hozzá tudjak járulni Krsna-völgy jövőjéhez!

Szeretném kifejezni feléd azt a mély érzést, amit egy tanítvány a lelki 
tanítómestere dicsőítésére tehetne, de nem találom a megfelelő szavakat. 
Elhoztad nekünk a lelki kultúrát, pedig meg sem érdemeljük. Próbáljuk 
követni az utasításaidat, de feltételekhez kötöttségünk miatt sokszor elbu-
kunk. Megteremtetted a lelki világot itt a somogyi dombok között, de nem 
tudjuk megfelelően értékelni. Fel sem foghatom, hogy milyen szerencsé-
sek vagyunk, hogy itt élhetünk, itt szolgálhatjuk Tribuvana Sundara Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara végtelenül csodálatos formáját. Nem tudom, 
mivel érdemeltük ki ezt a kegyet, hogy ilyen szerencsében lehet részünk.

Egy tanítvány mindig szeretné elégedetté tenni a lelki tanítómesterét. 
Kérlek, bocsáss meg, hogy oly sokszor okozunk neked szomorúságot azzal, 
hogy ostoba, feltételekhez kötött lelkekként nem követjük maradéktalanul 
az utasításaidat. Nagyon szeretnék jó tanítványod lenni! 

Egy apró szolgád, 
Suśīla Devī Dāsī
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Nap mint nap érzem és tudom, hogy akarod, hogy haladjak előre a lelki 
életemben. Amikor hallottam egy történetet Ghanaśyāma prabhuról 
(Bhakti Tīrtha Mahārājáról) és Śrīla Prabhupādáról, akkor épp erre emlé-
keztetett engem, hogy neked csak egy vágyad van: jót tenni másokkal. 
Amikor egyszer a Manorban volt Ghanaśyāma prabhu és találkozott Śrīla 
Prabhupādárval, Tamāla Krsna Mahārāja megkérte, hogy meséljen pár 
san˙kīrtana történetet: hogy hogy oszt könyvet a vasfügöny mögött a kom-
munista országokban, ahol ezért börtönbe zárhatták volna vagy még meg 
is kínozhatták volna. Śrīla Prabhupāda nagyon hálás volt érte, mivel tudta, 
hogy ez egy hatalmas erőfeszítés a részéről és szerettetből megsimogatta 
a fejét. Ez pedig annyira megérintette Ghanaśyāma prabhu szívét, hogy 
elsírta magát. Śrīla Prabhupāda megköszönte neki, hogy ilyen csodálatos 
dolgokat csinál és hogy ilyen intenzitással, mire Ghanaśyāma prabhu azt 
mondta: Kedves Śrīla Prabhupāda, mivel TE nyomsz minket, csak azért 
tudunk különleges dolgokat csinálni neked, ez a TE érdemed.” Erre Śrīla 
Prabhupāda: „Igen, az én lelki tanitómesterem is nyomott engemet, ezért 
vagyok itt most veletek.”

Köszönöm Guru Mahārāja, hogy te is probálsz állandó nyomás alatt 
tartani ezzel is követve Śrīla Prabhupāda nyomdokait. Ha te nem helyezzel 
nyomást az én lelki életemre, akkor az én ostobba elmém fog nyomni 
össze-vissza, aminek az eredménye csak káosz. És látom hogy sok-sok 
tanítványod elfogadta ezt a helyzetet mint életük és lelkük, hogy elége-
detté tegyenek téged minden körülmények között, ami még csodálato-
sabbá teszi ezt a lelki családot, amit itt létrehoztál a magyar yātrāban. 

És még egy dolog, ami mindig lenyűgöz: az önzetlenséged. Vannak 
vonatok, amelyeknél a mozdonyok huzzák a vagonokat. Ebből van több. 
És vannak olyan vonatok is, ahol a mozdony tolja a vagonokot a cél felé. 
Számomra te az utóbbi vagy kedves Guru Mahārāja. Te vagy az ar erős 
mozdony, ami képes nyomni az elmém vagonját a lelki világ felé, és nem 
hagyod, hogy más vágányra tévedjen, vagy hogy lassítson. Csak nyomsz 
minket előre szeretettel a cél felé. És ez az alázotodat is jelzi, mivel min-
dig te vagy hátul és úgy tolsz minket előre, ami azt jelenti, hogy hama-
rabb érhetünk a célba, de mi még ennek ellenére is csak panaszkodunk 
és nyavajgunk. És így még azt is vállalod, hogy később érj be a célba… 
Köszönöm, hogy ilyen türelmes vagy Guru Mahārāja.
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Śyāma
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom. Minden dicsőséget neked.
Olyan jó mikor itt vagy Krisna-völgyben. Szeretem amikor mész a házunk 

előtt, és tudok virágot adni neked. Jó, hogy adtál nekem szolgálatot, mert 
tudok pénzt gyűjteni Krsnának, amit beadok a Nitya-sevāba. Szeretem 
a gyümölcsöket szedni, vinni, árulni, azért hogy neked örömet okozzak. 

Várom, hogy itt legyél velünk Krisna-völgybe. 
Hare Krsna 

Szolgád: 
Śyāma

Śyāmabihārī Dāsa
Kedve Guru Mahārāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget isteni megjele-
nésednek.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāminn iti nāmine 

Kedves Guru Mahārāja, az, hogy nap mint nap láthatom az életedet, hall-
hatom a szavaidat, csak láthatom, ahogy viselkedsz egy állandó inspirá-
ció az életemben, hogy Krsna-tudatos legyek, és tudatos arról, hogy mi 
a valóság. Végtelenül hállás vagyok neked ezért, és hogy ilyen közel tartasz 
magadhoz. Persze mindezt nem érdemlem meg, mivel ahogy sokszor 
mondtad, „szemtelen kölyök” vagyok. Emiatt is nagyon külünleges, hogy 
elfogadod a szolgálatomat és mindig türelmes vagy velem. 
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Śyāma-dulālī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget megjelenési napodnak!

A Śrīmad-Bhāgavatamban Śrīla Prabhupāda így ír: „Az asurák életről 
életre mind mélyebbre süllyednek a tudatlanságban, s így az alacsonyabb 
rendű állati fajokba kerülnek, ahol nincs tudomásuk az Abszolút Igazság-
ról, az istenség Személlyiségéről. Az felszabadult szolgáinak kegyéből az 
asurák a Legfelsőbb akaratából-a legkülönfélébb országokban lassanként 
visszatérnek az Istentudathoz. Isten ilyen bhaktái nagyon bizalmas bhaktái 
az Úrnak, s amikor eljönnek, hogy megmentsék az emberi társadalmat 
az istentelenség veszedelmétől, akkor az Úr nagyhatalmú inkarnáció-
ként, az Úr fiaként, az Úr szolgáiként, vagy az Úr Társaiként jelennek 
meg.”(SB.1.2.16. magyarázat.)

Szeretnék köszönetet mondani neked Guru Mahārāja! Nem vagyok 
a szavak embere, csupán egy jelentéktelen egyszerű gondolkodású mātājī, 
mégis nagyon hálás vagyok neked azért, hogy elfogadtál és segítesz, a lelki 
életemben.

Köszönöm, hogy kimentesz a születés és halál útvesztőjéből és lefog-
lalsz Śrī Śrī Rādhe-Śyāma szolgálatában. Személyes törődésed és társa-
ságod mellyel megajándékozol engem is számomra nagyon csodálatos. 
Nagyon megérint az, hogy régen történt dolgokra is mennyire aprólékosan 
emlékszel.

Csupán azért imádkozok hozzád, hogy továbbra is segíts az utamat 
Rādhe-Śyāmához, vissza az örök otthonomba.

„Óh, Uram és mesterem! Add meg nekem az erőt, hogy megfe-
lelően tisztelhessek minden élőlényt. Csak akkor leszek képes nagy 
extázisban énekelni a szent nevet, és akkor fog minden sértésem 
megszűnni.”(Śaranāgatiból)

Maradok jelentéktelen szolgád, 
Śyāma-dulālī Devī Dāsī
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hogy elhoztad a Krsna-tudatot Magyarországra és megteremtetted a lelki 
világot itt, Krisna-völgyben. 

Szeretnélek a szolgálatomon keresztül elégedetté tenni téged. Tavaly 
megkaptam az Oktatási Igazgatóság vezetését, ami hihetetlen nagy kihí-
vást jelent számomra. Ugyanakkor nagy lelkesedéssel tölt el, hogy ezen 
keresztül kifejezhetem szeretetemet Feléd és így szolgálhatom a közös-
séget, Śrīla Prabhupádát és Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. Megannyi sok 
feladat között a fiatalok nevelése, oktatása, Rādhe-Śyāma jövendőbeli 
szolgáinak a képzése nagyon felelősségteljes feladat. Kérlek, add a kegye-
det, hogy tudjak eszköz lenni a céljaid elérésében, és ezzel a szolgálattal 
hozzá tudjak járulni Krsna-völgy jövőjéhez!

Szeretném kifejezni feléd azt a mély érzést, amit egy tanítvány a lelki 
tanítómestere dicsőítésére tehetne, de nem találom a megfelelő szavakat. 
Elhoztad nekünk a lelki kultúrát, pedig meg sem érdemeljük. Próbáljuk 
követni az utasításaidat, de feltételekhez kötöttségünk miatt sokszor elbu-
kunk. Megteremtetted a lelki világot itt a somogyi dombok között, de nem 
tudjuk megfelelően értékelni. Fel sem foghatom, hogy milyen szerencsé-
sek vagyunk, hogy itt élhetünk, itt szolgálhatjuk Tribuvana Sundara Śrī 
Śrī Rādhā-Śyāmasundara végtelenül csodálatos formáját. Nem tudom, 
mivel érdemeltük ki ezt a kegyet, hogy ilyen szerencsében lehet részünk.

Egy tanítvány mindig szeretné elégedetté tenni a lelki tanítómesterét. 
Kérlek, bocsáss meg, hogy oly sokszor okozunk neked szomorúságot azzal, 
hogy ostoba, feltételekhez kötött lelkekként nem követjük maradéktalanul 
az utasításaidat. Nagyon szeretnék jó tanítványod lenni! 

Egy apró szolgád, 
Suśīla Devī Dāsī
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Nap mint nap érzem és tudom, hogy akarod, hogy haladjak előre a lelki 
életemben. Amikor hallottam egy történetet Ghanaśyāma prabhuról 
(Bhakti Tīrtha Mahārājáról) és Śrīla Prabhupādáról, akkor épp erre emlé-
keztetett engem, hogy neked csak egy vágyad van: jót tenni másokkal. 
Amikor egyszer a Manorban volt Ghanaśyāma prabhu és találkozott Śrīla 
Prabhupādárval, Tamāla Krsna Mahārāja megkérte, hogy meséljen pár 
san˙kīrtana történetet: hogy hogy oszt könyvet a vasfügöny mögött a kom-
munista országokban, ahol ezért börtönbe zárhatták volna vagy még meg 
is kínozhatták volna. Śrīla Prabhupāda nagyon hálás volt érte, mivel tudta, 
hogy ez egy hatalmas erőfeszítés a részéről és szerettetből megsimogatta 
a fejét. Ez pedig annyira megérintette Ghanaśyāma prabhu szívét, hogy 
elsírta magát. Śrīla Prabhupāda megköszönte neki, hogy ilyen csodálatos 
dolgokat csinál és hogy ilyen intenzitással, mire Ghanaśyāma prabhu azt 
mondta: Kedves Śrīla Prabhupāda, mivel TE nyomsz minket, csak azért 
tudunk különleges dolgokat csinálni neked, ez a TE érdemed.” Erre Śrīla 
Prabhupāda: „Igen, az én lelki tanitómesterem is nyomott engemet, ezért 
vagyok itt most veletek.”

Köszönöm Guru Mahārāja, hogy te is probálsz állandó nyomás alatt 
tartani ezzel is követve Śrīla Prabhupāda nyomdokait. Ha te nem helyezzel 
nyomást az én lelki életemre, akkor az én ostobba elmém fog nyomni 
össze-vissza, aminek az eredménye csak káosz. És látom hogy sok-sok 
tanítványod elfogadta ezt a helyzetet mint életük és lelkük, hogy elége-
detté tegyenek téged minden körülmények között, ami még csodálato-
sabbá teszi ezt a lelki családot, amit itt létrehoztál a magyar yātrāban. 

És még egy dolog, ami mindig lenyűgöz: az önzetlenséged. Vannak 
vonatok, amelyeknél a mozdonyok huzzák a vagonokat. Ebből van több. 
És vannak olyan vonatok is, ahol a mozdony tolja a vagonokot a cél felé. 
Számomra te az utóbbi vagy kedves Guru Mahārāja. Te vagy az ar erős 
mozdony, ami képes nyomni az elmém vagonját a lelki világ felé, és nem 
hagyod, hogy más vágányra tévedjen, vagy hogy lassítson. Csak nyomsz 
minket előre szeretettel a cél felé. És ez az alázotodat is jelzi, mivel min-
dig te vagy hátul és úgy tolsz minket előre, ami azt jelenti, hogy hama-
rabb érhetünk a célba, de mi még ennek ellenére is csak panaszkodunk 
és nyavajgunk. És így még azt is vállalod, hogy később érj be a célba… 
Köszönöm, hogy ilyen türelmes vagy Guru Mahārāja.
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amelyet Śrīla Prabhupādától kaptunk. Lenyűgöző számomra, hogy kifogy-
hatatlan tárháza vagy a transzcendentális irodalom remekműveinek írásá-
ban, amelyekkel a mi és a jövő nemzedékek lelki fejlődését nagymértékben 
segíted. Hálás szívvel köszönöm mindezeket neked.

Rendkívül szerencsés vagyok, hogy a tanítványod lehetek, és 
itt élhetek Új-Vraja-dhāmában, a végtelenül elbűvölő, imádott 
Rādhā-Śyāmasundaránk otthonában, Őket és a bhaktákat szolgálhatom 
és egy Krsna-tudatos környezetben, a gurukulába járva nőhet fel a lányom. 
Ez is a te mérhetetlen kegyed, amiért nagy hálával és köszönettel tartozom 
neked. A te figyelmes és kedves gondoskodásodban részesülhetünk és 
minden szavad, mosolyod, tanításod és ajándékod egy életre szóló élményt 
jelent a gyerekeinknek is, amellyel a ragaszkodásuk és elkötelezettségük 
nekik is egyre nő feléd, Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma felé. Külön 
köszönöm Sarasvatī nevében is az elmúlt év nektári eseményeit, hogy 
részt vettél az óvodai ballagási ünnepségükön, amelyre izgatottan készített 
neked egy rajzot Govardhana-lāláról, majd az évnyitó ünnepségen megta-
nítottad neki az „A” betű leírását. Egyik alkalommal egy maha burfit kapott 
tőled a templomban, máskor pedig egy gyönyörű medált Rādhe-Śyāmáról. 
Annak is mindig nagyon örül, amikor segíthet Rādhā-Dāmodara templo-
mának, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī samādhijának és Śrīla Prabhupāda 
bhajana-kutīrjának a díszítésében. 

Bocsánatot kérek a hibáimért és a sértéseimért. Örökké lekötelezett 
szolgád maradok, amiért megmentettél az anyagi lét mocsarából és 
Rādhā-Śyāmasundara odaadó szolgálatának folyamatával ajándékoztál 
meg. Bárcsak azzal tudnám indokolatlan kegyedet viszonozni, hogy egyre 
komolyabb tanítványoddá válok. 

Jelentéktelen szolgád,
Sundarī Devī Dāsī
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Köszönöm, hogy olyan példa vagy Śrīla Prabhupāda követésében, amit 
kincsként tudok őrizni egész életemben a szívemben.

Köszönöm, hogy mindig inspirálsz, hogy nem veszted a türelmed és 
lelkesedésedet, bár erre teljesen méltatlan vagyok.

Köszönöm, hogy megálmodtad Új-Vraja-dhāmát, aztán felépítetted, 
aztán pedig leírtad számunkra, ahogyan te látod. 

Köszönöm, hogy elhívtad Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát és társait, hogy 
fogadják el szerencsétlen próbálkozásainkat, s Érjék be azokkal a ritka 
alkalmakkal, amikor te szolgálod közvetlenül Őket. Egyébként meg ránk 
bíztad Őket. 

Śrīla Gurudevam szavai és a te példád inspirált az elmúlt 22 évben, s 
imádkozom Rādhe-Śyāmához, hogy egész életemben ezek legyenek az 
útjelzők számomra.

Kincsként őrzöm a szívemben minden találkozást Śrīla Gurudevaval, 
s ugyanilyen kincs számomra a veled való társulás. A tapasztalat, hogy 
Śrīla Gurudeva velem van, csak akkor van jelen, ha ápolom a kapcsolatot, 
s próbálom ugyanannyira ápolni ezt a kapcsolatot veled is.

Hiszen ti velem vagytok mindig, rajtatok keresztül Śrīla Prabhupāda, 
s így mégsem hiányzik ő annyira. Mert ti adjátok őt nekem.

Próbálok a szolgád lenni
Śyāmajiu Dāsī

Śyāmasundara Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glory to Śrīla Prabhupāda.
Writing this off ering I am thinking about what could I off er to you, 

and my mind repeatedly returns to one subject. It is my studies in applied 
linguistics and translation theories. 

The devotees of the Hungarian yātra are more devoted, disciplined, 
and learned in the śāstra than me. Though they have better qualities in 
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Kérlek, Guru Mahārāja, hogy mindig tarts a lótuszlábad közelében, 
mert más menedékem nincs. Ahogy Mrgāri megmenekült az anyagi lét 
fogságából azzal, hogy követte a lelki tanitómestere utasításását felté-
tel nélkül, kérlek, add meg a képességet, hogy én is hallani tudjam az 
utasitásaidat, és hogy be is tudjam teljesiteni őket ahogyan te szeretnéd.

Bárcsak egy igazi szolga lehetnék a te lábaidnál…

Szolgád, 
Śyāmabihārī Dāsa

Śyāmajiu Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Az év szinte minden napján eszembe jut, hogy mennyire szerencsés 
vagyok, hogy Śrīla Prabhupāda komolyan vette a lelki tanítómestere uta-
sítását és eljött nyugatra elterjeszteni a szent nevet. Elég, ha egy ember 
komolyan veszi a lelki tanítómestere utasítását. Elég ahhoz, hogy sok száz, 
ezer, tízezer embert kiszabadítson a tudatlanság óceánjából, s megmutassa 
számukra az igazi utat, vissza Istenhez.

Azonban mégsem vagyok annyira szerencsés, szinten nem ismerhet-
tem őt személyesen, s bár tudom, hogy a vānī fontosabb a vapuhnál, de 
hiányzik a társasága, hiányzik a személyes társulás, tapasztalat vele. Mivel 
teljesen elesett vagyok, fontos számomra a személyes társulás, tapasztalat 
Ő Isteni Kegyelmével. De aztán Krsna végtelen kegyéből megkaptam ezt 
a társulást rajtad és a lelki tanítómesterem keresztül.

Számomra tökéletesen képviseled Śrīla Prabhupādot és Śrīla Guru-
devá mat. Amikor veled társulhatok, veled van az egész guru-paramparā, 
tudod, érzed, hogy mit akarnak Ők, s azt továbbítod számunkra.

Köszönöm, hogy te is komolyan vetted a lelki tanítómestered utasítását, 
s megmentetted egész Magyarországot.

405 

Surabhi Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Kedves Guru Mahārāja! Olyan különlegesen kegyes vagy. Sokszor gon-
dolkodok azon hogyan tudnék többet és többet tenni Rādhā-Śyāmasundara, 
Śrīla Prabhupāda és a bhakták örömére.

Kegyesen mindig ellátsz utasításokkal a lelki életemben, hogy milyen 
dolgokra figyeljek oda. Mindig nagyon komolyan veszem ezeket az 
instrukciókat. Te vagy az a személy aki mindig kiemelsz az anyagi lét 
mocsrából engem és adod számomra a lehetőséget, hogy tudjak előre 
lépni a lelki életemben. Nélküled elveszett vagyok, de az útmutatásod 
követésével olyan mintha mindig mellettem lennél. Egyre inkább meg-
nyilvánul a kis életemben a te jelenléted amikor komolyan veszem és az 
életemmé teszem az útmutatásaidat.

Köszönöm neked Guru Mahārāja, hogy lótuszlábad menedékében gya-
korolhatom az odaadó szolgálatot. 

Örök szolgád,
Surabhi Dāsa

Suśīla Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget a lótuszlábaidnak!

70. születésnapod alkalmából szeretném kifejezni hálámat és köszö-
netemet azért, hogy a tanítványod lehetek, és ezáltal részese lehetek Śrīla 
Prabhupāda lelki családjának. Végtelenül hálásnak kellene lennem azért, 
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amelyet Śrīla Prabhupādától kaptunk. Lenyűgöző számomra, hogy kifogy-
hatatlan tárháza vagy a transzcendentális irodalom remekműveinek írásá-
ban, amelyekkel a mi és a jövő nemzedékek lelki fejlődését nagymértékben 
segíted. Hálás szívvel köszönöm mindezeket neked.

Rendkívül szerencsés vagyok, hogy a tanítványod lehetek, és 
itt élhetek Új-Vraja-dhāmában, a végtelenül elbűvölő, imádott 
Rādhā-Śyāmasundaránk otthonában, Őket és a bhaktákat szolgálhatom 
és egy Krsna-tudatos környezetben, a gurukulába járva nőhet fel a lányom. 
Ez is a te mérhetetlen kegyed, amiért nagy hálával és köszönettel tartozom 
neked. A te figyelmes és kedves gondoskodásodban részesülhetünk és 
minden szavad, mosolyod, tanításod és ajándékod egy életre szóló élményt 
jelent a gyerekeinknek is, amellyel a ragaszkodásuk és elkötelezettségük 
nekik is egyre nő feléd, Śrīla Prabhupāda és Rādhe-Śyāma felé. Külön 
köszönöm Sarasvatī nevében is az elmúlt év nektári eseményeit, hogy 
részt vettél az óvodai ballagási ünnepségükön, amelyre izgatottan készített 
neked egy rajzot Govardhana-lāláról, majd az évnyitó ünnepségen megta-
nítottad neki az „A” betű leírását. Egyik alkalommal egy maha burfit kapott 
tőled a templomban, máskor pedig egy gyönyörű medált Rādhe-Śyāmáról. 
Annak is mindig nagyon örül, amikor segíthet Rādhā-Dāmodara templo-
mának, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī samādhijának és Śrīla Prabhupāda 
bhajana-kutīrjának a díszítésében. 

Bocsánatot kérek a hibáimért és a sértéseimért. Örökké lekötelezett 
szolgád maradok, amiért megmentettél az anyagi lét mocsarából és 
Rādhā-Śyāmasundara odaadó szolgálatának folyamatával ajándékoztál 
meg. Bárcsak azzal tudnám indokolatlan kegyedet viszonozni, hogy egyre 
komolyabb tanítványoddá válok. 

Jelentéktelen szolgád,
Sundarī Devī Dāsī
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Köszönöm, hogy olyan példa vagy Śrīla Prabhupāda követésében, amit 
kincsként tudok őrizni egész életemben a szívemben.

Köszönöm, hogy mindig inspirálsz, hogy nem veszted a türelmed és 
lelkesedésedet, bár erre teljesen méltatlan vagyok.

Köszönöm, hogy megálmodtad Új-Vraja-dhāmát, aztán felépítetted, 
aztán pedig leírtad számunkra, ahogyan te látod. 

Köszönöm, hogy elhívtad Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát és társait, hogy 
fogadják el szerencsétlen próbálkozásainkat, s Érjék be azokkal a ritka 
alkalmakkal, amikor te szolgálod közvetlenül Őket. Egyébként meg ránk 
bíztad Őket. 

Śrīla Gurudevam szavai és a te példád inspirált az elmúlt 22 évben, s 
imádkozom Rādhe-Śyāmához, hogy egész életemben ezek legyenek az 
útjelzők számomra.

Kincsként őrzöm a szívemben minden találkozást Śrīla Gurudevaval, 
s ugyanilyen kincs számomra a veled való társulás. A tapasztalat, hogy 
Śrīla Gurudeva velem van, csak akkor van jelen, ha ápolom a kapcsolatot, 
s próbálom ugyanannyira ápolni ezt a kapcsolatot veled is.

Hiszen ti velem vagytok mindig, rajtatok keresztül Śrīla Prabhupāda, 
s így mégsem hiányzik ő annyira. Mert ti adjátok őt nekem.

Próbálok a szolgád lenni
Śyāmajiu Dāsī

Śyāmasundara Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glory to Śrīla Prabhupāda.
Writing this off ering I am thinking about what could I off er to you, 

and my mind repeatedly returns to one subject. It is my studies in applied 
linguistics and translation theories. 

The devotees of the Hungarian yātra are more devoted, disciplined, 
and learned in the śāstra than me. Though they have better qualities in 
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vendéget és bhaktát teljesen lenyűgözött a 4 előadó fantasztikus előadása, 
a színvonalas tánc- és zenei bemutatók, a gyönyörű díszítések és a finom 
vacsora. Az ünnephez illő gyertyafények és a színes lámpák fényén túl 
azonban egy transzcendentális fény is beragyogta az egész programot, 
amely nem más, mint az a rendkívül mély szereteted és együttérzésed, 
töretlen hűséged, szilárd hited és elkötelezettséged, végtelen odaadásod 
és alázatod, amellyel te rendíthetetlenül szolgálod szeretett lelki taní-
tómesteredet, Śrīla Prabhupādot hosszú ideje. Ez az a különleges kincs, 
egy tiszta vaisnava tulajdonságai, amivel te rendelkezel, s amelyet a többi 
előadó, mint Sándor Róbert – az egyházunk ügyvédje –, Dékányné Mari-
ann – Somogyvámos polgármestere – és Lantos Róbert unokatestvéred is 
egyaránt magasztalt különböző aspektusból. Gāndharvikā Prema mātājī 
kitűnően állította össze az előadók sorrendjét ahhoz, hogy a Magyar-
országi Krsna-tudatú Hívők Közösségének az elmúlt 32 évben megva-
lósult értékeit, csodáit a maga valóságában lássák, hallják és értékeljék 
a jelenlévők. Vagyis mindaz, ami 32 év fáradhatatlan munkájával meg-
valósult a MKTHK történetében, a társadalom lelki oktatása és feleme-
lése érdekében, az mind a te érdemed, amelyet te végtelen alázattal Śrīla 
Prabhupāda érdemének tulajdonítasz, mint ahogyan az előadásodban is őt 
dicsőítetted. A te tökéletes példamutatásod a lelki élet minden területén 
jelenti számunkra, tanítványaid számára a fő inspirációt a lelki gyakor-
lataink, a szolgálataink végzéséhez. Mindig is te voltál és jelenleg is te 
vagy a bhakták lelkesedésének, erőfeszítéseinek és áldozatvállalásainak 
a motorja. Nagyon bátor és lenyűgöző prédikálásoddal, a lélek tudomá-
nyáról szóló közérthető tanításaiddal, tiszta szereteteddel és őszinte alá-
zatoddal több százezer, több millió embernek érinted meg a szívét, nagy 
hatást gyakorolsz mindenkire.

Ez történt egy orvos ismerősömmel is, akit új vendégként hívtam el 
a tavalyi Divāli rendezvényünkre. Ő egy 57 éves sebész orvos, aki Buda-
pesten, Csillaghegyen lakik, s habár gyakran látta a Krsna-hívőket az 
utcákon, de tavalyig nem volt kapcsolata a közösségünkkel. Elmesélte 
nekem, hogy mi hozott változást az ő életében, miért lett nyitott és érdek-
lődő a Krsna-tudat felé. Nagyjából 1 éve kezdte el nézni és követni a te 
facebook vlogjaidat, amin keresztül egyrészt megismert téged, mint egy 
nagy tudású szent tanítót, másrészt megértette, hogy a Krsna-tudat egy 
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Bhakta Szádvári Gábor
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked!

Ismét eltelt egy év, és ismét egy nehéz feladat előtt állok. Meg kellene 
tudnom fogalmazni, ki kellene tudnom fejezni mindazt, amit veled kap-
csolatban érzek. Az érzések kristály tiszták, de a szavak kevésnek tűnnek…

Nehéz szavakba önteni, mit érez az ember, mikor láthat téged, mikor 
láthatja szemeidben azt a tüzet, tetteidben azt az odaadást, mellyel vég-
zed a szolgálatodat. A szolgálatot, melyet Śrīla Prabhupāda bízott rád. 
Építed, vigyázod és ápolod ezt a közösséget, lehetőséget teremtesz szá-
munkra, hogy elindulhassunk az igazi, Krsna-tudatos élet felé. És mikor 
látunk téged, ez olyan könnyűnek tűnik, mikor közöttünk vagy, ez olyan 
„könnyedén” megy… És mikor nem vagy személyesen velünk, köztünk, 
mikor nem láthatunk nap mint nap… akkor mutatkozik meg igazán, mit 
is jelent egy tiszta bhakta, egy lelki tanítómester jelenléte… Egyszer azt 
mondta nekem valaki, az adja meg egy bhakta igazi értékét, mennyire tudja 
tisztán követni Śrīla Prabhupādát, az Ő utasításait. És te mindannyiunk 
számára példakép vagy!

Köszönöm, hogy megjelentél az életemben! Köszönöm, hogy láthatlak, 
hogy példát mutatsz, és őszinte, szívből jövő kedvességeddel, vagy épp 
határozottságoddal erőt adsz, mikor az elesettségem miatti csüggedés 
padlóra küld… 

…az érzések világosak, emellett a szavak üresnek hatnak. Remélem 
elnézed nekem képesítetlenségemet, mellyel próbáltam szavakba önteni 
a gondolataimat.

Őszinte tisztelettel,

szolgád, 
Bhakta Szádvári Gábor
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all respects hardly could be found a few amongst them who studied the 
Hungarian language on a professional level. Perhaps I could use this gap 
for serving Śrīla Prabhupāda’s movement. I think my real Vyāsa-pūjā 
off ering is the article I have finished recently. 

It is about the transfer operations Śrīla Prabhupāda used in his Bhagavad-
gītā. It shows that His Divine Grace was not only an expert translator, but 
his way of translating texts was very similar to the path followed by other 
advanced translators. Therefore, some of the Indologists’ criticism for the 
lack of word-for-wordness is unprofessional. I am planning to send this 
article to you as soon as I translated it into English, so it is possible that 
in the time you are reading these lines you have already got it. 

I wish I could use the little knowledge I have in your and Śrīla 
Prabhupāda’s service.

Your eternal servant,
Śyāmasundara Dāsa
Hungary

Śyāmeśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!
Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Nagyon köszönöm neked végtelen türelmed, megbocsájtásod, szerete-
ted amit mindig megtapasztalok ha megpillantalak. Annak ellenére teszed 
mindezet, hogy látod és tudod, milyen elesett ostoba szerencsétlen lélek 
vagyok. Mindig érzem oltalmazó kezed, ami mindig mindentől megvéd. 
Nagyon köszönöm!

Köszönöm, hogy vagy nekem és nekünk tanítványaidna. Szeretném 
viszonozni neked mérhetetlen odaadásod, remélem egyszer sikerülni fog! 
Kérlek, tarts mindig lótuszlábaid porában!

Örök szolgád, Śyāmeśvarī Devī Dāsī
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komoly és mindenre kiterjedő tudást ad az embereknek. Mivel a videók-
ban elsősorban angolul hallott beszélni téged, ezért azt gondolta, hogy 
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mélyesen is találkozhasson veled. Nagyon örült, amikor bemutattalak az 
előtérben Titeket egymásnak, s a program után egy Bhagavad-gītāval tért 
haza. Ilyen egy transzcendentális személy társulásának a hatása, mint 
amilyen te vagy kedves Guru Mahārāja. 

Egy igazi jó tanítvány teljesen átadja magát a lelki tanítómestere lótusz-
lábai szolgálatának, éjjel-nappal az Ő missziója megvalósításaiért tesz 
erőfeszítést. Komolyan veszi a saját lelki gyakorlatait és figyelmesen követi 
a guruja minden tanítását, nem kell őt utasításokkal ellátnia, sőt sokszor 
szavak nélkül is kitalálja a lelki tanítómestere gondolatait, vágyait, mert 
végtelenül hálás a Guru Mahārājának és teljesen meghódolt az Ő lótusz-
lábainál. Ilyen páratlan, csodálatos vaisnava Śrīla Prabhupāda és az Ő 
hűséges tanítványa, te, drága Guru Mahārāja. Te vagy a mi bhakta közös-
ségünk koronaékköve, aki a legjobb példa számunkra, hogy milyen egy 
igazi jó tanítvány. Nekünk is így kell törekednünk arra, hogy kövessünk 
téged és segítsük Śrīla Prabhupādának végzett missziódat. Számomra 
nagyon inspiráló az egyik nagyrabecsült istentestvérem, Līlāśuka prabhu 
tanítványi attitűdje, érett Krsna-tudata, akitől sokat tanulhatok, hogyan 
és mit csináljak ahhoz, hogy jobb tanítvánnyá váljak. 

Minden dicsőséget neked, kedves Guru Mahārāja, aki minden lehető-
séget megadtál nekünk, hogy elérjük Krsnát, az Ő örök szolgálatát. Oly 
sok lemondást vállalsz értünk, tanítványaidért, hogy megtanítsd nekünk 
a śuddha bhakti csodálatos folyamatát, azt a felbecsülhetetlen ajándékot, 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 203 of 244 - Pages(414, 403) 2019. 05. 13.   6:27



402
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hogy példát mutatsz, és őszinte, szívből jövő kedvességeddel, vagy épp 
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Bhaktin Szakács Beáta
Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja! 

Kérlek, engedje meg, hogy tiszteletteljes hódolatomat ajánlhassam lótusz-
lábai előtt!  Minden dicsőséget szeretett lelki tanítómesterének, Śrīla 
Prabhupādának!

Egy tanítvány állandóan dicsőíteni szeretné a lelki tanítómesterét! 
Mindig talál rá okot és alkalmat, hogy ezt megtehesse. Nem is kell szüle-
tésnapnak lenni hozzá, hogy ezt megtegyük! A rengeteg születés és halál 
után olyan felfoghatatlan kegyben van részünk, hogy Ön itt van velünk. 
Megjelenésével, tanításával, Krsna és Rādārānī iránti mérhetetlen szere-
tetével folyamatosan példát mutat nekünk, tékozló gyermekeknek. Nem 
lehetünk eléggé hálásak Önnek, hogy itt van a közelünkben. Ezt soha 
nem fogjuk tudni visszafizetni, meghálálni. Kívánom, hogy Krsna adjon 
elég erőt és egészséget ahhoz a küldetéshez, amit célul tűzött ki maga elé! 

Kérem Krsnát, hogy vigyázzon nagyon a mi szeretettel lelki tanitó-
mesterünkre! 

Hare Krsna!

Örök szolgálatában,
Bhaktin Szakács Beáta

Santosā Devī Dāsī
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrī Śrī Rādhā-
Śyāmasundarának és Śrī Śrī Dāyala-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Szeretettel köszöntelek téged megjelenési napod alkalmából!
„Ezeket az utasításokat a lelki tanítómester azoknak adja át, akik az 
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Sundarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Isteni 
Kegyelmednek!

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā-Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!

Ezen a szép imán meditálok, amelyet a Mindennapi imáim című köny-
vedben is olvashatunk, s amellyel a Krsna-völgyi bhakták által aláírt és 
Indiába elküldött levelünkben fogunk köszönteni téged március 30-án, 
a megjelenésed 70. évfordulóján. Eközben rád gondolok, kedves Guru 
Mahārāja, a te óceánnyi kegyedre, mellyel folyamatosan elárasztasz ben-
nünket, elesett, szerencsétlen lelkeket. Az irántad érzett szeretetünket 
és hálánkat próbáljuk szavakban is kifejezni, s nagy boldogság tölti el 
a szívemet, amikor a transzcendentális személyiségedről beszélgetünk 
a bhaktákkal és kiváló jellemedet, csodálatos tetteidet dicsőítjük. Tavaly 
is összegyűltünk március 30-án abból a célból, hogy megosszuk egymással 
a rólad szóló gondolatainkat, személyes tapasztalatainkat, élményeinket, 
a tőled kapott tanításokat. Mindig igazi nektáreső a füleimnek, amikor 
szeretett lelki tanítómesteremről, gondoskodó lelki apukámról, mind-
annyiunk jóakarójáról hallhatok. Ezek a legjobb sangák, amikor a szent 
vaisnavákat dicsőítjük. 

A tavalyi közéleti Divāli ünnepünk szerintem és más bhakták szerint 
is az eddigi legnagyszerűbb Divāli rendezvényünk volt. Minden jelenlévő 
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te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā-Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!

Ezen a szép imán meditálok, amelyet a Mindennapi imáim című köny-
vedben is olvashatunk, s amellyel a Krsna-völgyi bhakták által aláírt és 
Indiába elküldött levelünkben fogunk köszönteni téged március 30-án, 
a megjelenésed 70. évfordulóján. Eközben rád gondolok, kedves Guru 
Mahārāja, a te óceánnyi kegyedre, mellyel folyamatosan elárasztasz ben-
nünket, elesett, szerencsétlen lelkeket. Az irántad érzett szeretetünket 
és hálánkat próbáljuk szavakban is kifejezni, s nagy boldogság tölti el 
a szívemet, amikor a transzcendentális személyiségedről beszélgetünk 
a bhaktákkal és kiváló jellemedet, csodálatos tetteidet dicsőítjük. Tavaly 
is összegyűltünk március 30-án abból a célból, hogy megosszuk egymással 
a rólad szóló gondolatainkat, személyes tapasztalatainkat, élményeinket, 
a tőled kapott tanításokat. Mindig igazi nektáreső a füleimnek, amikor 
szeretett lelki tanítómesteremről, gondoskodó lelki apukámról, mind-
annyiunk jóakarójáról hallhatok. Ezek a legjobb sangák, amikor a szent 
vaisnavákat dicsőítjük. 

A tavalyi közéleti Divāli ünnepünk szerintem és más bhakták szerint 
is az eddigi legnagyszerűbb Divāli rendezvényünk volt. Minden jelenlévő 
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barát is. Ez nagyon különleges mert sokan értenek valamihez, de ön ezek-
hez mind egyszerre. Ilyenkor mindig olyan szerencsésnek érzem magam, 
hogy én kapcsolatba kerülhettem önnel, és remélem, hogy ez a kapcsolat 
még szorosabb lesz…

Hogy egy pár személyes emléket említsek még, megemlíteném, milyen 
sok kegyben volt részem, amit öntöl kaptam. Soha nem fogom tudni meg-
hálálni, hogy mennyi helyre eljutottam az ön kegyéböl, kezdve Indiával. Az 
egy csodálatos három hét volt az ön csodálatos társaságában. Azt hiszem 
ilyen nem mindenkinek adatik meg, ezért ezt nem tudom eléggé hang-
súlyozni mennyire hálás vagyok érte. Ezen kívül sokszor már kisgyerek 
koromban kaptam kegyeket, ugye már a nevemet is öntöl kaptam amikor 
megszülettem, a gurukulában mindig tetszett küldeni nekünk rigó jancsit 
(madhuman˙galt), majd késöbb megengedte, hogy írjak bármikor ha valami 
gondom volt és ön egyböl válaszolt rá. Vagy volt hogy napokig ott ebédel-
hettem a házában, azt sose felejtem el, mindig viccelödött Śyāmabihārī 
prabhuval. És még sorolhatnám mennyi mindent köszönhetek önnek és 
milyen csodálatos ön! 

Nagyon szépen köszönök mindent még egyszer, Guru Mahārāja! 
Remélem egyszer legalább a töredékét meg fogom tudni hálálni ennek, 
Rādhe-Śyāmát szolgálva az Ö birodalmukban maradva… 

Jelentéktelen szolgája,
Tulasī

Tulsī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porá-
ban. Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának, és az Úr Caitanya 
Mahāprabhunak!

Könyveiben Śrīla Prabhupāda számtalanszor kiemeli a jelentőségét 
a tiszta forrásnak, ahonnan kapjuk a lelki impulzusokat, tanításokat, 
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Istenség Legfelsőbb Személyiségét mindennél kedvesebbnek tekintik, 
nem irigyek senkire, teljesen megtisztultak, lemondtak mindenről, ami 
kívül esik a Krsna-tudat határain.”

