A tanítások nektárja
Elõszó
A K¥¢£a-tudat mozgalmának vezetése ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ felügyelete alatt történik. A
Gau¨¦ya Vai¢£avák, azaz a bengáli Vai¢£avák legnagyobb része ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu
követõje, akinek a v¥nd§vanai hat Gosv§m¦ a közvetlen tanítványa volt. ¼r¦la Narottama d§sa
çh§kura így énekel:
r¡pa-raghun§tha-pade ha-ibe §kuti
kabe h§ma bujhaba se yugala-p¦riti
„Ha majd lelkessé válok, hogy megértsem azt az irodalmat, amelyet a Gosv§m¦k hagytak
ránk, akkor leszek majd képes megérteni R§dh§ és K¥¢£a transzcendentális szerelmi
kedvteléseit.” ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu azért jelent meg, hogy K¥¢£a tudományával áldja
meg az emberi társadalmat. Az Úr K¥¢£a minden tette közül azok a kedvtelései a
legkiemelkedõbbek, amelyeket a gop¦kkal, házastársi, szeretõ kapcsolatukban mutatott be. ¼r¦
Caitanya Mah§prabhu ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦, a legkiválóbb gop¦ érzéseiben elmerülve jelent
meg. Hogy megértsük az Úr Caitanya misszióját és követni tudjuk lábnyomait, ahhoz a hat
Gosv§m¦ — ¼r¦ R¡pa, San§tana, Bha±±a Raghun§tha, ¼r¦ J¦va, Gop§la Bha±±a és D§sa
Raghun§tha — nyomdokait kell nagyon komolyan követnünk.
¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ volt minden Gosv§m¦ vezetõje, s hogy vezesse a mi cselekedeteinket
is, ezt az Upadeª§m¥tát (A tanítások nektárját) hagyta ránk, hogy kövessük. Ahogyan az Úr
Caitanya Mahaprabhu nyolc versszakot, a ¼ik¢§¢±akát hagyta maga mögött, R¡pa Gosv§m¦ az
Upadeª§m¥tát adta nekünk, hogy tiszta Vai¢£avákká válhassunk.
Minden lelki dologban az ember elsõ kötelessége az, hogy uralkodjon az elméjén és az
érzékein. Anélkül hogy uralkodni tudna az elméjén és az érzékein, senki nem érhet el
fejlõdést a lelki életben. Ebben az anyagi világban mindenkit a szenvedély és a tudatlanság
kötõerõi tartanak fogva. Az embernek fel kell emelkednie a jóság, a sattva-gu£a szintjére,
azáltal, hogy követi R¡pa Gosv§m¦ utasításait, s a késõbbiekben minden megnyilvánul majd
számára azzal kapcsolatban, hogyan fejlõdhet tovább.
A K¥¢£a-tudatbeli fejlõdés a követõ hozzáállásán múlik. A K¥¢£a-tudatos mozgalom
követõjének tökéletes gosv§m¦vá kell válnia. A Vai¢£avákat általában gosv§m¦kként ismerik,
s V¥nd§vanában ezen a címen ismerik a templomok vezetõit. Aki K¥¢£a tökéletes híve akar
lenni, annak gosv§m¦vá kell válnia. Go azt jelenti: „az érzékek”, sv§m¦ pedig annyit jelent: „a
mester”. Senki sem lehet gosv§m¦, aki nem uralkodik elméjén és érzékein. Hogy elérjük a
legnagyobb sikert az életben, azaz hogy gosv§m¦vá és K¥¢£a tiszta bhaktájává váljunk,
követnünk kell az Upadeª§m¥ta néven ismert utasításokat, amelyeket ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦
adott nekünk. ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ számtalan más könyvet is hagyott ránk, többek között a
Bhakti-ras§m¥ta-sindhut, a Vidagdha-m§dhavát és a Lalita-m§dhavát, de az Upadeª§m¥ta
tartalmazza a kezdõ bhakták számára az elsõ instrukciókat. Kövessük szigorúan ezeket az
útmutatásokat, s könynyen sikeressé tehetjük életünket. Hare K¥¢£a.
A.C. Bhaktivedanta Swami
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ELSÕ VERS
v§co vega° manasa¤ krodha-vega°
jihv§-vegam udaropastha-vegam
et§n veg§n yo vi¢aheta dh¦ra¤
sarv§m ap¦m§° p¥thiv¦° sa ªi¢y§t

v§ca¤ — a beszéd; vegam — ösztönzés; manasa¤ — az elme; krodha — a düh; vegam —
ösztönzés; jihv§ — a nyelv; vegam — ösztönzés; udara-upastha — a gyomor és a nemi
szervek; vegam — ösztönzés; et§n — ezek; veg§n — ösztönzések; ya¤ — bárki; vi¢aheta —

el tudja tûrni; dh¦ra¤ — józan; sarv§m — minden; api — bizonyára; im§m — ezt; p¥thiv¦m
— a világ; sa¤ — az ilyen személy; ªi¢y§t — tanítványokat fogadhat el.
FORDÍTÁS
Az a józan személy, aki képes eltûrni a beszéd késztetését, az elme ösztönzését, a düh tetteit, valamint a
nyelv, a gyomor és a nemi szervek késztetését, alkalmas arra, hogy tanítványokat fogadjon el az egész
világon.

MAGYARÁZAT
A ¼r¦mad-Bh§gavatamban (6.1.9-10) Par¦k¢it Mah§r§ja számos intelligens kérdést tett fel
¼ukadeva Gosv§m¦nak. Az egyik kérdés így hangzott: „Miért vetik alá magukat az emberek a
vezeklésnek, ha nem tudják kontrollálni az érzékeiket?” Elõfordulhat például, hogy egy tolvaj
pontosan tudja, hogy lopásért letartóztathatják, talán lát is olyan tolvajt, akit a rendõrség már
letartóztatott, mégis folytatja a lopást. Tapasztalatot látás és hallás útján lehet szerezni. Aki
kevésbé intelligens, az látás útján tapasztal, aki intelligensebb, az hallás útján jut
tapasztalathoz. Amikor egy intelligens ember a törvénykönyvekbõl, a ª§strákból (a
Szentírásokból) azt hallja, hogy a lopás nem helyes, s hogy a letartóztatott tolvajt
megbüntetik, akkor óvakodik a lopástól. Egy kevésbé intelligens embert esetleg elõször le kell
tartóztatni és meg kell büntetni ahhoz, hogy abbahagyja a lopást. A hitvány, ostoba embernek
azonban lehet tapasztalata hallás és látás útján egyaránt, sõt lehet, hogy már meg is büntették,
mégsem hagyja abba a lopást. Ha az ilyen embert az állam megbünteti, hogy vezekeljen,
amint kiszabadul a börtönbõl, nyomban újabb lopást fog elkövetni. Ha a börtönbüntetés
vezeklésnek számít, mi a haszna az ilyen vezeklésnek? Par¦k¢it Mah§r§ja így kérdezett:
d¥¢±a-ªrut§bhy§° yat p§pa°
j§nann apy §tmano 'hitam
karoti bh¡yo vivaªa¤
pr§yaªcittam atho katham
kvacin nivartate 'bhadr§t
kvacic carati tat puna¤
pr§yaªcittam atho 'p§rtha°
manye kuñjara-ªaucavat
A vezeklést Par¦k¢it Mah§r§ja az elefánt fürdéséhez hasonlította. Az elefánt nagyon
alaposan megfürdik a folyóban, ám amint kiér a partra, nyomban porral szórja be az egész
testét. Mi haszna van így a fürdésnek? Hasonlóképpen a lelki életet gyakorlók közül sokan
bár vibrálják a Hare K¥¢£a mah§-mantrát, mégis sok tiltott dolgot elkövetnek azzal a
gondolattal, hogy a mah§-mantrával semlegesíthetik sértéseiket. A tíz sértés közül, amelyeket
az Úr szent nevének vibrálása közben az ember elkövethet, ez a n§mno bal§d yasya hi p§pabuddhi¤ sértés: bûnös cselekedeteket elkövetni abban a reményben, hogy a Hare K¥¢£a mah§mantra vibrálása semlegesíti a bûnös cselekedetek visszahatását. Hasonlóan, vannak olyan
keresztények, akik elmennek a templomba, hogy meggyónják bûneiket, azzal a gondolattal,
hogy ha meggyónnak egy pap elõtt, és bûnbánatot végeznek, akkor bûneik, amelyeket egész
héten elkövettek, megbocsáttatnak. Amint azonban elmúlik a vasárnap és elérkezik a hétfõ,
újra bûnöket követnek el abban a reményben, hogy bûneik alól a következõ vasárnap ismét
feloldozást nyernek. Par¦k¢it Mah§r§ja — korának legintelligensebb királya — elítélte ezt a
fajta pr§yaªcittát, azaz vezeklést. ¼ukadeva Gosv§m¦, aki hasonlóan intelligens volt, s így
megfelelõ lelki tanítómestere lehetett Mah§r§ja Par¦k¢itnak, választ adott a királynak,
megerõsítve, hogy a király helyesen ítélte el ezt a fajta vezeklést. Egy bûnös cselekedetet nem
lehet semlegesíteni egy jámbor tettel. Az igazi pr§yaªcitta — jóvátétel — az, ha felébresztjük
alvó K¥¢£a-tudatunkat.
A valódi vezeklés igaz tudáshoz vezet, s ennek megvan a hiteles folyamata. Aki
rendszeresen követi a higiéniai szabályokat, az nem betegszik meg. Az embernek követnie
kell bizonyos szabályokat ahhoz, hogy eredeti tudását visszanyerje. Ezt a szabályozott életet
tapasyának nevezik. Az ember fokozatosan felemelkedhet az igazi tudás, vagyis a K¥¢£atudat szintjére, ha mértékletességben és cölibátusban él (brahmacarya), kontrollálja elméjét és