(…) Készen kell állnunk arra, hogy kellő tiszteletben és megbecsülésben 
részesítsük a lelki tanítómestert. (…) Egy bhaktának mindig kegyesnek 
kell lennie az emberekhez, s a Krsna-tudatot kell tanítania nekik, mert 
ez az egyetlen lehetőségük, hogy kiszabaduljanak máyá karmai közül. 
Ez a valódi emberbaráti tett, hiszen ily módon kegyesek lehetünk azok-
kal, akiknek nagy szükségük van rá. A susrúsábhiratáya szó arra utal, aki 
hűségesen szolgálja a lelki tanítómesterét. Az embernek személyesen kell 
szolgálnia lelki tanítómesterét, s minden szempontból gondoskodnia kell 
kényelméről. Az a bhakta, aki így cselekszik, szintén igaz jelölt az ilyen 
utasítások elfogadására. (…)” (Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.42. vers és magya-
rázat részlet/

2018. április 28-ikán avatást kaptam tőled Krsna-völgyben Nrsim˙ha 
Caturdaśī fesztivál napján. Hálás vagyok érte, hogy egy ilyen jelentéktelen 
személyt, mint amilyen én vagyok, ez ügyben a kegyedben részesítetted. 
Nekem ez nagyon sokat jelent. Igyekszem méltó módon meghálálni neked 
a Krsna-tudatos szolgálatomon keresztül. Szeretnék eszköz lenni Krsna 
kezében, hogy minél jobban át tudjam adni másoknak a bhakti-yoga folya-
matát. Bár nekem is elég sok tanulni valóm van még. A lelkesedésemet 
a lelki fejlődésre a továbbiakban is szeretném megőrizni, hogy haladhassak 
az Isten iránti szeretet – a prema – felé. Egy ideje nem találkozhattam veled 
személyesen, de érzem, hogy az én utamat is nyomon követed. Ezt abból 
is gondolom, hogy gyakran álmodok veled. Valamint, vannak bhakták akik 
úgymond kiléptek az életemből, de mások jöttek helyettük. Mindennek 
oka van, és én szívesen fogadtam az új bhakták érkezését az életembe. 
Azok a bhakták, akik továbbra is az életem részesei maradtak, ők nagy 
lelki inspirációt és támaszt jelentenek nekem. Köszönöm szépen, hogy 
nem engedted, hogy annyira egyedül érezzem magam és elkalauzoltad 
hozzám a bhaktákat. Az egészségügyi problémám is kiderült szerencsére 
viszonylag időben. Eddig úgy néz ki, hogy műtétem lesz 2019. március 
6-ikán. Te és Krsna ezen a betegségen keresztül is tanítotok engem a meg-
felelő mentalitás elérésére, az anyagi ragaszkodásaim csökkentésére, egy 
magasabb minőségben végzett Krsna-tudat gyakorlására. A sok kegyes 
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cselekedetedet látva és tapasztalva, arra vágyom, hogy fel szeretnék nőni 
ahhoz a feladathoz, hogy méltóképpen tudjam a missziódat szolgálni. 
Bárcsak elégedett lehetnél velem…

Szolgád:
Santosā Devī Dāsī

Taran˙ginī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please, accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to the dust of your lotus feet!

On one of our san˙kīrtana meetings we were asked to remember our 
experiences and our goals when we just joined the movement. The path 
of Krsna Consciousness is a journey and very journey has its destination 
or goal. I can clearly see how my understanding of the goal is changing 
by your mercy through hearing and reading. But one thing that puzzles 
me is that the more I try to understand the goal the further and more 
unattainable it seems to be. Likewise, with my eternal debt to you, Guru 
Mahārāja, the more I try to pay it, the bigger it becomes! In Śrīmad-
Bhāgavatam such person is called vinoda-pātram: “laughingstock just like 
a joker because it is not possible to repay such a debt” (SB 4.22.47).

Little babies’ attention is so easily distracted, they might be walking 
to get one thing but seeing on the way something else they totally for-
get what they wanted and become engaged with a new activity or thing. 
I often feel like one of those little babies in my spiritual life: I so easily 
forget the goal and become absorbed in unimportant things. As soon as 
I forget the goal everything in Krsna Consciousness becomes very diff icult 
and I start to feel lost, perplexed and afraid. So many times you saved me, 
Guru Mahārāja, by reminding me about the goal through your personal 
association, your example, your classes and your books.

How can repay this debt?
Your books became a great solace, even though they are far above 
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értelmes dolgot, amit ebben az anyagi világban, a Kali-yugában érdemes 
csinálni.

Köszönöm mindannyiunk nevében is azt a sok szép könyvet, amit Śrīla 
Prabhupāda angol nyelvű védikus irásaiból magyarul megjelentettél, és 
a sok saját irásodat, ami segit nekünk a lelki világba betekintést nyerni.

Kivánom, hogy még sok sok évig szolgálhasd a magyar és a külföldi 
tanitványaid lelki megvalósitását, és mindenki másét, aki ezt az utat 
választja.

Tisztelettel:

szolgád, 
Tulasī Krsna Dāsī

Tulasī
Kedves Sivaram Mahārāja! 

Kérem fogadja tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának!

Szeretném kifejezni a hálámat és dicsöiteni önt a 70. születésnapja 
alkalmából. Végtelenül sok mindent köszönhetek önnek. Igazából min-
dent öntöl kaptam, ami a Krsna-tudatot illeti. A ön kegyéböl itt élhetek 
Új-Vraja-dhāmában, mert ha ön nem hozta volna létre, akkor most valahol 
a Krsna-tudatot nem ismerve szenvednék az anyagi világban. Bárcsak 
jobban tudnám értékelni ezt a számomra természetes, de amúgy meg egy 
hihetetlen különleges dolgot. Ön olyan hatalmas, hogy a lehetetlenböl 
létre hozta Krisna-völgyet és elterjesztette a Krsna-tudatot Magyarorszá-
gon a Śrīla Prabhupāda iránti szeretetéböl és hálájából.

Nekem ez mindig eszembe jut, amit Ādikartha Prabhu mondott 
egyszer egy leckéjén, hogy ön annyira csodálatos hogy mindenhez ért 
egyszerre, egy kiváló bhakta, lelki tanítómester, ért a mūrti imádathoz, 
managmenthez, san˙kīrtanhoz, kiválóan bhajanozik, benne van a farmfej-
lesztésben, varnāśrama rendszer kiépítésében és emellett egy nagyon jó 
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megjelenésed, missziód, minden tetted amin kersztül a legnagyobb jótéte-
ményt végzed az emberiségnek. Ezt hívják a szentírások para-upakārának. 
Az odaadó szolgálat nélkül, anélkül hogy Krsna-tudatossá válnának, nem 
lehet senki maradandóan boldogok. Krsna-tudat nélkül minden élőlény az 
anyagi lét kínjaitól szenved. Ezért a Krsna-tudat prédikálása a legnagyobb 
jótétemény. Ezt nem lehet anyagi javakban visszafizetni, ezért csak a tel-
jes meghódolás folyamatának a beteljesítése lehet megfelelő ellenérték.

Szívedben ott ég szeretett lelki tanítómestered, Śrīla Prabhupāda mis-
sziója beteljesítésének a vágya. Képzeletet felülmúló emberfeletti dolgokra 
vagy képes ezzel az égető vággyal a szívedben. Szeretnék egy jó eszköz 
lenni a kezedben, hogy én is részese lehessek az Úr tervének, hogy minden 
eltévelyedet lélek visszakerüljön örök lelki otthonába, vissza Istenhez!

Tudatlan, semmirekellő szolgád,
aki örökre lótuszlábaid szolgálatában szeretne maradni, 
Tukārāma Dāsa

Tulasī Krsna Dāsī
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhupādá-
nak!

A mai jeles napon jutottál az eszembe, éppen Bhaktisidhānta Sarasvatī 
Thākura megjelenési napján.

Sokat olvastam csodálatos tevékenységeiről és ma igazán kedves lec-
két tartott Ānanda Vrndāvana Prabhu róla. Elgondolkoztató volt, hogy 
40 ágra szakadt a gaudīya-vaisnavizmus az eltávozása után. Szerencse, 
hogy Śrīla Prabhupāda megalapitotta az ISKCONt és igy van egy fő ág, 
akik szépen követik a lefektetett szabályozó elveket, és tisztán képesek 
gyakorolni a Krsna-tudatot. Ennek következménye az, hogy te is létre-
hoztál Magyarországon központokat és lehetővé tetted a magyarok szá-
mára, hogy a templomokban és azon kivűl is gyakorolhassák az egyetlen 
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my level and I can’t understand much but I can feel their incomparable 
sweetness and your presence which is like a soothing balm on my dis-
eased consciousnesses. Sometimes during last marathon, I would pacify 
my mind when it became diff icult: “Hold on Tarangini, soon you will 
go home and you can read a little bit of Nava-vraja-mahimā”. How can 
I repay this debt?

My life is worth nothing. I don’t have any qualification for your mercy: 
no devotion, sincerity, any good qualities or any abilities. I’m just a proud 
and ignorant fool. The only thing I have is my insignificant service to you, 
Gurudeva, which is constantly disturbed by the modes of nature, impuri-
ties in my heart and material desires. And I have a burning gratitude for 
your causeless kindness and mercy towards this fallen soul.

On this auspicious day of your appearance I would like to ask your bless-
ing (as you know Russians are very fond of asking for blessings)… however 
ridiculous, unsuccessful and insignificant are my attempts to serve you, 
please let me desperately continue to repay my debt and however little is 
my understanding of the goal, please let me always remember it. 

Thank you very much.

Your laughingstock like servant,
Taran˙ginī Devī Dāsī
Hungary

Taruna Krsna Dāsa
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my most humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda 
and all glories to your lotus feet on this auspicious celebration of your 
divine appearance.

Glorifying someone who is unfathomably deep and unlimitedly glori-
ous is both easy and diff icult. It is easy to find glorifiable qualities but 
diff icult to express their magnitude and impossible to describe them 
completely. Especially as we cannot even understand the grandeur of 
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megjelenésed, missziód, minden tetted amin kersztül a legnagyobb jótéte-
ményt végzed az emberiségnek. Ezt hívják a szentírások para-upakārának. 
Az odaadó szolgálat nélkül, anélkül hogy Krsna-tudatossá válnának, nem 
lehet senki maradandóan boldogok. Krsna-tudat nélkül minden élőlény az 
anyagi lét kínjaitól szenved. Ezért a Krsna-tudat prédikálása a legnagyobb 
jótétemény. Ezt nem lehet anyagi javakban visszafizetni, ezért csak a tel-
jes meghódolás folyamatának a beteljesítése lehet megfelelő ellenérték.

Szívedben ott ég szeretett lelki tanítómestered, Śrīla Prabhupāda mis-
sziója beteljesítésének a vágya. Képzeletet felülmúló emberfeletti dolgokra 
vagy képes ezzel az égető vággyal a szívedben. Szeretnék egy jó eszköz 
lenni a kezedben, hogy én is részese lehessek az Úr tervének, hogy minden 
eltévelyedet lélek visszakerüljön örök lelki otthonába, vissza Istenhez!

Tudatlan, semmirekellő szolgád,
aki örökre lótuszlábaid szolgálatában szeretne maradni, 
Tukārāma Dāsa

Tulasī Krsna Dāsī
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhupādá-
nak!

A mai jeles napon jutottál az eszembe, éppen Bhaktisidhānta Sarasvatī 
Thākura megjelenési napján.

Sokat olvastam csodálatos tevékenységeiről és ma igazán kedves lec-
két tartott Ānanda Vrndāvana Prabhu róla. Elgondolkoztató volt, hogy 
40 ágra szakadt a gaudīya-vaisnavizmus az eltávozása után. Szerencse, 
hogy Śrīla Prabhupāda megalapitotta az ISKCONt és igy van egy fő ág, 
akik szépen követik a lefektetett szabályozó elveket, és tisztán képesek 
gyakorolni a Krsna-tudatot. Ennek következménye az, hogy te is létre-
hoztál Magyarországon központokat és lehetővé tetted a magyarok szá-
mára, hogy a templomokban és azon kivűl is gyakorolhassák az egyetlen 
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my level and I can’t understand much but I can feel their incomparable 
sweetness and your presence which is like a soothing balm on my dis-
eased consciousnesses. Sometimes during last marathon, I would pacify 
my mind when it became diff icult: “Hold on Tarangini, soon you will 
go home and you can read a little bit of Nava-vraja-mahimā”. How can 
I repay this debt?

My life is worth nothing. I don’t have any qualification for your mercy: 
no devotion, sincerity, any good qualities or any abilities. I’m just a proud 
and ignorant fool. The only thing I have is my insignificant service to you, 
Gurudeva, which is constantly disturbed by the modes of nature, impuri-
ties in my heart and material desires. And I have a burning gratitude for 
your causeless kindness and mercy towards this fallen soul.

On this auspicious day of your appearance I would like to ask your bless-
ing (as you know Russians are very fond of asking for blessings)… however 
ridiculous, unsuccessful and insignificant are my attempts to serve you, 
please let me desperately continue to repay my debt and however little is 
my understanding of the goal, please let me always remember it. 

Thank you very much.

Your laughingstock like servant,
Taran˙ginī Devī Dāsī
Hungary

Taruna Krsna Dāsa
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my most humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda 
and all glories to your lotus feet on this auspicious celebration of your 
divine appearance.

Glorifying someone who is unfathomably deep and unlimitedly glori-
ous is both easy and diff icult. It is easy to find glorifiable qualities but 
diff icult to express their magnitude and impossible to describe them 
completely. Especially as we cannot even understand the grandeur of 
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the spiritual master in our condition, our attempt appears pathetic-like 
a little sparrow trying to describe the ocean. But putting our limitations 
aside, we are enthusiastic to absorb our minds in the perfect nature of the 
spiritual master. Millions of books could be written about his glories. But 
at the same time tasting just a drop of his qualities is enough to achieve 
all perfection. Every encounter I have ever had with you Guru Mahārāja 
is proof of your exalted position.

In every situation you are perfect. In fact, your behaviour defines per-
fection to me. You are the emblem of sad-ācāra, or perfect behaviour. And 
why is this? Because you love Krsna. Your love for Krsna inspires you in 
so many ways to serve Him, His mission and His devotees. Loving Krsna 
is an extremely esoteric concept, but you bring it right into the here and 
now. Full surrender, total sensitivity, no compromise, no excuses and 
exquisite refinement are some things I have caught. But just like a glacier, 
95% is unnoticeable. 

But then you reveal that to us also through your inconceivable mercy. 
Through your books you show us your meditations. Krsna Dāsa Kavirāja 
Gosvāmī says that there are certain things that are too confidential to be 
spoken, but if they are not, no-one will know of them.

So it is that you share a selection of your experiences in your wonder-
ful books. 

If one is discerning, one can see that these are no ‘ordinary’ books (not 
that any book about Krsna could be ordinary). They reveal your exalted 
position as an extremely advanced vaisnava and show hidden realms of 
Krsna consciousness to which otherwise us commoners would have no 
access. Reading your books and coming to New Vraja-dhāma are certainly 
impetuses to becoming attracted to Krsna on a deep level. But you also 
show us that this can only be achieved if we strictly follow the instructions 
of the spiritual master. It is not cheap. You give us the highest thing, and 
you also warn us not to undervalue it. What an art! To give something 
unthinkably valuable, and at the same time to educate those to whom 
you give it of its real worth. Your books are a revolution, as is everything 
else that you do. 

I sorely miss you. I always wanted to be your personal servant so I could 
gorge myself on your association. But that never happened. Then I came 
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Tukārāma Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat lótuszviráglábaid porában!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Minden dicsőséget neked, minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának, 
minden dicsőséget a tanítványi láncolatnak, minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának és Dayālí-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának !

Szeretnélek tisztelettel és szeretettel köszönteni téged vyāsa-pūjā 
ünnepséged alkalmából.

Bár nagyon nehéz nekem, tudatlan szennyes személyemnek megfelelő 
szavakat találnom csodálatos, ragyogással teljes személyiséged dicsőíté-
séhez, mégis próbálkozom, mert csak ez az egyetlen amit tehetek. A most 
elkövetkező szent pillanatokat, órákat, dicső jellemeden való meditációra 
szánok. 

A napot imádók ghí lámpát ajánlanak föl az egész univerzumot bera-
gyogó napnak, habár minden, ami tüzes és világít, a nap energiájának 
a kiáradása.

A nap milliárdszor milliárdszor milliárd ghí lámpa fényével rendelke-
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csak olyan személy tud megtenni aki teljesen átadta magát a Legfelsőbb 
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hiteles lelki tanítómestere, akin keresztül kapcsolódik a hiteles tanítvá-
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Te ilyen hiteles személy vagy kedves Guru Mahārāja! Áldott a te 
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fájdalom miatt amit más élőlényeknek okoztam. Ilyenkor teljesen ért-
hetővé válik a számomra, hogy soha de soha nem lettem volna érdemes 
az Úrnak még csak egy csepp kegyére sem…és még igazábol most sem 
vagyok az. Minden a te indokolatlan kedvességednek köszönhető, az is, 
hogy még mindig megtűr az Úr a bhaktái között, ez is csak azért van mert 
Kegye követi a te kegyedet.

Azt mondják, hogy egy tanítvány csak olyan mint egy bohóc, ha azt 
gondolja vissza tudja fizetni a tartozását a lelki tanítómesterének. Az Úr 
fenti kijelentéséből teljesen megértettem ezt. Hogyan tudnám én vissza-
fizetni a tartozásomat neked, amikor még maga az Úr aki minden áldozat 
haszonélvezője, minden bolygó tulajdonosa és mind a hat fenség, köztük 
minden gazdagság birtokosa – is annyit tud csak mondani: Na pāraye 
’ham! Ha Ő nem tudja rendezni tartozását akkor mit mondhatnék én 
magam jelentéktelen élőlény.

Mivel értelmem tompa, lelki érdemeim nincsennek, és nem tudok 
megfelelő imákat ajánlani neked, ezért engedd meg, hogy szeretett lelki 
nagypapám Śrīla Prabhupāda saját lelki tanítómesteréhez írt szavaival 
fejezzem ki irántad érzett nagyrabecsülésemet és terjesszem eléd kéré-
semet! Csak próbálva követni és nem utánozni az ő hangulatát 

„Személy szerint én nem remélhetek semmilyen közvetlen szolgálatot 
életutam elkövetkezendő sok tízmillió születése alatt, de meggyőződé-
sem, hogy egy napon majd megszabadulok az illúziónak ebből a mocsa-
rából, amelybe most oly mélyen belesüllyedtem. Ezért hadd imádkozzam 
a legkomolyabb szándékkal isteni mesterem lótuszlábainál, hogy enged-
jen sokat szenvednem, amelyre múltbeli bűnös tetteim ítéltek, de hadd 
maradjon meg bennem az a képesség is, hogy emlékezni tudjak rá: nem 
vagyok más, mint a Mindenható Abszolút Istenség parányi szolgája, akit 
isteni mesterem rendületlen kegyén keresztül foghatok csak fel. Ezért 
hadd boruljak le lótuszlábainál a tőlem telhető legnagyobb alázattal.”

Śrīla Gurudeva Ki Jayy!!!

Jelentéktelen szolgád,
Triyuga Dāsa
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to New Vraja-dhāma, but now we are no longer there. But when I hear 
from you, I feel direct access to you. Although you may be thousands of 
miles away, you are with me. How wonderful and eff ective spiritual life 
is. You are my life although I have never been able to express that. I hope 
one day I will be able to serve you well, in a place where we will never be 
separated. Until then, I will struggle on trying to do my best, in a place 
far away from your worshipable lotus feet.

Your servant,
Taruna Krsna Dāsa
UK

Bhakta Tollas Norbert
Kedves Śrīla Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Mielőtt hozzá kezdenék örömteli kötelességemnek, és felajánlásban 
dicsőítsem lelki tanítómesterem szeretnék az áldásaidért imádkozni. 
Nem érzem magam képesítettnek arra, hogy megfelelő szavakkal ki tud-
jam fejezni az irántad érzett hálámat és elismerésemet, de reménykedek 
benne, hogy szerény erőfeszítésem egy kis örömöt tud okozni neked.

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam
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Feleségemmel nemrég részt vettünk egy temetésen, és a aki a búcsúbe-
szédet tartotta elmondta, hogy az elhúnytat mennyire szerették a szülei, 
és hogy az élet értékeire, szeretetére tanították. Elgondolkodtam azon, 
hogy valójában az anyagi világban nem létezik igazán tiszta szeretet, mert 
a szeretetteljes kapcsolatokat áthatja az önzés, és az élet értéke, értelme 
a családban és az anyagi gyarapodásban keresendő.

A szentírásokból tudjuk, hogy a valódi szeretet nem más, mint az Úr 
Krsna iránti szeretet, és az élet legfőbb értéke, értelme a Neki végzett 
tiszta odaadó szolgálat.

sa vai pum˙sām˙ paro dharmo yato bhaktir adhoksaje
ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati

A hiteles lelki tanítómester az a személy, aki elvezeti a tanítványát a Krsna 
iránti tiszta szeretet szintjéig , és megmutatja a tiszta odaadó szolgálat 
folyamatának mikéntjét saját példáján keresztül is. Te pontosan egy ilyen 
lelki tanítómester vagy, fáradhatatlanul prédikálsz, könyveiden, leckéi-
den keresztül oktatsz minket, imádod a múrtikat, és még sok másféle 
módon szolgálod Śrīla Prabhupāda misszióját. A közelmúltban pedig 
abban a kegyben volt részem, hogy elfogadtál törekvő szolgádnak.

Látom, hogy lelki tanítómesterként milyen komoly felelősség nyugszik 
a válladon, és tisztában vagyok a saját elesett helyzetemmel, és hogy ennek 
ellenére mégis felelősséget vállalsz értem. Ez a gondolat igazán boldoggá 
tesz, és határtalanul szerencsésnek érzem magam! Nem szeretném, ha 
túl közhelyszerűen hangzana, amit leírtam, biztos sokan hasonló módon 
elmondták már neked ezeket a dolgokat, de szerettem volna kifejezni 
Irántad érzett hálámat, és nagyrabecsülésemet e kedvező napon.

Hadd imádkozzak azért az áldásért, hogy mindennap tudjak emlé-
kezni a kegyedre, és azokra a csodálatos szolgálatokra, amit értünk, és 
a közzösségért és Śrīla Prabhupádáért végzel.

Köszönöm szépen!
Śrīla Guru Mahārāja kí jaya!

Jelentéktelen szolgád,
Bhakta Tollas Norbert
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„A lelki tanítómesterre ugyanúgy kell tekinteni mint Rám – mondta az 
Áldott Úr. – Nem szabad irigykedni rá vagy közönséges embernek gon-
dolni őt, mert ő az összes félisten képviselője”

Kedves megmentőm, drága lelki tanítómesterem, örök jóakaróm!
Millió és millió élet óta szenvedtem itt ebben az anyagi világban. Őrült 

tudatlanságomban csak megszállottan rágtam amit már mások megrág-
tak. Reménytelenség…illúzió…düh…unalom és tehetetlenség…ők voltak 
útitársaim. Nem is éltem, hanem „haltam”, ahogy szoktad gyakran mon-
dani. Aztán mikor eljöttél te és a bhakták, egy új időszámítás kezdődött 
az életemben. Minden megváltozott. Kegyed egyetlen cseppje elég volt 
ahhoz, hogy a tudatlanság csomója kioldódjon és a szenvedést fel váltsa 
az öröm és megkönnyebbülés, a sötétséget pedig a fény. 

Igen Guru Mahārāja a te kegyed…nem Krsna kegye, hanem a tiéd. Mie-
lőtt megcáfolnád szavaim, kérlek, hallgasd meg az igazságot, amit maga 
az Úr tár fel ezzel kapcsolatban Durvāsā Muninak abban a könyvben amit 
te magad írtál és amiben kinyílvánítottad az Úrnak a bhaktáihoz fűződő 
bensőséges érzelmeit. 

„Az Úr így szól: Noha a szentek szívében lakozó kegy ugyanaz, mint 
az Én kegyem, mégis különbözik attól. A kegy az ő kegyük is. A kettő 
abban tér el egymástól, hogy az Én kegyem bhaktáim kegyét követi. Ezért 
akik az Én kegyemet hiába áhítozzák, elnyerik azt a szentek kegyéből. 
A nagy szentek azért élnek, hogy lelki családom egyre gyarapodjon, és 
én örökre az adósuk vagyok. Na pāraye ’ham. Ezt képtelen vagyok vis-
szafizetni nekik.”

Ilyen csodálatos szent vagy te Guru Mahārāja és bár tavalyi vyāsa-pūjād 
alkalmával azt mondtad, hogy csak egy sādhaka vagy és aki azt állítja, 
hogy tiszta bhakta vagy az téved, én mégis azt mondom az Úr fenti kije-
lentéseit alapul véve, hogy igen is tiszta bhakta vagy, egy olyan nagy lélek 
akinek kegyét követi az Úr kegye. Minden tetted, szavad, gondolatod 
abban merül el, hogyan szolgáld az Úr azon csillapíthatatlan vágyát, hogy 
újra találkozhasson azokkal a lelkekkel akiket az illúzió fátyla fed be és az 
elkülönülés állapotában szenvednek itt az anyagi világban. 

Ha saját elesett helyzetemre gondolok és arra a sok bűnös tettre amit 
elkövettem, amikre csak ebben az egy életemben emlékezni tudok, meg-
undorodok magamtól és szomorúsággal tölt el a sok visszavonhatatlan 
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Számomra te vagy A lelki tanítómester.
Te adtad a szent nevet. Te adtad a felhatalmazást a templomi mūrtik 

személyes imádatához. Te adtad a bhakták társaságát. Te adtad a lehető-
séget a szolgálatra, mindenféle szolgálatra. Te adod a tanítást. Mindenről, 
de elsősorban Krsnáról és az Ő szolgálatáról. Te adod a Krsnát dicsőítő 
édes bhajanákat és extatikus kīrtanákat. Te adsz útmutatást, hogyan kell 
megtalálni a helyünket a világban, a varnāśrama dharma alapján, Śrīla 
Prabhupāda vágyának megfelelően. Te adod a követendő példát, hogyan 
kell prédikálni, a bhaktákat szolgálni, a guru vágyát elsővé tenni a szívben. 

Adod az idődet, a társaságodat. S mindezt indokolatlanul, szeretetből. 
Ez az igazi guru-kripa.

Te adtad az életet. Az igazi, lelki életet.
Sajnos személyesen keveset vagyok a Társaságodban, de, szeretném ha 

Tudnád, hogy nagyon hálás vagyok neked. 
Köszönöm hogy vagy nekünk. Nekem.

Haszontalan, de reménykedő szolgád,
Trivikrama Dāsa

Triyuga Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget Isteni megjelenési napodnak!

Szavaim melyekkel dicsőíteni próbállak, csak olyanok mint a kutya 
ugatása. Dicsőséged végtelen, mint az Úr dicsősége, hiszen a lelki taní-
tómester az Úr képviselője:

ācāryam˙ mām˙ vijānīyān
nāvamanyeta karhicit

na martya-buddhyāsūyeta
sarva-devamayo guruh

423 

Bhaktin Tóth Gabriella
Tiszteletteljes hódolatom Kedves Mahārāja! 

Végtelenül hálás vagyok, hogy megismerhetem igy nagyon kezdőként 
a Krsna-tudatot. Óriási változást hozott az életembe és a családom éle-
tébe, mégpedig abban, hogy értelmet nyert!!!

A Krsna-tudat ismerkedésével nem érzem már magam egyedül, van 
értelme az életemnek, van értelme a fejlődésnek, nincsenek bennem kéte-
lyek, aggodalmak, mert mindig van kihez forduljak, tudom hova tartok. 
Megismerkedtem több bhaktával, de egy személyében nagyon kedves 
barátra találtam, aki rengeteget segít fejlődésem előrehaladásában is. Töb-
bek között azt is megtanította, hogy Śrīla Prabhupādának miert legyek 
hálás, es miert nagyon fontos a prasadam…

Nem félek a haláltól sem már, hiszem hogy a fejlődésem sikereivel 
sok karmikus dolgot le tudok tenni, és a következő életben egy tisztább 
lappal indulhatok. 

Ugyanakkor többször megálmodtam már hogy személyesen találkoz-
tam Istennel, csodálatos volt.

A filozófia tanulásával egyre több mindent be tudok építeni a min-
dennapi életünkbe. 

Végre megtaláltam az utam, amit 20 éve kerestem több spirituális 
közösségben, de a Krsna-tudat adta meg nekem a végső választ mindenre. 

Nagy-nagy boldogság van a szívemben! 

Köszönettel, Tisztelettel és Hálával
Bhaktin Tóth Gabriella 
Békéscsaba
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Számomra te vagy A lelki tanítómester.
Te adtad a szent nevet. Te adtad a felhatalmazást a templomi mūrtik 
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barátra találtam, aki rengeteget segít fejlődésem előrehaladásában is. Töb-
bek között azt is megtanította, hogy Śrīla Prabhupādának miert legyek 
hálás, es miert nagyon fontos a prasadam…

Nem félek a haláltól sem már, hiszem hogy a fejlődésem sikereivel 
sok karmikus dolgot le tudok tenni, és a következő életben egy tisztább 
lappal indulhatok. 

Ugyanakkor többször megálmodtam már hogy személyesen találkoz-
tam Istennel, csodálatos volt.

A filozófia tanulásával egyre több mindent be tudok építeni a min-
dennapi életünkbe. 

Végre megtaláltam az utam, amit 20 éve kerestem több spirituális 
közösségben, de a Krsna-tudat adta meg nekem a végső választ mindenre. 

Nagy-nagy boldogság van a szívemben! 

Köszönettel, Tisztelettel és Hálával
Bhaktin Tóth Gabriella 
Békéscsaba
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Bhaktin Tóth-Kibédi Angéla
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!
 Kérlek, fogadd köszöntésemet és hódolatomat ezen a kedvező napon! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Igaz, hogy személyesen már többször találkozhattam veled (fogadalom 
tétel, 4 és 8 kör) de még nem volt alkalom arra, hogy beszélgessünk.

Így ezúton is a hálámat szeretném kifejezni, hogy általad és tanít-
ványaid által megismerkedhettem a Krsna tudattal melyet te hoztál el 
Magyarországra.

Csodálatos embereket ismerhettem meg. akik bebizonyították szá-
momra, hogy valóban létezik őszinte önzetlen szeretet és figyelés a másik 
felé. Amit manapság sajnos az életben az ember nem tapasztal és szá-
momra nagyon hiányzott. Mindig a saját családomban kerestem ezt és 
csodálkoztam, hogy ők miért nem gondolják így de mivel bekerülhettem 
ebbe a közösségbe így ez a hiány érzetem megszűnt.

Hálás vagyok, hogy Candraśekhara prabhu és Karna-pūra mātājī 
tanácsadói csoportjába járhatok.

Maximálisan figyelnek a csoport tagjaira és erőn felül fáradtságot nem 
kímélve segítik a lelki fejlődésünket. Bármikor bármilyen problémával 
megkereshetjük őket, biztos lehetünk benne, hogy számunkra a legjobb 
tanáccsal látnak el minket.

A Krsna-tudat gyakorlása óta hihetetlen dolgok történnek velem. Szá-
momra a legkedvesebbet szeretném megosztani veled. Férjemmel 34 éve 
vagyunk házasok. Az én tudatomban az szerepelt, hogy ő elektronikai 
műszerész és a konyhában lévő elfoglaltságok nem érdekelték.

De mióta a budapesti templomba járunk ez teljesen megváltozott, imád 
a konyhában tevékenykedni, prasadamot készíteni. Sőt, elvállalta a vasár-
naponkénti lakoma készítését is. Bebizonyította, hogy nagyon jó érzéke 
van a főzéshez. Most végezte el a cukrász tanfolyamot kitűnő eredmén-
nyel. Nagyon büszke vagyok rá. De tudom, hogy mind ez mögött Krsna 
áll nélküle nem történik semmi.

 Jó egészséget és sok lelki erőt kívánok az elkövetkező időkre!
 

Szolgád: Bhaktin Tóth-Kibédi Angéla
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Bhakta Tóth László
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!
 
Kérlek, fogadd köszöntésemet és hódolatomat ezen a kedvező napon! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Mélységes tisztelettel köszönöm, hogy felvállaltad a Magyarországi 
Krsna-Tudatú Hívők Közösségének megalapítását és vezetését. Külön 
köszönet azért, hogy Śrīla Prabhupāda utasításait követve lehetővé tetted, 
hogy Én is az ISKCON közösségéhez csatlakozhassak..

Köszönöm, hogy  sok tisztaszívű bhaktával megismerkedhettem és 
folyamatosan tanulhatok tőlük. Hála Krsnának Candraśekhara Dāsa és 
Karna-pūra Devī Dāsī tanácsadói csoportjába járhatok feleségemmel.

Rendszeres szolgálatot vállalunk. Szolgálatunk, hogy mi készítjük 
a vasárnapi lakomát, ezzel segítjük a prédikálás sikerét. Nagyon felemelő 
érzés Krsnának és a bhaktáknak főzni.

Hálásak vagyunk azért, hogy csatlakozva a Nitya-sevāhoz mi is része-
sülhettünk Rādhā-Śyāmasundara szolgálatában!

 Jó egészséget és sok lelki erőt kívánunk az elkövetkező időkre!
 

Szolgád: 
Bhakta Tóth László

Trivikrama Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, Fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

A kinyilatkoztatott szentírások határozott véleménye szerint a lelki 
tanítómester nem különbözik Krsnától. Az Úr Krsna a lelki tanítómester 
alakjában szabadítja fel bhaktáit. (C.C. Ādi-līlā 45.)
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Bhaktin Tóth-Kibédi Angéla
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!
 Kérlek, fogadd köszöntésemet és hódolatomat ezen a kedvező napon! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Igaz, hogy személyesen már többször találkozhattam veled (fogadalom 
tétel, 4 és 8 kör) de még nem volt alkalom arra, hogy beszélgessünk.

Így ezúton is a hálámat szeretném kifejezni, hogy általad és tanít-
ványaid által megismerkedhettem a Krsna tudattal melyet te hoztál el 
Magyarországra.

Csodálatos embereket ismerhettem meg. akik bebizonyították szá-
momra, hogy valóban létezik őszinte önzetlen szeretet és figyelés a másik 
felé. Amit manapság sajnos az életben az ember nem tapasztal és szá-
momra nagyon hiányzott. Mindig a saját családomban kerestem ezt és 
csodálkoztam, hogy ők miért nem gondolják így de mivel bekerülhettem 
ebbe a közösségbe így ez a hiány érzetem megszűnt.

Hálás vagyok, hogy Candraśekhara prabhu és Karna-pūra mātājī 
tanácsadói csoportjába járhatok.

Maximálisan figyelnek a csoport tagjaira és erőn felül fáradtságot nem 
kímélve segítik a lelki fejlődésünket. Bármikor bármilyen problémával 
megkereshetjük őket, biztos lehetünk benne, hogy számunkra a legjobb 
tanáccsal látnak el minket.

A Krsna-tudat gyakorlása óta hihetetlen dolgok történnek velem. Szá-
momra a legkedvesebbet szeretném megosztani veled. Férjemmel 34 éve 
vagyunk házasok. Az én tudatomban az szerepelt, hogy ő elektronikai 
műszerész és a konyhában lévő elfoglaltságok nem érdekelték.

De mióta a budapesti templomba járunk ez teljesen megváltozott, imád 
a konyhában tevékenykedni, prasadamot készíteni. Sőt, elvállalta a vasár-
naponkénti lakoma készítését is. Bebizonyította, hogy nagyon jó érzéke 
van a főzéshez. Most végezte el a cukrász tanfolyamot kitűnő eredmén-
nyel. Nagyon büszke vagyok rá. De tudom, hogy mind ez mögött Krsna 
áll nélküle nem történik semmi.

 Jó egészséget és sok lelki erőt kívánok az elkövetkező időkre!
 

Szolgád: Bhaktin Tóth-Kibédi Angéla
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Bhakta Tóth László
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!
 
Kérlek, fogadd köszöntésemet és hódolatomat ezen a kedvező napon! 
Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Mélységes tisztelettel köszönöm, hogy felvállaltad a Magyarországi 
Krsna-Tudatú Hívők Közösségének megalapítását és vezetését. Külön 
köszönet azért, hogy Śrīla Prabhupāda utasításait követve lehetővé tetted, 
hogy Én is az ISKCON közösségéhez csatlakozhassak..

Köszönöm, hogy  sok tisztaszívű bhaktával megismerkedhettem és 
folyamatosan tanulhatok tőlük. Hála Krsnának Candraśekhara Dāsa és 
Karna-pūra Devī Dāsī tanácsadói csoportjába járhatok feleségemmel.

Rendszeres szolgálatot vállalunk. Szolgálatunk, hogy mi készítjük 
a vasárnapi lakomát, ezzel segítjük a prédikálás sikerét. Nagyon felemelő 
érzés Krsnának és a bhaktáknak főzni.

Hálásak vagyunk azért, hogy csatlakozva a Nitya-sevāhoz mi is része-
sülhettünk Rādhā-Śyāmasundara szolgálatában!

 Jó egészséget és sok lelki erőt kívánunk az elkövetkező időkre!
 

Szolgád: 
Bhakta Tóth László

Trivikrama Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, Fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

A kinyilatkoztatott szentírások határozott véleménye szerint a lelki 
tanítómester nem különbözik Krsnától. Az Úr Krsna a lelki tanítómester 
alakjában szabadítja fel bhaktáit. (C.C. Ādi-līlā 45.)
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Feleségemmel nemrég részt vettünk egy temetésen, és a aki a búcsúbe-
szédet tartotta elmondta, hogy az elhúnytat mennyire szerették a szülei, 
és hogy az élet értékeire, szeretetére tanították. Elgondolkodtam azon, 
hogy valójában az anyagi világban nem létezik igazán tiszta szeretet, mert 
a szeretetteljes kapcsolatokat áthatja az önzés, és az élet értéke, értelme 
a családban és az anyagi gyarapodásban keresendő.

A szentírásokból tudjuk, hogy a valódi szeretet nem más, mint az Úr 
Krsna iránti szeretet, és az élet legfőbb értéke, értelme a Neki végzett 
tiszta odaadó szolgálat.

sa vai pum˙sām˙ paro dharmo yato bhaktir adhoksaje
ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati

A hiteles lelki tanítómester az a személy, aki elvezeti a tanítványát a Krsna 
iránti tiszta szeretet szintjéig , és megmutatja a tiszta odaadó szolgálat 
folyamatának mikéntjét saját példáján keresztül is. Te pontosan egy ilyen 
lelki tanítómester vagy, fáradhatatlanul prédikálsz, könyveiden, leckéi-
den keresztül oktatsz minket, imádod a múrtikat, és még sok másféle 
módon szolgálod Śrīla Prabhupāda misszióját. A közelmúltban pedig 
abban a kegyben volt részem, hogy elfogadtál törekvő szolgádnak.

Látom, hogy lelki tanítómesterként milyen komoly felelősség nyugszik 
a válladon, és tisztában vagyok a saját elesett helyzetemmel, és hogy ennek 
ellenére mégis felelősséget vállalsz értem. Ez a gondolat igazán boldoggá 
tesz, és határtalanul szerencsésnek érzem magam! Nem szeretném, ha 
túl közhelyszerűen hangzana, amit leírtam, biztos sokan hasonló módon 
elmondták már neked ezeket a dolgokat, de szerettem volna kifejezni 
Irántad érzett hálámat, és nagyrabecsülésemet e kedvező napon.

Hadd imádkozzak azért az áldásért, hogy mindennap tudjak emlé-
kezni a kegyedre, és azokra a csodálatos szolgálatokra, amit értünk, és 
a közzösségért és Śrīla Prabhupádáért végzel.

Köszönöm szépen!
Śrīla Guru Mahārāja kí jaya!

Jelentéktelen szolgád,
Bhakta Tollas Norbert

427 

„A lelki tanítómesterre ugyanúgy kell tekinteni mint Rám – mondta az 
Áldott Úr. – Nem szabad irigykedni rá vagy közönséges embernek gon-
dolni őt, mert ő az összes félisten képviselője”

Kedves megmentőm, drága lelki tanítómesterem, örök jóakaróm!
Millió és millió élet óta szenvedtem itt ebben az anyagi világban. Őrült 

tudatlanságomban csak megszállottan rágtam amit már mások megrág-
tak. Reménytelenség…illúzió…düh…unalom és tehetetlenség…ők voltak 
útitársaim. Nem is éltem, hanem „haltam”, ahogy szoktad gyakran mon-
dani. Aztán mikor eljöttél te és a bhakták, egy új időszámítás kezdődött 
az életemben. Minden megváltozott. Kegyed egyetlen cseppje elég volt 
ahhoz, hogy a tudatlanság csomója kioldódjon és a szenvedést fel váltsa 
az öröm és megkönnyebbülés, a sötétséget pedig a fény. 

Igen Guru Mahārāja a te kegyed…nem Krsna kegye, hanem a tiéd. Mie-
lőtt megcáfolnád szavaim, kérlek, hallgasd meg az igazságot, amit maga 
az Úr tár fel ezzel kapcsolatban Durvāsā Muninak abban a könyvben amit 
te magad írtál és amiben kinyílvánítottad az Úrnak a bhaktáihoz fűződő 
bensőséges érzelmeit. 

„Az Úr így szól: Noha a szentek szívében lakozó kegy ugyanaz, mint 
az Én kegyem, mégis különbözik attól. A kegy az ő kegyük is. A kettő 
abban tér el egymástól, hogy az Én kegyem bhaktáim kegyét követi. Ezért 
akik az Én kegyemet hiába áhítozzák, elnyerik azt a szentek kegyéből. 
A nagy szentek azért élnek, hogy lelki családom egyre gyarapodjon, és 
én örökre az adósuk vagyok. Na pāraye ’ham. Ezt képtelen vagyok vis-
szafizetni nekik.”

Ilyen csodálatos szent vagy te Guru Mahārāja és bár tavalyi vyāsa-pūjād 
alkalmával azt mondtad, hogy csak egy sādhaka vagy és aki azt állítja, 
hogy tiszta bhakta vagy az téved, én mégis azt mondom az Úr fenti kije-
lentéseit alapul véve, hogy igen is tiszta bhakta vagy, egy olyan nagy lélek 
akinek kegyét követi az Úr kegye. Minden tetted, szavad, gondolatod 
abban merül el, hogyan szolgáld az Úr azon csillapíthatatlan vágyát, hogy 
újra találkozhasson azokkal a lelkekkel akiket az illúzió fátyla fed be és az 
elkülönülés állapotában szenvednek itt az anyagi világban. 

Ha saját elesett helyzetemre gondolok és arra a sok bűnös tettre amit 
elkövettem, amikre csak ebben az egy életemben emlékezni tudok, meg-
undorodok magamtól és szomorúsággal tölt el a sok visszavonhatatlan 
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Számomra te vagy A lelki tanítómester.
Te adtad a szent nevet. Te adtad a felhatalmazást a templomi mūrtik 

személyes imádatához. Te adtad a bhakták társaságát. Te adtad a lehető-
séget a szolgálatra, mindenféle szolgálatra. Te adod a tanítást. Mindenről, 
de elsősorban Krsnáról és az Ő szolgálatáról. Te adod a Krsnát dicsőítő 
édes bhajanákat és extatikus kīrtanákat. Te adsz útmutatást, hogyan kell 
megtalálni a helyünket a világban, a varnāśrama dharma alapján, Śrīla 
Prabhupāda vágyának megfelelően. Te adod a követendő példát, hogyan 
kell prédikálni, a bhaktákat szolgálni, a guru vágyát elsővé tenni a szívben. 

Adod az idődet, a társaságodat. S mindezt indokolatlanul, szeretetből. 
Ez az igazi guru-kripa.

Te adtad az életet. Az igazi, lelki életet.
Sajnos személyesen keveset vagyok a Társaságodban, de, szeretném ha 

Tudnád, hogy nagyon hálás vagyok neked. 
Köszönöm hogy vagy nekünk. Nekem.

Haszontalan, de reménykedő szolgád,
Trivikrama Dāsa

Triyuga Dāsa
Hare Krsna Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupádnak! Minden dicsőséget Isteni megjelenési napodnak!

Szavaim melyekkel dicsőíteni próbállak, csak olyanok mint a kutya 
ugatása. Dicsőséged végtelen, mint az Úr dicsősége, hiszen a lelki taní-
tómester az Úr képviselője:

ācāryam˙ mām˙ vijānīyān
nāvamanyeta karhicit

na martya-buddhyāsūyeta
sarva-devamayo guruh
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Bhaktin Tóth Gabriella
Tiszteletteljes hódolatom Kedves Mahārāja! 

Végtelenül hálás vagyok, hogy megismerhetem igy nagyon kezdőként 
a Krsna-tudatot. Óriási változást hozott az életembe és a családom éle-
tébe, mégpedig abban, hogy értelmet nyert!!!

A Krsna-tudat ismerkedésével nem érzem már magam egyedül, van 
értelme az életemnek, van értelme a fejlődésnek, nincsenek bennem kéte-
lyek, aggodalmak, mert mindig van kihez forduljak, tudom hova tartok. 
Megismerkedtem több bhaktával, de egy személyében nagyon kedves 
barátra találtam, aki rengeteget segít fejlődésem előrehaladásában is. Töb-
bek között azt is megtanította, hogy Śrīla Prabhupādának miert legyek 
hálás, es miert nagyon fontos a prasadam…

Nem félek a haláltól sem már, hiszem hogy a fejlődésem sikereivel 
sok karmikus dolgot le tudok tenni, és a következő életben egy tisztább 
lappal indulhatok. 

Ugyanakkor többször megálmodtam már hogy személyesen találkoz-
tam Istennel, csodálatos volt.

A filozófia tanulásával egyre több mindent be tudok építeni a min-
dennapi életünkbe. 

Végre megtaláltam az utam, amit 20 éve kerestem több spirituális 
közösségben, de a Krsna-tudat adta meg nekem a végső választ mindenre. 

Nagy-nagy boldogság van a szívemben! 

Köszönettel, Tisztelettel és Hálával
Bhaktin Tóth Gabriella 
Békéscsaba
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Feleségemmel nemrég részt vettünk egy temetésen, és a aki a búcsúbe-
szédet tartotta elmondta, hogy az elhúnytat mennyire szerették a szülei, 
és hogy az élet értékeire, szeretetére tanították. Elgondolkodtam azon, 
hogy valójában az anyagi világban nem létezik igazán tiszta szeretet, mert 
a szeretetteljes kapcsolatokat áthatja az önzés, és az élet értéke, értelme 
a családban és az anyagi gyarapodásban keresendő.

A szentírásokból tudjuk, hogy a valódi szeretet nem más, mint az Úr 
Krsna iránti szeretet, és az élet legfőbb értéke, értelme a Neki végzett 
tiszta odaadó szolgálat.

sa vai pum˙sām˙ paro dharmo yato bhaktir adhoksaje
ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati

A hiteles lelki tanítómester az a személy, aki elvezeti a tanítványát a Krsna 
iránti tiszta szeretet szintjéig , és megmutatja a tiszta odaadó szolgálat 
folyamatának mikéntjét saját példáján keresztül is. Te pontosan egy ilyen 
lelki tanítómester vagy, fáradhatatlanul prédikálsz, könyveiden, leckéi-
den keresztül oktatsz minket, imádod a múrtikat, és még sok másféle 
módon szolgálod Śrīla Prabhupāda misszióját. A közelmúltban pedig 
abban a kegyben volt részem, hogy elfogadtál törekvő szolgádnak.

Látom, hogy lelki tanítómesterként milyen komoly felelősség nyugszik 
a válladon, és tisztában vagyok a saját elesett helyzetemmel, és hogy ennek 
ellenére mégis felelősséget vállalsz értem. Ez a gondolat igazán boldoggá 
tesz, és határtalanul szerencsésnek érzem magam! Nem szeretném, ha 
túl közhelyszerűen hangzana, amit leírtam, biztos sokan hasonló módon 
elmondták már neked ezeket a dolgokat, de szerettem volna kifejezni 
Irántad érzett hálámat, és nagyrabecsülésemet e kedvező napon.

Hadd imádkozzak azért az áldásért, hogy mindennap tudjak emlé-
kezni a kegyedre, és azokra a csodálatos szolgálatokra, amit értünk, és 
a közzösségért és Śrīla Prabhupádáért végzel.

Köszönöm szépen!
Śrīla Guru Mahārāja kí jaya!

Jelentéktelen szolgád,
Bhakta Tollas Norbert
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„A lelki tanítómesterre ugyanúgy kell tekinteni mint Rám – mondta az 
Áldott Úr. – Nem szabad irigykedni rá vagy közönséges embernek gon-
dolni őt, mert ő az összes félisten képviselője”

Kedves megmentőm, drága lelki tanítómesterem, örök jóakaróm!
Millió és millió élet óta szenvedtem itt ebben az anyagi világban. Őrült 

tudatlanságomban csak megszállottan rágtam amit már mások megrág-
tak. Reménytelenség…illúzió…düh…unalom és tehetetlenség…ők voltak 
útitársaim. Nem is éltem, hanem „haltam”, ahogy szoktad gyakran mon-
dani. Aztán mikor eljöttél te és a bhakták, egy új időszámítás kezdődött 
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Igen Guru Mahārāja a te kegyed…nem Krsna kegye, hanem a tiéd. Mie-
lőtt megcáfolnád szavaim, kérlek, hallgasd meg az igazságot, amit maga 
az Úr tár fel ezzel kapcsolatban Durvāsā Muninak abban a könyvben amit 
te magad írtál és amiben kinyílvánítottad az Úrnak a bhaktáihoz fűződő 
bensőséges érzelmeit. 

„Az Úr így szól: Noha a szentek szívében lakozó kegy ugyanaz, mint 
az Én kegyem, mégis különbözik attól. A kegy az ő kegyük is. A kettő 
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A nagy szentek azért élnek, hogy lelki családom egyre gyarapodjon, és 
én örökre az adósuk vagyok. Na pāraye ’ham. Ezt képtelen vagyok vis-
szafizetni nekik.”

Ilyen csodálatos szent vagy te Guru Mahārāja és bár tavalyi vyāsa-pūjād 
alkalmával azt mondtad, hogy csak egy sādhaka vagy és aki azt állítja, 
hogy tiszta bhakta vagy az téved, én mégis azt mondom az Úr fenti kije-
lentéseit alapul véve, hogy igen is tiszta bhakta vagy, egy olyan nagy lélek 
akinek kegyét követi az Úr kegye. Minden tetted, szavad, gondolatod 
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Ha saját elesett helyzetemre gondolok és arra a sok bűnös tettre amit 
elkövettem, amikre csak ebben az egy életemben emlékezni tudok, meg-
undorodok magamtól és szomorúsággal tölt el a sok visszavonhatatlan 
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the spiritual master in our condition, our attempt appears pathetic-like 
a little sparrow trying to describe the ocean. But putting our limitations 
aside, we are enthusiastic to absorb our minds in the perfect nature of the 
spiritual master. Millions of books could be written about his glories. But 
at the same time tasting just a drop of his qualities is enough to achieve 
all perfection. Every encounter I have ever had with you Guru Mahārāja 
is proof of your exalted position.

In every situation you are perfect. In fact, your behaviour defines per-
fection to me. You are the emblem of sad-ācāra, or perfect behaviour. And 
why is this? Because you love Krsna. Your love for Krsna inspires you in 
so many ways to serve Him, His mission and His devotees. Loving Krsna 
is an extremely esoteric concept, but you bring it right into the here and 
now. Full surrender, total sensitivity, no compromise, no excuses and 
exquisite refinement are some things I have caught. But just like a glacier, 
95% is unnoticeable. 

But then you reveal that to us also through your inconceivable mercy. 
Through your books you show us your meditations. Krsna Dāsa Kavirāja 
Gosvāmī says that there are certain things that are too confidential to be 
spoken, but if they are not, no-one will know of them.

So it is that you share a selection of your experiences in your wonder-
ful books. 

If one is discerning, one can see that these are no ‘ordinary’ books (not 
that any book about Krsna could be ordinary). They reveal your exalted 
position as an extremely advanced vaisnava and show hidden realms of 
Krsna consciousness to which otherwise us commoners would have no 
access. Reading your books and coming to New Vraja-dhāma are certainly 
impetuses to becoming attracted to Krsna on a deep level. But you also 
show us that this can only be achieved if we strictly follow the instructions 
of the spiritual master. It is not cheap. You give us the highest thing, and 
you also warn us not to undervalue it. What an art! To give something 
unthinkably valuable, and at the same time to educate those to whom 
you give it of its real worth. Your books are a revolution, as is everything 
else that you do. 

I sorely miss you. I always wanted to be your personal servant so I could 
gorge myself on your association. But that never happened. Then I came 
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Tukārāma Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat lótuszviráglábaid porában!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Minden dicsőséget neked, minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának, 
minden dicsőséget a tanítványi láncolatnak, minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának és Dayālí-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának !

Szeretnélek tisztelettel és szeretettel köszönteni téged vyāsa-pūjā 
ünnepséged alkalmából.

Bár nagyon nehéz nekem, tudatlan szennyes személyemnek megfelelő 
szavakat találnom csodálatos, ragyogással teljes személyiséged dicsőíté-
séhez, mégis próbálkozom, mert csak ez az egyetlen amit tehetek. A most 
elkövetkező szent pillanatokat, órákat, dicső jellemeden való meditációra 
szánok. 

A napot imádók ghí lámpát ajánlanak föl az egész univerzumot bera-
gyogó napnak, habár minden, ami tüzes és világít, a nap energiájának 
a kiáradása.

A nap milliárdszor milliárdszor milliárd ghí lámpa fényével rendelke-
zik, de mégis kegyesen elfogadja a kis ghí lámpa fényét, mert kegyesen 
viszonyul imádója odaadó attitűdjéhez.

Ugyanígy a nagy személyiségek önmagukban elégedettek és nem fut-
nak holmi mulandó anyagi hírnév, imádat vagy megbecsülés után, de az 
elesett lelkek felemelkedése érdekében elfogadnak ilyen dolgokat. Ilyet, 
csak olyan személy tud megtenni aki teljesen átadta magát a Legfelsőbb 
Úrnak, s mindent tettét Neki végzett felajánlásként végzi. Akinek van egy 
hiteles lelki tanítómestere, akin keresztül kapcsolódik a hiteles tanítvá-
nyi láncolathoz. Semmit sem tart meg magának, habár megtehetné. Így 
minden dicséret végül a Legfelsőbb élvezőt az Úr Krsnát fogja elérni. 

Te ilyen hiteles személy vagy kedves Guru Mahārāja! Áldott a te 
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fájdalom miatt amit más élőlényeknek okoztam. Ilyenkor teljesen ért-
hetővé válik a számomra, hogy soha de soha nem lettem volna érdemes 
az Úrnak még csak egy csepp kegyére sem…és még igazábol most sem 
vagyok az. Minden a te indokolatlan kedvességednek köszönhető, az is, 
hogy még mindig megtűr az Úr a bhaktái között, ez is csak azért van mert 
Kegye követi a te kegyedet.

Azt mondják, hogy egy tanítvány csak olyan mint egy bohóc, ha azt 
gondolja vissza tudja fizetni a tartozását a lelki tanítómesterének. Az Úr 
fenti kijelentéséből teljesen megértettem ezt. Hogyan tudnám én vissza-
fizetni a tartozásomat neked, amikor még maga az Úr aki minden áldozat 
haszonélvezője, minden bolygó tulajdonosa és mind a hat fenség, köztük 
minden gazdagság birtokosa – is annyit tud csak mondani: Na pāraye 
’ham! Ha Ő nem tudja rendezni tartozását akkor mit mondhatnék én 
magam jelentéktelen élőlény.

Mivel értelmem tompa, lelki érdemeim nincsennek, és nem tudok 
megfelelő imákat ajánlani neked, ezért engedd meg, hogy szeretett lelki 
nagypapám Śrīla Prabhupāda saját lelki tanítómesteréhez írt szavaival 
fejezzem ki irántad érzett nagyrabecsülésemet és terjesszem eléd kéré-
semet! Csak próbálva követni és nem utánozni az ő hangulatát 

„Személy szerint én nem remélhetek semmilyen közvetlen szolgálatot 
életutam elkövetkezendő sok tízmillió születése alatt, de meggyőződé-
sem, hogy egy napon majd megszabadulok az illúziónak ebből a mocsa-
rából, amelybe most oly mélyen belesüllyedtem. Ezért hadd imádkozzam 
a legkomolyabb szándékkal isteni mesterem lótuszlábainál, hogy enged-
jen sokat szenvednem, amelyre múltbeli bűnös tetteim ítéltek, de hadd 
maradjon meg bennem az a képesség is, hogy emlékezni tudjak rá: nem 
vagyok más, mint a Mindenható Abszolút Istenség parányi szolgája, akit 
isteni mesterem rendületlen kegyén keresztül foghatok csak fel. Ezért 
hadd boruljak le lótuszlábainál a tőlem telhető legnagyobb alázattal.”

Śrīla Gurudeva Ki Jayy!!!

Jelentéktelen szolgád,
Triyuga Dāsa
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to New Vraja-dhāma, but now we are no longer there. But when I hear 
from you, I feel direct access to you. Although you may be thousands of 
miles away, you are with me. How wonderful and eff ective spiritual life 
is. You are my life although I have never been able to express that. I hope 
one day I will be able to serve you well, in a place where we will never be 
separated. Until then, I will struggle on trying to do my best, in a place 
far away from your worshipable lotus feet.

Your servant,
Taruna Krsna Dāsa
UK

Bhakta Tollas Norbert
Kedves Śrīla Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Mielőtt hozzá kezdenék örömteli kötelességemnek, és felajánlásban 
dicsőítsem lelki tanítómesterem szeretnék az áldásaidért imádkozni. 
Nem érzem magam képesítettnek arra, hogy megfelelő szavakkal ki tud-
jam fejezni az irántad érzett hálámat és elismerésemet, de reménykedek 
benne, hogy szerény erőfeszítésem egy kis örömöt tud okozni neked.

mūkam˙ karoti vācālam˙ pan˙gum˙ lan˙ghayate girim 
yat-krpā tam aham˙ vande śrī-gurum˙ dīna-tāranam
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the spiritual master in our condition, our attempt appears pathetic-like 
a little sparrow trying to describe the ocean. But putting our limitations 
aside, we are enthusiastic to absorb our minds in the perfect nature of the 
spiritual master. Millions of books could be written about his glories. But 
at the same time tasting just a drop of his qualities is enough to achieve 
all perfection. Every encounter I have ever had with you Guru Mahārāja 
is proof of your exalted position.

In every situation you are perfect. In fact, your behaviour defines per-
fection to me. You are the emblem of sad-ācāra, or perfect behaviour. And 
why is this? Because you love Krsna. Your love for Krsna inspires you in 
so many ways to serve Him, His mission and His devotees. Loving Krsna 
is an extremely esoteric concept, but you bring it right into the here and 
now. Full surrender, total sensitivity, no compromise, no excuses and 
exquisite refinement are some things I have caught. But just like a glacier, 
95% is unnoticeable. 

But then you reveal that to us also through your inconceivable mercy. 
Through your books you show us your meditations. Krsna Dāsa Kavirāja 
Gosvāmī says that there are certain things that are too confidential to be 
spoken, but if they are not, no-one will know of them.

So it is that you share a selection of your experiences in your wonder-
ful books. 

If one is discerning, one can see that these are no ‘ordinary’ books (not 
that any book about Krsna could be ordinary). They reveal your exalted 
position as an extremely advanced vaisnava and show hidden realms of 
Krsna consciousness to which otherwise us commoners would have no 
access. Reading your books and coming to New Vraja-dhāma are certainly 
impetuses to becoming attracted to Krsna on a deep level. But you also 
show us that this can only be achieved if we strictly follow the instructions 
of the spiritual master. It is not cheap. You give us the highest thing, and 
you also warn us not to undervalue it. What an art! To give something 
unthinkably valuable, and at the same time to educate those to whom 
you give it of its real worth. Your books are a revolution, as is everything 
else that you do. 

I sorely miss you. I always wanted to be your personal servant so I could 
gorge myself on your association. But that never happened. Then I came 
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Tukārāma Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd alázatos hódolatomat lótuszviráglábaid porában!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Minden dicsőséget neked, minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának, 
minden dicsőséget a tanítványi láncolatnak, minden dicsőséget Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarának és Dayālí-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gának !

Szeretnélek tisztelettel és szeretettel köszönteni téged vyāsa-pūjā 
ünnepséged alkalmából.

Bár nagyon nehéz nekem, tudatlan szennyes személyemnek megfelelő 
szavakat találnom csodálatos, ragyogással teljes személyiséged dicsőíté-
séhez, mégis próbálkozom, mert csak ez az egyetlen amit tehetek. A most 
elkövetkező szent pillanatokat, órákat, dicső jellemeden való meditációra 
szánok. 

A napot imádók ghí lámpát ajánlanak föl az egész univerzumot bera-
gyogó napnak, habár minden, ami tüzes és világít, a nap energiájának 
a kiáradása.

A nap milliárdszor milliárdszor milliárd ghí lámpa fényével rendelke-
zik, de mégis kegyesen elfogadja a kis ghí lámpa fényét, mert kegyesen 
viszonyul imádója odaadó attitűdjéhez.

Ugyanígy a nagy személyiségek önmagukban elégedettek és nem fut-
nak holmi mulandó anyagi hírnév, imádat vagy megbecsülés után, de az 
elesett lelkek felemelkedése érdekében elfogadnak ilyen dolgokat. Ilyet, 
csak olyan személy tud megtenni aki teljesen átadta magát a Legfelsőbb 
Úrnak, s mindent tettét Neki végzett felajánlásként végzi. Akinek van egy 
hiteles lelki tanítómestere, akin keresztül kapcsolódik a hiteles tanítvá-
nyi láncolathoz. Semmit sem tart meg magának, habár megtehetné. Így 
minden dicséret végül a Legfelsőbb élvezőt az Úr Krsnát fogja elérni. 

Te ilyen hiteles személy vagy kedves Guru Mahārāja! Áldott a te 
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fájdalom miatt amit más élőlényeknek okoztam. Ilyenkor teljesen ért-
hetővé válik a számomra, hogy soha de soha nem lettem volna érdemes 
az Úrnak még csak egy csepp kegyére sem…és még igazábol most sem 
vagyok az. Minden a te indokolatlan kedvességednek köszönhető, az is, 
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fizetni a tartozásomat neked, amikor még maga az Úr aki minden áldozat 
haszonélvezője, minden bolygó tulajdonosa és mind a hat fenség, köztük 
minden gazdagság birtokosa – is annyit tud csak mondani: Na pāraye 
’ham! Ha Ő nem tudja rendezni tartozását akkor mit mondhatnék én 
magam jelentéktelen élőlény.

Mivel értelmem tompa, lelki érdemeim nincsennek, és nem tudok 
megfelelő imákat ajánlani neked, ezért engedd meg, hogy szeretett lelki 
nagypapám Śrīla Prabhupāda saját lelki tanítómesteréhez írt szavaival 
fejezzem ki irántad érzett nagyrabecsülésemet és terjesszem eléd kéré-
semet! Csak próbálva követni és nem utánozni az ő hangulatát 

„Személy szerint én nem remélhetek semmilyen közvetlen szolgálatot 
életutam elkövetkezendő sok tízmillió születése alatt, de meggyőződé-
sem, hogy egy napon majd megszabadulok az illúziónak ebből a mocsa-
rából, amelybe most oly mélyen belesüllyedtem. Ezért hadd imádkozzam 
a legkomolyabb szándékkal isteni mesterem lótuszlábainál, hogy enged-
jen sokat szenvednem, amelyre múltbeli bűnös tetteim ítéltek, de hadd 
maradjon meg bennem az a képesség is, hogy emlékezni tudjak rá: nem 
vagyok más, mint a Mindenható Abszolút Istenség parányi szolgája, akit 
isteni mesterem rendületlen kegyén keresztül foghatok csak fel. Ezért 
hadd boruljak le lótuszlábainál a tőlem telhető legnagyobb alázattal.”

Śrīla Gurudeva Ki Jayy!!!

Jelentéktelen szolgád,
Triyuga Dāsa

421 

to New Vraja-dhāma, but now we are no longer there. But when I hear 
from you, I feel direct access to you. Although you may be thousands of 
miles away, you are with me. How wonderful and eff ective spiritual life 
is. You are my life although I have never been able to express that. I hope 
one day I will be able to serve you well, in a place where we will never be 
separated. Until then, I will struggle on trying to do my best, in a place 
far away from your worshipable lotus feet.

Your servant,
Taruna Krsna Dāsa
UK

Bhakta Tollas Norbert
Kedves Śrīla Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának, minden dicsőséget neked!

om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
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Mielőtt hozzá kezdenék örömteli kötelességemnek, és felajánlásban 
dicsőítsem lelki tanítómesterem szeretnék az áldásaidért imádkozni. 
Nem érzem magam képesítettnek arra, hogy megfelelő szavakkal ki tud-
jam fejezni az irántad érzett hálámat és elismerésemet, de reménykedek 
benne, hogy szerény erőfeszítésem egy kis örömöt tud okozni neked.
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cselekedetedet látva és tapasztalva, arra vágyom, hogy fel szeretnék nőni 
ahhoz a feladathoz, hogy méltóképpen tudjam a missziódat szolgálni. 
Bárcsak elégedett lehetnél velem…

Szolgád:
Santosā Devī Dāsī

Taran˙ginī Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja,

Please, accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to the dust of your lotus feet!

On one of our san˙kīrtana meetings we were asked to remember our 
experiences and our goals when we just joined the movement. The path 
of Krsna Consciousness is a journey and very journey has its destination 
or goal. I can clearly see how my understanding of the goal is changing 
by your mercy through hearing and reading. But one thing that puzzles 
me is that the more I try to understand the goal the further and more 
unattainable it seems to be. Likewise, with my eternal debt to you, Guru 
Mahārāja, the more I try to pay it, the bigger it becomes! In Śrīmad-
Bhāgavatam such person is called vinoda-pātram: “laughingstock just like 
a joker because it is not possible to repay such a debt” (SB 4.22.47).

Little babies’ attention is so easily distracted, they might be walking 
to get one thing but seeing on the way something else they totally for-
get what they wanted and become engaged with a new activity or thing. 
I often feel like one of those little babies in my spiritual life: I so easily 
forget the goal and become absorbed in unimportant things. As soon as 
I forget the goal everything in Krsna Consciousness becomes very diff icult 
and I start to feel lost, perplexed and afraid. So many times you saved me, 
Guru Mahārāja, by reminding me about the goal through your personal 
association, your example, your classes and your books.

How can repay this debt?
Your books became a great solace, even though they are far above 
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értelmes dolgot, amit ebben az anyagi világban, a Kali-yugában érdemes 
csinálni.

Köszönöm mindannyiunk nevében is azt a sok szép könyvet, amit Śrīla 
Prabhupāda angol nyelvű védikus irásaiból magyarul megjelentettél, és 
a sok saját irásodat, ami segit nekünk a lelki világba betekintést nyerni.

Kivánom, hogy még sok sok évig szolgálhasd a magyar és a külföldi 
tanitványaid lelki megvalósitását, és mindenki másét, aki ezt az utat 
választja.

Tisztelettel:

szolgád, 
Tulasī Krsna Dāsī

Tulasī
Kedves Sivaram Mahārāja! 

Kérem fogadja tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának!

Szeretném kifejezni a hálámat és dicsöiteni önt a 70. születésnapja 
alkalmából. Végtelenül sok mindent köszönhetek önnek. Igazából min-
dent öntöl kaptam, ami a Krsna-tudatot illeti. A ön kegyéböl itt élhetek 
Új-Vraja-dhāmában, mert ha ön nem hozta volna létre, akkor most valahol 
a Krsna-tudatot nem ismerve szenvednék az anyagi világban. Bárcsak 
jobban tudnám értékelni ezt a számomra természetes, de amúgy meg egy 
hihetetlen különleges dolgot. Ön olyan hatalmas, hogy a lehetetlenböl 
létre hozta Krisna-völgyet és elterjesztette a Krsna-tudatot Magyarorszá-
gon a Śrīla Prabhupāda iránti szeretetéböl és hálájából.

Nekem ez mindig eszembe jut, amit Ādikartha Prabhu mondott 
egyszer egy leckéjén, hogy ön annyira csodálatos hogy mindenhez ért 
egyszerre, egy kiváló bhakta, lelki tanítómester, ért a mūrti imádathoz, 
managmenthez, san˙kīrtanhoz, kiválóan bhajanozik, benne van a farmfej-
lesztésben, varnāśrama rendszer kiépítésében és emellett egy nagyon jó 
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megjelenésed, missziód, minden tetted amin kersztül a legnagyobb jótéte-
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Tudatlan, semmirekellő szolgád,
aki örökre lótuszlábaid szolgálatában szeretne maradni, 
Tukārāma Dāsa

Tulasī Krsna Dāsī
Kedves Śivarāma Swami Mahārāja!

Fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla Prabhupādá-
nak!

A mai jeles napon jutottál az eszembe, éppen Bhaktisidhānta Sarasvatī 
Thākura megjelenési napján.

Sokat olvastam csodálatos tevékenységeiről és ma igazán kedves lec-
két tartott Ānanda Vrndāvana Prabhu róla. Elgondolkoztató volt, hogy 
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akik szépen követik a lefektetett szabályozó elveket, és tisztán képesek 
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my level and I can’t understand much but I can feel their incomparable 
sweetness and your presence which is like a soothing balm on my dis-
eased consciousnesses. Sometimes during last marathon, I would pacify 
my mind when it became diff icult: “Hold on Tarangini, soon you will 
go home and you can read a little bit of Nava-vraja-mahimā”. How can 
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Thank you very much.

Your laughingstock like servant,
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Hungary
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Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my most humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda 
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divine appearance.
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ous is both easy and diff icult. It is easy to find glorifiable qualities but 
diff icult to express their magnitude and impossible to describe them 
completely. Especially as we cannot even understand the grandeur of 
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barát is. Ez nagyon különleges mert sokan értenek valamihez, de ön ezek-
hez mind egyszerre. Ilyenkor mindig olyan szerencsésnek érzem magam, 
hogy én kapcsolatba kerülhettem önnel, és remélem, hogy ez a kapcsolat 
még szorosabb lesz…

Hogy egy pár személyes emléket említsek még, megemlíteném, milyen 
sok kegyben volt részem, amit öntöl kaptam. Soha nem fogom tudni meg-
hálálni, hogy mennyi helyre eljutottam az ön kegyéböl, kezdve Indiával. Az 
egy csodálatos három hét volt az ön csodálatos társaságában. Azt hiszem 
ilyen nem mindenkinek adatik meg, ezért ezt nem tudom eléggé hang-
súlyozni mennyire hálás vagyok érte. Ezen kívül sokszor már kisgyerek 
koromban kaptam kegyeket, ugye már a nevemet is öntöl kaptam amikor 
megszülettem, a gurukulában mindig tetszett küldeni nekünk rigó jancsit 
(madhuman˙galt), majd késöbb megengedte, hogy írjak bármikor ha valami 
gondom volt és ön egyböl válaszolt rá. Vagy volt hogy napokig ott ebédel-
hettem a házában, azt sose felejtem el, mindig viccelödött Śyāmabihārī 
prabhuval. És még sorolhatnám mennyi mindent köszönhetek önnek és 
milyen csodálatos ön! 

Nagyon szépen köszönök mindent még egyszer, Guru Mahārāja! 
Remélem egyszer legalább a töredékét meg fogom tudni hálálni ennek, 
Rādhe-Śyāmát szolgálva az Ö birodalmukban maradva… 

Jelentéktelen szolgája,
Tulasī

Tulsī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porá-
ban. Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának, és az Úr Caitanya 
Mahāprabhunak!

Könyveiben Śrīla Prabhupāda számtalanszor kiemeli a jelentőségét 
a tiszta forrásnak, ahonnan kapjuk a lelki impulzusokat, tanításokat, 
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Istenség Legfelsőbb Személyiségét mindennél kedvesebbnek tekintik, 
nem irigyek senkire, teljesen megtisztultak, lemondtak mindenről, ami 
kívül esik a Krsna-tudat határain.”

(…) Készen kell állnunk arra, hogy kellő tiszteletben és megbecsülésben 
részesítsük a lelki tanítómestert. (…) Egy bhaktának mindig kegyesnek 
kell lennie az emberekhez, s a Krsna-tudatot kell tanítania nekik, mert 
ez az egyetlen lehetőségük, hogy kiszabaduljanak máyá karmai közül. 
Ez a valódi emberbaráti tett, hiszen ily módon kegyesek lehetünk azok-
kal, akiknek nagy szükségük van rá. A susrúsábhiratáya szó arra utal, aki 
hűségesen szolgálja a lelki tanítómesterét. Az embernek személyesen kell 
szolgálnia lelki tanítómesterét, s minden szempontból gondoskodnia kell 
kényelméről. Az a bhakta, aki így cselekszik, szintén igaz jelölt az ilyen 
utasítások elfogadására. (…)” (Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.42. vers és magya-
rázat részlet/

2018. április 28-ikán avatást kaptam tőled Krsna-völgyben Nrsim˙ha 
Caturdaśī fesztivál napján. Hálás vagyok érte, hogy egy ilyen jelentéktelen 
személyt, mint amilyen én vagyok, ez ügyben a kegyedben részesítetted. 
Nekem ez nagyon sokat jelent. Igyekszem méltó módon meghálálni neked 
a Krsna-tudatos szolgálatomon keresztül. Szeretnék eszköz lenni Krsna 
kezében, hogy minél jobban át tudjam adni másoknak a bhakti-yoga folya-
matát. Bár nekem is elég sok tanulni valóm van még. A lelkesedésemet 
a lelki fejlődésre a továbbiakban is szeretném megőrizni, hogy haladhassak 
az Isten iránti szeretet – a prema – felé. Egy ideje nem találkozhattam veled 
személyesen, de érzem, hogy az én utamat is nyomon követed. Ezt abból 
is gondolom, hogy gyakran álmodok veled. Valamint, vannak bhakták akik 
úgymond kiléptek az életemből, de mások jöttek helyettük. Mindennek 
oka van, és én szívesen fogadtam az új bhakták érkezését az életembe. 
Azok a bhakták, akik továbbra is az életem részesei maradtak, ők nagy 
lelki inspirációt és támaszt jelentenek nekem. Köszönöm szépen, hogy 
nem engedted, hogy annyira egyedül érezzem magam és elkalauzoltad 
hozzám a bhaktákat. Az egészségügyi problémám is kiderült szerencsére 
viszonylag időben. Eddig úgy néz ki, hogy műtétem lesz 2019. március 
6-ikán. Te és Krsna ezen a betegségen keresztül is tanítotok engem a meg-
felelő mentalitás elérésére, az anyagi ragaszkodásaim csökkentésére, egy 
magasabb minőségben végzett Krsna-tudat gyakorlására. A sok kegyes 
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Śrīla Prabhupāda had written the name of Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thākura. I remember looking at it for some time because I too would 
like to place your name alongside mine as my father and benefactor.

I often watch as you speak with devotees and I see the compassion in 
your eyes and I hear it in your voice. And I marvel for it is an honesty and 
empathy that I do not often see around me-even in my work as a doctor.

Your mood is filled with a genuine desire to spread Lord Caitanya’s 
message. To reach every suff ering individual- no discrimination.

When I see you, I see Prabhupāda also. I cannot think of one without 
the other for you are fully sold out to Prabhupāda.

I remember your instructions. Powerful and cutting. To the point. Just 
what my complicated mind needs.

In the recent 25th anniversary celebrations of the Panadava Sena, you 
were the first to give advice on the need for all of us to go deeper in our 
Krsna Consciousness. And as I listened to your message, I smiled for 
I have heard you say the same many a time and each time, I have needed 
to hear that instruction for my mind is fickle, wandering often, looking 
for relief in material pleasures.

Thank you for repeatedly stressing the need for urgency in develop-
ing a taste for chanting the holy names and to study Śrīla Prabhupāda’s 
books with great faith and enthusiasm.

Thank you for accepting me as your disciple. For taking me on with all 
my faults and caring enough to guide me in my relationship with Krsna 
and for wanting that relationship to fl ower more than I do myself.

For this I am eternally indebted. I pray that the instructions you have 
so kindly given me become one with my heart, so I can serve you self-
lessly with sincerity and devotion, assisting you in your service to Śrīla 
Prabhupāda so that one day I can make you proud and earn the right to 
place your name as my father, on my passport back to loving Krsna

Your servant eternally,
Vibhāvarī Devī Dāsī
UK
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Krsna üzeneteit. Azt gondolom, hogy konkrétan ezt a pontot legalább 
annyiszor emeli ki, mint a szent név éneklését. Nem véletlen. A forrás 
mindent meghatároz. Mikor a tiszta odaadó szolgálatról ír, néha abba 
a látszólagos ellentmondásba kerülhet az olvasó, hogy a tiszta odaadó 
szolgálat oka a tiszta odaadó szolgálat. Több és felettébb érdekes dolgokat 
takar ez a kijelentés. 

A legegyszerűbb magyarázat az, hogy a kevert odaadó szolgálatunk 
közben vannak tisztább pillanataink, amik inspirálnak, és magjai lehetnek 
még több tisztább gyakorlatnak, míg az egész fejlett szintekre vihetnek 
idővel. Ez igaz, de közel sem a teljes kép.

Az említett gyakorlat azt igényli, hogy a kapott gyakorlatok végzését 
jelentő lelki út tiszta legyen. És ez az, amit még jelent – sok más mellett – 
a fenti kijelentés. Hajlamosak vagyunk eltekinteni a forrás fontosságáról, 
vagy készként elfogadni azt a folyamatot, amit Śrīla Prabhupāda adott 
nekünk. Pedig ez határozza meg az utunkat. A szomszéd városba elindul-
hatunk a helyes irányban vagy ellenkező irányba is. A helyes irányban pár 
kilóméter után, rövid idő alatt célhoz érünk, míg az ellenkező irányban 
meg kell kerülni a bolygót, negyvenezer kilómétert kell menni, megan-
nyi nehézséggel szembenézni, roppant hosszú ideig menetelni. Szóval 
a helyes iránymutatás a legfontosabb egy utazás sikeréhez. Amennyiben 
nem a megfelelő forráson keresztül kapjuk az útmutatást a lelki életünk-
höz, akkor nem csak ezt a bolygót kell körbejárnunk, hanem végtelen 
sokat és rettenet hosszú ideig kell bolyonganunk. 

Aki próbált már valakit meggyőzni a Krsna-tudat gyakorlásáról, az 
tudja, hogy az emberek fejében hatalmas káosz van arról, hogy hogyan 
is néz ki és mit takar a lelki élet.

Śrīla Prabhupāda megadta nekünk a lehetőségét, hogy amennyiben 
gyakoroljuk az általa lefektetett elveket, garantáltan elérjük a tiszta oda-
adó szolgálatot. Tágabb szemszögből értelmezve a „tiszta odaadó szol-
gálat a tiszta odaadó szolgálatból jön” elvet, úgy is értelmezhetjük, hogy 
Śrīla Prabhupāda tiszta odaadó szolgálatából jöhet a mi tiszta odaadó 
szolgálatunk. Az ő tiszta vágya, hogy mindenki felfedezze a szeretetteljes 
kapcsolatát Krsnával, ez a mi esélyünk a lelki életre.

Ennek a vágynak, Śrīla Prabhupāda vágyának, nem ismerek jobban 
dedikált személyt, mint téged Guru Mahārāja. Minden mozdulatod, 
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szavad, gondolatod, tetted az ő vágyának van alárendelve. Bárki, aki eltölt 
veled egy másodpercet, annak számára ez kristálytiszta tényként érződik. 
A te személyed minden tekintetben a tökéletes példa arra, hogy milyen 
valaki, aki követni a lelki tanítómesterét.

Legkiválóbb példája ennek írói munkásságod. Könyveid igazi ékszerek. 
Ha Caitanya Mahāprabhu bhaktáinak ránk hagyott irodalmaira nektártól 
roskadozó illatos virágokként gondolunk, akkor te vagy az a különleges 
illatmester, aki ezeknek az illatoknak a keveréséből új illatokat tudsz készí-
teni. Ehhez a munkához művészetre van szükség, hogy miből és hogyan 
álljon össze az illat. Egy jó illatban mindenből csak annyi van, hogy csak 
gondos tanulmányozás, szagolgatás után tudjuk felfedezni alkotóelemeit. 
Így a végeredményben érződnek az összetevői, de mégis új élményt ad, 
amivel nem tud betelni az ember. Ahogy egy parfüm megidézhet egy 
tavaszi rétet, egy csokor virágot, emlékeket ébreszthet a múltból, elviheti 
szaglóját egzotikus világokba, úgy a te általad készített „illatok” elvisz-
nek innen az anyagi életfelfogásból és elrepítenek Krsna kedvteléseibe, 
ācāryáink illatos virágoskertjébe. 