érzékszerveit, tulajdonát eladományozza, nyíltan õszinte, ügyel a tisztaságára, valamint
gyakorolja a yoga-§sanákat. Ha valaki olyan szerencsés, hogy találkozik egy tiszta bhaktával,
akkor könnyen túljut az elme misztikus yoga általi irányításán, csupán azzal, hogy szigorúan
követi a K¥¢£a-tudat szabályozó elveit: tartózkodik a tiltott nemi élettõl, a húsevéstõl, a
kábító-, mámorító-, élénkítõ szerektõl és a szerencsejátéktól, s egy hiteles lelki tanítómester
irányítása alatt a Legfelsõbb Urat szolgálja. Ezt a könnyû folyamatot ajánlja ¼r¦la R¡pa
Gosv§m¦.
Az embernek elõször a beszédén kell uralkodnia. Mindannyian rendelkezünk a beszéd
ösztönzõ erejével: amint lehetõségünk támad arra, hogy beszéljünk, azonnal beszélni
kezdünk. Ha azonban mondanivalónk nem a K¥¢£a-tudatról szól, akkor csupán mindenféle
ostobaságot beszélünk. A varangyos béka is beszél, brekeg a mezõn, s ehhez hasonlóan
mindenki, akinek nyelve van, beszélni akar, még akkor is, ha csak ostobaságokat tud
mondani. A béka brekegése csupán a kígyót hívja: „Kérlek, gyere és egyél meg!” Annak
ellenére, hogy ezzel a halált hívja, a béka nem hagyja abba a brekegést. A materialisták és az
imperszonalista M§y§v§d¦ filozófusok beszédét a béka brekegéséhez lehet hasonlítani.
Örökké ostobaságokról beszélnek, s ezzel csak a halált hívják magukra. A beszéd
szabályozása nem az önként vállalt némaságot (a mauna külsõ folyamatát) jelenti, ahogyan a
M§y§v§d¦ filozófusok gondolják. A csönd segítség lehet egy idõre, de végül kudarchoz vezet.
A szabályozott beszéd ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ által tolmácsolt jelentése a k¥¢£a-kath§ pozitív
folyamatára utal: a beszédfolyamat teljes lefoglalására a Legfelsõbb Úr, ¼r¦ K¥¢£a
dicsõítésével. A nyelv így dicsõítheti az Úr nevét, formáját, tulajdonságait és kedvteléseit. A
k¥¢£a-kath§ prédikátorát sohasem érik utol a halál karmai. Ez a jelentõsége a beszédre való
vágy kontrollálásának.
Az elme nyugtalanságát és ingatagságát (mano-vega) az ember úgy szabályozhatja, ha
elméjét K¥¢£a lótuszlábaira rögzíti. A Caitanya-carit§m¥ta (Madhya 22.31) szerint:
k¥¢£a – s¡rya-sama; m§y§ haya andhak§ra
y§h§¯ k¥¢£a, t§h§¯ n§hi m§y§ra adhik§ra
K¥¢£a olyan, mint a Nap, m§y§ pedig mint a sötétség. Ha a Nap jelen van, nem lehet szó
sötétségrõl. Hasonlóan, ha K¥¢£a jelen van az elmében, nincs lehetõség arra, hogy m§y§
megzavarja az elmét. Az anyagi gondolatok tagadásának yoga-folyamata nem segít. Ürességet
teremteni az elmében mesterséges folyamat. Az üresség nem marad meg. De ha valaki örökké
K¥¢£ára gondol, és arra, hogyan szolgálhatja K¥¢£át a legjobban, akkor ezzel természetes
módon szabályozza az elméjét.
Hasonlóan lehet felülkerekedni a dühön is. A dühöt nem tudjuk teljesen megszüntetni, de
ha csak arra leszünk mérgesek, aki az Urat vagy az Úr bhaktáját sértegeti, akkor haragunkat
K¥¢£a-tudatban kontrolláljuk. Az Úr Caitanya Mah§prabhu a bûnös testvérekre, Jag§ira és
M§dh§ira lett dühös, akik sértegették és bántalmazták Nity§nanda Prabhut. ¼ik¢§¢takájában
az Úr Caitanya azt írja: t¥£§d api sun¦cena taror api sahi¢£un§. „Legyünk alázatosabbak a
fûszálnál, és legyünk türelmesebbek a fánál.” Felmerülhet a kérdés: akkor miért mutatta ki az
Úr a haragját? A legfontosabb dolog, hogy mindenkinek el kell viselnie az õt érõ sértéseket,
de amikor K¥¢£át vagy egy tiszta bhaktáját éri sérelem, akkor az õszinte bhakta haragos lesz,
és tûzként támad a sértõre. A krodhát, a dühöt nem lehet megszüntetni, de lehet helyesen
alkalmazni. Hanum§n haragjában gyújtott tüzet La¯k§ra, mégis úgy imádják õt, mint az Úr
R§macandra legkiválóbb bhaktáját. Ez azt jelenti, hogy helyesen használta haragját. Arjuna
egy másik példával szolgál. Nem akart harcolni, de K¥¢£a felgyújtotta a haragját: „Harcolnod
kell!” Harag nélkül nem lehet harcolni. A haragot uralni tudjuk, amikor az Úr szolgálatában
használjuk.
A nyelv vágyaival kapcsolatban mindannyian tapasztaljuk, hogy a nyelv örökké ízletes
ételeket akar enni. Általában nem szabad megengednünk a nyelvnek, hogy saját választása
szerint egyen, hanem azzal kell megfékeznünk, hogy pras§dával látjuk el. A bhakta
magatartása az, hogy csak akkor eszik, ha pras§dát kap K¥¢£ától. Ez a módja annak, hogy a
nyelv ösztönzését kontrollálni tudjuk. Az embernek meghatározott idõben kell ennie, és nem

szabad éttermekbe vagy édességboltokba járnia, csak hogy kielégítse nyelve és gyomra
vágyait. Ha ragaszkodunk a szabályhoz, hogy csak pras§dát eszünk, akkor uralkodni tudunk a
nyelv és a gyomor ösztönzésén.
Hasonló módon lehet szabályozni a nemi szervek vágyait, a szexuális impulzusokat,
azáltal, hogy nem használjuk õket fölöslegesen. A nemi szerveket csak K¥¢£a-tudatos
gyerekek nemzésére lehet használni, egyébként nem. A K¥¢£a-tudatos mozgalom támogatja a
házasságot, ám nem a nemi szervek kielégítése érdekében, hanem a K¥¢£a-tudatos gyerekek
nemzéséért. Amint a gyerekek egy kicsit megnõnek, elküldik õket a Gurukula iskolánkba,
Dallasba (Texas), ahol arra nevelik õket, hogyan legyenek teljesen K¥¢£a-tudatos bhakták.
Sok ilyen K¥¢£a-tudatos gyerekre van szükség, s ezért aki képes K¥¢£a-tudatos gyerekeket
nemzeni, annak megengedett a nemi élet.
Amikor valaki tökéletesen jártas azokban a módszerekben, melyekkel az érzékszerveken
K¥¢£a-tudatos módon lehet uralkodni, alkalmassá válik arra, hogy hiteles lelki tanítómester
legyen.
Az Upadeª§m¥tához fûzött Anuv¥tti magyarázatában ¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦
çh§kura arról ír, hogy anyagi azonosságunk háromféle ösztönzést teremt: ösztönzést a
beszédre, valamint az elme és a test követeléseit. Ha az élõlény áldozatul esik ennek a
háromféle ösztönzésnek, akkor élete szerencsétlen lesz. Aki ellenáll ezeknek a követeléseknek
és vágyaknak, azt tapasv¦nak, lemondásokat gyakorlónak nevezik. Ilyen tapasyával le lehet
gyõzni az anyagi energiának, az Istenség Legfelsõbb Személyisége külsõ energiájának
uralmát.
A beszéd utáni vágyra utalva a haszontalan beszédre utaltunk, a M§y§v§d¦ filozófusok, a
gyümölcsözõ cselekedeteket (karma-k§£¨át) végzõk vagy a materialisták beszédére, akik
csupán élvezni akarják az életet, mindenfajta korlát nélkül. Minden ilyen beszéd vagy
irodalom gyakorlati megnyilvánulása a beszédre való ösztönzésnek. Rengeteg ember beszél
ostobaságokról, ír sok kötetnyi fölösleges könyvet: ez mind a beszédre való vágy eredménye.
Hogy ellensúlyozzuk ezt a hajlamot, K¥¢£ára kell irányítanunk beszédünket. A ¼r¦madBh§gavatam (1.5.10-11) ezt a következõképpen magyarázza:
na yad vacaª citra-pada° harer yaªo
jagat-pavitra° prag¥£¦ta karhicit
tad v§yasa° t¦rtham uªanti m§nas§
na yatra ha°s§ niramanty uªikk¢ay§¤
„Azokat a szavakat, amelyek nem az Úr dicsõségét írják le — aki egyedül meg tudja szentelni
az egész univerzum atmoszféráját —, a szent emberek olyannak tartják, mint a varjak
zarándokhelyét, amely semmi élvezetet nem nyújt a teljesen tökéletes személyek számára,
mert õk a transzcendentális helyek lakói.”
tad-v§g-visargo janat§gha-viplavo
yasmin prati-ªlokam abaddhavaty api
n§m§ny anantasya yaªo '¯kit§ni yat
ª¥£vanti g§yanti g¥£anti s§dhava¤
„Másrészt viszont az az irodalom, amelyik a határtalan Legfelsõbb Úr neve, híre, formái,
kedvtelései stb. transzcendentális dicsõségének leírásával van tele, az egy másféle alkotás,
tele transzcendentális szavakkal, melyek a világ félrevezetett civilizációinak istentelen
életében hoznak forradalmat. Az ilyen transzcendentális irodalmat, még ha tökéletlenül
szerkesztett is, a megtisztult emberek, akik igazán õszinték, hallgatják, ismétlik és
elfogadják.”
A következtetés az, hogy csak amikor az Istenség Legfelsõbb Személyiségének odaadó
szolgálatáról beszélünk, akkor kerülhetjük el a fölösleges, ostoba beszédet. Állandóan arra
kell törekednünk, hogy beszédre való képességünket teljesen a K¥¢£a-tudat megértésére
használjuk.
A csapongó elme nyugtalansága két részre osztható. Az elsõ az avirodha-pr¦ti, a korlátlan
ragaszkodás, a másik a virodha-yukta-krodha, a csalódottságból származó düh. Ragaszkodás