Amennyiben orrunk képtelen érezni az illatokat  – mint egy náthában 
–, úgy ízlelésünk is csak a minimumra korlátozódik. Ízérzékelés nélkül 
elveszítjük érdeklődésünket az ételek iránt is és az evés egy szükségszerű 
rutinná degradálódik. Megtesszük, mert tudjuk csak így tudunk életben 
maradni, de örömet, elégedettséget nem okoz. Így van az olvasással is; ha 
nem fogadjuk be az olvasás által generált „illatokat”, ha nem adjuk meg 
a guru-paramparānak, Caitanya Mahāprabhu vaisnaváinak a tiszteletet, 
azzal, hogy olvassuk a könyveiket, akkor elveszítjük az ízünket is a lelki 
életre. Gyakorlataink száraz próbálkozások lesznek kudarcokkal tarkítva, 
és Yamunā menti ligetek hűse helyett perzselő sivataghoz lesznek hason-
latosak a meditációink.

A te könyveidet olvasva szélesebb perspektívát kapunk arról, hogy mit 
jelent a meditáció, és hogy milyen kontextusban gondolkodtak vaisnava 
felmenőink. Kincset érő művek a könyveid, melyek mélységét, ha jól sej-
tem csak nagysokára fogom még csak kapargatni is. A lelki életben való 
képesítetlenségem ellenére is megindítóak és inspirálóak az írásaid. Bár-
csak jobban megérteném őket.
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Köszönöm, hogy nem felejtettél el, köszönöm, hogy megajándékoztál 
szereteteddel.

A vyāsa-pūjād, a legdicsőségesebb nap számomra.
Légy mindig áldott!

Szolgád, 
Venu-gītā Dāsa
Szombathely

Vibhāvarī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

“I off er my respectful obeisances unto His Holiness Śivarāma Swami, who 
is dear to Lord Krsna, having shelter at His Lotus feet.”

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙ 
vande guroh śrī caranāravindam

“By the mercy of the spiritual master one receives the benediction of 
Krsna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any 
advancement. Therefore, I should always remember and praise the spir-
itual master. At least three times a day I should off er my respectful obei-
sances unto the lotus feet of my spiritual master.” (Śrī Śrī Gurav-astaka 8)

Some years ago when I was in Vrndāvana, I was in Prabhupāda’s rooms 
and noticed that in his passport, where it asked for the name of his father, 
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Idén nagyobb elszántsággal szeretnénk gyűjteni a Nitya-sevā adomá-
nyokat, vannak terveink melyekhez az áldásaid kérjük.

Szeretnénk a Bāla-caksus második részét elkészíteni, tisztító tehéntrá-
gya golyókat gyúrni, és gyógynövénypalántákat ültetünk, hogy viszonozni 
tudjuk az adományokat. 

Remélem, süthetek még neked tortát, fejlesztem a képességeim a tor-
tasütés terén. Vékony tészta, jó vastag krém. :)

Szolgád, Vedānta

Venu-gītā Dāsa
Kedves Guru Mahārājám!

Kérlek, fogadd örök hódolatom!
Az élet egyik legnehezebb része, hogy egy felettébb ostoba, aki vagyok, 

megfelelő szavakkal tudja megszólítani a legkiválóbb személyt, aki a vilá-
got jelenti számára.

Nap mint nap tapasztalom, hogy minden tanításod igaz, minden cse-
lekedeted túl van a csodálatos kifejezésen.

Megálmodtad, majd létrehoztad azt a közeget, ami az egyetlen élhető 
hely számomra. Végtelenül hálás vagyok mindezért.

Útjaid során megjelensz országszerte, enyhülést viszel, oázist építesz 
abba a sivatagba, amit az idő gondosan elrendezett, s amikor már senki-
nek fel sem tűnik, hogy halott az egész közeg. Csodát teszel amerre jársz, 
felgyújtod az Istenszeretet lángját a szívekben, s gazdagon táplálod az 
ilyen irányú vágyakat.

Illatodra emlékezve, a tökéletes lelki tisztaság jut eszembe, valamint 
a mosolyod, ami erőt ad a legnehezebb helyzetekben is.

Drága lelki tanítómesterem, ismered minden gyengeségem, én pedig 
fel sem tudom fogni tökéletességed, így arra kérlek, erősítsd a vágyat 
a szívemben, hogy ne legyen más célja az életemnek, mint Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara szolgálata, a te közvetítéseddel!
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Kérlek, tarts meg lótuszlábaid árnyékában és add kegyed, hogy az olva-
sottakból minél többet tudjak a valódiságukban érteni.

Jelentéktelen szolgád,
Tulsī Dāsa

Bhakta Turóczi Szabolcs
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd szívből jövő hódolatomat. Minden dicsőséget neked meg-
jelenési napod alkalmából!

Nagy szeretettel köszöntelek ezen a csodálatos napon!
A Magyar-yātrā számára ez egy nagyon jelentőség teljes nap, mivel 

kifejezhetjük hálánkat Feléd, hiszen többek között elhoztad és átadtad 
a magyar emberek számára a Krsna-tudat tanításait, megszervezted és hiva-
talossá tetted az ISKCON-t Magyarországon, szervezésedben megnyilvá-
nultak a központok, létrejött Krisna-völgy, amely Európában egyedülálló, 
elhoztad hozzánk mūrti formájában az Úr Caitanyát és az Úr Nityānandát, 
illetve a legcsodálatosabb Isteni párt Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. 

És akkor még nem beszéltem azokról a csodálatos Krsna-tudatos 
irodalmi alkotásokról amikkel elárasztottál minket, híveidet, követői-
det, melyekből betekintést engedsz nekünk Krsna és az Ő örök társainak 
transzcendentális kedvteléseiből. 

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy megkaphattuk a társulásodat! Bát-
ran kijelenthetem, hogy a Magyarság történetében ilyen nagy szeren-
cse még nem érte ezt az országot, mint az hogy te eljöttél ide szemé-
lyesen, hogy beteljesítsd lelkitanítómestered, Ő Isteni kegyelme A. C. 
Bhaktivedanta Śrīla Prabhupāda és az Úr Caitanya vágyát.

Az hogy ma Magyaraországon a Krsna-tudat ilyen szépen virágzik az 
elsősorban a te példamutatásodnak és fáradhatatlan odaadásodnak az 
eredménye.
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Idén nagyobb elszántsággal szeretnénk gyűjteni a Nitya-sevā adomá-
nyokat, vannak terveink melyekhez az áldásaid kérjük.

Szeretnénk a Bāla-caksus második részét elkészíteni, tisztító tehéntrá-
gya golyókat gyúrni, és gyógynövénypalántákat ültetünk, hogy viszonozni 
tudjuk az adományokat. 

Remélem, süthetek még neked tortát, fejlesztem a képességeim a tor-
tasütés terén. Vékony tészta, jó vastag krém. :)

Szolgád, Vedānta

Venu-gītā Dāsa
Kedves Guru Mahārājám!

Kérlek, fogadd örök hódolatom!
Az élet egyik legnehezebb része, hogy egy felettébb ostoba, aki vagyok, 

megfelelő szavakkal tudja megszólítani a legkiválóbb személyt, aki a vilá-
got jelenti számára.

Nap mint nap tapasztalom, hogy minden tanításod igaz, minden cse-
lekedeted túl van a csodálatos kifejezésen.

Megálmodtad, majd létrehoztad azt a közeget, ami az egyetlen élhető 
hely számomra. Végtelenül hálás vagyok mindezért.

Útjaid során megjelensz országszerte, enyhülést viszel, oázist építesz 
abba a sivatagba, amit az idő gondosan elrendezett, s amikor már senki-
nek fel sem tűnik, hogy halott az egész közeg. Csodát teszel amerre jársz, 
felgyújtod az Istenszeretet lángját a szívekben, s gazdagon táplálod az 
ilyen irányú vágyakat.

Illatodra emlékezve, a tökéletes lelki tisztaság jut eszembe, valamint 
a mosolyod, ami erőt ad a legnehezebb helyzetekben is.

Drága lelki tanítómesterem, ismered minden gyengeségem, én pedig 
fel sem tudom fogni tökéletességed, így arra kérlek, erősítsd a vágyat 
a szívemben, hogy ne legyen más célja az életemnek, mint Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara szolgálata, a te közvetítéseddel!
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Kérlek, tarts meg lótuszlábaid árnyékában és add kegyed, hogy az olva-
sottakból minél többet tudjak a valódiságukban érteni.

Jelentéktelen szolgád,
Tulsī Dāsa

Bhakta Turóczi Szabolcs
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd szívből jövő hódolatomat. Minden dicsőséget neked meg-
jelenési napod alkalmából!

Nagy szeretettel köszöntelek ezen a csodálatos napon!
A Magyar-yātrā számára ez egy nagyon jelentőség teljes nap, mivel 

kifejezhetjük hálánkat Feléd, hiszen többek között elhoztad és átadtad 
a magyar emberek számára a Krsna-tudat tanításait, megszervezted és hiva-
talossá tetted az ISKCON-t Magyarországon, szervezésedben megnyilvá-
nultak a központok, létrejött Krisna-völgy, amely Európában egyedülálló, 
elhoztad hozzánk mūrti formájában az Úr Caitanyát és az Úr Nityānandát, 
illetve a legcsodálatosabb Isteni párt Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. 

És akkor még nem beszéltem azokról a csodálatos Krsna-tudatos 
irodalmi alkotásokról amikkel elárasztottál minket, híveidet, követői-
det, melyekből betekintést engedsz nekünk Krsna és az Ő örök társainak 
transzcendentális kedvteléseiből. 

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy megkaphattuk a társulásodat! Bát-
ran kijelenthetem, hogy a Magyarság történetében ilyen nagy szeren-
cse még nem érte ezt az országot, mint az hogy te eljöttél ide szemé-
lyesen, hogy beteljesítsd lelkitanítómestered, Ő Isteni kegyelme A. C. 
Bhaktivedanta Śrīla Prabhupāda és az Úr Caitanya vágyát.

Az hogy ma Magyaraországon a Krsna-tudat ilyen szépen virágzik az 
elsősorban a te példamutatásodnak és fáradhatatlan odaadásodnak az 
eredménye.
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Sokszor merengek a múlton és elképzelem, hogy több mint 45 évvel 
ezelőtt, amikor én még éppen hogy megszülettem, akkor te már ava-
tást kaptál Śrīla Prabhupādától. Én még óvodába jártam, amikor te már 
a sannyāsa rendbe léptél. Kisiskolásként mit sem tudva mi történik körü-
löttem, te már éppen Angliában az ottani yātrāt mentetted meg a leesés 
széléről és erősítetted meg újra a Krsna-tudatot az országban. 

Aztán eljött 1985, én lehet hogy éppen egy matek dolgozat felett 
merengtem, amikor te hosszú idő után újra Magyarország földjére lép-
tél…és ekkor, ezzel, minden örökre megváltozott. Ami ezután jött, azt bár 
nagyon fogunk igyekezni de sohasem fogjuk tudni meghálálni. 

Szerencsésnek és áldottnak érzem magam, hogy 1993-ban aztán én is 
személyesen megismerhettelek téged!

Köszönünk neked mindent Mahārāja!
Minden dicsőséget neked!

Jelentéktelen szolgád, 
Bhakta Turóczi Szabolcs

Ujjvala Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Szeretném neked megköszönni és kifejezni a hálámat megjelenési 
napod alkalmából.

Nagyon nehéz megfogalmazni, amit igazán érzek a szívemben. Évről 
évre, egyre többet tapasztalok az életből, és rendkívül szerencsésnek érzem 
magam, hogy a tanítványod lehetek, és a példás útmutatásodat követve, 
mindig megtudok kapaszkodni. Döcögök előre a lelki életem útján, amire 
a te kegyedből keveredtem.

Nagyon nagy csodálattal tekintek rád, amikor látom azt a rendíthetetlen 
hitet, amivel végzed az odaadást, Śrīla Prabhupāda, Rādhā-Śyāmasundara 
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Engedd meg, hogy megköszönjem személyes figyelmedet, a kisebb és 
nagyobb gesztusokat, boldogító mosolyokat, amiket tőled és a bhaktáktól 
kapok. Minden egyes velük töltött perc felér egy szanatóriumi kezeléssel! 
Számomra a velük való társulás adja a legmegnyugtatóbb és legboldogí-
tóbb pillanatokat.

Kedves Mahārāja!
Tisztelettel kérem továbbra is segítő figyelmed és áldásod az előttem 

álló szolgálathoz, a bhaktákkal való együttműködéshez, a színjátszó csapat 
további fejlődése előtt álló akadályok elhárításához, az ehhez szükséges 
odaadás és alázat eléréséhez, valamint megkezdett doktori tanulmánya-
imhoz és ahhoz, hogy minél hamarabb érett lehessek a lelki életben való 
továbblépésre.

Ehhez való eddigi segítségedet és útmutatásaidat alázatosan köszönöm 
és megjelenési napod alkalmával kívánok neked minden kívánható jót, 
erőt, türelmet jókedvet, és jó egészséget a nálad menedéket vett bhakták 
további tanításához. 

Köszönettel, érdemtelen szolgád,
Bhakta Vasvári Csaba

Vedānta
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek Krisna-völgyben, mert nagyon jó 
itt élni. Nagyon köszönöm, hogy ekkora áldozatot hoztál értünk és hogy 
Magyarországon elterjesztetted a Krsna-tudatot.

Az iskolában a varna-képzésen voltunk a Tulasī-házban, nagyon jó 
élmény volt számomra.

Rendbe raktuk az Úr Śiva, Yogamāyā és Vrndādevī kellékeit, kifényesítet-
tük a pūjāszereket, megtanultunk Tulasīt szedni, és ápoltuk a beteg Tulasīkat.
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révén, a benned való bizalmuk annyira hiteles – éppen a fakenews és 
fake science feltételezéseinek szövevényéből idecsöppenve – szavaik végre 
igazságként érthetőek. Így nem lehet, e láncon keresztül, nem elfogadni, 
hogy  tanítványaid, meggyőző meggyőződésssel tudják, hogy te tudod.

 Talán a harmadik a legfontosabb, hogy lélekmelegítőként tapasztal-
tam, hogy a bhakták nemcsak dicsőitenek, követnek, próbálnak a pél-
dád alapján élni,  az életük minden mozzanatában úgy dönteni, ahogy te 
helyes ek látod, hanem mindezek felett még szeretnek is téged. Meggyőző 
őszinte érzelmes mélységgel átéléssel. Ahonnan én is jövök – onnan talán 
érthetetlen lenne mindez…, ha nem lennék ennek a szeretetnek már én 
is – indokolatlan kegyedből – részese.  

Születésnapodra „csak” annyim van, amennyit valamelyest – tanítvá-
nyaidon keresztül – képes voltam elfogadni tőled.

Ezért születésnapod alkalmával, csak – küzdelemmel kiásott – hálás 
köszönetemet adhatom, azzal a szeretettel, amiről nélküled azt sem tud-
nám, hogy egyáltalán létezik.

Szolgád,
Vasanti Devī Dāsī

Bhakta Vasvári Csaba
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Engedd meg, hogy idén is megköszönjem neked azt, hogy továbbra is 
a bahkták között lehetek, hogy tanulhatok tőlük, hogy menedéket vehetek 
náluk a kinti világ egyre durvuló történései és minőségei elől. Engedd meg, 
hogy hálámat fejezzem ki azért, hogy Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara és Śrī 
Śrī Dāyala-Nitāi Vijay-Gaurān˙ga itt lehet velünk, s hogy nekünk alkal-
munk lehet ilyen közel lenni Hozzájuk, hogy hódolatunkat ajánlhatjuk 
Nekik, hogy akár minden nap fürödhetünk a belőlük kiáradó fényben. 
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és a Bhakták felé. Mindent félretettél, az egész életedet, hogy segíts az 
elesett lelkeken, magaddal nem törődve, teljesen önzetlenül. ez csodálatos, 
és emberfeletti dolog.

Ezért hálásan, szívből köszönöm Guru Mahārāja.
Kérlek, bocsájtsd meg nekem, azokat a sértéseket, amiket akarva, aka-

ratlanul elkövettem ellened.
Gondoltam, mi lenne, ha most nem kérném tőled, (mintha alázatos 

és önzetlen lennék, és hogy ne rólam szóljon ez a felajánlás), hogy add 
a kegyed, és az áldásodat, hogy fejlődhessen egyáltalán valamennyi oda-
adásom a lelki életben, de tudom, hogy a te kegyed nélkül, semmi esélyem 
sincs a fejlődésre.

Bárcsak a Bhakták utolsó szolgája lehetnék. 
Ujjvala Dāsa

Vaidarbhī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārājam!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kérlek, engedd meg, hogy idén is valahogy kifejezzem a hálámat feléd. 
Kérlek, fogadd el ügyetlen próbálkozásomat, hogy szavakba öntsem, ami 
a szívemben van. 

Rādhe-Śyāma sok érdekes fordulatot hoz az ember életébe. Évről évre 
változik minden körülöttünk. Barátok jönnek és mennek, szolgálatokat 
kapunk és elvesznek tőlünk, a család is hol gyarapszik, hol eltávoznak. 
De egy valami mindig fix. Ami mindig menedéket ad az embernek. Az 
a tudat, hogy itt van nekünk Rādhe-Śyāma és mindig lefoglalnak a szolgá-
latukban. Ez az egy dolog nem változik soha. Életről életre csak végezzük 
a szolgálatukat. 

Számomra a változás egy ijesztő dolog. Mindig félek, ha valami új dolog 
jön, ha valami ismeretlennel kerülök szembe. De bármilyen nehéz, vagy 
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furcsa helyzetbe is kerülök, az a gondolat, hogy foghatom a lótuszlábadat 
és szolgálhatom Rādhe-Śyāma-t, mindig megnyugtat. Semmi fontosabbat 
nem tudok az életben annál, hogy próbáljalak megismerni és minden 
erőmmel szolgálni téged. téged, aki olyan erővel és lendülettel végzed 
Śrīla Prabhupāda szolgálatát, hogy nekünk fiatal bhaktáknak is követhe-
tetlen a tempód. 

Bármilyen ügyetlenül is szolgállak, sokszor nem is értem, hogy ponto-
san mit szeretnél, de te ezek ellenére is adsz feladatot újra és újra. Adod 
a bizalmadat, a felhatalmazásodat, a törődésedet, a szeretetedet. Min-
dig kitalálsz valami testre szabott szolgálatot és zavarba ejtően alázato-
san tudsz megkérni, hogy tudok-e segíteni a sok elfoglaltságom mellett. 
Igen, persze hogy tudok. Nincs más vágyam, csak hogy lefoglalj valami 
kis szolgálattal. Valamivel, amivel a közeledben lehetek, amivel valami 
súlyt levehetek a válladról. 

Köszönöm szépen, hogy elfogadtál, hogy vezetsz az úton, hogy lefog-
lalsz szolgálattal, hogy minden hibám ellenére itt tartasz, hogy törődsz 
velem.

Jelentéktelen szolgád,
Vaidarbhī Devī Dāsī

Vaisnava-priya Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Megjelenési napod alkalmából egy számomra nagyon inspiráló emléket 
szeretnék leírni.

A legutóbbi janmāstamī fesztiválon történt Krsna völgyben. Az ünnep 
reggelén együtt japáztam a templomszobában a bhaktákkal a templomszoba 
bejáratánál. Próbáltam figyelni a szent névre, de mindíg elkalandozott az 
elmém.Gondolatomban az a kép járt, hogy belépsz a templomszobába, 
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Így most már nemcsak a kezem üres, hanem a születésnapod alkalmá-
ból a lényem egy részét megsemmísítí a szégyen.

Az őszinteségi mélyfurrások is keservesen az egómból jönnek. Odáig, 
hogy én magam sehol sem találom a lelkem hangját, amit viszont – amikor 
elfogadtál –  te megláttál bennem.

Indokolatlan kegyedből beavattál egy teljesen más másvilágba, egy 
olyan családba, ahol vannak válaszok, van feltétlen támasz, ahol a Tanít-
ványaid megtanítottak, hogy az elfogadásban ott van az „adás” is, ahol az 
elfogadás nem zavar össze zavarbaejtően. Ahol nemcsak a sorok között 
kell kéjelegve spekulálni, hanem a sorokat közvetlenül is lehet bizalom-
mal olvasni. Ahol, ahogy szilveszterkor mondtad: „egy könyv által többet 
adhatunk valakinek, mint amink van”. Ahol olyan Istentestvérek vesznek 
körül, akiket nemcsak jellemez a jóság, az odaadás és a feltétlen oltalmazás 
vágya, hanem már személyiségük részévé lettek e tulajdonságok. Azon-
ban e „begyakorolt” feltételes refl exek mögött, érezhető a komoly lelki 
edzés. Nemcsak a sokéves tanulás, hanem minden gesztusod, cselekede-
ted, szavad követésére való elképesztő igyekezet. Az Irántad való odaadás. 
Borzasztó, de bevallom, eleinte – végtelen arcátlan tudatlansággal – kun-
cogtam magamban azon, ahogy a bhakták dicsőitenek, leborulnak előtted. 
Később megtapasztaltam, hogy nemcsak dicsőitenek, hanem a szavaid 
mentén tanítanak. Ennél még tovább menve: az életük mindennapja-
inak legmindennapibb perceik tartalmával is követnek. Minden áltauk 
valahogy megértett morzsát életük részévé teszik. Rácsodálkoztam, hogy 
mennyire igyekeznek abban a keréknyomban haladni, amit a te nyomod-
ként ismernek fel, a te mércédként értenek meg, éreznek át.

 Bíznak benned. Az életüket rádbízták. A kútban lakó békaként csak 
annyit sejtetettem, hogy ha olyan józan,  értelmes, „normális” emberek, 
mint Rādhānātha, mint Mahārānī, Mañjarī és Mohana – akik számomra 
úgy tűntek, hogy minden más területen is hasznára válnának a társadalom-
nak, sikeresek lennének, ám mégis inkább rád bízzák magukat – akkor… 
mégis van elvesztegethetetlen igazság a csodálatos Krsna Templom és 
a látványos, élménygazdag Krisna-völgy fölött. Mikor picit is megérzé-
kelhettem valamit a tanításaid örök értékéből, már az vált érthetetlenné, 
hogy ha valaki rádtalált, hogy is lelhetne máshol elégedettsére?! 

Prabhupāda transzcendentális missziója és a benned való bizalom 
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el a tudatomig ennek a fogadalomnak a súlya! Azóta is komolyan veszem, 
mert ha itt vannak az Urak és a bhakták akkor ez a hely is a lelki vilag! 

Elesett szolgád, 
Vanamālī Dāsa

Vasanti Devī Dāsī
Szeretett Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd őszinte hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!
Néhány hónapja talalkoztunk, azonnali felfoghatatlan elfogado kegyedbe 

fogadtál. Születésnapodra nagyon szépen szólót, mélyen meghatót, kicsit 
vicceset, sásztrikus idézetekkel jól alátámasztott átgondoltan többrétegű 
bölcsségre épített kedvességet akartam írni én is. Ami „más” lesz. Ami 
megörvendeztet, ami netán felcsillant valamit, ami megmosolyogtat. De 
akármennnyire is szeretnék innovatívan kreatívkodni, csak néhány olyan 
„hangulat” körül forgok körbe, körbe, amit eddig közhelynek gondolva, 
csak most kezdtem  kicsit sejtve értékelni, érzékelni: szeretet, bizalom, 
indokolatlan kegy, megmentés, hála. Noha mindezek súlya és ajándéka 
sosrsfordító jelentőségű, mégsem kérdés, hogy nem írhatok bármelyikük-
ről sem úgy, hogy csak arról van sejtésem, hogy sem ezek könyvtárnyi 
irodalomáról, de még az alapjaikról sincs artikulálható elképzelésem. 

Így itt állok születésnapodon üress kézzel.
Pedig nagyon szépet és okosat, magvasat és idézetekkel feldíszítettet 

akartam írni. Természetesen azért, hogy megörvendeztesselek. Hogy ha 
elolvasod, akkor annyi, annyi felajálás közül még az „enyém” is adjon 
neked egy mosolyt… És íme, megint az önvaló hamis egóm, reméli, hogy 
legalább azt a szándékot értékeled, hogy kedvedre, elégedettségedre, örö-
mödre szerettem volna lenni. Eközben azonban máris legyőzött a hamis 
egó, hiszen az adás mögé, már megint magam soroltam, hogy közben 
tudd, hogy én milyennagyonjófej vagyok, hiszen Még neked is képes 
vagyok valami megörvendeztetőt írni. 
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megérinted a vállam és a fülembe súgod: Gyere velem, van egy szolgála-
tom a számodra.

Akárhogy próbáltam a japámra figyelni, ez a kép jött újra és újra. 
Egyszercsak éreztem, hogy valaki a vállamra teszi a kezét és odasúgja: 
Ne haragudj, tudnál segíteni pár percre?

Rādhe-Śyāmnak kellene a virágokat a pincéből bevinni az oltárra. Egy 
bhakta guggolt mellettem. Nagyot dobbant a szívem!

Komolyan? Segíthetek?
Hát persze, ugrottam fel. Hiszen ezen meditáltam az előbb! Köszönöm!
Egyértelmű volt számomra, ez a csoda Guru Mahārājám kegyéből tör-

tént, és már rohantam is, szemem sarkában az öröm könnyeivel. Vit-
tem a virágokat, úgy éreztem bárcsak négy karom lenne minél több 
szolgálatot végezhessek Rādhe-Śyāmnak. Mikor végeztünk elindultam 
vissza a templomszobába tovább japázni. A kis folyosón épp jöttél velem 
szemben.

Hódolatomat ajánlottam a földre borulva, elmémben hálásan megkö-
szöntem neked a szolgálatot, és akkor megveregetted a vállam miközben 
mosolyogtál. Ezt a boldogságot amit akkor éreztem nem igazán lehet 
szavakkal kifejezni. Ekkor értettem meg a legfontosabb dolgot, amit már 
annyiszor hallottam a leckéiden. Krsna szolgáinak a szolgáinak a szolgá-
jává kell válnunk. Ez a legcsodálatosabb dolog a világon!

Visszamentem folytatni a japa meditációt, és ebben a szolgai hangu-
latban nagyon más volt már minden. A szívem majd ki ugrott a helyéről, 
hatalmas hálát és boldogságot éreztem. Figyeltem a szent névre, de köz-
ben ott égett a szolgálat heves vágya a lelkemben. A lelki tanítómester és 
a vaisnavák szolgálata a legszebb dolog a világon!

És ekkor ismét odalépett hozzám ugyan az a bhakta. Ne haragudj, kel-
lene még egy kis segítség, egy polcot kellene arrébb tennünk. Köszönöm, 
mondtam. Pont jókor, és ugrottam is a lehetőségre.

Aznap meditáltam az avatott nevemen, amit kaptam tőled. Krsna, aki 
mindíg kedves a vaisnavákhoz, az Ő szolgája vagyok. És nekem a legfon-
tosabb az, hogy szépen, alázattal, kedvesen, figyelemmel szolgálhassam 
a lelki tanítómesteremet és a vaisnavákat.

Kedves Guru Mahārāja! Én egy ostoba, elesett személy vagyok, valószínü, 
hogy soha nem foglak tudni olyan szépen szolgálni téged mint szeretett 
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egó, hiszen az adás mögé, már megint magam soroltam, hogy közben 
tudd, hogy én milyennagyonjófej vagyok, hiszen Még neked is képes 
vagyok valami megörvendeztetőt írni. 

439 

megérinted a vállam és a fülembe súgod: Gyere velem, van egy szolgála-
tom a számodra.

Akárhogy próbáltam a japámra figyelni, ez a kép jött újra és újra. 
Egyszercsak éreztem, hogy valaki a vállamra teszi a kezét és odasúgja: 
Ne haragudj, tudnál segíteni pár percre?

Rādhe-Śyāmnak kellene a virágokat a pincéből bevinni az oltárra. Egy 
bhakta guggolt mellettem. Nagyot dobbant a szívem!

Komolyan? Segíthetek?
Hát persze, ugrottam fel. Hiszen ezen meditáltam az előbb! Köszönöm!
Egyértelmű volt számomra, ez a csoda Guru Mahārājám kegyéből tör-

tént, és már rohantam is, szemem sarkában az öröm könnyeivel. Vit-
tem a virágokat, úgy éreztem bárcsak négy karom lenne minél több 
szolgálatot végezhessek Rādhe-Śyāmnak. Mikor végeztünk elindultam 
vissza a templomszobába tovább japázni. A kis folyosón épp jöttél velem 
szemben.

Hódolatomat ajánlottam a földre borulva, elmémben hálásan megkö-
szöntem neked a szolgálatot, és akkor megveregetted a vállam miközben 
mosolyogtál. Ezt a boldogságot amit akkor éreztem nem igazán lehet 
szavakkal kifejezni. Ekkor értettem meg a legfontosabb dolgot, amit már 
annyiszor hallottam a leckéiden. Krsna szolgáinak a szolgáinak a szolgá-
jává kell válnunk. Ez a legcsodálatosabb dolog a világon!

Visszamentem folytatni a japa meditációt, és ebben a szolgai hangu-
latban nagyon más volt már minden. A szívem majd ki ugrott a helyéről, 
hatalmas hálát és boldogságot éreztem. Figyeltem a szent névre, de köz-
ben ott égett a szolgálat heves vágya a lelkemben. A lelki tanítómester és 
a vaisnavák szolgálata a legszebb dolog a világon!

És ekkor ismét odalépett hozzám ugyan az a bhakta. Ne haragudj, kel-
lene még egy kis segítség, egy polcot kellene arrébb tennünk. Köszönöm, 
mondtam. Pont jókor, és ugrottam is a lehetőségre.

Aznap meditáltam az avatott nevemen, amit kaptam tőled. Krsna, aki 
mindíg kedves a vaisnavákhoz, az Ő szolgája vagyok. És nekem a legfon-
tosabb az, hogy szépen, alázattal, kedvesen, figyelemmel szolgálhassam 
a lelki tanítómesteremet és a vaisnavákat.

Kedves Guru Mahārāja! Én egy ostoba, elesett személy vagyok, valószínü, 
hogy soha nem foglak tudni olyan szépen szolgálni téged mint szeretett 
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Istentestvéreim. De azt tudom, hogy ha szolgálom az ő lótuszlábikat, 
akkor talán az ő áldásaik által, közelebb kerülhetek Hozzád.

Bárcsak a szolgád szolgája lehetnék!
Köszönök mindent amit kaptam tőled!
Minden dicsőséget neked!

Szolgád: 
Vaisnava-priya Dāsa

Vallabhī-kānta Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Mindig várom, hogy felajánlást írhassak neked, mivel az év folyamán 
a szívem egy külön kis zsebébe gyűjtögetem a tőled kapott tanításokat, 
a veled kapcsolatos élményeket, a nem várt fordulatokat, az irántad érzett 
hálát, a bhajanád hangjait és más kincseket. Márciusban meditálok ezen 
a ritka és különleges gyűjteményen és egyszerűen csak megpróbálom 
megköszönni őket.

Az utóbbi időszakban nagyon gyorsan megtelt a kincsestáram, le sem 
tudnám írni, hányszor mentettél meg, hányszor lelkesítettél, vigasztaltál, 
tanítottál, lehetőséget adtál a személyes szolgálatodra, te Magad rendelted 
meg a telefont a szolgálatomhoz, sőt még el is látogattál hozzánk!

Én csak egy vagyok a sok szerencsés lélek közül, aki a kedvességedet, 
kegyedet, transzcendentális társaságodat megkapja. Bárkivel találkozol, 
mindenkinél hagysz legalább egy gyöngyszemet, talán egy mosoly, egy pár 
szó, vagy egy mély válasz formájában. Benned igazi élet van, igazi tudás és 
igazi odaadás. Mit is mondhatnék én, aki csak egy két lábon sétáló halott 
voltam, és mindent, ami valódi érték az életemben, azt tőled és a tanítvá-
nyaidtól kaptam, Még Śrīla Gurudevát is te hívtad meg Magyarországra, 
hogy prédikáljon! 

Bárcsak a kegyetekből én is életre kelhetnék…valódi lelki életre…
Tudom, hogy a szép, de üres szavak nem tesznek elégedetté. Az igazi 
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köszönet az, ha megvalósítjuk a valódi Krsna-tudatot. Olyan sokat 
sürgök-forgok, de sokszor azt gondolom: „srama eva hi kevalam”. Mikor 
lesz igazi odaadásom? 

Talán örökre az adósod maradok, de mindig könyörögni fogok, hogy 
szolgálhassalak. Még sosem utasítottál el, pedig minden, amit teszek 
tökéletlen és hiányos.

Néha a felületes szemlélők azt mondják, hogy te csak azokra figyelsz, akik 
nagy adományt adnak, kiemelkedően prédikálnak vagy san˙kīrtanoznak, 
de ez nem igaz. Bárki, aki így gondolkozik, nem ismer téged, Jöjjenek 
hozzám és én elmondom nekik, milyen kegyes vagy a legjelentéktelenebb 
hangyához is. Igazi apa vagy, aki mindig támogatja a bhaktákat, akkor is, 
ha semmilyen látható hasznod nem származik belőle. Nem felejted el 
a legkisebb őszinte törekvést sem és határtalanul türelmes vagy az olyan 
ostobákkal is, mint amilyen én vagyok.

Köszönök neked mindent megjelenésed dicsőséges napján!
Bárcsak még sokáig velünk lennél!

Jelentéktelen szolgád:
Vallabhī-kānta Dāsī

Vanamālī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!  

Rendkívül szerencsés vagyok hogy 27-éve lehetek a kőzeledbe! 
Emlékszem NVD-ba azon a napon mikor az oltár alapjában leraktuk 

Ananta Śesát, azt mondtad ez a templom amit akkor csak te láttál, tíz-
ezer évig itt fog állni! Totális tudatlansagban voltam de meg sem fordult 
a fejembe hogy ez nem így lesz! Szemrebbenés nélkül alá írtam szerződést 
hogy időről időre, vissza térek Rādhe-Śyāmát és a vaisnavákat szolgálni! 

Később amikor döngöltük a falat a templom építkezésen, akkor jutott 
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Istentestvéreim. De azt tudom, hogy ha szolgálom az ő lótuszlábikat, 
akkor talán az ő áldásaik által, közelebb kerülhetek Hozzád.

Bárcsak a szolgád szolgája lehetnék!
Köszönök mindent amit kaptam tőled!
Minden dicsőséget neked!

Szolgád: 
Vaisnava-priya Dāsa

Vallabhī-kānta Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Mindig várom, hogy felajánlást írhassak neked, mivel az év folyamán 
a szívem egy külön kis zsebébe gyűjtögetem a tőled kapott tanításokat, 
a veled kapcsolatos élményeket, a nem várt fordulatokat, az irántad érzett 
hálát, a bhajanád hangjait és más kincseket. Márciusban meditálok ezen 
a ritka és különleges gyűjteményen és egyszerűen csak megpróbálom 
megköszönni őket.

Az utóbbi időszakban nagyon gyorsan megtelt a kincsestáram, le sem 
tudnám írni, hányszor mentettél meg, hányszor lelkesítettél, vigasztaltál, 
tanítottál, lehetőséget adtál a személyes szolgálatodra, te Magad rendelted 
meg a telefont a szolgálatomhoz, sőt még el is látogattál hozzánk!

Én csak egy vagyok a sok szerencsés lélek közül, aki a kedvességedet, 
kegyedet, transzcendentális társaságodat megkapja. Bárkivel találkozol, 
mindenkinél hagysz legalább egy gyöngyszemet, talán egy mosoly, egy pár 
szó, vagy egy mély válasz formájában. Benned igazi élet van, igazi tudás és 
igazi odaadás. Mit is mondhatnék én, aki csak egy két lábon sétáló halott 
voltam, és mindent, ami valódi érték az életemben, azt tőled és a tanítvá-
nyaidtól kaptam, Még Śrīla Gurudevát is te hívtad meg Magyarországra, 
hogy prédikáljon! 

Bárcsak a kegyetekből én is életre kelhetnék…valódi lelki életre…
Tudom, hogy a szép, de üres szavak nem tesznek elégedetté. Az igazi 
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köszönet az, ha megvalósítjuk a valódi Krsna-tudatot. Olyan sokat 
sürgök-forgok, de sokszor azt gondolom: „srama eva hi kevalam”. Mikor 
lesz igazi odaadásom? 

Talán örökre az adósod maradok, de mindig könyörögni fogok, hogy 
szolgálhassalak. Még sosem utasítottál el, pedig minden, amit teszek 
tökéletlen és hiányos.

Néha a felületes szemlélők azt mondják, hogy te csak azokra figyelsz, akik 
nagy adományt adnak, kiemelkedően prédikálnak vagy san˙kīrtanoznak, 
de ez nem igaz. Bárki, aki így gondolkozik, nem ismer téged, Jöjjenek 
hozzám és én elmondom nekik, milyen kegyes vagy a legjelentéktelenebb 
hangyához is. Igazi apa vagy, aki mindig támogatja a bhaktákat, akkor is, 
ha semmilyen látható hasznod nem származik belőle. Nem felejted el 
a legkisebb őszinte törekvést sem és határtalanul türelmes vagy az olyan 
ostobákkal is, mint amilyen én vagyok.

Köszönök neked mindent megjelenésed dicsőséges napján!
Bárcsak még sokáig velünk lennél!

Jelentéktelen szolgád:
Vallabhī-kānta Dāsī

Vanamālī Dāsa
Kedves Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!  

Rendkívül szerencsés vagyok hogy 27-éve lehetek a kőzeledbe! 
Emlékszem NVD-ba azon a napon mikor az oltár alapjában leraktuk 

Ananta Śesát, azt mondtad ez a templom amit akkor csak te láttál, tíz-
ezer évig itt fog állni! Totális tudatlansagban voltam de meg sem fordult 
a fejembe hogy ez nem így lesz! Szemrebbenés nélkül alá írtam szerződést 
hogy időről időre, vissza térek Rādhe-Śyāmát és a vaisnavákat szolgálni! 

Később amikor döngöltük a falat a templom építkezésen, akkor jutott 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 224 of 244 - Pages(440, 441) 2019. 05. 13.   6:27



442

el a tudatomig ennek a fogadalomnak a súlya! Azóta is komolyan veszem, 
mert ha itt vannak az Urak és a bhakták akkor ez a hely is a lelki vilag! 

Elesett szolgád, 
Vanamālī Dāsa

Vasanti Devī Dāsī
Szeretett Guru Mahārāja! 

Kérlek, fogadd őszinte hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának!
Néhány hónapja talalkoztunk, azonnali felfoghatatlan elfogado kegyedbe 

fogadtál. Születésnapodra nagyon szépen szólót, mélyen meghatót, kicsit 
vicceset, sásztrikus idézetekkel jól alátámasztott átgondoltan többrétegű 
bölcsségre épített kedvességet akartam írni én is. Ami „más” lesz. Ami 
megörvendeztet, ami netán felcsillant valamit, ami megmosolyogtat. De 
akármennnyire is szeretnék innovatívan kreatívkodni, csak néhány olyan 
„hangulat” körül forgok körbe, körbe, amit eddig közhelynek gondolva, 
csak most kezdtem  kicsit sejtve értékelni, érzékelni: szeretet, bizalom, 
indokolatlan kegy, megmentés, hála. Noha mindezek súlya és ajándéka 
sosrsfordító jelentőségű, mégsem kérdés, hogy nem írhatok bármelyikük-
ről sem úgy, hogy csak arról van sejtésem, hogy sem ezek könyvtárnyi 
irodalomáról, de még az alapjaikról sincs artikulálható elképzelésem. 

Így itt állok születésnapodon üress kézzel.
Pedig nagyon szépet és okosat, magvasat és idézetekkel feldíszítettet 

akartam írni. Természetesen azért, hogy megörvendeztesselek. Hogy ha 
elolvasod, akkor annyi, annyi felajálás közül még az „enyém” is adjon 
neked egy mosolyt… És íme, megint az önvaló hamis egóm, reméli, hogy 
legalább azt a szándékot értékeled, hogy kedvedre, elégedettségedre, örö-
mödre szerettem volna lenni. Eközben azonban máris legyőzött a hamis 
egó, hiszen az adás mögé, már megint magam soroltam, hogy közben 
tudd, hogy én milyennagyonjófej vagyok, hiszen Még neked is képes 
vagyok valami megörvendeztetőt írni. 
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megérinted a vállam és a fülembe súgod: Gyere velem, van egy szolgála-
tom a számodra.