a M§y§v§d¦ filozófiához, hit a karma-v§d¦k gyümölcsözõ eredményeiben, hit a materialista
vágyakon alapuló tervekben — ezeket mind avirodha-pr¦tinek nevezik. A jñ§n¦k, a karm¦k és
a terveket szövõ materialisták általában vonzzák a feltételekhez kötött lelkek figyelmét, de
amikor a materialisták nem tudják teljesíteni terveiket, amikor elgondolásaik megbuknak,
akkor dühösek lesznek. Az anyagi vágyak kielégületlensége dühöt szül.
Hasonlóképpen a test követelései is három csoportba oszthatók: a nyelv, a gyomor és a
nemi szervek követelései. Megfigyelhetjük, hogy ez a három érzékszerv fizikailag egy
egyenesen helyezkedik el a testen, és azt is, hogy a testi vágyak a nyelvvel kezdõdnek.
Amikor valaki a nyelve vágyainak követeléseit azzal fékezi meg, hogy annak tevékenységeit
pras§da fogyasztására korlátozza, akkor a gyomor és a nemi szervek ösztönzésein is
automatikusan uralkodni tud. Ezzel kapcsolatban mondja ¼r¦la Bhaktivinoda çh§kura:
ªar¦ra avidy§-j§la,
ja¨endriya t§he k§la,
j¦ve phele vi¢aya-s§gare
t§'ra madhye jihv§ ati
lobhamaya sudurmati,
t§'ke jet§ ka±hina sa°s§re
k¥¢£a ba¨a day§maya,
karib§re jihva jaya,
sva-pras§da-anna dila bh§i
sei ann§m¥ta kh§o,
r§dh§-k¥¢£a-gu£a g§o,
preme ¨§ka caitanya-nit§i

„Óh, Uram! Ez az anyagi test a tudatlanság tanyája, az érzékek úthálózata pedig csak a halál
felé vezet. Valahogyan beleestünk az anyagi érzékkielégítés óceánjába, s az érzékek közül a
nyelv a legtelhetetlenebb és a legkevésbé kontrollálható. Ebben a világban nagyon nehéz
féken tartani a nyelvet, de Te, drága K¥¢£a, nagyon kegyes vagy hozzánk. E csodálatos
pras§dát adod nekünk, hogy felülkerekedhessünk a nyelv hatalmán. Fogyasszuk hát ezt a
pras§dát teljes megelégedettségünkre, dicsõítsük ¼r¦ ¼r¦ R§dh§ és K¥¢£a Õméltóságukat, és
hívjuk szeretettel az Úr Caitanya és az Úr Nity§nanda segítségét.”
Hatféle rasa — íz — van, s akit ezek közül akár egy is megzavar, az a nyelv vágyainak
hatalma alá kerül. Van olyan ember, aki vonzódik a hús, hal, rák, tojás és egyéb, vérbõl és
ondóból álló dolgok fogyasztásához, s ezeket elhalt testek formájában fogyasztja. Másokat a
zöldségfélék, a babfélék, a spenót és a tejkészítmények vonzanak, de pusztán nyelvük
vágyainak kielégítése céljából. Az érzékek kielégítését szolgáló evést — beleértve az olyan
fûszerek túlzott használatát, mint a chili és a tamarind — a K¥¢£a-tudatos embereknek fel kell
adniuk. A bétel, a haritak¦, a bételdió, a bétel-lé készítésében használt különféle fûszerek, a
dohány, az LSD, a marihuána, az ópium, a szeszesitalok, a kávé, a tea — mind a tiltott
vágyak kielégítését szolgálják. Ha csak a K¥¢£ának felajánlott étel maradékát fogadjuk el,
akkor megmenekülhetünk m§y§ zsarnokságától. A zöldségfélék, a gabona, a gyümölcsök, a
tejtermékek és a víz a megfelelõ ételek, amelyeket fel lehet ajánlani az Úrnak, amint azt Maga
az Úr K¥¢£a elrendelte. Azonban ha valaki csak jó íze miatt fogadja el a pras§dát, s így túl
sokat eszik, akkor õ is a nyelv követelõdzésének kielégítése áldozatává válik. ¼r¦ Caitanya
Mah§prabhu azt tanította nekünk, hogy még pras§da evésekor is kerüljük a nagyon ízletes
ételeket. Ha olyan szándékkal ajánlunk fel ízletes ételt a m¡rt¦nak, hogy finom ételt ehessünk,
akkor szintén a nyelv követeléseit próbáljuk kielégíteni. Ha elfogadjuk egy gazdag ember
meghívását arra gondolva, hogy finom ételt kaphatunk, azzal szintén csak a nyelv
követeléseinek teszünk eleget. A Caitanya-carit§m¥tában (Antya 6.227) ez áll:
j¦hv§ra l§lase yei iti-uti dh§ya
ªiªnodara-par§ya£a k¥¢£a n§hi p§ya
„Aki ide-oda szaladgál, hogy kielégítse a nyelvét, s aki mindig ragaszkodik gyomrának és
nemi szerveinek vágyaihoz, az képtelen elérni K¥¢£át.”
Mint ahogy azt korábban említettük, a nyelv, a has és a nemi szervek egy egyenes
vonalban helyezkednek el, és egy kategóriába tartoznak. Az Úr Caitanya azt mondta: bh§la
n§ kh§ibe §ra bh§la n§ paribe. „Ne öltözz fényûzõen, és ne egyél pompás ételeket!” (Cc.
Antya 6.236)

Azok, akik gyomorbajtól szenvednek, valószínûleg képtelenek kontrollálni a has
követelõdzését, legalábbis a mi analízisünk szerint. Amikor a szükségesnél többet vágyunk
enni, akkor automatikusan sok kellemetlenséget okozunk az életben. Azonban ha követjük a
koplalási napokat, például az Ek§daª¦t és a Janm§¢±am¦t, akkor féken tudjuk tartani a has
követeléseit.
Ami a nemi szervek követeléseit illeti, kétféle szexuális élet van: helyénvaló és helytelen,
vagyis törvényes és tiltott szexuális élet. Ha egy férfi eléggé érett, megházasodhat a ª§strák
szabályozó elvei alapján, és nemzõszerveit szép gyermekek nemzésére használhatja. Ez
törvényes és vallásos út. Másképpen talán sok mesterséges módot alkalmazhat a nemi szervek
követeléseinek kielégítésére, minden önuralom nélkül. Ha valaki megengedi magának a tiltott
szexuális életet, akár ha gondol rá, tervezi vagy beszél róla, akár valóban szexuális
kapcsolatba kerül valakivel, vagy ha mesterséges módon elégíti ki a nemi szerveit, akkor a
ª§stra szerint m§y§ karmai közé került. Ezek az instrukciók nem csak a házasokra, hanem a
ty§g¦kra is vonatkoznak, vagyis azokra, akik a lemondott életrendben vannak. ¼r¦
Jagad§nanda Pa£¨ita Prema-vivarta címû könyvének hetedik fejezetében így szól:
vair§g¦ bh§i gr§mya-kath§ n§ ªunibe k§ne
gr§mya-v§rt§ n§ kahibe yabe milibe §ne
svapane o n§ kara bh§i str¦-sambh§¢a£a
g¥he str¦ ch§¨iy§ bh§i §siy§cha vana
yadi c§ha pra£aya r§khite gaur§¯gera sane
cho±a harid§sera kath§ th§ke yena mane
bh§la n§ kh§ibe §ra bh§la n§ paribe
h¥dayete r§dh§-k¥¢£a sarvad§ sevibe
„Kedves testvérem, te a lemondott életrendhez tartozol, s nem szabad közönséges világi
témákról szóló beszédet hallanod, s nem szabad beszélned sem világi témákról, ha másokkal
találkozol. Nõkre ne gondolj még álmodban sem! Elfogadtad a lemondott rendet azzal a
fogadalommal, amely megtiltja a nõkkel való társulást. Ha Caitanya Mah§prabhuval akarsz
társulni, mindig emlékezned kell Cho±a Harid§sa esetére, és arra, hogyan utasította el õt az Úr.
Ne egyél pompás ételeket, s ne öltözz finom ruhákba, de mindig maradj alázatos, és szolgáld
Õ Isteni Kegyelmüket ¼r¦ ¼r¦ R§dh§t és K¥¢£át, teljes szívedbõl.”
Végezetül tehát azt a személyt, aki kontrollálni tudja ezt a hat dolgot — beszéd, elme,
düh, nyelv, has és nemi szervek —, sv§m¦nak vagy gosv§m¦nak kell neveznünk. Sv§m¦ azt
jelenti, hogy mester, a gosv§m¦ pedig a go, vagyis az érzékek mestere. Amikor valaki
elfogadja a lemondott életrendet, akkor automatikusan megkapja a sv§m¦ címet. Ez nem azt
jelenti, hogy a családja, egy közösség vagy a társadalom mestere lesz; az érzékei mesterének
kell lennie. Anélkül, hogy valaki az érzékei ura lenne, nem szabad gosv§m¦nak hívni, csupán
go-d§sának, az érzékek szolgájának. V¥£d§vana hat Gosv§m¦jának nyomdokait követve
minden sv§m¦nak és gosv§m¦nak teljesen az Úrnak végzett transzcendentális szeretõ
szolgálatban kell elmerülnie. Ezzel ellentétben a go-d§sák az érzékeiket vagy az anyagi
világot szolgálják. Nincsen más elfoglaltságuk. Prahl§da Mah§r§ja bõvebben ad§nta-goként
írta le a go-d§sát, ami arra utal, akinek az érzékei nincsenek kontrollálva. Egy ad§nta-go nem
tud K¥¢£a szolgájává válni. A ¼r¦mad-Bh§gavatamban (7.5.30) Prahl§da Mah§r§ja azt
mondja:
matir na k¥¢£e parata¤ svato v§
mitho 'bhipadyeta g¥havrat§n§m
ad§nta-gobhir viªat§° tamisra°
puna¤ punaª carvita-carva£§n§m
„Azoknak, akik úgy döntöttek, hogy az érzékeik kielégítése végett továbbra is az anyagi
világban maradnak, nincs esélyük arra, hogy K¥¢£a-tudatossá váljanak, sem egyéni
igyekezetük, sem mások útmutatása, sem tanácskozásokon való részvétel által. Zabolátlan
érzékeik az ilyen embereket a tudatlanság legsötétebb régióiba húzzák, s így õrülten rágják a
megrágottat.”

MÁSODIK VERS
aty§h§ra¤ pray§saª ca
prajalpo niyam§graha¤
jana-sa¯gaª ca laulya° ca
¢a¨bhir bhaktir vinaªyati
ati-§h§ra¤ — túl sok evés, vagy túl sok dolog felhalmozása; pray§sa¤ — túlzott
erõfeszítés; ca — és; prajalpa¤ — haszontalan beszéd; niyama — szabályozó elvek; §graha¤
— túlzott ragaszkodás (vagy agraha¤ — túlzott elhanyagolás); jana-sa¯ga¤ — társulás világi
gondolkodású emberekkel; ca — és; laulya° — heves vágyódás vagy mohóság; ca — és;
¢a¨bhi¤ — ezzel a hattal; bhakti¤ — odaadó szolgálat; vinaªyati — elpusztul.
FORDÍTÁS
Az ember odaadó szolgálata megsemmisül, ha túlságosan belebonyolódik a következõ hat
cselekedetbe: (1) a szükségesnél több evés vagy a szükségesnél több anyagi dolog felhalmozása; (2) túlzott
igyekezet nehezen megszerezhetõ anyagi dolgok eléréséért; (3) szükségtelen beszéd világi témákról; (4) az
írások szabályozó elveinek gyakorlása pusztán követésük, nem pedig a lelki fejlõdés kedvéért; vagy az
írások szabályozó elveinek elvetése és a tõlük független, szeszélyes cselekvés; (5) társulás olyan világi
gondolkodású emberekkel, akiket nem érdekel a K¥¢£a tudat; (6) mohó vágy anyagi eredményekre.

MAGYARÁZAT
Az emberi élet arra való, hogy egyszerû életmódot éljünk magas szintû gondolkodás
mellett. Mivel minden feltételekhez kötött élõlény az Úr harmadik energiájának irányítása
alatt áll, ezért az anyagi világot úgy tervezték, hogy az ember köteles benne dolgozni. Az
Istenség Legfelsõbb Személyiségének három elsõdleges energiája, potenciája van. Az elsõt
antara¯ga-ªaktinak, belsõ energiának nevezik. A másodikat ta±astha-ªaktinak vagy
határenergiának hívják, a harmadikat pedig bahira¯ga-ªaktinak, külsõ energiának. Az
élõlények alkotják a határenergiát, a belsõ és a külsõ energia között elhelyezkedve. Mivel a
j¦v§tm§k, vagyis az atomnyi élõlények az Istenség Legfelsõbb Személyiségének örök
szolgáiként alárendelt helyzetben vannak, ezért vagy a külsõ, vagy a belsõ energia irányítása
alatt kell maradniuk. Ha a belsõ energia irányítása alatt állnak, akkor természetes, eredeti
tevékenységüket végzik — amely nem más, mint állandó elfoglaltság az Úr odaadó
szolgálatában. Ezt leírja a Bhagavad-g¦t§ (9.13):
mah§tm§nas tu m§° p§rtha
daiv¦° prak¥tim §ªrit§¤
bhajanty ananya-manaso
jñ§tv§ bh¡t§dim avyayam
„Óh, P¥th§ fia, a nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az isteni természet védelme alatt
állnak. Teljesen lefoglalják magukat az odaadó szolgálatban, mert az Istenség Legfelsõbb
Személyiségének, eredetinek és kimeríthetetlennek ismernek engem.”
A mah§tm§ szó azokra utal, akiknek elméje nyitott, nem pedig korlátolt. A korlátolt
elméjû emberek, akik örökké érzékeik kielégítésén fáradoznak, néha ténykedésüket arra is
kiterjesztik, hogy valamilyen „izmuson” keresztül — nacionalizmus, humanitarianizmus vagy
altruizmus — jót tegyenek másokkal. Talán a személyes érzékkielégítést is elutasítják mások,
például a családtagok, egy közösség, a társadalom — akár nemzeti, akár nemzetközi
társadalom — érzékkielégítéséért. Valójában mindez csak személyestõl közösségivé, majd
társadalmivá kiterjesztett érzékkielégítés. Ez anyagi szemszögbõl nagyon jónak tûnhet, ám az
ilyen cselekedeteknek nincs lelki értékük. Az ilyen cselekedetek alapja az érzékkielégítés,
akár személyes, akár kiterjesztett. Csak akkor nevezhetünk valakit mah§tm§nak, vagyis
nyitott elméjûnek, ha a Legfelsõbb Úr érzékeit elégíti ki.
A Bhagavad-g¦t§ elõbb idézett versében a daiv¦° prak¥tim szavak az Istenség Legfelsõbb
Személyisége belsõ energiájának, a gyönyörenergiának az irányítására utalnak. Ez a
gyönyörenergia ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ként vagy kiterjedéseként, Lak¢m¦ként, a szerencse
istennõjeként nyilvánul meg. Amikor az egyéni j¦va lelkek a belsõ energia irányítása alatt
állnak, akkor egyetlen elfoglaltságuk, hogy K¥¢£át — Vi¢£ut — elégedetté tegyék. Ez a