Akárhogy próbáltam a japámra figyelni, ez a kép jött újra és újra. 
Egyszercsak éreztem, hogy valaki a vállamra teszi a kezét és odasúgja: 
Ne haragudj, tudnál segíteni pár percre?

Rādhe-Śyāmnak kellene a virágokat a pincéből bevinni az oltárra. Egy 
bhakta guggolt mellettem. Nagyot dobbant a szívem!

Komolyan? Segíthetek?
Hát persze, ugrottam fel. Hiszen ezen meditáltam az előbb! Köszönöm!
Egyértelmű volt számomra, ez a csoda Guru Mahārājám kegyéből tör-

tént, és már rohantam is, szemem sarkában az öröm könnyeivel. Vit-
tem a virágokat, úgy éreztem bárcsak négy karom lenne minél több 
szolgálatot végezhessek Rādhe-Śyāmnak. Mikor végeztünk elindultam 
vissza a templomszobába tovább japázni. A kis folyosón épp jöttél velem 
szemben.

Hódolatomat ajánlottam a földre borulva, elmémben hálásan megkö-
szöntem neked a szolgálatot, és akkor megveregetted a vállam miközben 
mosolyogtál. Ezt a boldogságot amit akkor éreztem nem igazán lehet 
szavakkal kifejezni. Ekkor értettem meg a legfontosabb dolgot, amit már 
annyiszor hallottam a leckéiden. Krsna szolgáinak a szolgáinak a szolgá-
jává kell válnunk. Ez a legcsodálatosabb dolog a világon!

Visszamentem folytatni a japa meditációt, és ebben a szolgai hangu-
latban nagyon más volt már minden. A szívem majd ki ugrott a helyéről, 
hatalmas hálát és boldogságot éreztem. Figyeltem a szent névre, de köz-
ben ott égett a szolgálat heves vágya a lelkemben. A lelki tanítómester és 
a vaisnavák szolgálata a legszebb dolog a világon!

És ekkor ismét odalépett hozzám ugyan az a bhakta. Ne haragudj, kel-
lene még egy kis segítség, egy polcot kellene arrébb tennünk. Köszönöm, 
mondtam. Pont jókor, és ugrottam is a lehetőségre.

Aznap meditáltam az avatott nevemen, amit kaptam tőled. Krsna, aki 
mindíg kedves a vaisnavákhoz, az Ő szolgája vagyok. És nekem a legfon-
tosabb az, hogy szépen, alázattal, kedvesen, figyelemmel szolgálhassam 
a lelki tanítómesteremet és a vaisnavákat.

Kedves Guru Mahārāja! Én egy ostoba, elesett személy vagyok, valószínü, 
hogy soha nem foglak tudni olyan szépen szolgálni téged mint szeretett 
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furcsa helyzetbe is kerülök, az a gondolat, hogy foghatom a lótuszlábadat 
és szolgálhatom Rādhe-Śyāma-t, mindig megnyugtat. Semmi fontosabbat 
nem tudok az életben annál, hogy próbáljalak megismerni és minden 
erőmmel szolgálni téged. téged, aki olyan erővel és lendülettel végzed 
Śrīla Prabhupāda szolgálatát, hogy nekünk fiatal bhaktáknak is követhe-
tetlen a tempód. 

Bármilyen ügyetlenül is szolgállak, sokszor nem is értem, hogy ponto-
san mit szeretnél, de te ezek ellenére is adsz feladatot újra és újra. Adod 
a bizalmadat, a felhatalmazásodat, a törődésedet, a szeretetedet. Min-
dig kitalálsz valami testre szabott szolgálatot és zavarba ejtően alázato-
san tudsz megkérni, hogy tudok-e segíteni a sok elfoglaltságom mellett. 
Igen, persze hogy tudok. Nincs más vágyam, csak hogy lefoglalj valami 
kis szolgálattal. Valamivel, amivel a közeledben lehetek, amivel valami 
súlyt levehetek a válladról. 

Köszönöm szépen, hogy elfogadtál, hogy vezetsz az úton, hogy lefog-
lalsz szolgálattal, hogy minden hibám ellenére itt tartasz, hogy törődsz 
velem.

Jelentéktelen szolgád,
Vaidarbhī Devī Dāsī

Vaisnava-priya Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom lótuszlábaid porában! Minden 
dicsőséget Śrīla Prabhupādának!

Megjelenési napod alkalmából egy számomra nagyon inspiráló emléket 
szeretnék leírni.

A legutóbbi janmāstamī fesztiválon történt Krsna völgyben. Az ünnep 
reggelén együtt japáztam a templomszobában a bhaktákkal a templomszoba 
bejáratánál. Próbáltam figyelni a szent névre, de mindíg elkalandozott az 
elmém.Gondolatomban az a kép járt, hogy belépsz a templomszobába, 
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Így most már nemcsak a kezem üres, hanem a születésnapod alkalmá-
ból a lényem egy részét megsemmísítí a szégyen.

Az őszinteségi mélyfurrások is keservesen az egómból jönnek. Odáig, 
hogy én magam sehol sem találom a lelkem hangját, amit viszont – amikor 
elfogadtál –  te megláttál bennem.

Indokolatlan kegyedből beavattál egy teljesen más másvilágba, egy 
olyan családba, ahol vannak válaszok, van feltétlen támasz, ahol a Tanít-
ványaid megtanítottak, hogy az elfogadásban ott van az „adás” is, ahol az 
elfogadás nem zavar össze zavarbaejtően. Ahol nemcsak a sorok között 
kell kéjelegve spekulálni, hanem a sorokat közvetlenül is lehet bizalom-
mal olvasni. Ahol, ahogy szilveszterkor mondtad: „egy könyv által többet 
adhatunk valakinek, mint amink van”. Ahol olyan Istentestvérek vesznek 
körül, akiket nemcsak jellemez a jóság, az odaadás és a feltétlen oltalmazás 
vágya, hanem már személyiségük részévé lettek e tulajdonságok. Azon-
ban e „begyakorolt” feltételes refl exek mögött, érezhető a komoly lelki 
edzés. Nemcsak a sokéves tanulás, hanem minden gesztusod, cselekede-
ted, szavad követésére való elképesztő igyekezet. Az Irántad való odaadás. 
Borzasztó, de bevallom, eleinte – végtelen arcátlan tudatlansággal – kun-
cogtam magamban azon, ahogy a bhakták dicsőitenek, leborulnak előtted. 
Később megtapasztaltam, hogy nemcsak dicsőitenek, hanem a szavaid 
mentén tanítanak. Ennél még tovább menve: az életük mindennapja-
inak legmindennapibb perceik tartalmával is követnek. Minden áltauk 
valahogy megértett morzsát életük részévé teszik. Rácsodálkoztam, hogy 
mennyire igyekeznek abban a keréknyomban haladni, amit a te nyomod-
ként ismernek fel, a te mércédként értenek meg, éreznek át.

 Bíznak benned. Az életüket rádbízták. A kútban lakó békaként csak 
annyit sejtetettem, hogy ha olyan józan,  értelmes, „normális” emberek, 
mint Rādhānātha, mint Mahārānī, Mañjarī és Mohana – akik számomra 
úgy tűntek, hogy minden más területen is hasznára válnának a társadalom-
nak, sikeresek lennének, ám mégis inkább rád bízzák magukat – akkor… 
mégis van elvesztegethetetlen igazság a csodálatos Krsna Templom és 
a látványos, élménygazdag Krisna-völgy fölött. Mikor picit is megérzé-
kelhettem valamit a tanításaid örök értékéből, már az vált érthetetlenné, 
hogy ha valaki rádtalált, hogy is lelhetne máshol elégedettsére?! 

Prabhupāda transzcendentális missziója és a benned való bizalom 
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Sokszor merengek a múlton és elképzelem, hogy több mint 45 évvel 
ezelőtt, amikor én még éppen hogy megszülettem, akkor te már ava-
tást kaptál Śrīla Prabhupādától. Én még óvodába jártam, amikor te már 
a sannyāsa rendbe léptél. Kisiskolásként mit sem tudva mi történik körü-
löttem, te már éppen Angliában az ottani yātrāt mentetted meg a leesés 
széléről és erősítetted meg újra a Krsna-tudatot az országban. 

Aztán eljött 1985, én lehet hogy éppen egy matek dolgozat felett 
merengtem, amikor te hosszú idő után újra Magyarország földjére lép-
tél…és ekkor, ezzel, minden örökre megváltozott. Ami ezután jött, azt bár 
nagyon fogunk igyekezni de sohasem fogjuk tudni meghálálni. 

Szerencsésnek és áldottnak érzem magam, hogy 1993-ban aztán én is 
személyesen megismerhettelek téged!

Köszönünk neked mindent Mahārāja!
Minden dicsőséget neked!

Jelentéktelen szolgád, 
Bhakta Turóczi Szabolcs

Ujjvala Dāsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának.

Szeretném neked megköszönni és kifejezni a hálámat megjelenési 
napod alkalmából.

Nagyon nehéz megfogalmazni, amit igazán érzek a szívemben. Évről 
évre, egyre többet tapasztalok az életből, és rendkívül szerencsésnek érzem 
magam, hogy a tanítványod lehetek, és a példás útmutatásodat követve, 
mindig megtudok kapaszkodni. Döcögök előre a lelki életem útján, amire 
a te kegyedből keveredtem.

Nagyon nagy csodálattal tekintek rád, amikor látom azt a rendíthetetlen 
hitet, amivel végzed az odaadást, Śrīla Prabhupāda, Rādhā-Śyāmasundara 
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Engedd meg, hogy megköszönjem személyes figyelmedet, a kisebb és 
nagyobb gesztusokat, boldogító mosolyokat, amiket tőled és a bhaktáktól 
kapok. Minden egyes velük töltött perc felér egy szanatóriumi kezeléssel! 
Számomra a velük való társulás adja a legmegnyugtatóbb és legboldogí-
tóbb pillanatokat.

Kedves Mahārāja!
Tisztelettel kérem továbbra is segítő figyelmed és áldásod az előttem 

álló szolgálathoz, a bhaktákkal való együttműködéshez, a színjátszó csapat 
további fejlődése előtt álló akadályok elhárításához, az ehhez szükséges 
odaadás és alázat eléréséhez, valamint megkezdett doktori tanulmánya-
imhoz és ahhoz, hogy minél hamarabb érett lehessek a lelki életben való 
továbblépésre.

Ehhez való eddigi segítségedet és útmutatásaidat alázatosan köszönöm 
és megjelenési napod alkalmával kívánok neked minden kívánható jót, 
erőt, türelmet jókedvet, és jó egészséget a nálad menedéket vett bhakták 
további tanításához. 

Köszönettel, érdemtelen szolgád,
Bhakta Vasvári Csaba

Vedānta
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek Krisna-völgyben, mert nagyon jó 
itt élni. Nagyon köszönöm, hogy ekkora áldozatot hoztál értünk és hogy 
Magyarországon elterjesztetted a Krsna-tudatot.

Az iskolában a varna-képzésen voltunk a Tulasī-házban, nagyon jó 
élmény volt számomra.

Rendbe raktuk az Úr Śiva, Yogamāyā és Vrndādevī kellékeit, kifényesítet-
tük a pūjāszereket, megtanultunk Tulasīt szedni, és ápoltuk a beteg Tulasīkat.
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révén, a benned való bizalmuk annyira hiteles – éppen a fakenews és 
fake science feltételezéseinek szövevényéből idecsöppenve – szavaik végre 
igazságként érthetőek. Így nem lehet, e láncon keresztül, nem elfogadni, 
hogy  tanítványaid, meggyőző meggyőződésssel tudják, hogy te tudod.

 Talán a harmadik a legfontosabb, hogy lélekmelegítőként tapasztal-
tam, hogy a bhakták nemcsak dicsőitenek, követnek, próbálnak a pél-
dád alapján élni,  az életük minden mozzanatában úgy dönteni, ahogy te 
helyes ek látod, hanem mindezek felett még szeretnek is téged. Meggyőző 
őszinte érzelmes mélységgel átéléssel. Ahonnan én is jövök – onnan talán 
érthetetlen lenne mindez…, ha nem lennék ennek a szeretetnek már én 
is – indokolatlan kegyedből – részese.  

Születésnapodra „csak” annyim van, amennyit valamelyest – tanítvá-
nyaidon keresztül – képes voltam elfogadni tőled.

Ezért születésnapod alkalmával, csak – küzdelemmel kiásott – hálás 
köszönetemet adhatom, azzal a szeretettel, amiről nélküled azt sem tud-
nám, hogy egyáltalán létezik.

Szolgád,
Vasanti Devī Dāsī

Bhakta Vasvári Csaba
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának!

Engedd meg, hogy idén is megköszönjem neked azt, hogy továbbra is 
a bahkták között lehetek, hogy tanulhatok tőlük, hogy menedéket vehetek 
náluk a kinti világ egyre durvuló történései és minőségei elől. Engedd meg, 
hogy hálámat fejezzem ki azért, hogy Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara és Śrī 
Śrī Dāyala-Nitāi Vijay-Gaurān˙ga itt lehet velünk, s hogy nekünk alkal-
munk lehet ilyen közel lenni Hozzájuk, hogy hódolatunkat ajánlhatjuk 
Nekik, hogy akár minden nap fürödhetünk a belőlük kiáradó fényben. 
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és a Bhakták felé. Mindent félretettél, az egész életedet, hogy segíts az 
elesett lelkeken, magaddal nem törődve, teljesen önzetlenül. ez csodálatos, 
és emberfeletti dolog.

Ezért hálásan, szívből köszönöm Guru Mahārāja.
Kérlek, bocsájtsd meg nekem, azokat a sértéseket, amiket akarva, aka-

ratlanul elkövettem ellened.
Gondoltam, mi lenne, ha most nem kérném tőled, (mintha alázatos 

és önzetlen lennék, és hogy ne rólam szóljon ez a felajánlás), hogy add 
a kegyed, és az áldásodat, hogy fejlődhessen egyáltalán valamennyi oda-
adásom a lelki életben, de tudom, hogy a te kegyed nélkül, semmi esélyem 
sincs a fejlődésre.

Bárcsak a Bhakták utolsó szolgája lehetnék. 
Ujjvala Dāsa

Vaidarbhī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārājam!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kérlek, engedd meg, hogy idén is valahogy kifejezzem a hálámat feléd. 
Kérlek, fogadd el ügyetlen próbálkozásomat, hogy szavakba öntsem, ami 
a szívemben van. 

Rādhe-Śyāma sok érdekes fordulatot hoz az ember életébe. Évről évre 
változik minden körülöttünk. Barátok jönnek és mennek, szolgálatokat 
kapunk és elvesznek tőlünk, a család is hol gyarapszik, hol eltávoznak. 
De egy valami mindig fix. Ami mindig menedéket ad az embernek. Az 
a tudat, hogy itt van nekünk Rādhe-Śyāma és mindig lefoglalnak a szolgá-
latukban. Ez az egy dolog nem változik soha. Életről életre csak végezzük 
a szolgálatukat. 

Számomra a változás egy ijesztő dolog. Mindig félek, ha valami új dolog 
jön, ha valami ismeretlennel kerülök szembe. De bármilyen nehéz, vagy 
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tél…és ekkor, ezzel, minden örökre megváltozott. Ami ezután jött, azt bár 
nagyon fogunk igyekezni de sohasem fogjuk tudni meghálálni. 

Szerencsésnek és áldottnak érzem magam, hogy 1993-ban aztán én is 
személyesen megismerhettelek téged!

Köszönünk neked mindent Mahārāja!
Minden dicsőséget neked!

Jelentéktelen szolgád, 
Bhakta Turóczi Szabolcs
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Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
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mindig megtudok kapaszkodni. Döcögök előre a lelki életem útján, amire 
a te kegyedből keveredtem.

Nagyon nagy csodálattal tekintek rád, amikor látom azt a rendíthetetlen 
hitet, amivel végzed az odaadást, Śrīla Prabhupāda, Rādhā-Śyāmasundara 
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Engedd meg, hogy megköszönjem személyes figyelmedet, a kisebb és 
nagyobb gesztusokat, boldogító mosolyokat, amiket tőled és a bhaktáktól 
kapok. Minden egyes velük töltött perc felér egy szanatóriumi kezeléssel! 
Számomra a velük való társulás adja a legmegnyugtatóbb és legboldogí-
tóbb pillanatokat.
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álló szolgálathoz, a bhaktákkal való együttműködéshez, a színjátszó csapat 
további fejlődése előtt álló akadályok elhárításához, az ehhez szükséges 
odaadás és alázat eléréséhez, valamint megkezdett doktori tanulmánya-
imhoz és ahhoz, hogy minél hamarabb érett lehessek a lelki életben való 
továbblépésre.

Ehhez való eddigi segítségedet és útmutatásaidat alázatosan köszönöm 
és megjelenési napod alkalmával kívánok neked minden kívánható jót, 
erőt, türelmet jókedvet, és jó egészséget a nálad menedéket vett bhakták 
további tanításához. 

Köszönettel, érdemtelen szolgád,
Bhakta Vasvári Csaba

Vedānta
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! Minden dicsőséget neked!

Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek Krisna-völgyben, mert nagyon jó 
itt élni. Nagyon köszönöm, hogy ekkora áldozatot hoztál értünk és hogy 
Magyarországon elterjesztetted a Krsna-tudatot.

Az iskolában a varna-képzésen voltunk a Tulasī-házban, nagyon jó 
élmény volt számomra.

Rendbe raktuk az Úr Śiva, Yogamāyā és Vrndādevī kellékeit, kifényesítet-
tük a pūjāszereket, megtanultunk Tulasīt szedni, és ápoltuk a beteg Tulasīkat.
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tam, hogy a bhakták nemcsak dicsőitenek, követnek, próbálnak a pél-
dád alapján élni,  az életük minden mozzanatában úgy dönteni, ahogy te 
helyes ek látod, hanem mindezek felett még szeretnek is téged. Meggyőző 
őszinte érzelmes mélységgel átéléssel. Ahonnan én is jövök – onnan talán 
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Születésnapodra „csak” annyim van, amennyit valamelyest – tanítvá-
nyaidon keresztül – képes voltam elfogadni tőled.

Ezért születésnapod alkalmával, csak – küzdelemmel kiásott – hálás 
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hogy hálámat fejezzem ki azért, hogy Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundara és Śrī 
Śrī Dāyala-Nitāi Vijay-Gaurān˙ga itt lehet velünk, s hogy nekünk alkal-
munk lehet ilyen közel lenni Hozzájuk, hogy hódolatunkat ajánlhatjuk 
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és a Bhakták felé. Mindent félretettél, az egész életedet, hogy segíts az 
elesett lelkeken, magaddal nem törődve, teljesen önzetlenül. ez csodálatos, 
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Ezért hálásan, szívből köszönöm Guru Mahārāja.
Kérlek, bocsájtsd meg nekem, azokat a sértéseket, amiket akarva, aka-

ratlanul elkövettem ellened.
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és önzetlen lennék, és hogy ne rólam szóljon ez a felajánlás), hogy add 
a kegyed, és az áldásodat, hogy fejlődhessen egyáltalán valamennyi oda-
adásom a lelki életben, de tudom, hogy a te kegyed nélkül, semmi esélyem 
sincs a fejlődésre.

Bárcsak a Bhakták utolsó szolgája lehetnék. 
Ujjvala Dāsa

Vaidarbhī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārājam!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat. Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kérlek, engedd meg, hogy idén is valahogy kifejezzem a hálámat feléd. 
Kérlek, fogadd el ügyetlen próbálkozásomat, hogy szavakba öntsem, ami 
a szívemben van. 

Rādhe-Śyāma sok érdekes fordulatot hoz az ember életébe. Évről évre 
változik minden körülöttünk. Barátok jönnek és mennek, szolgálatokat 
kapunk és elvesznek tőlünk, a család is hol gyarapszik, hol eltávoznak. 
De egy valami mindig fix. Ami mindig menedéket ad az embernek. Az 
a tudat, hogy itt van nekünk Rādhe-Śyāma és mindig lefoglalnak a szolgá-
latukban. Ez az egy dolog nem változik soha. Életről életre csak végezzük 
a szolgálatukat. 

Számomra a változás egy ijesztő dolog. Mindig félek, ha valami új dolog 
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szavad, gondolatod, tetted az ő vágyának van alárendelve. Bárki, aki eltölt 
veled egy másodpercet, annak számára ez kristálytiszta tényként érződik. 
A te személyed minden tekintetben a tökéletes példa arra, hogy milyen 
valaki, aki követni a lelki tanítómesterét.

Legkiválóbb példája ennek írói munkásságod. Könyveid igazi ékszerek. 
Ha Caitanya Mahāprabhu bhaktáinak ránk hagyott irodalmaira nektártól 
roskadozó illatos virágokként gondolunk, akkor te vagy az a különleges 
illatmester, aki ezeknek az illatoknak a keveréséből új illatokat tudsz készí-
teni. Ehhez a munkához művészetre van szükség, hogy miből és hogyan 
álljon össze az illat. Egy jó illatban mindenből csak annyi van, hogy csak 
gondos tanulmányozás, szagolgatás után tudjuk felfedezni alkotóelemeit. 
Így a végeredményben érződnek az összetevői, de mégis új élményt ad, 
amivel nem tud betelni az ember. Ahogy egy parfüm megidézhet egy 
tavaszi rétet, egy csokor virágot, emlékeket ébreszthet a múltból, elviheti 
szaglóját egzotikus világokba, úgy a te általad készített „illatok” elvisz-
nek innen az anyagi életfelfogásból és elrepítenek Krsna kedvteléseibe, 
ācāryáink illatos virágoskertjébe. 

Amennyiben orrunk képtelen érezni az illatokat  – mint egy náthában 
–, úgy ízlelésünk is csak a minimumra korlátozódik. Ízérzékelés nélkül 
elveszítjük érdeklődésünket az ételek iránt is és az evés egy szükségszerű 
rutinná degradálódik. Megtesszük, mert tudjuk csak így tudunk életben 
maradni, de örömet, elégedettséget nem okoz. Így van az olvasással is; ha 
nem fogadjuk be az olvasás által generált „illatokat”, ha nem adjuk meg 
a guru-paramparānak, Caitanya Mahāprabhu vaisnaváinak a tiszteletet, 
azzal, hogy olvassuk a könyveiket, akkor elveszítjük az ízünket is a lelki 
életre. Gyakorlataink száraz próbálkozások lesznek kudarcokkal tarkítva, 
és Yamunā menti ligetek hűse helyett perzselő sivataghoz lesznek hason-
latosak a meditációink.

A te könyveidet olvasva szélesebb perspektívát kapunk arról, hogy mit 
jelent a meditáció, és hogy milyen kontextusban gondolkodtak vaisnava 
felmenőink. Kincset érő művek a könyveid, melyek mélységét, ha jól sej-
tem csak nagysokára fogom még csak kapargatni is. A lelki életben való 
képesítetlenségem ellenére is megindítóak és inspirálóak az írásaid. Bár-
csak jobban megérteném őket.
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Köszönöm, hogy nem felejtettél el, köszönöm, hogy megajándékoztál 
szereteteddel.

A vyāsa-pūjād, a legdicsőségesebb nap számomra.
Légy mindig áldott!

Szolgád, 
Venu-gītā Dāsa
Szombathely

Vibhāvarī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

“I off er my respectful obeisances unto His Holiness Śivarāma Swami, who 
is dear to Lord Krsna, having shelter at His Lotus feet.”

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙ 
vande guroh śrī caranāravindam

“By the mercy of the spiritual master one receives the benediction of 
Krsna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any 
advancement. Therefore, I should always remember and praise the spir-
itual master. At least three times a day I should off er my respectful obei-
sances unto the lotus feet of my spiritual master.” (Śrī Śrī Gurav-astaka 8)

Some years ago when I was in Vrndāvana, I was in Prabhupāda’s rooms 
and noticed that in his passport, where it asked for the name of his father, 
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Idén nagyobb elszántsággal szeretnénk gyűjteni a Nitya-sevā adomá-
nyokat, vannak terveink melyekhez az áldásaid kérjük.

Szeretnénk a Bāla-caksus második részét elkészíteni, tisztító tehéntrá-
gya golyókat gyúrni, és gyógynövénypalántákat ültetünk, hogy viszonozni 
tudjuk az adományokat. 

Remélem, süthetek még neked tortát, fejlesztem a képességeim a tor-
tasütés terén. Vékony tészta, jó vastag krém. :)

Szolgád, Vedānta

Venu-gītā Dāsa
Kedves Guru Mahārājám!

Kérlek, fogadd örök hódolatom!
Az élet egyik legnehezebb része, hogy egy felettébb ostoba, aki vagyok, 

megfelelő szavakkal tudja megszólítani a legkiválóbb személyt, aki a vilá-
got jelenti számára.

Nap mint nap tapasztalom, hogy minden tanításod igaz, minden cse-
lekedeted túl van a csodálatos kifejezésen.

Megálmodtad, majd létrehoztad azt a közeget, ami az egyetlen élhető 
hely számomra. Végtelenül hálás vagyok mindezért.

Útjaid során megjelensz országszerte, enyhülést viszel, oázist építesz 
abba a sivatagba, amit az idő gondosan elrendezett, s amikor már senki-
nek fel sem tűnik, hogy halott az egész közeg. Csodát teszel amerre jársz, 
felgyújtod az Istenszeretet lángját a szívekben, s gazdagon táplálod az 
ilyen irányú vágyakat.

Illatodra emlékezve, a tökéletes lelki tisztaság jut eszembe, valamint 
a mosolyod, ami erőt ad a legnehezebb helyzetekben is.

Drága lelki tanítómesterem, ismered minden gyengeségem, én pedig 
fel sem tudom fogni tökéletességed, így arra kérlek, erősítsd a vágyat 
a szívemben, hogy ne legyen más célja az életemnek, mint Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundara szolgálata, a te közvetítéseddel!
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Kérlek, tarts meg lótuszlábaid árnyékában és add kegyed, hogy az olva-
sottakból minél többet tudjak a valódiságukban érteni.

Jelentéktelen szolgád,
Tulsī Dāsa

Bhakta Turóczi Szabolcs
Kedves Mahārāja!

Kérlek, fogadd szívből jövő hódolatomat. Minden dicsőséget neked meg-
jelenési napod alkalmából!

Nagy szeretettel köszöntelek ezen a csodálatos napon!
A Magyar-yātrā számára ez egy nagyon jelentőség teljes nap, mivel 

kifejezhetjük hálánkat Feléd, hiszen többek között elhoztad és átadtad 
a magyar emberek számára a Krsna-tudat tanításait, megszervezted és hiva-
talossá tetted az ISKCON-t Magyarországon, szervezésedben megnyilvá-
nultak a központok, létrejött Krisna-völgy, amely Európában egyedülálló, 
elhoztad hozzánk mūrti formájában az Úr Caitanyát és az Úr Nityānandát, 
illetve a legcsodálatosabb Isteni párt Śrī Śrī Rādhā-Śyāmasundarát. 

És akkor még nem beszéltem azokról a csodálatos Krsna-tudatos 
irodalmi alkotásokról amikkel elárasztottál minket, híveidet, követői-
det, melyekből betekintést engedsz nekünk Krsna és az Ő örök társainak 
transzcendentális kedvteléseiből. 

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy megkaphattuk a társulásodat! Bát-
ran kijelenthetem, hogy a Magyarság történetében ilyen nagy szeren-
cse még nem érte ezt az országot, mint az hogy te eljöttél ide szemé-
lyesen, hogy beteljesítsd lelkitanítómestered, Ő Isteni kegyelme A. C. 
Bhaktivedanta Śrīla Prabhupāda és az Úr Caitanya vágyát.

Az hogy ma Magyaraországon a Krsna-tudat ilyen szépen virágzik az 
elsősorban a te példamutatásodnak és fáradhatatlan odaadásodnak az 
eredménye.
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szavad, gondolatod, tetted az ő vágyának van alárendelve. Bárki, aki eltölt 
veled egy másodpercet, annak számára ez kristálytiszta tényként érződik. 
A te személyed minden tekintetben a tökéletes példa arra, hogy milyen 
valaki, aki követni a lelki tanítómesterét.
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illatmester, aki ezeknek az illatoknak a keveréséből új illatokat tudsz készí-
teni. Ehhez a munkához művészetre van szükség, hogy miből és hogyan 
álljon össze az illat. Egy jó illatban mindenből csak annyi van, hogy csak 
gondos tanulmányozás, szagolgatás után tudjuk felfedezni alkotóelemeit. 
Így a végeredményben érződnek az összetevői, de mégis új élményt ad, 
amivel nem tud betelni az ember. Ahogy egy parfüm megidézhet egy 
tavaszi rétet, egy csokor virágot, emlékeket ébreszthet a múltból, elviheti 
szaglóját egzotikus világokba, úgy a te általad készített „illatok” elvisz-
nek innen az anyagi életfelfogásból és elrepítenek Krsna kedvteléseibe, 
ācāryáink illatos virágoskertjébe. 

Amennyiben orrunk képtelen érezni az illatokat  – mint egy náthában 
–, úgy ízlelésünk is csak a minimumra korlátozódik. Ízérzékelés nélkül 
elveszítjük érdeklődésünket az ételek iránt is és az evés egy szükségszerű 
rutinná degradálódik. Megtesszük, mert tudjuk csak így tudunk életben 
maradni, de örömet, elégedettséget nem okoz. Így van az olvasással is; ha 
nem fogadjuk be az olvasás által generált „illatokat”, ha nem adjuk meg 
a guru-paramparānak, Caitanya Mahāprabhu vaisnaváinak a tiszteletet, 
azzal, hogy olvassuk a könyveiket, akkor elveszítjük az ízünket is a lelki 
életre. Gyakorlataink száraz próbálkozások lesznek kudarcokkal tarkítva, 
és Yamunā menti ligetek hűse helyett perzselő sivataghoz lesznek hason-
latosak a meditációink.

A te könyveidet olvasva szélesebb perspektívát kapunk arról, hogy mit 
jelent a meditáció, és hogy milyen kontextusban gondolkodtak vaisnava 
felmenőink. Kincset érő művek a könyveid, melyek mélységét, ha jól sej-
tem csak nagysokára fogom még csak kapargatni is. A lelki életben való 
képesítetlenségem ellenére is megindítóak és inspirálóak az írásaid. Bár-
csak jobban megérteném őket.
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Vibhāvarī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

“I off er my respectful obeisances unto His Holiness Śivarāma Swami, who 
is dear to Lord Krsna, having shelter at His Lotus feet.”

yasya prasādād bhagavat-prasādo 
yasyāprasādān na gatih kuto ’pi

dhyāyan stuvam˙s tasya yaśas tri-sandhyam˙ 
vande guroh śrī caranāravindam

“By the mercy of the spiritual master one receives the benediction of 
Krsna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any 
advancement. Therefore, I should always remember and praise the spir-
itual master. At least three times a day I should off er my respectful obei-
sances unto the lotus feet of my spiritual master.” (Śrī Śrī Gurav-astaka 8)

Some years ago when I was in Vrndāvana, I was in Prabhupāda’s rooms 
and noticed that in his passport, where it asked for the name of his father, 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 218 of 244 - Pages(434, 447) 2019. 05. 13.   6:27



448

Śrīla Prabhupāda had written the name of Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thākura. I remember looking at it for some time because I too would 
like to place your name alongside mine as my father and benefactor.

I often watch as you speak with devotees and I see the compassion in 
your eyes and I hear it in your voice. And I marvel for it is an honesty and 
empathy that I do not often see around me-even in my work as a doctor.

Your mood is filled with a genuine desire to spread Lord Caitanya’s 
message. To reach every suff ering individual- no discrimination.

When I see you, I see Prabhupāda also. I cannot think of one without 
the other for you are fully sold out to Prabhupāda.

I remember your instructions. Powerful and cutting. To the point. Just 
what my complicated mind needs.

In the recent 25th anniversary celebrations of the Panadava Sena, you 
were the first to give advice on the need for all of us to go deeper in our 
Krsna Consciousness. And as I listened to your message, I smiled for 
I have heard you say the same many a time and each time, I have needed 
to hear that instruction for my mind is fickle, wandering often, looking 
for relief in material pleasures.

Thank you for repeatedly stressing the need for urgency in develop-
ing a taste for chanting the holy names and to study Śrīla Prabhupāda’s 
books with great faith and enthusiasm.

Thank you for accepting me as your disciple. For taking me on with all 
my faults and caring enough to guide me in my relationship with Krsna 
and for wanting that relationship to fl ower more than I do myself.

For this I am eternally indebted. I pray that the instructions you have 
so kindly given me become one with my heart, so I can serve you self-
lessly with sincerity and devotion, assisting you in your service to Śrīla 
Prabhupāda so that one day I can make you proud and earn the right to 
place your name as my father, on my passport back to loving Krsna

Your servant eternally,
Vibhāvarī Devī Dāsī
UK
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Krsna üzeneteit. Azt gondolom, hogy konkrétan ezt a pontot legalább 
annyiszor emeli ki, mint a szent név éneklését. Nem véletlen. A forrás 
mindent meghatároz. Mikor a tiszta odaadó szolgálatról ír, néha abba 
a látszólagos ellentmondásba kerülhet az olvasó, hogy a tiszta odaadó 
szolgálat oka a tiszta odaadó szolgálat. Több és felettébb érdekes dolgokat 
takar ez a kijelentés. 

A legegyszerűbb magyarázat az, hogy a kevert odaadó szolgálatunk 
közben vannak tisztább pillanataink, amik inspirálnak, és magjai lehetnek 
még több tisztább gyakorlatnak, míg az egész fejlett szintekre vihetnek 
idővel. Ez igaz, de közel sem a teljes kép.

Az említett gyakorlat azt igényli, hogy a kapott gyakorlatok végzését 
jelentő lelki út tiszta legyen. És ez az, amit még jelent – sok más mellett – 
a fenti kijelentés. Hajlamosak vagyunk eltekinteni a forrás fontosságáról, 
vagy készként elfogadni azt a folyamatot, amit Śrīla Prabhupāda adott 
nekünk. Pedig ez határozza meg az utunkat. A szomszéd városba elindul-
hatunk a helyes irányban vagy ellenkező irányba is. A helyes irányban pár 
kilóméter után, rövid idő alatt célhoz érünk, míg az ellenkező irányban 
meg kell kerülni a bolygót, negyvenezer kilómétert kell menni, megan-
nyi nehézséggel szembenézni, roppant hosszú ideig menetelni. Szóval 
a helyes iránymutatás a legfontosabb egy utazás sikeréhez. Amennyiben 
nem a megfelelő forráson keresztül kapjuk az útmutatást a lelki életünk-
höz, akkor nem csak ezt a bolygót kell körbejárnunk, hanem végtelen 
sokat és rettenet hosszú ideig kell bolyonganunk. 

Aki próbált már valakit meggyőzni a Krsna-tudat gyakorlásáról, az 
tudja, hogy az emberek fejében hatalmas káosz van arról, hogy hogyan 
is néz ki és mit takar a lelki élet.

Śrīla Prabhupāda megadta nekünk a lehetőségét, hogy amennyiben 
gyakoroljuk az általa lefektetett elveket, garantáltan elérjük a tiszta oda-
adó szolgálatot. Tágabb szemszögből értelmezve a „tiszta odaadó szol-
gálat a tiszta odaadó szolgálatból jön” elvet, úgy is értelmezhetjük, hogy 
Śrīla Prabhupāda tiszta odaadó szolgálatából jöhet a mi tiszta odaadó 
szolgálatunk. Az ő tiszta vágya, hogy mindenki felfedezze a szeretetteljes 
kapcsolatát Krsnával, ez a mi esélyünk a lelki életre.

Ennek a vágynak, Śrīla Prabhupāda vágyának, nem ismerek jobban 
dedikált személyt, mint téged Guru Mahārāja. Minden mozdulatod, 
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I have heard you say the same many a time and each time, I have needed 
to hear that instruction for my mind is fickle, wandering often, looking 
for relief in material pleasures.

Thank you for repeatedly stressing the need for urgency in develop-
ing a taste for chanting the holy names and to study Śrīla Prabhupāda’s 
books with great faith and enthusiasm.

Thank you for accepting me as your disciple. For taking me on with all 
my faults and caring enough to guide me in my relationship with Krsna 
and for wanting that relationship to fl ower more than I do myself.

For this I am eternally indebted. I pray that the instructions you have 
so kindly given me become one with my heart, so I can serve you self-
lessly with sincerity and devotion, assisting you in your service to Śrīla 
Prabhupāda so that one day I can make you proud and earn the right to 
place your name as my father, on my passport back to loving Krsna

Your servant eternally,
Vibhāvarī Devī Dāsī
UK

433 

Krsna üzeneteit. Azt gondolom, hogy konkrétan ezt a pontot legalább 
annyiszor emeli ki, mint a szent név éneklését. Nem véletlen. A forrás 
mindent meghatároz. Mikor a tiszta odaadó szolgálatról ír, néha abba 
a látszólagos ellentmondásba kerülhet az olvasó, hogy a tiszta odaadó 
szolgálat oka a tiszta odaadó szolgálat. Több és felettébb érdekes dolgokat 
takar ez a kijelentés. 

A legegyszerűbb magyarázat az, hogy a kevert odaadó szolgálatunk 
közben vannak tisztább pillanataink, amik inspirálnak, és magjai lehetnek 
még több tisztább gyakorlatnak, míg az egész fejlett szintekre vihetnek 
idővel. Ez igaz, de közel sem a teljes kép.

Az említett gyakorlat azt igényli, hogy a kapott gyakorlatok végzését 
jelentő lelki út tiszta legyen. És ez az, amit még jelent – sok más mellett – 
a fenti kijelentés. Hajlamosak vagyunk eltekinteni a forrás fontosságáról, 
vagy készként elfogadni azt a folyamatot, amit Śrīla Prabhupāda adott 
nekünk. Pedig ez határozza meg az utunkat. A szomszéd városba elindul-
hatunk a helyes irányban vagy ellenkező irányba is. A helyes irányban pár 
kilóméter után, rövid idő alatt célhoz érünk, míg az ellenkező irányban 
meg kell kerülni a bolygót, negyvenezer kilómétert kell menni, megan-
nyi nehézséggel szembenézni, roppant hosszú ideig menetelni. Szóval 
a helyes iránymutatás a legfontosabb egy utazás sikeréhez. Amennyiben 
nem a megfelelő forráson keresztül kapjuk az útmutatást a lelki életünk-
höz, akkor nem csak ezt a bolygót kell körbejárnunk, hanem végtelen 
sokat és rettenet hosszú ideig kell bolyonganunk. 

Aki próbált már valakit meggyőzni a Krsna-tudat gyakorlásáról, az 
tudja, hogy az emberek fejében hatalmas káosz van arról, hogy hogyan 
is néz ki és mit takar a lelki élet.

Śrīla Prabhupāda megadta nekünk a lehetőségét, hogy amennyiben 
gyakoroljuk az általa lefektetett elveket, garantáltan elérjük a tiszta oda-
adó szolgálatot. Tágabb szemszögből értelmezve a „tiszta odaadó szol-
gálat a tiszta odaadó szolgálatból jön” elvet, úgy is értelmezhetjük, hogy 
Śrīla Prabhupāda tiszta odaadó szolgálatából jöhet a mi tiszta odaadó 
szolgálatunk. Az ő tiszta vágya, hogy mindenki felfedezze a szeretetteljes 
kapcsolatát Krsnával, ez a mi esélyünk a lelki életre.

Ennek a vágynak, Śrīla Prabhupāda vágyának, nem ismerek jobban 
dedikált személyt, mint téged Guru Mahārāja. Minden mozdulatod, 
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Prahlāda Mahārāja így szólt: Kedves királyom! Erőmnek, melyről kérdezel, 
ugyanaz a forrása, mint a tiédnek. Valójában minden erőnek egyetlen 
eredeti forrása van. Nemcsak a te erőd Ő és az enyém, hanem mindenki 
kizárólagos ereje. Nélküle senki sem tehet szert erőre. Legyen egy élőlény 
mozgó vagy mozdulatlan, magasabb vagy alacsonyabb rendû, mindenkit 
— beleértve az Úr Brahmāt is — az Istenség Legfelsőbb Személyiségének 
az ereje irányít. (Ś.Bh. 7.8.7.)

Te is az Úrnál vettél teljes menedéket, tiszta bhaktája vagy neki és 
nagyon közeli kapcsolatban lehetsz vele. Ki lehetne képes arra a csodára, 
amit te mutatsz számunkra a lelki élet minden területén. Bármerre nézek 
is a lelki tetteidben mindegyik kimagasló  és követendő számunkra.

Eljöttél Magyarországra abban az időben, amikor még üldözték 
a Krsna-tudatot, amikor már senki más nem akart idejönni prédi-
kálni,  és újra elindítottad a mozgalmat, hogy megmentsd az itt élő 
lelkeket. Beindítottad a könyvosztást, könyvosztó maratonokat szer-
veztél, hogy minden városba és faluba eljuthassanak Śrīla Prabhupāda 
könyvei. Ezzel egyidőben Śrīla Prabhupāda könyveit fordíttattad angol 
nyelvről  magyarra, a kis könyveket és a nagy könyveket egyaránt, mint 
a Bhagavad-gītāt, Śrīmad-Bhāgavatamot és a Caitanya-caritāmrtát. Beavat-
tad Dayāl-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gát és később Tribhuvana Sundara Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarát. Fesztiválokat szerveztél és irányítottál, hogy minél 
többen hallhassanak az igaz tudásról és énekelhessék Krsna szent neveit. 
Sok bhakta csatlakozott mind a könyvosztás, mind a fesztiválprogramok 
hatására. Több nāma-hatta központ alakult az ország különböző pont-
jain, ahova rendszeresen jártál prédikálni, s lelkesíteni őket. Mozgalmunk 
egyre nőtt feltartózhatatlanul, ezért újabb templomokat kellett építeni. 
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sunk központi helye. Somogyvámoson egy birkalegelőből csodálatos lelki 
farmközösséget építettél fel, Új Vraja-dhāmát, amit szépítesz és fejlesztesz 
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Vilāsinī Devī Dāsī
om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Drága Guru Mahārāja !

Kérlek, fogadd alázatos, tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában! 
Minden dicsőséget neked! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának !

Szép kerek évszámot ünnepelhetünk az idén.  Hálás, meghatott szívvel 
köszöntlek téged kegyes megjelenésed 70. évfordulóján. Boldog születés-
napot, jó egészséget neked, drága Guru Mahārāja !

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā-Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!” (Pañcarātra-pradīpa)

Drága Lelki Édesapám !
Mindig ünneplőbe öltöztetem a szívemet, amikor újra és újra a köze-

ledben lehetek, amikor eljön ez a csodálatos ünnep és istentestvéreimmel 
együtt boldogan és örökké hálás szívvel köszönthetlek téged. Kívánom, 
hogy még nagyon sok-sok ilyen bensőséges lelki élményben lehessen 
részünk felemelő, végtelenül kegyes társaságodban.

Nagy boldogság számomra visszaemlékezni az elmúlt 28 évre, amióta 
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ismerhetlek téged. Nagy boldogság visszaidézni ennek a sok-sok évnek 
minden gyönyörű, bensőséges, vidám emlékét.

Örök hálával tartozom neked, amiért megváltoztattad az életemet, 
ostoba ateistából lelkes és tántoríthatatlan Krsna-hívővé tettél, majd 
lótuszlábaid szolgájává, tanítványoddá fogadtál. 

Parányi, eltévedt lélekként vágyhatnék-e ennél többre, ennél nagyobb 
ajándékra? 

Az egész Univerzumban nincsenek boldogabb lelkek, mint a bhakták, 
akik lelki tanítómesterük indokolatlan kegyéből megkapják az édes szent 
nevet és az édes Isteni Pár odaadó szolgálatát. Ilyen kivételezetten boldog-
nak érzem én is magamat a te könyörületes szíved kegye által. Megkaptam 
tőled a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb kegyet, és azért imádkozom az 
édes Úr Krsnához, hogy soha ne feledkezzek el erről, és hogy méltóképpen 
meg tudjam hálálni ezt neked azzal, hogy hűséges, odaadó, szófogadó és 
rendíthetetlen szolgád leszek hátralévő életemben, és utána is örökre.

Drága Lelki Édesapám!
Remélem és kívánom, hogy az édes Úr Krsna megtart téged még nagyon 

sokáig szerető tanítványaid és istentestvéreid körében egészségben, bol-
dogságban! 

Kérlek, továbbra is fürdess minket szíved végtelen szeretetóceánjában, 
és árassz el minket újabb és újabb csodálatos könyveiddel, melyek bizo-
nyítják hatalmas, felbecsülhetetlen transzcendentális tudásodat, amelyre 
oly nagy szükségünk van, és amelyért végtelenül hálásak vagyunk neked !

Alázatos, örök szolgád,
Vilāsinī Devī Dāsī

Vinītā Devī Dāsī
Hare Krsna! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked! 
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Rādhārānīval, vagy éppen Úr Caitanya formájában jeleik meg, lenyűgöz-
nek engem, ezért most már én is sokkal lelkesebben táncolok a kīrtanákon. 

Szeretném azt elérni, hogy azt a kegyet megkapjam, hogy táncolhassak 
extázisban a kīrtanán. 

Ezért, mert te megmentettél engem, sok sok sok dicsőséget Śivarāma 
Swami Mahārājanak!!!

Bhakták szolgájának a szolgája, 
Vrndāvanī

Vrndāvanī devī dāsī
 Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked 
megjelenésed e kedvező napján!

om˙ ajñāna-timirāndhasya    jñānānjana-śalākayā
caksur unmilitam yena     tasmai śrī-gurave namah

A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta a tudatlanságtól elvakult szememet.

Ismét eltelt 1 év, hogy dicsőíthessünk téged megjelenésed napján.
Nagyon csodállak téged azért a lelki erőért, amivel rendelkezel. Kér-

dezhetném, honnan van ekkora lelki erőd? De ekkor egy történet jut 
az eszembe Prahlāda Mahārājáról, ami megadja a választ a kérdésemre. 
A hatalmas lelki ereje nem mástól, mint magától az Úrtól jött, nála vett 
menedéket.

na kevalam˙ me bhavataś ca rājan
sa vai balam˙ balinām˙ cāparesām
pare ‚vare ‚mī sthira-jan˙gamā ye

brahmādayo yena vaśam˙ pranītāh
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Vrndāvanī
Kedves Guru Mahārāja!

A gurukula gyerekei sokat fejlődtek a tavalyi év óta. Úgy látom, hogy 
Rādhā-Śyāmasundara sokat segített, hogy a gurukulások elérjenek egy 
szintet a Krsna-tudatban. 

Ebben az évben nagyon sokat beszéltünk egy külső belső tulajdonság-
ról: a tisztaságról. A szent névtől is nagyon sokat tisztultunk, mert minden 
nap reggel japázunk 1 kört a gurukulásokkal együtt. 

Úgy érzem, hogy ez a san˙kīrtana maraton is sokkal jobban ment, mint 
a tavalyi. Rengetegen vettek könyvet a gurukulásoktól. 

Egyszer történt a Prabhupāda maratonon, hogy nagyon szerettem 
volna elosztani egy Bhagavad gítát, jött egy szegény ember és vajon mit 
választott? A Bhagavad-gītāt, pont amit szerettem volna kiosztani. 

Amikor ebben az évben legelőször osztottam, miközben mentünk 
az utca felé, ahol szerettünk volna osztani, kitaláltunk egy verset: azt, 
hogy „a gurukulások mennek osztani”. Ezt mondogattuk egy ideig, mikor 
rájöttünk, hogy nem is mi osztunk, hanem Govardhana-lāla. Átköltöttük 
a verset, az lett a végső verziója, hogy „Govardhana-lāla megy osztani”. 
Amíg oda nem értünk az utcához, ezt énekelgettük egyfolytában. 

Egy másik san˙kīrtanos élményem az volt, amikor egy embert megszó-
lítottunk, elmondtuk neki a san˙kīrtanos versünket (engem Vrndāvanīnak 
hívnak, ezeket a könyveket szeretnénk Önnek adományért adni, arról 
szólnak, hogyan szabaduljunk meg a stressztől és hogyan legyünk boldo-
gok. Általában 2-3000 Ft-ért szoktuk őket adni) és az a bácsi azt mondta, 
hogy: „Hát én boldog is vagyok, nincs semmi stresszes bajom, miért kéne 
vennem könyvet?” És akkor így nem vett könyvet. 

Ahogy Prabhupāda álmát lassacskán próbáljuk beteljesíteni, elérhetjük 
a transzcendentális szintet és visszamehetünk Krsnához. És a te kegyedből 
tudtam én bhakta lenni. 

Ez a sok sok templom és könyv ami mind Krsna dicsőségét zengi, 
más más formában megjelenik előttünk Krsna vagy a nyolc gopīval, vagy 
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Kedves Guru Mahārāja! Engedd meg, hogy kifejezzem neked szívből 
jövő hálámat, azért, hogy önkéntes maradhattam. Nagyon tanulságos 
volt az az időszak. Megtapasztaltam belőle azt, hogy akkor tudunk igazán 
értékelni valamit, amikor elveszítjük. Mikor megengedted, hogy marad-
hassak, azt éreztem az életlevegőmet kapom vissza. Teljesen megváltoz-
tatta a szolgálatomhoz való hozzáállásomat. A templomhoz, a bhaktákhoz, 
a vezetőséghez. Rávilágított arra, hogy mi milyen szerencsés helyzetben 
vagyunk és az egyetlen menedék a bhakták társaságában van. 

Az, hogy a bhakták között ilyen szeretetteljes kapcsolat van, a te kegyed 
és Śrīla Praphupádában vetett hited és Krsna iránti teljes odaadásod nélkül 
nem jöhetett volna létre. Megtanított arra, hogy mindennek oka van, és el 
kell fogadnom azt, hogy bármi történjen, az az én javamat fogja szolgálni, 
még ha pillanatnyilag nehéz is. 

Lehetőséget kaptam arra, hogy a gurukulában taníthassak, ami igazából 
nekem egy folyamatos tanulás. Amikor az ember olyan szerepkörbe lép, 
hogy vezetni kell, az embereket a saját példáján keresztül kell megtennie 
ezt. Nagyon különleges gyerekek ők és mindent megfigyelnek. Jó irány-
mutatásra van szükségük. 

Te, Guru Mahārāja, nagyon szép példát mutatsz, hogyan kell tökéletes 
vezetőnek lenni. Az egyik legmagasabb szintű mūrti imádat nálunk van, 
de emellett nagyon hangsúlyos van a prédikáláson, gyönyörűek a temp-
lomaink különleges az önfenntartó farmunk, és mindezek mellett most 
elindult a videó prédikálás is. Ami maga a csoda. Elképesztő, hogy ennyi 
mindent annyira precízen, kifinomultan, átgondoltan és tisztán hajtasz 
végre. 

Az online prédikálás hihetetlen nagy siker, rengeteg emberhez elér, 
és azt gondolom, hogy a bhaktákat is folyamatosan lelkesíti, hogy mi is 
hogyan tudjuk odaadóbban és lelkesebben végrehajtani a szolgálatunkat. 

Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy szogálhatlak, remélem egyszer elége-
detté foglak tudni tenni és viszonozni tudom azt a rengeteg indokolatlan 
kegyet, amit tőled kaptam.

Szolgád, 
Vinītā Devī Dāsī

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 227 of 244 - Pages(462, 451) 2019. 05. 13.   6:27



462

Vrndāvanī
Kedves Guru Mahārāja!

A gurukula gyerekei sokat fejlődtek a tavalyi év óta. Úgy látom, hogy 
Rādhā-Śyāmasundara sokat segített, hogy a gurukulások elérjenek egy 
szintet a Krsna-tudatban. 

Ebben az évben nagyon sokat beszéltünk egy külső belső tulajdonság-
ról: a tisztaságról. A szent névtől is nagyon sokat tisztultunk, mert minden 
nap reggel japázunk 1 kört a gurukulásokkal együtt. 

Úgy érzem, hogy ez a san˙kīrtana maraton is sokkal jobban ment, mint 
a tavalyi. Rengetegen vettek könyvet a gurukulásoktól. 

Egyszer történt a Prabhupāda maratonon, hogy nagyon szerettem 
volna elosztani egy Bhagavad gítát, jött egy szegény ember és vajon mit 
választott? A Bhagavad-gītāt, pont amit szerettem volna kiosztani. 

Amikor ebben az évben legelőször osztottam, miközben mentünk 
az utca felé, ahol szerettünk volna osztani, kitaláltunk egy verset: azt, 
hogy „a gurukulások mennek osztani”. Ezt mondogattuk egy ideig, mikor 
rájöttünk, hogy nem is mi osztunk, hanem Govardhana-lāla. Átköltöttük 
a verset, az lett a végső verziója, hogy „Govardhana-lāla megy osztani”. 
Amíg oda nem értünk az utcához, ezt énekelgettük egyfolytában. 

Egy másik san˙kīrtanos élményem az volt, amikor egy embert megszó-
lítottunk, elmondtuk neki a san˙kīrtanos versünket (engem Vrndāvanīnak 
hívnak, ezeket a könyveket szeretnénk Önnek adományért adni, arról 
szólnak, hogyan szabaduljunk meg a stressztől és hogyan legyünk boldo-
gok. Általában 2-3000 Ft-ért szoktuk őket adni) és az a bácsi azt mondta, 
hogy: „Hát én boldog is vagyok, nincs semmi stresszes bajom, miért kéne 
vennem könyvet?” És akkor így nem vett könyvet. 

Ahogy Prabhupāda álmát lassacskán próbáljuk beteljesíteni, elérhetjük 
a transzcendentális szintet és visszamehetünk Krsnához. És a te kegyedből 
tudtam én bhakta lenni. 

Ez a sok sok templom és könyv ami mind Krsna dicsőségét zengi, 
más más formában megjelenik előttünk Krsna vagy a nyolc gopīval, vagy 

451 

Kedves Guru Mahārāja! Engedd meg, hogy kifejezzem neked szívből 
jövő hálámat, azért, hogy önkéntes maradhattam. Nagyon tanulságos 
volt az az időszak. Megtapasztaltam belőle azt, hogy akkor tudunk igazán 
értékelni valamit, amikor elveszítjük. Mikor megengedted, hogy marad-
hassak, azt éreztem az életlevegőmet kapom vissza. Teljesen megváltoz-
tatta a szolgálatomhoz való hozzáállásomat. A templomhoz, a bhaktákhoz, 
a vezetőséghez. Rávilágított arra, hogy mi milyen szerencsés helyzetben 
vagyunk és az egyetlen menedék a bhakták társaságában van. 

Az, hogy a bhakták között ilyen szeretetteljes kapcsolat van, a te kegyed 
és Śrīla Praphupádában vetett hited és Krsna iránti teljes odaadásod nélkül 
nem jöhetett volna létre. Megtanított arra, hogy mindennek oka van, és el 
kell fogadnom azt, hogy bármi történjen, az az én javamat fogja szolgálni, 
még ha pillanatnyilag nehéz is. 

Lehetőséget kaptam arra, hogy a gurukulában taníthassak, ami igazából 
nekem egy folyamatos tanulás. Amikor az ember olyan szerepkörbe lép, 
hogy vezetni kell, az embereket a saját példáján keresztül kell megtennie 
ezt. Nagyon különleges gyerekek ők és mindent megfigyelnek. Jó irány-
mutatásra van szükségük. 

Te, Guru Mahārāja, nagyon szép példát mutatsz, hogyan kell tökéletes 
vezetőnek lenni. Az egyik legmagasabb szintű mūrti imádat nálunk van, 
de emellett nagyon hangsúlyos van a prédikáláson, gyönyörűek a temp-
lomaink különleges az önfenntartó farmunk, és mindezek mellett most 
elindult a videó prédikálás is. Ami maga a csoda. Elképesztő, hogy ennyi 
mindent annyira precízen, kifinomultan, átgondoltan és tisztán hajtasz 
végre. 

Az online prédikálás hihetetlen nagy siker, rengeteg emberhez elér, 
és azt gondolom, hogy a bhaktákat is folyamatosan lelkesíti, hogy mi is 
hogyan tudjuk odaadóbban és lelkesebben végrehajtani a szolgálatunkat. 

Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy szogálhatlak, remélem egyszer elége-
detté foglak tudni tenni és viszonozni tudom azt a rengeteg indokolatlan 
kegyet, amit tőled kaptam.

Szolgád, 
Vinītā Devī Dāsī

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 227 of 244 - Pages(462, 451) 2019. 05. 13.   6:27



452

Viśvambhara Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept our respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
In the Krsna book, Krsna says: “By the mercy of the spiritual master 

and by his blessings, one can achieve peace and prosperity and be able to 
fulfil the mission of human life.”

Some might say family life is more dangerous than living in a close 
environment of sādhus.

In the outside world Māyā can catch the jīva easier, than in the āśhramas. 
We would like to express our gratitude to you for guiding and teach-

ing us how to become devotees in the early days and for keeping us in 
Krsna’s services now. Life is always dangerous; Māyā can get us anywhere 
and everywhere. Your mercy and blessing is keeping us strong and happy.

On the occasion of your vyāsa-pūjā we would like to thank you for 
your merciful shelter, and wishing you good health and success in your 
preaching mission. 

Your servants,
Viśvambhara Dāsa, 
Taralāksī Devī Dāsī 
Ananga Sundarī
Hungary

Vraja-mohinī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
Please excuse this feeble attempt of an off ering to you. I genuinely 

don’t feel qualified to even attempt to glorify you or appreciate you, as 
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It is so enlivening to see how our Lordships Śrī Śrī Khoda-Nitāi 
Māyāpur-Śaśi are reciprocating. The yātrā is blossoming with so much 
facility to successfully spread the Holy Name and preach. 

We are fortunate to know of and bear witness to the brahma-gaudiya-
vaisnava-sampradāya’s desire being fulfilled. 

tāra icchā balavān pāścātyete thān thān
hoy jāte gaurān˙ger nām

prthivīte nagarādi āsamudra nada nadī
sakalei loy krsna nām

„By his [Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura] strong desire, the holy 
name of Lord Gaurān˙ga will spread throughout all the countries of the 
Western world. In all the cities, towns and villages on the earth, from all 
the oceans, seas, rivers and streams, everyone will chant the holy name 
of Krsna.” (Śrīla Prabhupāda, Bengali poem 13/09/1965) 

It can taken so long for me to realise how the instructions I receive for 
service are directly coming from the guru-paramparā. 

I am so fortunate that you are my connection to the Brahma-Gaudīya-
vaisnava sampradāya. The instruction I am receiving is coming personally 
from you. Then there’s a close connection, an empowerment, a great 
privilege to be so engaged and trusted with the service. 

Thank you, Guru Mahārāja, for being my connection to that guru-
paramparā. 

With patience and tolerance I endeavour to please you despite my con-
ditioning and neophyte understanding. I pray for your causeless mercy 
for purification which will give rise to a greediness to imbibe what you 
have shared with us to ensure the development of our pure love for Krsna. 

Your insignificant servant, 
Vrnda Devī Dāsī 
Scotland

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 228 of 244 - Pages(452, 461) 2019. 05. 13.   6:27

460

a transzcendentális ízeit olvasás közben, a Krisna-völgyi szent helyeken 
vagy színdarabokban is megjeleníteni.

Milyen felemelő Krsnának és társainak, valamint a nagy szenteknek 
a kedvteléseire emlékezni.

Legutóbbi olvasmányaim közül nagyon tettszett Mārkandeya Rsi tör-
ténete, aki hét manvantarán keresztül kereste, hogy ki lehet az Isten-
ség Legfelsőbb Személyisége. A banjanlevelen fekvő kisgyerekről és 
Nara-Nārāyana Rsiről azt gondolta, hogy ők a Felsőlélek és csak Śiva áldása 
nyomán értette meg, hogy a kis csecsemő maga az Istenség Legfelsőbb 
Személyisége. Ehhez neki hét manvantara kellett. 

Milyen szerencsések vagyunk, mi Krsna hivők, hiszen Śrīla Prabhu-
pāda már az első tanítványainak megmondta: „Ez a kis kék tehénpásztor-
fiú az Istenség Legfelsőbb Személyiség.” Így nem kell több manvantarán 
keresztül az Abszolut Igazság után kutatnunk mielőtt visszamegyünk 
örök otthonunkba.

Áldott megjelenési napodon azt az áldást szeretném kérni, hogy én 
is tudjak szeretetteljes vonzódást érezni Krsna, az Istenség Legfelsőbb 
Személyisége felé, a te támogató közegeden keresztül.

Kérlek, bocsátsd meg a sértéseimet, és engedd meg, hogy továbbra is 
Új-Vraja-dhāmában élhessek és szolgálhassak békés lelki hangulatban.

Örök szerető szolgád: 
Vrajeśvarī Devī Dāsī

Vrnda Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to your living a life of 
devotion to Śrīla Prabhupāda, spreading the dust of his lotus feet far and 
wide. All glories to Śrīla Prabhupāda. 

Thank you again for your instruction to help spread Krsna conscious-
ness in Scotland.
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nothing I could say will ever come remotely close to the magnitude of 
glorification that truly befits You. Although, I am a ‘nothing’ disciple, 
I must put something together, at least to appreciate the unconditional 
mercy that you have shown me since I was born, 25 years ago.

I truly do not deserve to be your disciple. I do not deserve to be involved 
in any direct service to you. I do not deserve your glance. However because 
of YOUR mercy, you indulge me. You gift me with your heart-warming 
smile and you pay enough attention to correct me, like telling me to sit 
properly! You let me ‘help’ serve you by filming when everyone really 
knows I am of no real use and that I’m there exclusively by your mercy, 
to steal away whatever association of yours I can get. I know that the 
amount of time I get to spend serving you in some small and insignificant 
is certainly NOT due to any credit or merit on my part.

It is purely due to your causeless mercy and love. 
The key word is CAUSELESS. I’ve done nothing to deserve it. Your 

mercy manifests upon me due to your compassionate desire to bring 
anyone and everyone back to Krsna, regardless of qualification.

I am so unqualified. I can’t even fathom the fact that you came to mine 
and Rādhā-Dāmodara Prabhus wedding and not only that you came, but 
you sat through the whole ceremony when there were so many other 
things you could’ve been doing. You personally instructed us to “keep it 
simple”, and you led an unforgettable kirtan so that we could start off  
our married life in the best and most spiritually nourishing way possible. 
And as if that wasn’t enough, you graced our home the following day and 
transformed it into a holy place by placing your lotus feet all over it. How 
could I ever repay all of that?! Even just one moment of these merciful 
gestures warrant unlimited expressions of gratitude, indebtedness and 
love.

Thank you. Thank you for keeping me under your umbrella of mercy. 
Thank you for protecting me, for instructing me and for purifying me. 
Thank you for diligently and with so much care and aff ection guiding 
me through this life of chaos. Thank you for giving me the time that we 
know I don’t deserve. You are the candle in my life. You illuminate it. 
When I listen to you, the darkness in my mind dissipates and you make 
diff iculties seem completely irrelevant.
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Although I don’t deserve it at all, I beg that this mercy never stops. It 
truly keeps me alive.

Your lowly servant,
Vraja-mohinī Devī Dāsī
UK

Vraja-renu Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja !

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának!

Úgy érzem, nagyon jó helyen vagyok a bhakták között, a tanítványaid és 
a te figyelmes irányításod alatt! Igyekszem minden nap eszembe juttatni 
azt, hogy gyakoroljam úgy a Krsna-tudatot, hogy holnap talán meghall-
hatok. Szeretnék mindent megtenni, hogy ne okozzak neked csalódást, 
és hogy elégedett légy a törekvésemmel. 

Sokszor elgondolkodom, hogy mennyire erős vagy, és hogy milyen óri-
ási, felmérhetlen nagy hited van Krsnában és Śrīla Prabhupādaban, hogy 
idejöttél Magyarországra, és a semmiből egy egész yātrāt varázsoltál! Te 
adsz nekem erőt abban, hogy ne ijedjek meg, ha talán elsőre lehetetlennek 
tünik egy kis közösség vagy központ létrehozása, mert amíg olyan hangu-
latban és tudatban cselekszünk, ahogy te teszed, hogy Krsnáért tegyünk 
mindent, addig biztonságban vagyunk. Nem fog létezni lehetetlen, ahogy 
neked sem létezett, és most sem létezik! Minden nap újra, és újra eszembe 
juttatom ezt is magamnak, mert még csak kisbaba vagyok! :)

Kedves Guru Mahārāja, nagyon szépen köszönöm hogy mindig itt vagy 
Nekünk ! 

Hálás szolgád: 
Vraja-renu Devī Dāsī
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segíts, hogy félre tudjuk tenni az önzőségünket, és másokért tudjunk 
élni, ahogyan te teszed. 

Imádkozom, hogy az Urak kegyéből még sokáig megkaphassuk isteni 
társulásodat, és őszinte erőfeszítéseinkkel, törekvéseinkkel elégedetté 
tudjunk tenni. Áldott megjelenésed alkalmából tiszta szívemből kívá-
nok neked minden jót! Minden dicsőséget neked, aki mindnyájunk örök 
jóakarója vagy Śrīla Prabhupāda szolgálatában!

Jelentéktelen szolgád, 
Vrajaloka Devī Dāsī

Vrajeśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat áldott megjelenési napodon, 
, minden dicsőség Śrīla Prabhupādának!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Dicsőséges megjelenési napodon szeretném megköszönni azt a sok taní-
tást és egyéb lelki kincseket amit tőled kaptam indokolatlan kegyedből 
az idők folyamán.

Az elmúlt néhány év során a Nava-vraja-mahimā csodálatos köteteivel 
ajándékoztál meg. Előbb a filozófiai tudásunkat alapoztad meg, majd 
ezután a krisna-völgyi szent helyekhez kötődő kedvtelések ismertetésével 
folytattad lelki tanításaidat. Ezzel lehetővé tetted, hogy a vaisnava filo-
zófia elsajátítása után a Krsna lilákba is mélyebben el lehessen merülni.

Így Krsna völgyet számomra egy láthatatlan, mégis ragyogó fátyolként 
fedi be a vrndāvanai hangulat. 

Olyan jó elmerülni ebben, élvezni ezeknek a történeteknek 
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és nincs képesítésem sem, de a szereteted és bizalmad mélyen lekötelez 
és szilárddá és lelkessé tesz a szolgálatomban. Köszönöm!

A tavalyi Śrīla Prabhupāda maraton „nagy napján” volt egy nagyon szép 
megvalósításom a kegyedből. Reggel, induláskor azt mondtad, hogy ma 
osszak százezer forintért, és még egy Caitanya Cartāmritát is adtál, hogy 
osszam ki. A szavaidban olyan erős felhatalmazás volt, hogy kétségem 
sem volt afelől, hogy ez sikerülni fog. De nem jött könnyen az eredmény 
– nagyon nehéz nap volt, minden körülmény az ellen dolgozott, hogy 
sikerüljön, de túllépve minden fizikai és mentális korlátomat, csak men-
tem egész nap, és végül sikerült. Még aznap írtam neked, de szeretném itt 
újra megköszönni azt a lelki élményt, amit a kegyedből megtapasztalhat-
tam. Nem az eredménynek örültem, hanem annak, hogy azon a napon 
a felhatalmazásodnak köszönhetően túl tudtam lépni az önzőségemen, 
saját magamon, és teljesen el tudtam merülni a szolgálatban. Csak azért, 
mert próbáltam elégedetté tenni egy olyan csodálatos vaisnavát, mint te, 
Krsna különleges lelki boldogsággal ajándékozott meg. 

Ez persze csak egy élmény a sok közül, amit tőled kaptam az elmúlt 
években és kapok folyamatosan. Sajnálom, hogy a tudatlanságom miatt 
nem mindig tudom elfogadni azt a lehetőséget, a tiszta odaadó szolgálatot, 
amit nap, mint nap tálcán kínálsz nekünk. 

“My devotees bestow divine eyes, whereas the sun allows only exter-
nal sight, and that only when risen in the sky. My devotees are one’s real 
worshipable deities and real family; they are one’s own self, and ultimately 
they are nondiff erent from Me.” Just as by approaching fire one can get 
relief from darkness and fear of snakes and wild animals, by approach-
ing pure vaisnavas one can be freed from the darkness of materialistic 
life, from fear of what will happen in the future, and from forgetfulness 
of blissful service to the Lord, a forgetfulness that underlies all material 
ignorance and fear.” (Brhad-bhāgavatāmrta, 2.7.14 magyarázat)

Köszönöm szépen, hogy ismerhetlek, köszönöm, hogy szakadatlanul 
záporozod rám és mindannyiunkra a kegyedet, és megszabadítasz minket 
a materialista élet sötétségétől és az azzal járó félelmektől!

Kérlek, továbbra is foglalj le a férjemet és engem Śrīla Prabhupāda 
áldott missziójában, a vasinavák és minden élőlény szolgálatában, és 
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Vraja-kumāra Dāsa
Dear Guru Mahārāja,
Please accept my most humble obeisances. All glories to you. All glories 
to Śrīla Prabhupāda.

Once, in 1972, Śrīla Prabhupāda was commended in a very nice arti-
cle as ‘India’s National Hero.’ Prabhupāda responded by saying that he 
was grateful for the words but did not think that he had done anything. 
He said that he was only delivering the best message as it is, and that 
anyone who is a sincere devotee of Krsna and who is rendering service 
by preaching his message must be considered a hero. Hero is a Western 
word and the Krsna conscious equivalent is generally ‘sādhu’, a holy man, 
a sage or ascetic. It is very heroic to become a holy man in the age of Kali, 
the material energy is so strong that it defies anyone to oppose it, which 
is exactly what a sādhu does, with his ascetic behaviour, living a life of 
abstinence, maintaining strict self-discipline and avoiding indulgence 
of the senses by following the four regulative principles, which means 
avoiding the residences of Kali: intoxication, gambling, womanising and 
meat-eating. Above and beyond this there are still further refinements 
in the form of vows made in front of the fire, the deity, the vaisnavas and 
the guru to chant mantras each day, at specific times, and to maintain 
the highest āśhrama or mode of life as a sannyāsī, that together form the 
illuminating light and inspiration for countless aspiring sādhakas that 
you embody so perfectly, Guru Mahārāja. 

As Prabhupāda said to his Western disciples that, although they may 
be lacking, having taken birth in the land of mlecchas and yavanas, he 
was providing them with the good fortune that they needed to quickly 
become purified and to return back home, back to Godhead; similarly, 
you too, Guru Mahārāja are our good fortune. You so kindly maintain 
daily contact with us, we see so many beautiful photographic examples 
of your perfect presentation and constant engagement in bhakti-yoga, 
always pushing forward the mission of Mahāprabhu in so many corners 
of the world. You share recordings with us wherein we can testify that 
you are so eager to speak krsna-kathā to as many souls as possible, always 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 231 of 244 - Pages(458, 455) 2019. 05. 13.   6:27



458

és nincs képesítésem sem, de a szereteted és bizalmad mélyen lekötelez 
és szilárddá és lelkessé tesz a szolgálatomban. Köszönöm!

A tavalyi Śrīla Prabhupāda maraton „nagy napján” volt egy nagyon szép 
megvalósításom a kegyedből. Reggel, induláskor azt mondtad, hogy ma 
osszak százezer forintért, és még egy Caitanya Cartāmritát is adtál, hogy 
osszam ki. A szavaidban olyan erős felhatalmazás volt, hogy kétségem 
sem volt afelől, hogy ez sikerülni fog. De nem jött könnyen az eredmény 
– nagyon nehéz nap volt, minden körülmény az ellen dolgozott, hogy 
sikerüljön, de túllépve minden fizikai és mentális korlátomat, csak men-
tem egész nap, és végül sikerült. Még aznap írtam neked, de szeretném itt 
újra megköszönni azt a lelki élményt, amit a kegyedből megtapasztalhat-
tam. Nem az eredménynek örültem, hanem annak, hogy azon a napon 
a felhatalmazásodnak köszönhetően túl tudtam lépni az önzőségemen, 
saját magamon, és teljesen el tudtam merülni a szolgálatban. Csak azért, 
mert próbáltam elégedetté tenni egy olyan csodálatos vaisnavát, mint te, 
Krsna különleges lelki boldogsággal ajándékozott meg. 

Ez persze csak egy élmény a sok közül, amit tőled kaptam az elmúlt 
években és kapok folyamatosan. Sajnálom, hogy a tudatlanságom miatt 
nem mindig tudom elfogadni azt a lehetőséget, a tiszta odaadó szolgálatot, 
amit nap, mint nap tálcán kínálsz nekünk. 

“My devotees bestow divine eyes, whereas the sun allows only exter-
nal sight, and that only when risen in the sky. My devotees are one’s real 
worshipable deities and real family; they are one’s own self, and ultimately 
they are nondiff erent from Me.” Just as by approaching fire one can get 
relief from darkness and fear of snakes and wild animals, by approach-
ing pure vaisnavas one can be freed from the darkness of materialistic 
life, from fear of what will happen in the future, and from forgetfulness 
of blissful service to the Lord, a forgetfulness that underlies all material 
ignorance and fear.” (Brhad-bhāgavatāmrta, 2.7.14 magyarázat)

Köszönöm szépen, hogy ismerhetlek, köszönöm, hogy szakadatlanul 
záporozod rám és mindannyiunkra a kegyedet, és megszabadítasz minket 
a materialista élet sötétségétől és az azzal járó félelmektől!

Kérlek, továbbra is foglalj le a férjemet és engem Śrīla Prabhupāda 
áldott missziójában, a vasinavák és minden élőlény szolgálatában, és 

455 

Vraja-kumāra Dāsa
Dear Guru Mahārāja,
Please accept my most humble obeisances. All glories to you. All glories 
to Śrīla Prabhupāda.

Once, in 1972, Śrīla Prabhupāda was commended in a very nice arti-
cle as ‘India’s National Hero.’ Prabhupāda responded by saying that he 
was grateful for the words but did not think that he had done anything. 
He said that he was only delivering the best message as it is, and that 
anyone who is a sincere devotee of Krsna and who is rendering service 
by preaching his message must be considered a hero. Hero is a Western 
word and the Krsna conscious equivalent is generally ‘sādhu’, a holy man, 
a sage or ascetic. It is very heroic to become a holy man in the age of Kali, 
the material energy is so strong that it defies anyone to oppose it, which 
is exactly what a sādhu does, with his ascetic behaviour, living a life of 
abstinence, maintaining strict self-discipline and avoiding indulgence 
of the senses by following the four regulative principles, which means 
avoiding the residences of Kali: intoxication, gambling, womanising and 
meat-eating. Above and beyond this there are still further refinements 
in the form of vows made in front of the fire, the deity, the vaisnavas and 
the guru to chant mantras each day, at specific times, and to maintain 
the highest āśhrama or mode of life as a sannyāsī, that together form the 
illuminating light and inspiration for countless aspiring sādhakas that 
you embody so perfectly, Guru Mahārāja. 

As Prabhupāda said to his Western disciples that, although they may 
be lacking, having taken birth in the land of mlecchas and yavanas, he 
was providing them with the good fortune that they needed to quickly 
become purified and to return back home, back to Godhead; similarly, 
you too, Guru Mahārāja are our good fortune. You so kindly maintain 
daily contact with us, we see so many beautiful photographic examples 
of your perfect presentation and constant engagement in bhakti-yoga, 
always pushing forward the mission of Mahāprabhu in so many corners 
of the world. You share recordings with us wherein we can testify that 
you are so eager to speak krsna-kathā to as many souls as possible, always 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 231 of 244 - Pages(458, 455) 2019. 05. 13.   6:27



456

off ering sound advice, anecdotes and transcendental instruction to help 
them progress according to the time, place and circumstances in which 
they find themselves. You reach out in so many ways, engaging all man-
ner of modern technology to reach as wide an audience as possible, it is 
obvious that your only wish is to be engaged in pure devotional service 
birth after birth. Above and beyond all that you remain the perfect gen-
tleman, highly skilled in interacting and pleasing everyone, leaving a trail 
of success and satisfaction wherever you pass.

How fortunate we are that you share this great fortune with us. We 
were not fortunate enough to have met Śrīla Prabhupāda personally but 
there is no loss, he has sent his perfect representative, Śrīla Śivarāma 
Swami Mahārāja, to continue to so kindly sooth the suff ering of us fallen, 
conditioned souls, to provide us with the tonic that we so desperately 
need to relieve the troublesome burden of material life and to feel real, 
everlasting happiness and peace from the pangs of material life. 

In the Padma Purāna and in the First Canto of Śrīmad-Bhāgavatam, 
as quoted by Śrīla Prabhupāda in the Nectar of Devotion, we find the 
following list of qualities of great souls, which can all be found in you: 
truthfulness, cleanliness, mercy, perseverance, renunciation, peaceful-
ness, simplicity, control of the senses, equilibrium of the mind, austerity, 
equality, forbearance, placidity, learning, knowledge, detachment, opu-
lence, chivalry, infl uence, strength, memory, independence, tactfulness, 
luster, patience, kind-heartedness, ingenuity, gentility, mannerliness, 
determination, perfection in all knowledge, proper execution, posses-
sion of all objects of enjoyment, gravity, steadiness, faithfulness, fame, 
respectfulness and lack of false egotism. Śrīla Prabhupāda writes that 
great souls cannot be without any of the above qualities, so we can know 
for certain that these qualities are found in Lord Krsna, the supreme soul.

Thank you so much, dear Guru Mahārāja, for lifting us up and giv-
ing us shelter at your lotus feet. We are not actually qualified to be your 
disciple so our thanks are greater still. If there is anything that we can 
do to repay you please do not hesitate to ask.

Your fallen servant,
Vraja-kumāra Dāsa (Brazil)
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Vrajaloka Devī Dāsī
Kedves Mahārāja, 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget megjelenési napodnak! Minden 
dicsőséget lótuszlábaidnak, amelyek mindig szeretett lelki tanítómeste-
red nyomdokaiban járnak!

Szeretném megköszönni neked, hogy egy újabb évet tölthettem el 
a magyar yātrā tagjaként, és olyan sok lehetőséget kaptam arra, hogy 
odaadó szolgálatot végezzek. Habár nincs semmilyen képesítésem, Guru 
Mahārājám kegyéből az évek során talán lassanként sikerül megérteni 
valamit abból, hogy milyen ritka jó szerencse és kivételes kegy, hogy az 
életemet bhakták társaságában, szolgálatban lefoglalva élhetem. 

A Brhad-bhāgavatāmrta második kötetében van egy szép vers: 
„In all circumstances, one should approach saintly persons. Even if 

one receives no teachings, spontaneous dialogue with them imparts 
valuable lessons. When one approaches persons who have real knowl-
edge, emptiness overfl ows with fullness, death becomes immortal nectar, 
and disasters can seem like good fortune.” (Brhad-bhāgavatāmrta, 2.7.14 
magya rázat) 

Mielőtt megismertem a Krsna-tudatot, az életem egy igazi katasztrófa 
volt. Amikor az általad felépített közösségen keresztül kapcsolatba kerül-
hettem az odaadó szolgálattal, majd később megismerhettelek téged, az 
életem minden jó szerencse tárházává vált. Hálás vagyok minden pilla-
natért, amit a társaságodban és hűséges tanítványaid társaságában tölt-
hetek, és nagyon szeretném valahogyan meghálálni neked, hogy értelmet 
kapott a létem. 

Különösen hálás vagyok azért, hogy az évek során sok lehetőséget 
kaptam arra, hogy személyesen is szolgáljalak, és azért, hogy minden 
hibám és hanyagságom ellenére továbbra is lótuszlábaid szolgálatának 
a menedékében tartasz. Nagyon boldog vagyok, hogy megengedted, hogy 
együtt prédikáljunk a férjemmel, és nem tudom kellően megköszönni 
a sok támogatásodat, bátorításodat. Nem szolgáltam rá erre a lehetőségre, 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 232 of 244 - Pages(456, 457) 2019. 05. 13.   6:27



456

off ering sound advice, anecdotes and transcendental instruction to help 
them progress according to the time, place and circumstances in which 
they find themselves. You reach out in so many ways, engaging all man-
ner of modern technology to reach as wide an audience as possible, it is 
obvious that your only wish is to be engaged in pure devotional service 
birth after birth. Above and beyond all that you remain the perfect gen-
tleman, highly skilled in interacting and pleasing everyone, leaving a trail 
of success and satisfaction wherever you pass.

How fortunate we are that you share this great fortune with us. We 
were not fortunate enough to have met Śrīla Prabhupāda personally but 
there is no loss, he has sent his perfect representative, Śrīla Śivarāma 
Swami Mahārāja, to continue to so kindly sooth the suff ering of us fallen, 
conditioned souls, to provide us with the tonic that we so desperately 
need to relieve the troublesome burden of material life and to feel real, 
everlasting happiness and peace from the pangs of material life. 