mah§tm§ helyzete. Aki nem mah§tm§, az dur§tm§, azaz korlátolt elméjû. Az ilyen mentálisan
nyomorék dur§tm§k az Úr külsõ energiája, mah§m§y§ irányítása alá kerülnek.
Mégis, ebben az anyagi világban minden élõlény mah§m§y§ irányítása alatt áll, akinek az
a feladata, hogy a háromféle szenvedés hatásának tegye ki õket. E háromféle szenvedés az
adhidaivika-kleªa (a félistenek által okozott szenvedések, pl. szárazság, földrengés, viharok),
adhibhautika-kleªa (más élõlények által okozott szenvedések, pl. rovarok vagy ellenségek),
adhy§tmika-kleªa (a saját test vagy elme okozta szenvedések, pl. elmebeli vagy fizikai
fogyatékosság). Daiva-bh¡t§tma-hetava¤: a feltételekhez kötött lelkek, akik a külsõ energia
uralkodása miatt ki vannak téve a háromféle szenvedésnek, különféle problémáktól
szenvednek.
A legfõbb probléma, amellyel a feltételekhez kötött lelkek szembekerülnek, az ismétlõdõ
születés, öregkor, betegség és halál. Az anyagi világban az embernek dolgoznia kell a test és a
lélek fenntartásáért, de hogyan lehet úgy ilyen munkát végezni, hogy az kedvezzen a K¥¢£atudat végzésének? A test fenntartásához mindenkinek szüksége van gabonára, ruhára, pénzre
és egyéb dolgokra, de nem szabad többet felhalmoznunk, mint amennyire alapvetõen szükség
van. Ha ezt a természetes elvet követjük, nem lesznek problémáink a test fenntartásával.
A természet elrendezése alapján az evolúciós skálán alacsonyabb szinten elhelyezkedõ
élõlények nem esznek és nem halmoznak fel többet, mint amennyire szükségük van.
Ennélfogva az állatok társadalmában általában nincsen gazdasági probléma vagy hiány a
szükségletekben. Ha kiteszünk egy zsák rizst egy nyilvános helyen, a madarak csak néhány
szemet esznek, majd elmennek. Egy ember azonban elviszi az egész zsákot. Annyit eszik,
amennyit elbír a gyomra, a többit pedig megpróbálja eltenni a kamrájában. Az írások szerint
tilos a szükségesnél többet gyûjteni (aty§h§ra). Az egész világ emiatt szenved most.
A szükségesnél több dolog felhalmozása és a szükségesnél több evés pray§sát is okoz,
vagyis szükségtelen törekvést. Isten elrendezésébõl bárki, a világ bármely részén nagyon
békésen élhet, ha van egy kis földje és egy tejelõ tehene. Nincs szükség rá, hogy az ember az
egyik helyrõl a másikra költözzön a megélhetése érdekében, mert helyben is tud gabonát
termeszteni, a tehén pedig ellátja tejjel. Ez megoldhat minden gazdasági problémát. Az ember
olyan szerencsés, hogy magasabb rendû intelligenciát kapott, hogy gyakorolhassa a K¥¢£atudatot, azaz Istennek, Vele való kapcsolatának és az élet végsõ céljának, az Isten iránti
szeretetnek a megértését. Sajnos az úgynevezett civilizált ember, akit nem érdekel Isten
megértése, arra használja az intelligenciáját, hogy többet szerezzen, mint szükséges, és
egyszerûen csak azért eszik, hogy kielégítse a nyelvét. Isten elrendezése folytán az egész
világon megfelelõ lehetõség van az ember számára a tej és a gabona elõállítására, ám ahelyett,
hogy magasabb rendû intelligenciáját arra használná, hogy az Isten-tudatot gyakorolja, az
úgynevezett intelligens ember tévesen arra használja intelligenciáját, hogy sok szükségtelen
és felesleges dolgot állítson elõ. Gyárakat, vágóhidakat, bordélyházakat és italboltokat nyit.
Ha az emberek azt a tanácsot kapják, hogy ne halmozzanak fel túl sok dolgot, ne egyenek túl
sokat, és ne dolgozzanak feleslegesen mesterséges, az életet kellemessé tevõ dolgokért, akkor
azt hiszik, hogy azt tanácsolják nekik, térjenek vissza egy primitív életformához. Általában az
emberek nem szívesen fogadják el az egyszerû életet és az emelkedett gondolkodást. Ilyen
szerencsétlen helyzetben vannak.
Az emberi élet Isten megvalósítását szolgálja, s ennek érdekében az emberi lény
magasabb rendû intelligenciát kapott. Azoknak, akik hisznek abban, hogy a magasabb rendû
intelligenciát egy magasabb szint elérésére kell használni, követniük kell a Védikus Irodalom
utasításait. Ha ilyen utasításokat fogadnak el felsõbb, hiteles forrásokból, akkor a tökéletes
tudás szintjére kerülhetnek, s életük igazi értelmet nyerhet.
A ¼r¦mad-Bh§gavatamban (1.2.9) ¼r¦ S¡ta Gosv§m¦ így írja le a helyes emberi dharmát:
dharmasya hy §pavargyasya
n§rtho 'rth§yopakalpate
n§rthasya dharmaik§ntasya
k§mo l§bh§ya hi sm¥ta¤

„Minden kötelességszerûen végzett elfoglaltság [dharma] minden bizonnyal a végsõ
felszabadulást szolgálja. Sohasem szabad anyagi nyereségért végeznünk. Továbbá aki a végsõ
kötelességszerû szolgálatban [dharma] foglalja le magát, annak nem szabad az anyagi
nyereséget érzékkielégítésre használnia.”
Az Írások parancsai szerint végzett kötelesség az elsõ lépés az emberi civilizációban. Az
emberi lénynek magasabb rendû intelligenciáját az alapvetõ dharma megértésére kell
képeznie. Az emberi társadalomban különféle vallásos felfogások léteznek, pl. a hindu,
keresztény, mohamedán, buddhista stb. felfogások, mert vallás nélkül az emberi társadalom
semmivel sem különb az állati társadalomnál.
Amint azt fentebb említettük (dharmasya hy §pavargyasya n§rtho 'rth§yopakalpate), a
vallásnak a felszabadulás elérését kell szolgálnia, nem pedig a kenyerünk megszerzését. Néha
az emberi társadalom olyan úgynevezett vallási rendszert hoz létre, amelynek anyagi fejlõdés
a célja, de ez távol áll az igazi dharma céljától. A vallás Isten törvényeinek megértésével jár
együtt, mert ezeknek a törvényeknek a helyes követése végül kivezeti az embert az anyagi
világ szövevényébõl. Ez a vallás igazi célja. Sajnos az emberek anyagi jólétért fogadják el a
vallást, az aty§h§ra miatt, vagyis az ilyen jólét utáni túlzott vágyakozás miatt. Az igazi vallás
azonban arra tanítja az embereket, hogy elégedjenek meg az élet puszta szükségleteivel, a
K¥¢£a-tudat gyakorlása mellett. Még akkor is, ha szükségünk van gazdasági fejlõdésre, az
igazi vallás ezt csak azért engedélyezi, hogy az az anyagi lét puszta szükségleteivel ellásson
bennünket. J¦vasya tattva-jijñ§s§: az élet igazi célja tudakozódás az Abszolút Igazságról. Ha
törekvésünk (pray§sa) nem az Abszolút Igazságról való tudakozódás, akkor egyszerûen csak
növeljük mesterséges szükségleteink kielégítésére irányuló törekvésünket. A lelki életet
tanulónak el kell kerülnie a világi törekvéseket.
Egy másik akadály a prajalpa, a felesleges beszéd. Amint néhány barát közé kerülünk,
azonnal felesleges fecsegésbe kezdünk, ami úgy hangzik, mint a békák brekegése. Ha
beszélnünk kell, beszéljünk a K¥¢£a-tudatú mozgalomról. Akik nincsenek a K¥¢£a-tudatú
mozgalomban, azokat az újság-, magazin- és novellahegyek olvasása érdekli,
keresztrejtvényeket oldanak meg, és még sok más értelmetlen dolgot csinálnak. E divatot
követve az emberek egyszerûen csak pazarolják értékes idejüket és energiájukat. A nyugati
országokban az idõs emberek, akik visszavonultak az aktív élettõl, kártyáznak, horgásznak,
tévét néznek, haszontalan szocio-politikai témákon vitatkoznak. Ezek és az ehhez hasonló
komolytalan cselekedetek mind a prajalpa kategóriájába tartoznak. A K¥¢£a-tudat iránt
érdeklõdõ intelligens embereknek sosem szabad részt venniük ilyen tevékenységekben.
Jana-sa¯ga az olyan emberekkel való társulásra vonatkozik, akiket nem érdekel a K¥¢£atudat. Az embernek szigorúan kerülnie kell az effajta társulást. ¼r¦la Narottama d§sa çh§kura
ezért azt tanácsolta nekünk, hogy csakis K¥¢£a-tudatú bhakták társaságában éljünk (bhaktasane v§sa). Az embernek állandóan az Úr szolgálatában kell elmerülnie, az Úr bhaktáinak
társaságában. Ha olyan emberekkel társulunk, akik hasonló munkával foglalkoznak, mint mi,
az fejlõdéshez vezet a munka végzésében. Következésképpen a materialisták különféle
társaságokat és klubokat hoznak létre, hogy elõsegítsék törekvéseiket. Az üzleti világban
például olyan intézményeket találunk, mint az értéktõzsde és a kereskedelmi kamara. Ehhez
hasonlóan mi létrehoztuk a K¥¢£a-tudat Nemzetközi Szervezetét (International Society for
K¥¢£a Consciousness), hogy lehetõséget adjunk az embereknek azokkal társulni, akik nem
felejtették el K¥¢£át. Ez a lelki társulás, melyet az ISKCON kínál, napról napra nõ. Sokan
csatlakoznak a Szervezethez a világ különbözõ részeirõl, hogy felébresszék szunnyadó K¥¢£a
tudatukat.
¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura Anuv¥tti címû magyarázatában azt írja, hogy az
elméjükben spekulálóknak vagy a száraz filozófusoknak a tudás megszerzésére irányuló
túlzott törekvései az aty§h§ra (a szükségesnél több dolog felhalmozása) kategóriájába
tartoznak. A ¼r¦mad-Bh§gavatam szerint a filozófián spekulálóknak teljesen hiábavaló az a
törekvésük, hogy köteteket írjanak a száraz filozófiáról, amely nem tartalmazza a K¥¢£atudatot. Azoknak a karm¦knak a munkái, akik könyvek köteteit írják a gazdasági fejlõdésrõl,