In the Padma Purāna and in the First Canto of Śrīmad-Bhāgavatam, 
as quoted by Śrīla Prabhupāda in the Nectar of Devotion, we find the 
following list of qualities of great souls, which can all be found in you: 
truthfulness, cleanliness, mercy, perseverance, renunciation, peaceful-
ness, simplicity, control of the senses, equilibrium of the mind, austerity, 
equality, forbearance, placidity, learning, knowledge, detachment, opu-
lence, chivalry, infl uence, strength, memory, independence, tactfulness, 
luster, patience, kind-heartedness, ingenuity, gentility, mannerliness, 
determination, perfection in all knowledge, proper execution, posses-
sion of all objects of enjoyment, gravity, steadiness, faithfulness, fame, 
respectfulness and lack of false egotism. Śrīla Prabhupāda writes that 
great souls cannot be without any of the above qualities, so we can know 
for certain that these qualities are found in Lord Krsna, the supreme soul.

Thank you so much, dear Guru Mahārāja, for lifting us up and giv-
ing us shelter at your lotus feet. We are not actually qualified to be your 
disciple so our thanks are greater still. If there is anything that we can 
do to repay you please do not hesitate to ask.

Your fallen servant,
Vraja-kumāra Dāsa (Brazil)
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Vrajaloka Devī Dāsī
Kedves Mahārāja, 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget megjelenési napodnak! Minden 
dicsőséget lótuszlábaidnak, amelyek mindig szeretett lelki tanítómeste-
red nyomdokaiban járnak!

Szeretném megköszönni neked, hogy egy újabb évet tölthettem el 
a magyar yātrā tagjaként, és olyan sok lehetőséget kaptam arra, hogy 
odaadó szolgálatot végezzek. Habár nincs semmilyen képesítésem, Guru 
Mahārājám kegyéből az évek során talán lassanként sikerül megérteni 
valamit abból, hogy milyen ritka jó szerencse és kivételes kegy, hogy az 
életemet bhakták társaságában, szolgálatban lefoglalva élhetem. 

A Brhad-bhāgavatāmrta második kötetében van egy szép vers: 
„In all circumstances, one should approach saintly persons. Even if 

one receives no teachings, spontaneous dialogue with them imparts 
valuable lessons. When one approaches persons who have real knowl-
edge, emptiness overfl ows with fullness, death becomes immortal nectar, 
and disasters can seem like good fortune.” (Brhad-bhāgavatāmrta, 2.7.14 
magya rázat) 

Mielőtt megismertem a Krsna-tudatot, az életem egy igazi katasztrófa 
volt. Amikor az általad felépített közösségen keresztül kapcsolatba kerül-
hettem az odaadó szolgálattal, majd később megismerhettelek téged, az 
életem minden jó szerencse tárházává vált. Hálás vagyok minden pilla-
natért, amit a társaságodban és hűséges tanítványaid társaságában tölt-
hetek, és nagyon szeretném valahogyan meghálálni neked, hogy értelmet 
kapott a létem. 

Különösen hálás vagyok azért, hogy az évek során sok lehetőséget 
kaptam arra, hogy személyesen is szolgáljalak, és azért, hogy minden 
hibám és hanyagságom ellenére továbbra is lótuszlábaid szolgálatának 
a menedékében tartasz. Nagyon boldog vagyok, hogy megengedted, hogy 
együtt prédikáljunk a férjemmel, és nem tudom kellően megköszönni 
a sok támogatásodat, bátorításodat. Nem szolgáltam rá erre a lehetőségre, 
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Although I don’t deserve it at all, I beg that this mercy never stops. It 
truly keeps me alive.

Your lowly servant,
Vraja-mohinī Devī Dāsī
UK

Vraja-renu Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja !

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának!

Úgy érzem, nagyon jó helyen vagyok a bhakták között, a tanítványaid és 
a te figyelmes irányításod alatt! Igyekszem minden nap eszembe juttatni 
azt, hogy gyakoroljam úgy a Krsna-tudatot, hogy holnap talán meghall-
hatok. Szeretnék mindent megtenni, hogy ne okozzak neked csalódást, 
és hogy elégedett légy a törekvésemmel. 

Sokszor elgondolkodom, hogy mennyire erős vagy, és hogy milyen óri-
ási, felmérhetlen nagy hited van Krsnában és Śrīla Prabhupādaban, hogy 
idejöttél Magyarországra, és a semmiből egy egész yātrāt varázsoltál! Te 
adsz nekem erőt abban, hogy ne ijedjek meg, ha talán elsőre lehetetlennek 
tünik egy kis közösség vagy központ létrehozása, mert amíg olyan hangu-
latban és tudatban cselekszünk, ahogy te teszed, hogy Krsnáért tegyünk 
mindent, addig biztonságban vagyunk. Nem fog létezni lehetetlen, ahogy 
neked sem létezett, és most sem létezik! Minden nap újra, és újra eszembe 
juttatom ezt is magamnak, mert még csak kisbaba vagyok! :)

Kedves Guru Mahārāja, nagyon szépen köszönöm hogy mindig itt vagy 
Nekünk ! 

Hálás szolgád: 
Vraja-renu Devī Dāsī

459 

segíts, hogy félre tudjuk tenni az önzőségünket, és másokért tudjunk 
élni, ahogyan te teszed. 

Imádkozom, hogy az Urak kegyéből még sokáig megkaphassuk isteni 
társulásodat, és őszinte erőfeszítéseinkkel, törekvéseinkkel elégedetté 
tudjunk tenni. Áldott megjelenésed alkalmából tiszta szívemből kívá-
nok neked minden jót! Minden dicsőséget neked, aki mindnyájunk örök 
jóakarója vagy Śrīla Prabhupāda szolgálatában!

Jelentéktelen szolgád, 
Vrajaloka Devī Dāsī

Vrajeśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat áldott megjelenési napodon, 
, minden dicsőség Śrīla Prabhupādának!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Dicsőséges megjelenési napodon szeretném megköszönni azt a sok taní-
tást és egyéb lelki kincseket amit tőled kaptam indokolatlan kegyedből 
az idők folyamán.

Az elmúlt néhány év során a Nava-vraja-mahimā csodálatos köteteivel 
ajándékoztál meg. Előbb a filozófiai tudásunkat alapoztad meg, majd 
ezután a krisna-völgyi szent helyekhez kötődő kedvtelések ismertetésével 
folytattad lelki tanításaidat. Ezzel lehetővé tetted, hogy a vaisnava filo-
zófia elsajátítása után a Krsna lilákba is mélyebben el lehessen merülni.

Így Krsna völgyet számomra egy láthatatlan, mégis ragyogó fátyolként 
fedi be a vrndāvanai hangulat. 

Olyan jó elmerülni ebben, élvezni ezeknek a történeteknek 
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és nincs képesítésem sem, de a szereteted és bizalmad mélyen lekötelez 
és szilárddá és lelkessé tesz a szolgálatomban. Köszönöm!

A tavalyi Śrīla Prabhupāda maraton „nagy napján” volt egy nagyon szép 
megvalósításom a kegyedből. Reggel, induláskor azt mondtad, hogy ma 
osszak százezer forintért, és még egy Caitanya Cartāmritát is adtál, hogy 
osszam ki. A szavaidban olyan erős felhatalmazás volt, hogy kétségem 
sem volt afelől, hogy ez sikerülni fog. De nem jött könnyen az eredmény 
– nagyon nehéz nap volt, minden körülmény az ellen dolgozott, hogy 
sikerüljön, de túllépve minden fizikai és mentális korlátomat, csak men-
tem egész nap, és végül sikerült. Még aznap írtam neked, de szeretném itt 
újra megköszönni azt a lelki élményt, amit a kegyedből megtapasztalhat-
tam. Nem az eredménynek örültem, hanem annak, hogy azon a napon 
a felhatalmazásodnak köszönhetően túl tudtam lépni az önzőségemen, 
saját magamon, és teljesen el tudtam merülni a szolgálatban. Csak azért, 
mert próbáltam elégedetté tenni egy olyan csodálatos vaisnavát, mint te, 
Krsna különleges lelki boldogsággal ajándékozott meg. 

Ez persze csak egy élmény a sok közül, amit tőled kaptam az elmúlt 
években és kapok folyamatosan. Sajnálom, hogy a tudatlanságom miatt 
nem mindig tudom elfogadni azt a lehetőséget, a tiszta odaadó szolgálatot, 
amit nap, mint nap tálcán kínálsz nekünk. 

“My devotees bestow divine eyes, whereas the sun allows only exter-
nal sight, and that only when risen in the sky. My devotees are one’s real 
worshipable deities and real family; they are one’s own self, and ultimately 
they are nondiff erent from Me.” Just as by approaching fire one can get 
relief from darkness and fear of snakes and wild animals, by approach-
ing pure vaisnavas one can be freed from the darkness of materialistic 
life, from fear of what will happen in the future, and from forgetfulness 
of blissful service to the Lord, a forgetfulness that underlies all material 
ignorance and fear.” (Brhad-bhāgavatāmrta, 2.7.14 magyarázat)

Köszönöm szépen, hogy ismerhetlek, köszönöm, hogy szakadatlanul 
záporozod rám és mindannyiunkra a kegyedet, és megszabadítasz minket 
a materialista élet sötétségétől és az azzal járó félelmektől!

Kérlek, továbbra is foglalj le a férjemet és engem Śrīla Prabhupāda 
áldott missziójában, a vasinavák és minden élőlény szolgálatában, és 
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Vraja-kumāra Dāsa
Dear Guru Mahārāja,
Please accept my most humble obeisances. All glories to you. All glories 
to Śrīla Prabhupāda.

Once, in 1972, Śrīla Prabhupāda was commended in a very nice arti-
cle as ‘India’s National Hero.’ Prabhupāda responded by saying that he 
was grateful for the words but did not think that he had done anything. 
He said that he was only delivering the best message as it is, and that 
anyone who is a sincere devotee of Krsna and who is rendering service 
by preaching his message must be considered a hero. Hero is a Western 
word and the Krsna conscious equivalent is generally ‘sādhu’, a holy man, 
a sage or ascetic. It is very heroic to become a holy man in the age of Kali, 
the material energy is so strong that it defies anyone to oppose it, which 
is exactly what a sādhu does, with his ascetic behaviour, living a life of 
abstinence, maintaining strict self-discipline and avoiding indulgence 
of the senses by following the four regulative principles, which means 
avoiding the residences of Kali: intoxication, gambling, womanising and 
meat-eating. Above and beyond this there are still further refinements 
in the form of vows made in front of the fire, the deity, the vaisnavas and 
the guru to chant mantras each day, at specific times, and to maintain 
the highest āśhrama or mode of life as a sannyāsī, that together form the 
illuminating light and inspiration for countless aspiring sādhakas that 
you embody so perfectly, Guru Mahārāja. 

As Prabhupāda said to his Western disciples that, although they may 
be lacking, having taken birth in the land of mlecchas and yavanas, he 
was providing them with the good fortune that they needed to quickly 
become purified and to return back home, back to Godhead; similarly, 
you too, Guru Mahārāja are our good fortune. You so kindly maintain 
daily contact with us, we see so many beautiful photographic examples 
of your perfect presentation and constant engagement in bhakti-yoga, 
always pushing forward the mission of Mahāprabhu in so many corners 
of the world. You share recordings with us wherein we can testify that 
you are so eager to speak krsna-kathā to as many souls as possible, always 
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Although I don’t deserve it at all, I beg that this mercy never stops. It 
truly keeps me alive.

Your lowly servant,
Vraja-mohinī Devī Dāsī
UK

Vraja-renu Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja !

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsöséget Śrīla 
Prabhupādának!

Úgy érzem, nagyon jó helyen vagyok a bhakták között, a tanítványaid és 
a te figyelmes irányításod alatt! Igyekszem minden nap eszembe juttatni 
azt, hogy gyakoroljam úgy a Krsna-tudatot, hogy holnap talán meghall-
hatok. Szeretnék mindent megtenni, hogy ne okozzak neked csalódást, 
és hogy elégedett légy a törekvésemmel. 

Sokszor elgondolkodom, hogy mennyire erős vagy, és hogy milyen óri-
ási, felmérhetlen nagy hited van Krsnában és Śrīla Prabhupādaban, hogy 
idejöttél Magyarországra, és a semmiből egy egész yātrāt varázsoltál! Te 
adsz nekem erőt abban, hogy ne ijedjek meg, ha talán elsőre lehetetlennek 
tünik egy kis közösség vagy központ létrehozása, mert amíg olyan hangu-
latban és tudatban cselekszünk, ahogy te teszed, hogy Krsnáért tegyünk 
mindent, addig biztonságban vagyunk. Nem fog létezni lehetetlen, ahogy 
neked sem létezett, és most sem létezik! Minden nap újra, és újra eszembe 
juttatom ezt is magamnak, mert még csak kisbaba vagyok! :)

Kedves Guru Mahārāja, nagyon szépen köszönöm hogy mindig itt vagy 
Nekünk ! 

Hálás szolgád: 
Vraja-renu Devī Dāsī
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segíts, hogy félre tudjuk tenni az önzőségünket, és másokért tudjunk 
élni, ahogyan te teszed. 

Imádkozom, hogy az Urak kegyéből még sokáig megkaphassuk isteni 
társulásodat, és őszinte erőfeszítéseinkkel, törekvéseinkkel elégedetté 
tudjunk tenni. Áldott megjelenésed alkalmából tiszta szívemből kívá-
nok neked minden jót! Minden dicsőséget neked, aki mindnyájunk örök 
jóakarója vagy Śrīla Prabhupāda szolgálatában!

Jelentéktelen szolgád, 
Vrajaloka Devī Dāsī

Vrajeśvarī Devī Dāsī
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat áldott megjelenési napodon, 
, minden dicsőség Śrīla Prabhupādának!

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Dicsőséges megjelenési napodon szeretném megköszönni azt a sok taní-
tást és egyéb lelki kincseket amit tőled kaptam indokolatlan kegyedből 
az idők folyamán.

Az elmúlt néhány év során a Nava-vraja-mahimā csodálatos köteteivel 
ajándékoztál meg. Előbb a filozófiai tudásunkat alapoztad meg, majd 
ezután a krisna-völgyi szent helyekhez kötődő kedvtelések ismertetésével 
folytattad lelki tanításaidat. Ezzel lehetővé tetted, hogy a vaisnava filo-
zófia elsajátítása után a Krsna lilákba is mélyebben el lehessen merülni.

Így Krsna völgyet számomra egy láthatatlan, mégis ragyogó fátyolként 
fedi be a vrndāvanai hangulat. 

Olyan jó elmerülni ebben, élvezni ezeknek a történeteknek 
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Viśvambhara Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept our respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
In the Krsna book, Krsna says: “By the mercy of the spiritual master 

and by his blessings, one can achieve peace and prosperity and be able to 
fulfil the mission of human life.”

Some might say family life is more dangerous than living in a close 
environment of sādhus.

In the outside world Māyā can catch the jīva easier, than in the āśhramas. 
We would like to express our gratitude to you for guiding and teach-

ing us how to become devotees in the early days and for keeping us in 
Krsna’s services now. Life is always dangerous; Māyā can get us anywhere 
and everywhere. Your mercy and blessing is keeping us strong and happy.

On the occasion of your vyāsa-pūjā we would like to thank you for 
your merciful shelter, and wishing you good health and success in your 
preaching mission. 

Your servants,
Viśvambhara Dāsa, 
Taralāksī Devī Dāsī 
Ananga Sundarī
Hungary

Vraja-mohinī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
Please excuse this feeble attempt of an off ering to you. I genuinely 

don’t feel qualified to even attempt to glorify you or appreciate you, as 
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It is so enlivening to see how our Lordships Śrī Śrī Khoda-Nitāi 
Māyāpur-Śaśi are reciprocating. The yātrā is blossoming with so much 
facility to successfully spread the Holy Name and preach. 

We are fortunate to know of and bear witness to the brahma-gaudiya-
vaisnava-sampradāya’s desire being fulfilled. 

tāra icchā balavān pāścātyete thān thān
hoy jāte gaurān˙ger nām

prthivīte nagarādi āsamudra nada nadī
sakalei loy krsna nām

„By his [Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura] strong desire, the holy 
name of Lord Gaurān˙ga will spread throughout all the countries of the 
Western world. In all the cities, towns and villages on the earth, from all 
the oceans, seas, rivers and streams, everyone will chant the holy name 
of Krsna.” (Śrīla Prabhupāda, Bengali poem 13/09/1965) 

It can taken so long for me to realise how the instructions I receive for 
service are directly coming from the guru-paramparā. 

I am so fortunate that you are my connection to the Brahma-Gaudīya-
vaisnava sampradāya. The instruction I am receiving is coming personally 
from you. Then there’s a close connection, an empowerment, a great 
privilege to be so engaged and trusted with the service. 

Thank you, Guru Mahārāja, for being my connection to that guru-
paramparā. 

With patience and tolerance I endeavour to please you despite my con-
ditioning and neophyte understanding. I pray for your causeless mercy 
for purification which will give rise to a greediness to imbibe what you 
have shared with us to ensure the development of our pure love for Krsna. 

Your insignificant servant, 
Vrnda Devī Dāsī 
Scotland
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a transzcendentális ízeit olvasás közben, a Krisna-völgyi szent helyeken 
vagy színdarabokban is megjeleníteni.

Milyen felemelő Krsnának és társainak, valamint a nagy szenteknek 
a kedvteléseire emlékezni.

Legutóbbi olvasmányaim közül nagyon tettszett Mārkandeya Rsi tör-
ténete, aki hét manvantarán keresztül kereste, hogy ki lehet az Isten-
ség Legfelsőbb Személyisége. A banjanlevelen fekvő kisgyerekről és 
Nara-Nārāyana Rsiről azt gondolta, hogy ők a Felsőlélek és csak Śiva áldása 
nyomán értette meg, hogy a kis csecsemő maga az Istenség Legfelsőbb 
Személyisége. Ehhez neki hét manvantara kellett. 

Milyen szerencsések vagyunk, mi Krsna hivők, hiszen Śrīla Prabhu-
pāda már az első tanítványainak megmondta: „Ez a kis kék tehénpásztor-
fiú az Istenség Legfelsőbb Személyiség.” Így nem kell több manvantarán 
keresztül az Abszolut Igazság után kutatnunk mielőtt visszamegyünk 
örök otthonunkba.

Áldott megjelenési napodon azt az áldást szeretném kérni, hogy én 
is tudjak szeretetteljes vonzódást érezni Krsna, az Istenség Legfelsőbb 
Személyisége felé, a te támogató közegeden keresztül.

Kérlek, bocsátsd meg a sértéseimet, és engedd meg, hogy továbbra is 
Új-Vraja-dhāmában élhessek és szolgálhassak békés lelki hangulatban.

Örök szerető szolgád: 
Vrajeśvarī Devī Dāsī

Vrnda Devī Dāsī
Dear Guru Mahārāja, 

Please accept my humble obeisances. All glories to your living a life of 
devotion to Śrīla Prabhupāda, spreading the dust of his lotus feet far and 
wide. All glories to Śrīla Prabhupāda. 

Thank you again for your instruction to help spread Krsna conscious-
ness in Scotland.
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nothing I could say will ever come remotely close to the magnitude of 
glorification that truly befits You. Although, I am a ‘nothing’ disciple, 
I must put something together, at least to appreciate the unconditional 
mercy that you have shown me since I was born, 25 years ago.

I truly do not deserve to be your disciple. I do not deserve to be involved 
in any direct service to you. I do not deserve your glance. However because 
of YOUR mercy, you indulge me. You gift me with your heart-warming 
smile and you pay enough attention to correct me, like telling me to sit 
properly! You let me ‘help’ serve you by filming when everyone really 
knows I am of no real use and that I’m there exclusively by your mercy, 
to steal away whatever association of yours I can get. I know that the 
amount of time I get to spend serving you in some small and insignificant 
is certainly NOT due to any credit or merit on my part.

It is purely due to your causeless mercy and love. 
The key word is CAUSELESS. I’ve done nothing to deserve it. Your 

mercy manifests upon me due to your compassionate desire to bring 
anyone and everyone back to Krsna, regardless of qualification.

I am so unqualified. I can’t even fathom the fact that you came to mine 
and Rādhā-Dāmodara Prabhus wedding and not only that you came, but 
you sat through the whole ceremony when there were so many other 
things you could’ve been doing. You personally instructed us to “keep it 
simple”, and you led an unforgettable kirtan so that we could start off  
our married life in the best and most spiritually nourishing way possible. 
And as if that wasn’t enough, you graced our home the following day and 
transformed it into a holy place by placing your lotus feet all over it. How 
could I ever repay all of that?! Even just one moment of these merciful 
gestures warrant unlimited expressions of gratitude, indebtedness and 
love.

Thank you. Thank you for keeping me under your umbrella of mercy. 
Thank you for protecting me, for instructing me and for purifying me. 
Thank you for diligently and with so much care and aff ection guiding 
me through this life of chaos. Thank you for giving me the time that we 
know I don’t deserve. You are the candle in my life. You illuminate it. 
When I listen to you, the darkness in my mind dissipates and you make 
diff iculties seem completely irrelevant.
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Viśvambhara Dāsa
Dear Guru Mahārāja,

Please accept our respectful obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
In the Krsna book, Krsna says: “By the mercy of the spiritual master 

and by his blessings, one can achieve peace and prosperity and be able to 
fulfil the mission of human life.”

Some might say family life is more dangerous than living in a close 
environment of sādhus.

In the outside world Māyā can catch the jīva easier, than in the āśhramas. 
We would like to express our gratitude to you for guiding and teach-

ing us how to become devotees in the early days and for keeping us in 
Krsna’s services now. Life is always dangerous; Māyā can get us anywhere 
and everywhere. Your mercy and blessing is keeping us strong and happy.

On the occasion of your vyāsa-pūjā we would like to thank you for 
your merciful shelter, and wishing you good health and success in your 
preaching mission. 

Your servants,
Viśvambhara Dāsa, 
Taralāksī Devī Dāsī 
Ananga Sundarī
Hungary

Vraja-mohinī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda.
Please excuse this feeble attempt of an off ering to you. I genuinely 

don’t feel qualified to even attempt to glorify you or appreciate you, as 
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It is so enlivening to see how our Lordships Śrī Śrī Khoda-Nitāi 
Māyāpur-Śaśi are reciprocating. The yātrā is blossoming with so much 
facility to successfully spread the Holy Name and preach. 

We are fortunate to know of and bear witness to the brahma-gaudiya-
vaisnava-sampradāya’s desire being fulfilled. 

tāra icchā balavān pāścātyete thān thān
hoy jāte gaurān˙ger nām

prthivīte nagarādi āsamudra nada nadī
sakalei loy krsna nām

„By his [Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura] strong desire, the holy 
name of Lord Gaurān˙ga will spread throughout all the countries of the 
Western world. In all the cities, towns and villages on the earth, from all 
the oceans, seas, rivers and streams, everyone will chant the holy name 
of Krsna.” (Śrīla Prabhupāda, Bengali poem 13/09/1965) 

It can taken so long for me to realise how the instructions I receive for 
service are directly coming from the guru-paramparā. 

I am so fortunate that you are my connection to the Brahma-Gaudīya-
vaisnava sampradāya. The instruction I am receiving is coming personally 
from you. Then there’s a close connection, an empowerment, a great 
privilege to be so engaged and trusted with the service. 

Thank you, Guru Mahārāja, for being my connection to that guru-
paramparā. 

With patience and tolerance I endeavour to please you despite my con-
ditioning and neophyte understanding. I pray for your causeless mercy 
for purification which will give rise to a greediness to imbibe what you 
have shared with us to ensure the development of our pure love for Krsna. 

Your insignificant servant, 
Vrnda Devī Dāsī 
Scotland
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Vrnda Devī Dāsī
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Please accept my humble obeisances. All glories to your living a life of 
devotion to Śrīla Prabhupāda, spreading the dust of his lotus feet far and 
wide. All glories to Śrīla Prabhupāda. 

Thank you again for your instruction to help spread Krsna conscious-
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Vrndāvanī
Kedves Guru Mahārāja!

A gurukula gyerekei sokat fejlődtek a tavalyi év óta. Úgy látom, hogy 
Rādhā-Śyāmasundara sokat segített, hogy a gurukulások elérjenek egy 
szintet a Krsna-tudatban. 

Ebben az évben nagyon sokat beszéltünk egy külső belső tulajdonság-
ról: a tisztaságról. A szent névtől is nagyon sokat tisztultunk, mert minden 
nap reggel japázunk 1 kört a gurukulásokkal együtt. 

Úgy érzem, hogy ez a san˙kīrtana maraton is sokkal jobban ment, mint 
a tavalyi. Rengetegen vettek könyvet a gurukulásoktól. 

Egyszer történt a Prabhupāda maratonon, hogy nagyon szerettem 
volna elosztani egy Bhagavad gítát, jött egy szegény ember és vajon mit 
választott? A Bhagavad-gītāt, pont amit szerettem volna kiosztani. 

Amikor ebben az évben legelőször osztottam, miközben mentünk 
az utca felé, ahol szerettünk volna osztani, kitaláltunk egy verset: azt, 
hogy „a gurukulások mennek osztani”. Ezt mondogattuk egy ideig, mikor 
rájöttünk, hogy nem is mi osztunk, hanem Govardhana-lāla. Átköltöttük 
a verset, az lett a végső verziója, hogy „Govardhana-lāla megy osztani”. 
Amíg oda nem értünk az utcához, ezt énekelgettük egyfolytában. 

Egy másik san˙kīrtanos élményem az volt, amikor egy embert megszó-
lítottunk, elmondtuk neki a san˙kīrtanos versünket (engem Vrndāvanīnak 
hívnak, ezeket a könyveket szeretnénk Önnek adományért adni, arról 
szólnak, hogyan szabaduljunk meg a stressztől és hogyan legyünk boldo-
gok. Általában 2-3000 Ft-ért szoktuk őket adni) és az a bácsi azt mondta, 
hogy: „Hát én boldog is vagyok, nincs semmi stresszes bajom, miért kéne 
vennem könyvet?” És akkor így nem vett könyvet. 

Ahogy Prabhupāda álmát lassacskán próbáljuk beteljesíteni, elérhetjük 
a transzcendentális szintet és visszamehetünk Krsnához. És a te kegyedből 
tudtam én bhakta lenni. 

Ez a sok sok templom és könyv ami mind Krsna dicsőségét zengi, 
más más formában megjelenik előttünk Krsna vagy a nyolc gopīval, vagy 
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Kedves Guru Mahārāja! Engedd meg, hogy kifejezzem neked szívből 
jövő hálámat, azért, hogy önkéntes maradhattam. Nagyon tanulságos 
volt az az időszak. Megtapasztaltam belőle azt, hogy akkor tudunk igazán 
értékelni valamit, amikor elveszítjük. Mikor megengedted, hogy marad-
hassak, azt éreztem az életlevegőmet kapom vissza. Teljesen megváltoz-
tatta a szolgálatomhoz való hozzáállásomat. A templomhoz, a bhaktákhoz, 
a vezetőséghez. Rávilágított arra, hogy mi milyen szerencsés helyzetben 
vagyunk és az egyetlen menedék a bhakták társaságában van. 

Az, hogy a bhakták között ilyen szeretetteljes kapcsolat van, a te kegyed 
és Śrīla Praphupádában vetett hited és Krsna iránti teljes odaadásod nélkül 
nem jöhetett volna létre. Megtanított arra, hogy mindennek oka van, és el 
kell fogadnom azt, hogy bármi történjen, az az én javamat fogja szolgálni, 
még ha pillanatnyilag nehéz is. 

Lehetőséget kaptam arra, hogy a gurukulában taníthassak, ami igazából 
nekem egy folyamatos tanulás. Amikor az ember olyan szerepkörbe lép, 
hogy vezetni kell, az embereket a saját példáján keresztül kell megtennie 
ezt. Nagyon különleges gyerekek ők és mindent megfigyelnek. Jó irány-
mutatásra van szükségük. 

Te, Guru Mahārāja, nagyon szép példát mutatsz, hogyan kell tökéletes 
vezetőnek lenni. Az egyik legmagasabb szintű mūrti imádat nálunk van, 
de emellett nagyon hangsúlyos van a prédikáláson, gyönyörűek a temp-
lomaink különleges az önfenntartó farmunk, és mindezek mellett most 
elindult a videó prédikálás is. Ami maga a csoda. Elképesztő, hogy ennyi 
mindent annyira precízen, kifinomultan, átgondoltan és tisztán hajtasz 
végre. 

Az online prédikálás hihetetlen nagy siker, rengeteg emberhez elér, 
és azt gondolom, hogy a bhaktákat is folyamatosan lelkesíti, hogy mi is 
hogyan tudjuk odaadóbban és lelkesebben végrehajtani a szolgálatunkat. 

Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy szogálhatlak, remélem egyszer elége-
detté foglak tudni tenni és viszonozni tudom azt a rengeteg indokolatlan 
kegyet, amit tőled kaptam.

Szolgád, 
Vinītā Devī Dāsī
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ismerhetlek téged. Nagy boldogság visszaidézni ennek a sok-sok évnek 
minden gyönyörű, bensőséges, vidám emlékét.

Örök hálával tartozom neked, amiért megváltoztattad az életemet, 
ostoba ateistából lelkes és tántoríthatatlan Krsna-hívővé tettél, majd 
lótuszlábaid szolgájává, tanítványoddá fogadtál. 

Parányi, eltévedt lélekként vágyhatnék-e ennél többre, ennél nagyobb 
ajándékra? 

Az egész Univerzumban nincsenek boldogabb lelkek, mint a bhakták, 
akik lelki tanítómesterük indokolatlan kegyéből megkapják az édes szent 
nevet és az édes Isteni Pár odaadó szolgálatát. Ilyen kivételezetten boldog-
nak érzem én is magamat a te könyörületes szíved kegye által. Megkaptam 
tőled a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb kegyet, és azért imádkozom az 
édes Úr Krsnához, hogy soha ne feledkezzek el erről, és hogy méltóképpen 
meg tudjam hálálni ezt neked azzal, hogy hűséges, odaadó, szófogadó és 
rendíthetetlen szolgád leszek hátralévő életemben, és utána is örökre.

Drága Lelki Édesapám!
Remélem és kívánom, hogy az édes Úr Krsna megtart téged még nagyon 

sokáig szerető tanítványaid és istentestvéreid körében egészségben, bol-
dogságban! 

Kérlek, továbbra is fürdess minket szíved végtelen szeretetóceánjában, 
és árassz el minket újabb és újabb csodálatos könyveiddel, melyek bizo-
nyítják hatalmas, felbecsülhetetlen transzcendentális tudásodat, amelyre 
oly nagy szükségünk van, és amelyért végtelenül hálásak vagyunk neked !

Alázatos, örök szolgád,
Vilāsinī Devī Dāsī

Vinītā Devī Dāsī
Hare Krsna! 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és neked! 
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Rādhārānīval, vagy éppen Úr Caitanya formájában jeleik meg, lenyűgöz-
nek engem, ezért most már én is sokkal lelkesebben táncolok a kīrtanákon. 

Szeretném azt elérni, hogy azt a kegyet megkapjam, hogy táncolhassak 
extázisban a kīrtanán. 

Ezért, mert te megmentettél engem, sok sok sok dicsőséget Śivarāma 
Swami Mahārājanak!!!

Bhakták szolgájának a szolgája, 
Vrndāvanī

Vrndāvanī devī dāsī
 Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget neked 
megjelenésed e kedvező napján!

om˙ ajñāna-timirāndhasya    jñānānjana-śalākayā
caksur unmilitam yena     tasmai śrī-gurave namah

A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta a tudatlanságtól elvakult szememet.

Ismét eltelt 1 év, hogy dicsőíthessünk téged megjelenésed napján.
Nagyon csodállak téged azért a lelki erőért, amivel rendelkezel. Kér-

dezhetném, honnan van ekkora lelki erőd? De ekkor egy történet jut 
az eszembe Prahlāda Mahārājáról, ami megadja a választ a kérdésemre. 
A hatalmas lelki ereje nem mástól, mint magától az Úrtól jött, nála vett 
menedéket.

na kevalam˙ me bhavataś ca rājan
sa vai balam˙ balinām˙ cāparesām
pare ‚vare ‚mī sthira-jan˙gamā ye

brahmādayo yena vaśam˙ pranītāh
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lítottunk, elmondtuk neki a san˙kīrtanos versünket (engem Vrndāvanīnak 
hívnak, ezeket a könyveket szeretnénk Önnek adományért adni, arról 
szólnak, hogyan szabaduljunk meg a stressztől és hogyan legyünk boldo-
gok. Általában 2-3000 Ft-ért szoktuk őket adni) és az a bácsi azt mondta, 
hogy: „Hát én boldog is vagyok, nincs semmi stresszes bajom, miért kéne 
vennem könyvet?” És akkor így nem vett könyvet. 
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vezetőnek lenni. Az egyik legmagasabb szintű mūrti imádat nálunk van, 
de emellett nagyon hangsúlyos van a prédikáláson, gyönyörűek a temp-
lomaink különleges az önfenntartó farmunk, és mindezek mellett most 
elindult a videó prédikálás is. Ami maga a csoda. Elképesztő, hogy ennyi 
mindent annyira precízen, kifinomultan, átgondoltan és tisztán hajtasz 
végre. 

Az online prédikálás hihetetlen nagy siker, rengeteg emberhez elér, 
és azt gondolom, hogy a bhaktákat is folyamatosan lelkesíti, hogy mi is 
hogyan tudjuk odaadóbban és lelkesebben végrehajtani a szolgálatunkat. 

Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy szogálhatlak, remélem egyszer elége-
detté foglak tudni tenni és viszonozni tudom azt a rengeteg indokolatlan 
kegyet, amit tőled kaptam.

Szolgád, 
Vinītā Devī Dāsī
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Prahlāda Mahārāja így szólt: Kedves királyom! Erőmnek, melyről kérdezel, 
ugyanaz a forrása, mint a tiédnek. Valójában minden erőnek egyetlen 
eredeti forrása van. Nemcsak a te erőd Ő és az enyém, hanem mindenki 
kizárólagos ereje. Nélküle senki sem tehet szert erőre. Legyen egy élőlény 
mozgó vagy mozdulatlan, magasabb vagy alacsonyabb rendû, mindenkit 
— beleértve az Úr Brahmāt is — az Istenség Legfelsőbb Személyiségének 
az ereje irányít. (Ś.Bh. 7.8.7.)

Te is az Úrnál vettél teljes menedéket, tiszta bhaktája vagy neki és 
nagyon közeli kapcsolatban lehetsz vele. Ki lehetne képes arra a csodára, 
amit te mutatsz számunkra a lelki élet minden területén. Bármerre nézek 
is a lelki tetteidben mindegyik kimagasló  és követendő számunkra.

Eljöttél Magyarországra abban az időben, amikor még üldözték 
a Krsna-tudatot, amikor már senki más nem akart idejönni prédi-
kálni,  és újra elindítottad a mozgalmat, hogy megmentsd az itt élő 
lelkeket. Beindítottad a könyvosztást, könyvosztó maratonokat szer-
veztél, hogy minden városba és faluba eljuthassanak Śrīla Prabhupāda 
könyvei. Ezzel egyidőben Śrīla Prabhupāda könyveit fordíttattad angol 
nyelvről  magyarra, a kis könyveket és a nagy könyveket egyaránt, mint 
a Bhagavad-gītāt, Śrīmad-Bhāgavatamot és a Caitanya-caritāmrtát. Beavat-
tad Dayāl-Nitāi Vijaya-Gaurān˙gát és később Tribhuvana Sundara Śrī Śrī 
Rādhā-Śyāmasundarát. Fesztiválokat szerveztél és irányítottál, hogy minél 
többen hallhassanak az igaz tudásról és énekelhessék Krsna szent neveit. 
Sok bhakta csatlakozott mind a könyvosztás, mind a fesztiválprogramok 
hatására. Több nāma-hatta központ alakult az ország különböző pont-
jain, ahova rendszeresen jártál prédikálni, s lelkesíteni őket. Mozgalmunk 
egyre nőtt feltartózhatatlanul, ezért újabb templomokat kellett építeni. 
Megvettél Budapesten egy épületet, amiből kinőtt a Lélek Palotája, amin 
minden odalátogató ámul milyen gyönyörû szép, s ez lett a könyvosztá-
sunk központi helye. Somogyvámoson egy birkalegelőből csodálatos lelki 
farmközösséget építettél fel, Új Vraja-dhāmát, amit szépítesz és fejlesztesz 
továbbra is. Ez a páratlan hely egyre több vendéget vonz, akik legszíveseb-
ben itt maradnának, a béke szigetén, ha a kötelességeik nem szólítanák el 
innen őket. Életre keltetted a szent helyeket, parikramā-utakat építtettél, 
kis szentélyeket avattál be a grhasta házaknál elhozva ezzel a lelki világot 
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Vilāsinī Devī Dāsī
om˙ ajñāna-timirāndhasya  jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam˙ yena  tasmai śrī-gurave namah

nama om˙ visnu-pādāya krsna-presthāya bhū-tale
śrīmate śivarāma svāmin iti nāmine

Drága Guru Mahārāja !

Kérlek, fogadd alázatos, tiszteletteljes hódolatomat lótuszlábaid porában! 
Minden dicsőséget neked! Minden dicsőséget Śrīla Prabhupādának !

Szép kerek évszámot ünnepelhetünk az idén.  Hálás, meghatott szívvel 
köszöntlek téged kegyes megjelenésed 70. évfordulóján. Boldog születés-
napot, jó egészséget neked, drága Guru Mahārāja !

he guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātah karunaika-sindho

vrndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-pranaya-pracāra

„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó, bűnösök barátja, 
te a saját örömödet osztod szét, s a kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. 
Noha Vrndāvana az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen 
jómagam is vagyok, s Rādhā-Krsna iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. 
Kérlek, légy kegyes hozzám!” (Pañcarātra-pradīpa)

Drága Lelki Édesapám !
Mindig ünneplőbe öltöztetem a szívemet, amikor újra és újra a köze-

ledben lehetek, amikor eljön ez a csodálatos ünnep és istentestvéreimmel 
együtt boldogan és örökké hálás szívvel köszönthetlek téged. Kívánom, 
hogy még nagyon sok-sok ilyen bensőséges lelki élményben lehessen 
részünk felemelő, végtelenül kegyes társaságodban.

Nagy boldogság számomra visszaemlékezni az elmúlt 28 évre, amióta 
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Új Vraja-dhāmába. Könyveket írtál és írsz a mai napig, amik útmutatók 
a további utunkon Krsna felé.

Ha csak egy kis szeletét is meg tudnánk valósítani ezeknek a tetteknek, 
sikeres lenne az életünk. Szerencsések lehetünk, hogy elfogadtál minket 
tanítványaidnak, vállalva azt a sok nehézséget és fejfájást, amit ezeknek 
a kis „majmoknak” a lelki vezetése ró ki rád. Próbáljuk tartani a sebességet, 
amit diktálnak a lelki vágyaid, hogy elégedetté tedd lelki tanítómestered 
és Krsnát, de csak kis kövecskéket tudunk arrébb gördíteni, hogy segítsük 
a missziódat.

Remélem, hogy a legapróbb szolgálattal is örömet tudok szerezni neked 
és elégedetté tudlak tenni.

Szolgád:
Vrndāvanī devī dāsī
(Új Vraja-dhāma)

Bhaktin Wittmann Viktória
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és az ISKCON Guruknak!

Örömmel írok újra születésnapod alkalmából. Nekem nehéz látni min-
dennapjaimban az Úr Caitanya és Nityānanda Prabhu határtalan kegyét, 
de amikor olyanokkal lehetek, akik látják ezt és éneklik a szent nevet, 
akkor számomra is ablakok és ajtók nyílnak a lelki világ felé. Amikor 
hallom és látom, ahogy te mindenkinek segíteni szeretnél – folyton áldo-
zatot vállalsz, minden időt arra fordítasz, hogy előre elrendezd és megírd 
mindazt, amire szükségünk lehet – mélyül a bizalmam a Krsna-tudat 
folyamatában. Kérlek, fogadd el, hogy felajánlásként az elmúlt egy évből 
idézek fel néhány epizódot, amiért hálás vagyok neked, a közösségnek.