szintén az aty§h§ra kategóriába tartoznak. Hasonlóan azok, akik nem vágynak a K¥¢£atudatra, és akiket csak az érdekel, hogy minél több anyagi tulajdonnal rendelkezzenek — akár
tudományos ismeretek, akár anyagi nyereség formájában —, mind az aty§h§ra irányítása alatt
állnak.
A karm¦k azért dolgoznak, hogy minél több pénzt gyûjtsenek össze az elkövetkezõ
generációknak, csak mert nem tudják, hogy mi lesz a helyzetük a jövõben. Az ilyen ostoba
emberek, akiket csak az érdekel, hogy minél több pénzt szerezzenek fiaiknak és unokáiknak,
még azt sem tudják, milyen helyzetbe kerülnek majd következõ életükben. Sok eset van,
amely ezt szemlélteti. Egyszer egy hatalmas karm¦ nagy mennyiségû vagyont gyûjtött össze
fiainak és unokáinak, de késõbb karmája miatt egy varga házában született meg. Ez a ház
közel állt ahhoz a házhoz, amit elõzõ életében a gyermekeinek épített. Az történt, hogy ez a
bizonyos varga elment régi házába, volt fiai és unokái pedig cipõkkel verték meg õt. Hacsak
nem kezdenek érdeklõdni a karm¦k és a jñ§n¦k a K¥¢£a-tudat iránt, akkor egyszerûen csak
tovább pazarolják életüket a gyümölcsözõ cselekedetek végzésével.
Az írások néhány szabályozó elvének az azonnali haszonért való elfogadását — amint azt
a haszonelvûek javasolják — niyama-§grahának nevezik, a ª§strák szabályozó elveinek —
melyek a lelki fejlõdést szolgálják — elhanyagolását pedig niyama-agrahának hívják. Az
§graha szó azt jelenti, hogy „vágy az elfogadásra”, agraha pedig azt jelenti, hogy „el nem
fogadás”. Ha e két szó közül bármelyiket is hozzátesszük a niyama (szabályozó elvek)
szóhoz, akkor a niyam§graha szó keletkezik. Így a niyam§graha szónak két jelentése van,
amit a szavak adott kombinációja szerint kell értelmezni. Akiket érdekel a K¥¢£a-tudat,
azoknak nem szabad gazdasági fejlõdésért elfogadni a szabályozó elveket, azonban hittel el
kell fogadniuk az írások szabályozó elveit a K¥¢£a-tudatbeli fejlõdés érdekében. Szigorúan
kövessék a szabályozó elveket azáltal, hogy nem élnek tiltott szexuális életet, nem esznek
húst, nem játszanak szerencsejátékokat, és nem fogyasztanak kábító-, mámorító-, élénkítõ
szereket.
Kerüljük a M§y§v§d¦kkal való társulást is, akik csak sértegetik a Vai¢£avákat (bhaktákat).
A bhukti-k§m¦k, akiket az anyagi boldogság érdekel, a mukti-k§m¦k, akik a felszabadulásra
vágynak azáltal, hogy beleolvadnak a formátlan Abszolútba (Brahman), és a siddhi-k§m¦k,
akik a misztikus yoga gyakorlásának tökéletességére vágynak, mind atyah§r¦knak
nevezhetõk. Az ilyen személyekkel való társulás egyáltalán nem kívánatos.
Az a vágy, hogy az elmét a misztikus yoga gyakorlásával kitágítsuk, hogy beleolvadjunk
Brahman létébe, vagy hogy szeszélyes anyagi jólétet érjünk el, mind a mohóság (laulya)
kategóriájába tartozik. Minden ilyen anyagi haszonra vagy az úgynevezett lelki fejlõdés
elérésére való törekvés csupán akadály a K¥¢£a-tudat útján.
A kapitalisták és a kommunisták között fennálló modern hadviselés annak köszönhetõ,
hogy az emberek nem fogadják meg ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ tanácsát az aty§h§rára
vonatkozóan. A modern kapitalisták a szükségesnél több vagyont halmoznak fel, a
kommunisták pedig, mivel irigyek a kapitalisták javaira, nemzetivé akarnak tenni minden
vagyont és tulajdont. Sajnos a kommunisták nem tudják, hogyan kell megoldani a vagyonnak
és elosztásának problémáját. Következésképpen nem eredményez megoldást, ha a kapitalisták
tulajdona a kommunisták kezébe kerül. Ezzel a két filozófiával ellentétben a K¥¢£a-tudatú
ideológia azt állítja, hogy minden K¥¢£a tulajdona. Így mindaddig nem lesz megoldás az
emberiség gazdasági problémáira, ameddig a vagyon nem kerül K¥¢£a irányítása alá. Semmit
sem lehet megoldani azzal, hogy a tulajdont a kommunisták vagy a kapitalisták kezébe
helyezzük. Ha egy százdolláros hever a földön, van olyan, aki felveszi és zsebre teszi. Az
ilyen ember nem tisztességes. Egy másik ember, bár látja a pénzt, mégis otthagyja, azt
gondolva, hogy jobb, ha nem nyúl más tulajdonához. Ez a második ember nem lopja el a
pénzt saját céljaira, még sincs tudatában a helyes használatnak. A harmadik ember, amikor
meglátja a pénzt, felveszi és megtudakolja, kié, majd visszajuttatja a tulajdonosnak. Ez az
ember nem lopja el a pénzt, hogy magára költse, nem veszi semmibe, és nem hagyja az utcán.
Azáltal, hogy felveszi és odaadja a tulajdonosnak, ez az ember egyaránt bölcs és becsületes.

Azzal, hogy egyszerûen csak a kapitalistáktól a kommunistákhoz juttatjuk a vagyont, nem
oldjuk meg a modern politika problémáját, mert bebizonyosodott, hogy ha egy kommunista
pénzt kap, akkor azt a saját érzékkielégítésére használja. A világ vagyona valójában K¥¢£áé,
és minden élõlénynek, embernek és állatnak születésénél fogva joga van használni Isten
tulajdonát, hogy fenntartsa magát. Ha valaki többet vesz el, mint amennyi a létfenntartásához
szükséges — akár kapitalista, akár kommunista —, az tolvaj, s így ki van téve annak, hogy a
természet törvényei megbüntessék.
A világ vagyonát az összes élõlény jólétére kell használni, mert ez az Anyatermészet
terve. Mindenkinek joga van az Úr vagyonát használva élni. Amikor az emberek megtanulják
annak a mûvészetét, hogy tudományosan használják az Úr tulajdonát, akkor nem fognak majd
tovább beavatkozni egymás jogaiba. Így lehet kialakítani egy ideális társadalmat. Az ilyen
ideális társadalom alpelvét a ¼r¦ ¾ªopani¢ad elsõ mantrája írja le:
¦ª§v§syam ida° sarva°
yat kiñca jagaty§° jagat
tena tyaktena bhuñj¦th§
m§ g¥dha¤ kasya svid dhanam
„A világegyetemen belül az Úr irányítja és birtokolja az összes élõt és élettelent. Ezért az
embernek csak azon szükségszerû dolgokat szabad elfogadnia, melyek az õ számára vannak
félretéve, és minden mást kerülnie kell, jól tudván, hogy azok kihez tartozanak.”
A K¥¢£a-tudatos bhakták tökéletesen tudják, hogy ez az anyagi világ az Úr tökéletes
elrendezése szerint készült, azért, hogy az összes élõlény életszükségleteit fedezze, anélkül
hogy azoknak egymás életébe vagy jogaiba kellene avatkozniuk. Ez a teljes elrendezés
biztosítja mindenkinek a megfelelõ mennyiségû tulajdont, valódi igényei szerint, s így
mindenki békésen élhet az egyszerû életmód és magas szintû gondolkodás szellemében.
Sajnos a materialisták, akik sem Isten tervezésében nem hisznek, sem egy magasabb rendû
lelki fejlõdésre nem vágyakoznak, rosszul használják Istentõl kapott intelligenciájukat, mert
arra használják, hogy anyagi gazdagságukat növeljék vele. Sokféle rendszert kitalálnak — pl.
a kapitalizmust és a materialista kommunizmust —, hogy jobb anyagi helyzetbe kerüljenek.
Nem érdeklik õket Isten törvényei és más magasabb rendû célok. Örökké csak az
érzékkielégítés utáni határtalan vágyukat akarják kielégíteni, s így csupán élõlénytársaikat
kihasználó képességükkel tûnnek ki.
Amint az emberi társadalom feladja ezeket az alapvetõ hibákat, amelyeket ¼r¦la R¡pa
Gosv§m¦ felsorol (aty§h§ra stb.), az emberek és állatok, kapitalisták és kommunisták stb.
közötti ellenségeskedés azonnal meg fog szûnni, valamint a gazdasági, politikai zûrzavar és
bizonytalanság problémái is megoldódnak. Ezt a tiszta tudatot az olyan helyes neveltetés és
gyakorlás ébreszti fel, amilyet a K¥¢£a-tudatú mozgalom tudományosan ajánl.
Ez a K¥¢£a-tudatú mozgalom olyan lelki közösséget kínál, amely békét teremthet az egész
világon. Minden intelligens embernek meg kell tisztítania a tudatát, és meg kell szabadulnia
az odaadó szolgálat fent említett hat akadályától azáltal, hogy teljes szívébõl menedéket keres
ennél a K¥¢£a-tudatú mozgalomnál.