A megújult weboldalad archívumában megtalálhatók (a 90-es évek 
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elejétől tartott) szemináriumaid. Ezeket kezdtem hallgatni időrendi sor-
rendben. Egészen az alapoktól tanítod a Krsna-tudatot, mozgalmi, és 
személyes hangulatban. Számos félreértésemet és kétségemet oszlatod 
el. Ezeken a felvételeken keresztül közelebb került hozzám a misszió is, 
azok az idők, amikor lefektettétek Krsna-völgy és a magyarországi yātrā 
alapjait. Különleges leckék. E régi találkozókon elhangzanak víziók, ame-
lyek mostanra már megvalósultak. Ahogy mindenkinek, aki ezt hallgatja, 
nekem is nagyon megható és bizalmat ébresztő, hogyha megtanuljuk 
érteni a gondolkodásodat és követni az utasításaidat, akkor még nagyon 
sokáig épülni fog az, amit szeretnél, mindannyiunkért. Ezek a kezdeti 
leckesorozatok segítenek abban is, hogy jobban értékeljem azokat a körül-
ményeket, amelyek mostanra már adottak nekünk, kezdő bhaktáknak. 
Például az, hogy Śrīla Prabhupāda könyvei elérhetők magyar nyelven, 
vagy amikor prédikálni megyünk, országszerte barátságosak velünk az 
emberek és szimpatizálnak a tevékenységeinkkel. Hálásan köszönöm, 
hogy itt lehetek! 

Bárcsak tudnék olyan kitartó és tiszta szándékú lenni, mint azok 
a bhakták, akik a kezdetekkor itt voltak és még mindig Krsna-tudatban 
élnek.

Tavaly augusztusban Mañjarī mātājī bíztatására elindítottunk egy 
rövid, interjúkból álló sorozatot, amelyben a bhakták történeteket mesél-
nek veled kapcsolatosan. Ez segít jobban megérteni, mi a fontos neked és 
Śrīla Prabhupādának, szemlélteti milyen egy guru-tanítvány kapcsolat, 
mit-hogy tegyünk. E nektárcseppek azért is nektáriak, mert bepillan-
tást adnak szeretetteli, komoly és olykor humoros útmutatásaidba, és 
a bhakták megvalósításaiba. Szeretnék ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy 
minél többet értsünk a tanításaidból, és mindig emlékezni tudjunk azokra, 
amiket átadtál nekünk. 

A bhakták társaságának köszönhetően, cseppenként, növekszik 
a vágyam, hogy valami többet adjak, és fokozatosan felhagyjak az öncélú, 
időt pocsékoló életvitellel. Szeretnék tisztulni tovább, és megtalálni azt 
a helyzetet, amiben többet adhatnék. Kérlek, fogadd el kezdő törekvésem 
a szolgálatodra, és adjatok nekem továbbra is lehetőséget a szolgálatra! 

Bárcsak felfoghatnám és igazából értékelni tudnám Śrīla Prabhupāda, 
az Úr Caitanya, Nityānanda prabhu, és a vaisnavák kegyét.
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Ősszel, felfoghatatlan, hogy elmehettem Śrīdhāma Māyāpurba. Köze-
lebb kerültem az Úr Caitanyahoz, Pañca-tattvához. Köszönöm, hogy elül-
tettétek bennem ezt a vágyat!

Sokszor emlékszem vissza a feast-re, amelyre meginvitáltál minket 
az Úr Jagannatha templománál. Olyan különleges volt! Bárcsak lenne 
képességem továbbadni mindazt a szeretetet, kedvességet, törődést, 
tiszteletet és egyszerűséget, amit a mayapuri parikrámokon átélhettem. 
Hazatérve vágyam lett, hogy a Nava-Vraja Mahima parikrám könyved is 
megismerjem, és remélem láthatom és valahogyan támogathatom, hogy 
Krsna-völgy szent helyei tovább rügyezzenek és szirmot bontsanak, min-
denki örömére.

Hálával, szolgád, 
Bhaktin Wittmann Viktória

Yamunā-jīvana Devī Dāsī
Kedves Guru Maharâja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden Dicsőséget Śrīla 
Prabhupādãnak! Minden Dicsőséget neked!

nama om visnu-pādāyā krsna-presthāya bhū-tale
śrimate Śivarāma Swaminin iti nāmine

Köszönöm, hogy 10 éve avatást kaptam tőled, s a csodálatos lelki családod 
tagja lehetek. Az egész világon az a leges legjobb hely, ha a te lótuszlábaid 
porának nyomában járhatok. 

Kedves Guru Maharãja! Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon 
köszönök neked mindent!

Szolgád,
Yamunā-jīvana Devī Dāsī
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Yaśomati-nandana Dāsa
Drága Mahārāja, 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Nap mint nap csodálom a magyarországi alkotásod: könyvek a nagy-
közönségnek, továbbképző könyvek a bhaktáknak, szépséges templomok, 
hatalmas kongregáció, jól szervezett magyar egyház, szebbnél szebb alko-
tások az egyház keretében, a mūrti-imádat csúcs szintje, maga a társada-
lomba illeszkedő egyház, éhezők etetése, sokakat tanítani képes iskolák, 
főiskola, éttermek mindenkinek, szépséges fesztiválok, ősi standardok 
élővé tétele, magas lelki szintet elért tanítványok. Mindemellett prédi-
kálsz, filmjeiden, előadásaidon keresztül a hétköznapi ember számára 
is új bölcsességgel ruházod fel az ősi bhakti jóga kultúráját, az egyetlen 
olyan vallássá teszed, amelyről az embereknek az lehet a képe, hogy nem 
valami távoli misztika, hanem a mindennapjaikat képes jobbá tenni. Olyan 
értelmet adsz a mai világban a bhakti bölcsességének, amire a sokféle jóga 
guruk csak áhítoznak. 

Megértettem, hogy mindez csak akkor lehetséges, ha olyan odaadás-
sal szereti valaki az Úr Krsnát, mint ahogyan te teszed, olyan hiteles, 
mint amilyen te vagy. Sosem felejtem el, hogy mikor távolra sodródtam 
rendszeresen küldted hozzám a kedves bhaktáidat, küldted senior bhakta 
barátaidat és magad is jöttél hozzám, akkor úgy tűnt, hogy páciensként, 
valójában azért, hogy ne vesszek el. Tudom, hogy a kegyed nélkül, ma 
egészen más lenne az életem. Köszönöm, hogy itt lehetek a közeledben, 
hogy megismerhettelek és figyelhetem, miként építed a lelki világot itt 
a Földön, a Kárpát medencében. Nagyon inspirálsz nap mint nap, formá-
lod most is a magam és a családom életét, bár tudom, hogy kívánságod 
szerint ennél gyorsabbnak kéne lennem. Reménykedem, hogy a példád 
és a tanításod, botorkálásom, mégis eljuttat bennünket a végső célhoz. 
Köszönöm az Úr Krsnának, hogy küldött téged és köszönöm, hogy itt 
vagy velünk! Boldog születésnapot Mahārāja! 

Örök szolgád, Yaśomati-nandana Dāsa
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hogy adjon továbbra is erőt, egészséget neked, őrizzen téged. Tartson 
meg nekünk, mert nagy szükségünk van rád!

Minden dicsőséget neked Guru Mahārāja! 

Legelesettebb szolgád: 
Bhaktin Zsuzsa 
(Siddha Muni és Śravana édesanyja) 
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Bhaktin Yulia
Dear Śivarāma Swami,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
Hare Krsna!

Falling to the dust of Your lotus feet, please accept my humble obei-
sances and let me express my attachment and my sincere gratitude in 
the day of your vyāsa-pūjā. 

As His Divine Grace Śrīla A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda gave 
us taste of bhakti through his transcendental books, teach us and instruct 
us, as also you manifest spiritual līlās in your books and help us to think 
and to meditate on Him. 

Your love to Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara manifested in your book of Śrī 
Dāmodara-jananī and poured like a sweet golden honey into my mind 
and heart. It is also inspired me to read and discuss this book on a daily 
basis during month of Kārtika at mātājī san˙ga. And, please, let me give 
you all the auspicious results from these small yajña as an off ering. 

Once I’ve heard that in order to really understand what Krsna Con-
sciousness is about and what is ISKCON we have to give our whole prāna, 
our live energy to these. I’m trying to keep these words always in my mind. 
Somebody may think that I’m very strong, but I’m not. It’s all because of 
the power of your instruction that starts the engine inside me and despite 
all the diff iculties I’m trying to act in that way. 

I’m full of pride and arrogance, I’m an alien to vaisnava etiquette, with 
heart like a stone and mind absorbed in material desires. I cannot get 
how fortunate I am that I’ve got a chance to meet you and that meeting 
has changed my life. I’m eternally indebted to you. 

And I want to complete my off ering with words of Śrīla Bhaktivinoda 
Thākura (Śaranāgati, 1.7) who is begging about mercy: 

kāndiyā kāndiyā bole ām˙i to’ adhama
śikhāye śaranāgati koro he uttama
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Weeping and weeping, he tells them, „I am certainly the lowest of men! 
Oh please make me the worthiest by teaching me the ways of śaranāgati!”

And I’m begging You, please teach me the ways of śaranāgati and make 
me perfect servant. 

Hoping to find refuge in your lotus feet, 

Bhaktin Yulia 
Kaliningrad, Russia

Yūtheśvārī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to Your lotus feet and your auspicious appearance day!

Parents are always happy to see their child’s scribbles, and they consider 
them valuable pieces of art. Dearest Guru Mahārāja, I am but a child try-
ing to please you, but I can only scribble. While I deeply desire to glorify 
You and articulate my gratitude, I know that nothing I could ever say or 
do would be able to express even a fraction of my true feelings. Please 
therefore kindly accept my feeble attempts here. 

So quickly a year has passed, and it brought so many changes to my 
life. Looking back on it, I would say that 2018 has probably been the most 
diff icult year of my life so far. The intense internal purification was tough 
on my mind and body. But as they say, Krsna takes with one hand but 
gives with the other. So I found that with the many struggles came a lot 
of mercy as well. So here I am now, in March 2019, in such a blissful situa-
tion. I would never have dared to even dream that I could be so fortunate. 
Being your initiated disciple, living near the temple, being engaged in the 
most wonderful service; I wouldn’t wish to change anything. How did 
I become so fortunate? How did I attain such mercy? I know I have done 
nothing to deserve it. The only conclusion is, that You have showered 
my fallen being with Your causeless grace. 
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you are not there to guide personally. Your teachings and examples of 
how to drive a spiritual quality life are standing unfl inchingly for many 
people. Your unquestionable and deep transcendental knowledge con-
vinces everyone that you are a very special soul and we are so lucky to 
know ourselves near you. I am one of them. I often wonder what I did 
in this life to get such a privilege to get close to you and to earn your 
kind attention, guiding and not to forget to mention your smile which if 
I recall in myself I become happy right away. Neither of them I deserve. 

How can I possibly thank all this unjustified grace? 
Please let me know if there would be any possible way how I can serve 

you!
I bow down to your lotus feet to beg for your merciful blessings for 

my family and me.

Your humble servant,
Bhaktin Zsuzsa Dvéri
Hungary

Bhaktin Zsuzsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kedves Guru Mahārāja!
A feléd irányuló érzelmeimet és gondolataimat nehezen tudom leírni. 

Életem utolsó harmadában megismerhettem tanításaidat. Erőt adtál a lelki 
életemhez, meglátogattál elesett állapotomban, a társulásoddal bátorí-
tottál, így a követőddé válhattam: elfogadtál a tanítványodnak. Érzem, 
érdemtelen vagyok porszemnyi létemben erre a kegyre. Soha nem tudom 
neked meghálálni! Szolgálatom csekély értékű a kedvességedhez, figyel-
mességedhez, támogató szavaidhoz képest. Ígérem, a legjobb tudásom-
mal szolgálom az Urat a te tanításaid szerint! Kérem imáimban Krsnát, 
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Külön szeretném megköszönni, hogy áldozatos munkájával fenn-
tartja a podcast csatornáját. Köszönöm, hogy hangjával elpusztítja az 
érzékkielégítésre irányuló vágyak magjait, és ezzel együtt elűzi előpusz-
títja a szívemben a félelmet, haragot, tudatlanság más szimptómáit.

Jelentéktelen imámat ajánlom, hogy a mindennél édesebb pár 
Rādhā-Krsna minden fenség forrása extázisával felülemelje az anyagi 
létből fakadó szenvedéseken.

Tiszteletteljes hódolattal
Bhakta Zorkóczy Zoltán
Candraśekhara Prabhu szolgálatában

Bhaktin Zsuzsa Dvéri
Dear Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to You and your merciful appearance day!

Hare Krsna. I hope these words of mine find you in good health please.
One year has passed away since I sat down to write You for the first 

time of my current life. How wonderful this “sweet pain” is to find the 
proper words again and meditate on what I should write to You this time.

I am hoping to collect the nicest words just as we carefully prepare 
a fl amboyant and amazing fl ower bouquet but I may fail because I think 
words are not able to express what a simple fallen soul of mine would 
wish to tell. 

I am asking for your forgiveness for saying that I am not unhappy for 
not corresponding with you in presence every day of my life. Such folly 
words I am telling only because you are with me in my heart every single 
little second. This is one of your power. Anyone who has the greatest 
blessing to meet you even only one occasion, surely carries the light of 
your grace forever. 

That is like an eternal lantern that shows the right path to follow even 
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Dearest Guru Mahārāja, I am well aware that my initiation was solely 
your mercy. I am most fortunate to be your disciple. I would like to thank 
you for believing in me, for your trust, and for the beautiful name that you 
have given me. When you chose it, you wrote me a Viber message saying: 
“There’s no name like it anywhere. But you have to do some special things 
in this life to deserve it.” There and then I promised to try everything 
to live up to it. But how could I, such an insignificant and unqualified 
conditioned soul, ever do anything special for the movement and you? 
This disturbing thought kept me restless. Then I recalled, that some time 
ago, you gave a class in which you said: “When the disciple always thinks 
about how to please the Spiritual Master, it doesn’t mean there won’t be 
any diff iculties, but it makes Krsna obliged to make the activity success-
ful…” These words remain my only hope to keep my promise. 

I remember shortly after I moved out of the ashram, I was allowed to 
come to your room for pūjā. You were tapping on your computer, looking 
busy and slightly concerned. I waited silently, watching you as (I believed) 
you were reading emails. Suddenly, you turned to me and said something 
like, “Indeed, the rent costs are very high in this area.” I was so shocked; 
I did not understand it at first. But I came to understand that you were 
actually looking up apartments for me to rent! I was holding back tears 
as I became so overwhelmed with emotion. In the proceeding months, 
you regularly checked on me and asked me about my accommodation. 
Your care was truly touching. You are so busy Guru Mahārāja, I can only 
imagine… and yet you were taking the time to see to my needs. I wrote 
to you saying thank you for thinking about me, to which you replied: “I 
always think of Yūtheśvārī’s.” I was moved to tears.

These two Viber messages are printed out and taped to the side of my 
computer screen, so that I can always remember your kindness and care, 
while I’m serving your outreach mission online.

This brings me to the other topic I wanted to write about Guru 
Mahārāja. I would like to deeply thank you for my service. It’s the most 
blissful, most wonderful and most inspiring ever. I have the opportunity 
to meditate on you all day… what more could I wish for? 

You are helping so many souls with your amazing outreach preach-
ing. I am a first-hand witness of how you are changing lives. You already 
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changed my life, so now I pray that I can be of some help to you in chang-
ing the lives of many billions through social media. 

Thank you for this opportunity, for believing in me, when no one 
else did. You have saved me once again. You took me under your 
direct care, right to your lotus feet. There is nothing better I could 
ever imagine. I am praying every day to be able to please you with the 
little I can offer. 

My service and my connection to you are the most precious things in 
my life. Being able to be in your company is the greatest gift I have ever 
received. Thank you so much for allowing me to be so close. You are my 
most beloved spiritual master, the person I trust most, my inspiration, 
my shelter, my life and soul, the perfect example, the most wonderful 
character I have ever met. Before I got to know you, I never would have 
thought that such a spotless personality could exist. Your glories have 
no end, and I wish that I could understand them fully! Simply knowing 
you gives me unshakeable faith in Krsna consciousness. Eternity would 
never be enough to give back what you give me in each moment. I really 
want to be a good disciple of yours, have strong sadhana, follow your 
instructions and give my life to you. Whatever has happened in my life, 
you have always been there, caring for me like a loving father, guiding, 
correcting, joking, encouraging, inspiring. Unfortunately, I am not even 
qualified to thank you. Please give me your mercy to be able to show my 
gratitude through my service to you. I am praying every day just so that 
I can keep trying. When you smile, the whole world lights up. I live to 
see your smile, my biggest motivation in life. 

The past half-year has taught me to just serve Guru and rely on Krsna. 
They together will take care of everything. My attempts to steer things 
according to my desire are ineff ective. Who knows how my life would 
have been without your mercy. I don’t want to think about it. My life 
belongs to you Guru Mahārāja. I cannot give anything else, just my life 
full of fumbling attempts to please you. 

Dearest Guru Mahārāja, please, forgive my clumsiness and always allow 
me to scribble for you, so maybe one day, by your mercy, Krsna will help 
me become a good instrument, and I will grow up to be someone who 
you can be proud of. 
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Begging you to please keep me near your lotus feet, always and forever. 

Your eternally grateful servant and spiritual daughter, life after life,
Yūtheśvārī Devī Dāsī
Hungary

Bhaktin Zöld Ágnes
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Köszönöm, hogy értelmet adtál az életemnek.

Szolgád, 
Bhaktin Zöld Ágnes

Bhakta Zorkóczy Zoltán
Hare Krsna!

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Śrīla Prabhupādának, és az ő köve-
tőinek.

Dicsőség és hódolólat a minden fenséggel rendelkező Śrī Krsna 
Caitanyának, az Úr Nityānandának, Śrī Advaitának, Gadādharának 
Śrīvāsādinak és minden bhakta követőjének.

Kedves Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja!
Kérem engedje meg, hogy megköszönjem, hogy ki nem érdemelt 

kegyébe fogadott és hogy megnyitotta, megosztotta számomra a világ-
mindenség legértékesebb kincsestárát, hogy megízlelhettem a világmin-
denség legédesebb nektárját.
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I bow down to your lotus feet to beg for your merciful blessings for 

my family and me.

Your humble servant,
Bhaktin Zsuzsa Dvéri
Hungary

Bhaktin Zsuzsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kedves Guru Mahārāja!
A feléd irányuló érzelmeimet és gondolataimat nehezen tudom leírni. 

Életem utolsó harmadában megismerhettem tanításaidat. Erőt adtál a lelki 
életemhez, meglátogattál elesett állapotomban, a társulásoddal bátorí-
tottál, így a követőddé válhattam: elfogadtál a tanítványodnak. Érzem, 
érdemtelen vagyok porszemnyi létemben erre a kegyre. Soha nem tudom 
neked meghálálni! Szolgálatom csekély értékű a kedvességedhez, figyel-
mességedhez, támogató szavaidhoz képest. Ígérem, a legjobb tudásom-
mal szolgálom az Urat a te tanításaid szerint! Kérem imáimban Krsnát, 
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Külön szeretném megköszönni, hogy áldozatos munkájával fenn-
tartja a podcast csatornáját. Köszönöm, hogy hangjával elpusztítja az 
érzékkielégítésre irányuló vágyak magjait, és ezzel együtt elűzi előpusz-
títja a szívemben a félelmet, haragot, tudatlanság más szimptómáit.

Jelentéktelen imámat ajánlom, hogy a mindennél édesebb pár 
Rādhā-Krsna minden fenség forrása extázisával felülemelje az anyagi 
létből fakadó szenvedéseken.

Tiszteletteljes hódolattal
Bhakta Zorkóczy Zoltán
Candraśekhara Prabhu szolgálatában

Bhaktin Zsuzsa Dvéri
Dear Mahārāja,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to You and your merciful appearance day!

Hare Krsna. I hope these words of mine find you in good health please.
One year has passed away since I sat down to write You for the first 

time of my current life. How wonderful this “sweet pain” is to find the 
proper words again and meditate on what I should write to You this time.

I am hoping to collect the nicest words just as we carefully prepare 
a fl amboyant and amazing fl ower bouquet but I may fail because I think 
words are not able to express what a simple fallen soul of mine would 
wish to tell. 

I am asking for your forgiveness for saying that I am not unhappy for 
not corresponding with you in presence every day of my life. Such folly 
words I am telling only because you are with me in my heart every single 
little second. This is one of your power. Anyone who has the greatest 
blessing to meet you even only one occasion, surely carries the light of 
your grace forever. 

That is like an eternal lantern that shows the right path to follow even 
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Dearest Guru Mahārāja, I am well aware that my initiation was solely 
your mercy. I am most fortunate to be your disciple. I would like to thank 
you for believing in me, for your trust, and for the beautiful name that you 
have given me. When you chose it, you wrote me a Viber message saying: 
“There’s no name like it anywhere. But you have to do some special things 
in this life to deserve it.” There and then I promised to try everything 
to live up to it. But how could I, such an insignificant and unqualified 
conditioned soul, ever do anything special for the movement and you? 
This disturbing thought kept me restless. Then I recalled, that some time 
ago, you gave a class in which you said: “When the disciple always thinks 
about how to please the Spiritual Master, it doesn’t mean there won’t be 
any diff iculties, but it makes Krsna obliged to make the activity success-
ful…” These words remain my only hope to keep my promise. 

I remember shortly after I moved out of the ashram, I was allowed to 
come to your room for pūjā. You were tapping on your computer, looking 
busy and slightly concerned. I waited silently, watching you as (I believed) 
you were reading emails. Suddenly, you turned to me and said something 
like, “Indeed, the rent costs are very high in this area.” I was so shocked; 
I did not understand it at first. But I came to understand that you were 
actually looking up apartments for me to rent! I was holding back tears 
as I became so overwhelmed with emotion. In the proceeding months, 
you regularly checked on me and asked me about my accommodation. 
Your care was truly touching. You are so busy Guru Mahārāja, I can only 
imagine… and yet you were taking the time to see to my needs. I wrote 
to you saying thank you for thinking about me, to which you replied: “I 
always think of Yūtheśvārī’s.” I was moved to tears.

These two Viber messages are printed out and taped to the side of my 
computer screen, so that I can always remember your kindness and care, 
while I’m serving your outreach mission online.

This brings me to the other topic I wanted to write about Guru 
Mahārāja. I would like to deeply thank you for my service. It’s the most 
blissful, most wonderful and most inspiring ever. I have the opportunity 
to meditate on you all day… what more could I wish for? 

You are helping so many souls with your amazing outreach preach-
ing. I am a first-hand witness of how you are changing lives. You already 

SRS VP konyv 2019.indd   Spread 239 of 244 - Pages(474, 471) 2019. 05. 13.   6:27



470

Weeping and weeping, he tells them, „I am certainly the lowest of men! 
Oh please make me the worthiest by teaching me the ways of śaranāgati!”

And I’m begging You, please teach me the ways of śaranāgati and make 
me perfect servant. 

Hoping to find refuge in your lotus feet, 

Bhaktin Yulia 
Kaliningrad, Russia

Yūtheśvārī Devī Dāsī
Dearest Guru Mahārāja, Hare Krsna!

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda! All 
glories to Your lotus feet and your auspicious appearance day!

Parents are always happy to see their child’s scribbles, and they consider 
them valuable pieces of art. Dearest Guru Mahārāja, I am but a child try-
ing to please you, but I can only scribble. While I deeply desire to glorify 
You and articulate my gratitude, I know that nothing I could ever say or 
do would be able to express even a fraction of my true feelings. Please 
therefore kindly accept my feeble attempts here. 

So quickly a year has passed, and it brought so many changes to my 
life. Looking back on it, I would say that 2018 has probably been the most 
diff icult year of my life so far. The intense internal purification was tough 
on my mind and body. But as they say, Krsna takes with one hand but 
gives with the other. So I found that with the many struggles came a lot 
of mercy as well. So here I am now, in March 2019, in such a blissful situa-
tion. I would never have dared to even dream that I could be so fortunate. 
Being your initiated disciple, living near the temple, being engaged in the 
most wonderful service; I wouldn’t wish to change anything. How did 
I become so fortunate? How did I attain such mercy? I know I have done 
nothing to deserve it. The only conclusion is, that You have showered 
my fallen being with Your causeless grace. 
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you are not there to guide personally. Your teachings and examples of 
how to drive a spiritual quality life are standing unfl inchingly for many 
people. Your unquestionable and deep transcendental knowledge con-
vinces everyone that you are a very special soul and we are so lucky to 
know ourselves near you. I am one of them. I often wonder what I did 
in this life to get such a privilege to get close to you and to earn your 
kind attention, guiding and not to forget to mention your smile which if 
I recall in myself I become happy right away. Neither of them I deserve. 

How can I possibly thank all this unjustified grace? 
Please let me know if there would be any possible way how I can serve 

you!
I bow down to your lotus feet to beg for your merciful blessings for 

my family and me.

Your humble servant,
Bhaktin Zsuzsa Dvéri
Hungary

Bhaktin Zsuzsa
Kedves Guru Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának! Minden dicsőséget neked!

Kedves Guru Mahārāja!
A feléd irányuló érzelmeimet és gondolataimat nehezen tudom leírni. 

Életem utolsó harmadában megismerhettem tanításaidat. Erőt adtál a lelki 
életemhez, meglátogattál elesett állapotomban, a társulásoddal bátorí-
tottál, így a követőddé válhattam: elfogadtál a tanítványodnak. Érzem, 
érdemtelen vagyok porszemnyi létemben erre a kegyre. Soha nem tudom 
neked meghálálni! Szolgálatom csekély értékű a kedvességedhez, figyel-
mességedhez, támogató szavaidhoz képest. Ígérem, a legjobb tudásom-
mal szolgálom az Urat a te tanításaid szerint! Kérem imáimban Krsnát, 
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Yaśomati-nandana Dāsa
Drága Mahārāja, 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Nap mint nap csodálom a magyarországi alkotásod: könyvek a nagy-
közönségnek, továbbképző könyvek a bhaktáknak, szépséges templomok, 
hatalmas kongregáció, jól szervezett magyar egyház, szebbnél szebb alko-
tások az egyház keretében, a mūrti-imádat csúcs szintje, maga a társada-
lomba illeszkedő egyház, éhezők etetése, sokakat tanítani képes iskolák, 
főiskola, éttermek mindenkinek, szépséges fesztiválok, ősi standardok 
élővé tétele, magas lelki szintet elért tanítványok. Mindemellett prédi-
kálsz, filmjeiden, előadásaidon keresztül a hétköznapi ember számára 
is új bölcsességgel ruházod fel az ősi bhakti jóga kultúráját, az egyetlen 
olyan vallássá teszed, amelyről az embereknek az lehet a képe, hogy nem 
valami távoli misztika, hanem a mindennapjaikat képes jobbá tenni. Olyan 
értelmet adsz a mai világban a bhakti bölcsességének, amire a sokféle jóga 
guruk csak áhítoznak. 

Megértettem, hogy mindez csak akkor lehetséges, ha olyan odaadás-
sal szereti valaki az Úr Krsnát, mint ahogyan te teszed, olyan hiteles, 
mint amilyen te vagy. Sosem felejtem el, hogy mikor távolra sodródtam 
rendszeresen küldted hozzám a kedves bhaktáidat, küldted senior bhakta 
barátaidat és magad is jöttél hozzám, akkor úgy tűnt, hogy páciensként, 
valójában azért, hogy ne vesszek el. Tudom, hogy a kegyed nélkül, ma 
egészen más lenne az életem. Köszönöm, hogy itt lehetek a közeledben, 
hogy megismerhettelek és figyelhetem, miként építed a lelki világot itt 
a Földön, a Kárpát medencében. Nagyon inspirálsz nap mint nap, formá-
lod most is a magam és a családom életét, bár tudom, hogy kívánságod 
szerint ennél gyorsabbnak kéne lennem. Reménykedem, hogy a példád 
és a tanításod, botorkálásom, mégis eljuttat bennünket a végső célhoz. 
Köszönöm az Úr Krsnának, hogy küldött téged és köszönöm, hogy itt 
vagy velünk! Boldog születésnapot Mahārāja! 

Örök szolgád, Yaśomati-nandana Dāsa
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hogy adjon továbbra is erőt, egészséget neked, őrizzen téged. Tartson 
meg nekünk, mert nagy szükségünk van rád!

Minden dicsőséget neked Guru Mahārāja! 

Legelesettebb szolgád: 
Bhaktin Zsuzsa 
(Siddha Muni és Śravana édesanyja) 
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Bhaktin Yulia
Dear Śivarāma Swami,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
Hare Krsna!

Falling to the dust of Your lotus feet, please accept my humble obei-
sances and let me express my attachment and my sincere gratitude in 
the day of your vyāsa-pūjā. 

As His Divine Grace Śrīla A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda gave 
us taste of bhakti through his transcendental books, teach us and instruct 
us, as also you manifest spiritual līlās in your books and help us to think 
and to meditate on Him. 

Your love to Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara manifested in your book of Śrī 
Dāmodara-jananī and poured like a sweet golden honey into my mind 
and heart. It is also inspired me to read and discuss this book on a daily 
basis during month of Kārtika at mātājī san˙ga. And, please, let me give 
you all the auspicious results from these small yajña as an off ering. 

Once I’ve heard that in order to really understand what Krsna Con-
sciousness is about and what is ISKCON we have to give our whole prāna, 
our live energy to these. I’m trying to keep these words always in my mind. 
Somebody may think that I’m very strong, but I’m not. It’s all because of 
the power of your instruction that starts the engine inside me and despite 
all the diff iculties I’m trying to act in that way. 

I’m full of pride and arrogance, I’m an alien to vaisnava etiquette, with 
heart like a stone and mind absorbed in material desires. I cannot get 
how fortunate I am that I’ve got a chance to meet you and that meeting 
has changed my life. I’m eternally indebted to you. 

And I want to complete my off ering with words of Śrīla Bhaktivinoda 
Thākura (Śaranāgati, 1.7) who is begging about mercy: 

kāndiyā kāndiyā bole ām˙i to’ adhama
śikhāye śaranāgati koro he uttama
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Yaśomati-nandana Dāsa
Drága Mahārāja, 

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Śrīla Prabhu-
pādának! 

Nap mint nap csodálom a magyarországi alkotásod: könyvek a nagy-
közönségnek, továbbképző könyvek a bhaktáknak, szépséges templomok, 
hatalmas kongregáció, jól szervezett magyar egyház, szebbnél szebb alko-
tások az egyház keretében, a mūrti-imádat csúcs szintje, maga a társada-
lomba illeszkedő egyház, éhezők etetése, sokakat tanítani képes iskolák, 
főiskola, éttermek mindenkinek, szépséges fesztiválok, ősi standardok 
élővé tétele, magas lelki szintet elért tanítványok. Mindemellett prédi-
kálsz, filmjeiden, előadásaidon keresztül a hétköznapi ember számára 
is új bölcsességgel ruházod fel az ősi bhakti jóga kultúráját, az egyetlen 
olyan vallássá teszed, amelyről az embereknek az lehet a képe, hogy nem 
valami távoli misztika, hanem a mindennapjaikat képes jobbá tenni. Olyan 
értelmet adsz a mai világban a bhakti bölcsességének, amire a sokféle jóga 
guruk csak áhítoznak. 

Megértettem, hogy mindez csak akkor lehetséges, ha olyan odaadás-
sal szereti valaki az Úr Krsnát, mint ahogyan te teszed, olyan hiteles, 
mint amilyen te vagy. Sosem felejtem el, hogy mikor távolra sodródtam 
rendszeresen küldted hozzám a kedves bhaktáidat, küldted senior bhakta 
barátaidat és magad is jöttél hozzám, akkor úgy tűnt, hogy páciensként, 
valójában azért, hogy ne vesszek el. Tudom, hogy a kegyed nélkül, ma 
egészen más lenne az életem. Köszönöm, hogy itt lehetek a közeledben, 
hogy megismerhettelek és figyelhetem, miként építed a lelki világot itt 
a Földön, a Kárpát medencében. Nagyon inspirálsz nap mint nap, formá-
lod most is a magam és a családom életét, bár tudom, hogy kívánságod 
szerint ennél gyorsabbnak kéne lennem. Reménykedem, hogy a példád 
és a tanításod, botorkálásom, mégis eljuttat bennünket a végső célhoz. 
Köszönöm az Úr Krsnának, hogy küldött téged és köszönöm, hogy itt 
vagy velünk! Boldog születésnapot Mahārāja! 

Örök szolgád, Yaśomati-nandana Dāsa
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hogy adjon továbbra is erőt, egészséget neked, őrizzen téged. Tartson 
meg nekünk, mert nagy szükségünk van rád!

Minden dicsőséget neked Guru Mahārāja! 

Legelesettebb szolgád: 
Bhaktin Zsuzsa 
(Siddha Muni és Śravana édesanyja) 
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Bhaktin Yulia
Dear Śivarāma Swami,

Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. 
Hare Krsna!

Falling to the dust of Your lotus feet, please accept my humble obei-
sances and let me express my attachment and my sincere gratitude in 
the day of your vyāsa-pūjā. 

As His Divine Grace Śrīla A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda gave 
us taste of bhakti through his transcendental books, teach us and instruct 
us, as also you manifest spiritual līlās in your books and help us to think 
and to meditate on Him. 

Your love to Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara manifested in your book of Śrī 
Dāmodara-jananī and poured like a sweet golden honey into my mind 
and heart. It is also inspired me to read and discuss this book on a daily 
basis during month of Kārtika at mātājī san˙ga. And, please, let me give 
you all the auspicious results from these small yajña as an off ering. 

Once I’ve heard that in order to really understand what Krsna Con-
sciousness is about and what is ISKCON we have to give our whole prāna, 
our live energy to these. I’m trying to keep these words always in my mind. 
Somebody may think that I’m very strong, but I’m not. It’s all because of 
the power of your instruction that starts the engine inside me and despite 
all the diff iculties I’m trying to act in that way. 

I’m full of pride and arrogance, I’m an alien to vaisnava etiquette, with 
heart like a stone and mind absorbed in material desires. I cannot get 
how fortunate I am that I’ve got a chance to meet you and that meeting 
has changed my life. I’m eternally indebted to you. 

And I want to complete my off ering with words of Śrīla Bhaktivinoda 
Thākura (Śaranāgati, 1.7) who is begging about mercy: 

kāndiyā kāndiyā bole ām˙i to’ adhama
śikhāye śaranāgati koro he uttama
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Ősszel, felfoghatatlan, hogy elmehettem Śrīdhāma Māyāpurba. Köze-
lebb kerültem az Úr Caitanyahoz, Pañca-tattvához. Köszönöm, hogy elül-
tettétek bennem ezt a vágyat!

Sokszor emlékszem vissza a feast-re, amelyre meginvitáltál minket 
az Úr Jagannatha templománál. Olyan különleges volt! Bárcsak lenne 
képességem továbbadni mindazt a szeretetet, kedvességet, törődést, 
tiszteletet és egyszerűséget, amit a mayapuri parikrámokon átélhettem. 
Hazatérve vágyam lett, hogy a Nava-Vraja Mahima parikrám könyved is 
megismerjem, és remélem láthatom és valahogyan támogathatom, hogy 
Krsna-völgy szent helyei tovább rügyezzenek és szirmot bontsanak, min-
denki örömére.

Hálával, szolgád, 
Bhaktin Wittmann Viktória

Yamunā-jīvana Devī Dāsī
Kedves Guru Maharâja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden Dicsőséget Śrīla 
Prabhupādãnak! Minden Dicsőséget neked!

nama om visnu-pādāyā krsna-presthāya bhū-tale
śrimate Śivarāma Swaminin iti nāmine

Köszönöm, hogy 10 éve avatást kaptam tőled, s a csodálatos lelki családod 
tagja lehetek. Az egész világon az a leges legjobb hely, ha a te lótuszlábaid 
porának nyomában járhatok. 

Kedves Guru Maharãja! Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon 
köszönök neked mindent!

Szolgád,
Yamunā-jīvana Devī Dāsī
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elejétől tartott) szemináriumaid. Ezeket kezdtem hallgatni időrendi sor-
rendben. Egészen az alapoktól tanítod a Krsna-tudatot, mozgalmi, és 
személyes hangulatban. Számos félreértésemet és kétségemet oszlatod 
el. Ezeken a felvételeken keresztül közelebb került hozzám a misszió is, 
azok az idők, amikor lefektettétek Krsna-völgy és a magyarországi yātrā 
alapjait. Különleges leckék. E régi találkozókon elhangzanak víziók, ame-
lyek mostanra már megvalósultak. Ahogy mindenkinek, aki ezt hallgatja, 
nekem is nagyon megható és bizalmat ébresztő, hogyha megtanuljuk 
érteni a gondolkodásodat és követni az utasításaidat, akkor még nagyon 
sokáig épülni fog az, amit szeretnél, mindannyiunkért. Ezek a kezdeti 
leckesorozatok segítenek abban is, hogy jobban értékeljem azokat a körül-
ményeket, amelyek mostanra már adottak nekünk, kezdő bhaktáknak. 
Például az, hogy Śrīla Prabhupāda könyvei elérhetők magyar nyelven, 
vagy amikor prédikálni megyünk, országszerte barátságosak velünk az 
emberek és szimpatizálnak a tevékenységeinkkel. Hálásan köszönöm, 
hogy itt lehetek! 

Bárcsak tudnék olyan kitartó és tiszta szándékú lenni, mint azok 
a bhakták, akik a kezdetekkor itt voltak és még mindig Krsna-tudatban 
élnek.

Tavaly augusztusban Mañjarī mātājī bíztatására elindítottunk egy 
rövid, interjúkból álló sorozatot, amelyben a bhakták történeteket mesél-
nek veled kapcsolatosan. Ez segít jobban megérteni, mi a fontos neked és 
Śrīla Prabhupādának, szemlélteti milyen egy guru-tanítvány kapcsolat, 
mit-hogy tegyünk. E nektárcseppek azért is nektáriak, mert bepillan-
tást adnak szeretetteli, komoly és olykor humoros útmutatásaidba, és 
a bhakták megvalósításaiba. Szeretnék ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy 
minél többet értsünk a tanításaidból, és mindig emlékezni tudjunk azokra, 
amiket átadtál nekünk. 

A bhakták társaságának köszönhetően, cseppenként, növekszik 
a vágyam, hogy valami többet adjak, és fokozatosan felhagyjak az öncélú, 
időt pocsékoló életvitellel. Szeretnék tisztulni tovább, és megtalálni azt 
a helyzetet, amiben többet adhatnék. Kérlek, fogadd el kezdő törekvésem 
a szolgálatodra, és adjatok nekem továbbra is lehetőséget a szolgálatra! 

Bárcsak felfoghatnám és igazából értékelni tudnám Śrīla Prabhupāda, 
az Úr Caitanya, Nityānanda prabhu, és a vaisnavák kegyét.
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Új Vraja-dhāmába. Könyveket írtál és írsz a mai napig, amik útmutatók 
a további utunkon Krsna felé.

Ha csak egy kis szeletét is meg tudnánk valósítani ezeknek a tetteknek, 
sikeres lenne az életünk. Szerencsések lehetünk, hogy elfogadtál minket 
tanítványaidnak, vállalva azt a sok nehézséget és fejfájást, amit ezeknek 
a kis „majmoknak” a lelki vezetése ró ki rád. Próbáljuk tartani a sebességet, 
amit diktálnak a lelki vágyaid, hogy elégedetté tedd lelki tanítómestered 
és Krsnát, de csak kis kövecskéket tudunk arrébb gördíteni, hogy segítsük 
a missziódat.

Remélem, hogy a legapróbb szolgálattal is örömet tudok szerezni neked 
és elégedetté tudlak tenni.

Szolgád:
Vrndāvanī devī dāsī
(Új Vraja-dhāma)

Bhaktin Wittmann Viktória
Kedves Śivarāma Mahārāja!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat! Minden dicsőséget Śrīla 
Prabhupādának és az ISKCON Guruknak!

Örömmel írok újra születésnapod alkalmából. Nekem nehéz látni min-
dennapjaimban az Úr Caitanya és Nityānanda Prabhu határtalan kegyét, 
de amikor olyanokkal lehetek, akik látják ezt és éneklik a szent nevet, 
akkor számomra is ablakok és ajtók nyílnak a lelki világ felé. Amikor 
hallom és látom, ahogy te mindenkinek segíteni szeretnél – folyton áldo-
zatot vállalsz, minden időt arra fordítasz, hogy előre elrendezd és megírd 
mindazt, amire szükségünk lehet – mélyül a bizalmam a Krsna-tudat 
folyamatában. Kérlek, fogadd el, hogy felajánlásként az elmúlt egy évből 
idézek fel néhány epizódot, amiért hálás vagyok neked, a közösségnek.

A megújult weboldalad archívumában megtalálhatók (a 90-es évek 
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