HARMADIK VERS
uts§h§n niªcay§d dhairy§t
tat-tat-karma-pravartan§t
sa¯ga-ty§g§t sato v¥tte¤
¢a¨bhir bhakti¤ prasidhyati
uts§h§t — lelkesedéssel; niªcay§t — bizalommal; dhairy§t — türelemmel; tat-tat-karma
— különféle tettek, amelyek kedveznek az odaadó szolgálatnak; pravartan§t — végzése által;
sa¯ga-ty§g§t — az abhakták társaságának feladásával; sata¤ — a volt nagy §c§ryáké; v¥tte¤
— a lábnyomaik követésével; ¢a¨bhi¤ — ezzel a hattal; bhakti¤ — odaadó szolgálat;
prasidhyati — fejlõdik vagy sikeressé válik.
FORDÍTÁS

A tiszta odaadó szolgálat végzését hat dolog segíti kedvezõen: (1) lelkesedés, (2) bizalommal teli
törekvés, (3) türelem, (4) a szabályozó elvek szerinti cselekvés [mint ªrava£a° k¦rtana° vi¢£o¤ smara£am
– hallás és éneklés K¥¢£áról, emlékezés K¥¢£ára], (5) az abhaktákkal való társulás kerülése, (6) az elõzõ
§c§ryák lábnyomainak követése. Ez a hat dolog minden kétséget kizárva biztosítja a tiszta odaadó
szolgálat teljes sikerét.

MAGYARÁZAT
Az odaadó szolgálat nem szentimentális spekuláció vagy képzeletbeli eksztázis. Lényege
a gyakorlati cselekvés. A Bhakti-ras§m¥ta-sindhuban (1.1.11) ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ a
következõképpen határozza meg a odaadó szolgálatot:
any§bhil§¢it§-ª¡nya°
jñ§na-karm§dy-an§v¥tam
§nuk¡lyena k¥¢£§nuª¦lana° bhaktir uttam§
„Az uttam§ bhakti, vagyis az Istenség Legfelsõbb Személyiségének, ¼r¦ K¥¢£ának szóló tiszta
odaadás az Úrnak kedvezõ módon végzett odaadó szolgálatot foglalja magában. Ennek az
odaadó szolgálatnak mentesnek kell lennie minden külsõ indítéktól, a gyümölcsözõ karmától,
az imperszonalista jñ§nától és minden más önzõ vágytól.”
A bhakti egyfajta gyakorlás. Amint azt mondjuk, hogy „gyakorlás”, a cselekedetre is
utalunk. A lelkiség gyakorlása nem azt jelenti, hogy tétlenül leülünk meditálni, amint azt
néhány ál-yog¦ tanítja. Az ilyen tétlen meditáció jó lehet azok számára, akik nem ismerik az
odaadó szolgálatot, ezért néha ajánlott mint az a folyamat, mellyel féken lehet tartani a
nyughatatlan materialista cselekedeteket. Meditáció azt jelenti, hogy nem végzünk semmilyen
értelmetlen cselekedetet, legalább az alatt az idõ alatt, amíg meditálunk. Az odaadó szolgálat
azonban nemcsak véget vet az értelmetlen világi cselekedeteknek, hanem értelmes odaadó
tettekkel is lefoglalja az embert. ¼r¦ Prahl§da Mah§r§ja azt javasolja:
ªrava£a° k¦rtana° vi¢£o¤
smara£a° p§da-sevanam
arcana° vandana° d§sya°
sakhyam §tma-nivedanam
Az odaadó szolgálat kilenc folyamata a következõ:
(1) Az Istenség Legfelsõbb Személyisége dicsõségérõl és nevérõl hallani; (2) az Õ
dicsõségét zengeni; (3) emlékezni az Úrra; (4) szolgálni az Úr lábait; (5) a m¡rt¦t imádni; (6)
felajánlani hódolatunkat az Úrnak; (7) az Úr szolgájaként cselekedni; (8) barátkozni az Úrral;
(9) teljesen meghódolni az Úr elõtt.
A ªrava£am, azaz a hallás az elsõ lépés a transzcendentális tudás megszerzésében. Az
ember ne olyan személyekre hallgasson, akik nem hiteles források, hanem a megfelelõ
személyt közelítse meg, amint azt a Bhagavad-g¦t§ (4.34) ajánlja:
tad viddhi pra£ip§tena
paripraªnena sevay§
upadek¢yanti te jñ§na°
jñ§ninas tattva-darªina¤
„Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megérteni az igazságot! Tudakozódj
alázatosan, és szolgáld õt! Az önmegvalósult lélek képes tudásban részesíteni téged, mert õ
már látta az igazságot.”
A Mu£¨aka Upani¢ad továbbá azt javasolja, tad-vijñ§n§rtha° sa gurum ev§bhigacchet:
„A transzcendentális tudomány megértése végett az embernek egy hiteles lelki
tanítómesterhez kell fordulnia.” A bizalmas, transzcendentális tudás alázatos elfogadásának
menete tehát nem puszta elmebeli spekuláción alapszik. Ezzel kapcsolatban ¼r¦ Caitanya
Mah§prabhu azt mondta R¡pa Gosv§m¦nak:
brahm§£¨a bhramite kona bh§gyav§n j¦va
guru-k¥¢£a-pras§de p§ya bhakti-lat§-b¦ja
„Brahm§ univerzális teremtésében vándorolva néhány szerencsés lélek megkaphatja a bhaktilat§, az odaadó szolgálat növényének magját. Ez mind a guru és K¥¢£a kegyébõl történik.”

(Caitanya-carit§m¥ta, Madhya 19.151) Az anyagi világ börtön az élõlényeknek, akik
természetüknél fogva §nandamayák, öröm-keresõk. Valójában meg akarnak szabadulni a
világ feltételektõl függõ boldogságának fogságából, de mivel nem ismerik a felszabadulás
folyamatát, ezért egyik fajból a másikba, egyik bolygóról a másikba kerülnek. Így
vándorolnak az élõlények az anyagi univerzumban. Amikor valaki szerencsés, és kapcsolatba
kerül egy tiszta bhaktával, s türelmesen hall tõle, akkor az odaadó szolgálat ösvényére lép.
Ilyen alkalom az õszinték számára nyílik. A K¥¢£a-tudat Nemzetközi Szervezete ezt a
lehetõséget nyújtja az emberiségnek. Aki szerencsés, és kihasználja a lehetõséget, hogy
odaadó szolgálatot végezhet, az elõtt a felszabadulás útja azonnal megnyílik.
Az embernek nagy lelkesedéssel kell fogadnia azt a lehetõséget, hogy hazatérhet, vissza
Istenhez. Lelkesedés nélkül nem lehetünk sikeresek. Még az anyagi világban is lelkesnek kell
lennünk a cselekedeteink meghatározott területén ahhoz, hogy sikert érjünk el. Ha egy diák,
üzletember, mûvész vagy bárki más sikert akar elérni saját területén, lelkesnek kell lennie.
Hasonló módon az odaadó szolgálatban is nagyon lelkesnek kell lennünk. A lelkesedés
cselekvést jelent, de kinek végzett cselekvést? A válasz az, hogy mindig K¥¢£áért kell
cselekednünk — k¥¢£§rth§khila-ce¢±§ (Bhakti-ras§m¥ta-sindhu).
A lelki tanítómester irányítása alatt az élet minden szakaszában odaadó szolgálatot kell
végeznünk ahhoz, hogy tökéletességet érjünk el a bhakti-yogában. Nem arról van szó, hogy le
kell szûkítenünk vagy korlátoznunk kell cselekedeteinket. K¥¢£a mindent átható, ezért semmi
sem független Tõle, amint azt Õ Maga is mondja a Bhagavad-g¦t§ban (9.4):
may§ tatam ida° sarva°
jagad avyakta-m¡rtin§
mat-sth§ni sarva-bh¡t§ni
na c§ha° te¢v avasthita¤
„Megnyilvánulatlan formámban ezt az egész univerzumot áthatom. Minden lény Bennem van,
de Én nem vagyok Bennük.” A hiteles lelki tanítómester irányítása alatt mindent K¥¢£a
kedvezõ szolgálatába kell állítanunk. Most például egy diktafont használunk. A materialista,
aki feltalálta ezt az eszközt, üzletembereknek vagy a világi témákról íróknak szánta.
Valószínûleg soha nem gondolt arra, hogy ezt a diktafont Isten szolgálatában fogják majd
használni, mi azonban arra használjuk a diktafont, hogy K¥¢£a-tudatos irodalmat írjunk.
Persze a diktafon elõállítása teljesen K¥¢£a energiájával történik. A szerkezet összes
alkatrésze, beleértve az elektromos részeket is, mind az anyagi energia öt alapvetõ típusának
— név szerint bh¡mi, jala, agni, v§yu és §k§ªa — különféle kombinációival és
kölcsönhatásaival készül. A feltaláló az agyát használta, hogy létrehozza ezt a bonyolult
mûszert, de mind az agyát, mind pedig a hozzávalókat K¥¢£a adja. K¥¢£a állítása szerint matsth§ni sarva bh¡t§ni: „Minden az Én energiámtól függ.” Így egy bhakta megértheti, hogy
mivel semmi sem független K¥¢£a energiájától, mindent az Õ szolgálatában kell használni.
A K¥¢£a-tudatban intelligensen alkalmazott törekvést uts§hának, lelkesedésnek hívjuk. A
bhakták megtalálják a megfelelõ módját, hogyan lehet mindent az Úr szolgálatában használni
(nirbandha¤ k¥¢£a-sambandhe yukta° vair§gyam ucyate.) Az odaadó szolgálat végzése nem
tétlen meditáció, hanem a lelki élet elõterében végzett gyakorlati tevékenység.
Ezeket a cselekedeteket türelemmel kell végezni. Az ember soha ne legyen türelmetlen a
K¥¢£a-tudatban. Ezt a K¥¢£a-tudatú mozgalmat egyedül kezdtük el, és kezdetben az emberek
nem méltatták figyelemre, de mivel türelmesen folytattuk továbbra is az odaadó szolgálat
végzését, az emberek fokozatosan kezdték megérteni a mozgalom jelentõségét, és most már
szívesen részt vesznek benne. Az ember soha ne legyen türelmetlen az odaadó szolgálat
végzésében, hanem fogadjon el utasításokat a lelki tanítómestertõl, és hajtsa végre õket
türelmesen, a guru és K¥¢£a kegyére támaszkodva. Hogy a K¥¢£a-tudatban végzett
cselekedeteink sikeresek legyenek, ahhoz türelemre és bizalomra egyaránt szükség van. A
nemrég házasodott leány természetes, hogy utódokat vár a férjétõl, de nem várhatja õket
rögtön a házasság után. Persze amint megházasodott, megpróbálhat gyermekáldáshoz jutni, de
meg kell hódolnia a férje elõtt, bízva abban, hogy a gyermeke majd fejlõdik, s amikor eljön az

ideje, megszületik. Éppen így az odaadó szolgálatban történõ meghódolás azt jelenti, hogy az
embernek bizakodónak kell lennie. A bhakta azt gondolja, avaªya rak¢ibe k¥¢£a: „K¥¢£a
biztosan védelmezni fog, és segít, hogy sikeresen végezhessem az odaadó szolgálatomat.” Ezt
nevezik bizalomnak.
Amint azt már magyaráztuk, az ember sohase legyen tétlen, hanem legyen nagyon lelkes a
szabályozó elvek betartásában — tat-tat-karma-pravartana. A szabályozó elvek
elhanyagolása elpusztítja az odaadó szolgálatot. Ebben a K¥¢£a tudatú mozgalomban négy
alapszabály van, amely megtiltja a meg nem engedett szexuális életet, a húsevést, a
szerencsejátékot, valamint a kábító-, mámorító-, élénkítõszerek fogyasztását. Egy bhaktának
nagyon lelkesen kell követnie ezeket az elveket. Ha valaki hanyagul kezdi követni õket, az
biztosan akadályozni fogja a fejlõdését. ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ ezért azt ajánlja, tat-tat-karmapravartan§t: „Az ember kövesse szigorúan a vaidh¦ bhakti szabályozó elveit.” E mellett a
négy tiltás (yama) mellett vannak pozitív szabályok (niyama) is, pl. a napi tizenhat kör
vibrálása a japa-m§l§ golyókon. Ezeket a szabályozó cselekedeteket állhatatosan és
lelkesedéssel kell végezni. Ezt nevezik tat-tat-karma-pravartanának, az odaadó szolgálat
különféle elfoglaltságainak.
Ahhoz, hogy sikeresek legyünk az odaadó szolgálatban, fel kell adnunk a nemkívánatos
személyek társaságát. Ide tartoznak a karm¦k, a jñ§n¦k, a yog¦k és más abhakták. Egyszer ¼r¦
Caitanya Mah§prabhut egy családos bhaktája a Vai¢£avizmus általános elveirõl, valamint egy
Vai¢£ava általános, rutin cselekedeteirõl kérdezte, és ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu azonnal
válaszolt, asat-sa¯ga-ty§ga, – ei vai¢£ava-§c§ra: „A Vai¢£ava jellemzõje az, hogy feladja a
világi gondolkodású emberek, az abhakták társaságát.” Ezért ¼r¦la Narottama d§sa çh§kura
azt ajánlotta, t§¯dera cara£a sevi bhakta-sane v§sa: az embernek a tiszta bhakták
társaságában kell élnie, és az elõzõ §c§ryák, a hat Gosv§m¦ (név szerint ¼r¦ R¡pa Gosv§m¦,
¼r¦ San§tana Gosv§m¦, ¼r¦ J¦va Gosv§m¦, ¼r¦ Raghun§tha d§sa Gosv§m¦, ¼r¦ Gop§la Bha±±a
Gosv§m¦ és ¼r¦ Raghun§tha Bha±±a Gosv§m¦) által lefektetett szabályozó elveket kell
követnie. Ha valaki a bhakták társaságában él, kicsi az esélye, hogy abhakták társaságába
kerüljön. A K¥¢£a-tudat Nemzetközi Szervezete számtalan központot nyit, hogy az embereket
a bhakták társaságába hívja, hogy õk is gyakorolhassák a lelki élet szabályozó elveit.
Az odaadó szolgálat transzcendentális cselekedeteket jelent. A transzcendentális szinten
nincs jelen a természet három kötõereje okozta szennyezõdés. Ezt viªuddha-sattvának hívják,
a tiszta jóság szintjének, vagyis olyan jóságnak, amely mentes a szenvedély és a tudatlanság
kötõerõi okozta szennyezõdéstõl. Ebben a K¥¢£a-tudatú mozgalomban mindenkitõl elvárjuk,
hogy kora reggel négy óra elõtt keljen fel, vegyen részt a ma¯gala-§ratin, a reggeli
szertartáson, azután olvassa a ¼r¦mad-Bh§gavatamot, végezzen k¦rtanát és így tovább. Így
napi huszonnégy órában folyamatosan odaadó szolgálatot végzünk. Ezt sato v¥ttinek nevezik,
amely annyit jelent, mint a megelõzõ korok §c§ryái lábnyomainak követése, akik minden
pillanatukat K¥¢£a-tudatos cselekedetek végzésével töltötték.
Ha valaki szigorúan követi a tanácsokat, melyeket ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ ad ebben a
versben — lelkesedés, bizalom, türelem, a nemkívánatos személyek társaságának feladása, a
szabályozó elvek követése és társulás a bhaktákkal —, minden bizonnyal fejlõdni fog az
odaadó szolgálatban. Ezzel kapcsolatban ¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura megjegyzi,
hogy a filozófiai spekuláció által mûvelt tudás, a gyümölcsözõ cselekedetekben való fejlõdés
útján felhalmozott vagyon és a yoga-siddhik, az anyagi képességek utáni vágy mind
ellentétben állnak az odaadó szolgálattal. Az embernek teljesen érzéketlenné kell válnia az
ilyen idõleges cselekedetekkel szemben, s helyette az odaadó szolgálat szabályozó elvei felé
kell fordítania figyelmét. A Bhagavad-g¦t§ szerint (2.69):
y§ niª§ sarva-bh¡t§n§°
tasy§° j§garti sa°yam¦
yasy§° j§grati bh¡t§ni
s§ niª§ paªyato mune¤

„Miközben mindenki alszik, a fegyelmezett ember ébren van, de az élõlények ébrenléte a
lelkét látó bölcsnek éjszaka.”
Az Úr odaadó szolgálatában való elfoglaltság az élõlény szíve és lelke. Ez az emberi élet
kívánatos célja és legfelsõbb rendû tökéletessége. Az embernek bíznia kell ebben, s abban is
biztosnak kell lennie, hogy az olyan cselekedet, amely nem odaadó szolgálat — például
elmebeli spekuláció, gyümölcsözõ munka vagy misztikus törekvés —, nem fog tartós hasznot
eredményezni. Az odaadó szolgálat útjába vetett teljes hit képessé teszi az embert a vágyott
cél elérésére, míg a más utakkal való kísérletezés csak nyugtalanná teszi az embert. A ¼r¦madBh§gavatam hetedik énekében ez áll: „Az embernek csendes meggyõzõdésének kell lennie
arról, hogy akik feladták az odaadó szolgálatot, hogy különféle lemondásokat végezzenek
egyéb célokért, azok nincsenek megtisztulva az elméjükben, fejlett lemondásaik ellenére sem,
mert nem ismerik az Úr transzcendentális szeretõ szolgálatát.”
Késõbb ezt írja a hetedik ének: „Az elméjükben spekulálók, a gyümölcsözõ
cselekedeteket végzõk talán nagy lemondásokat és vezekléseket hajtanak végre, mégis
visszaesnek, mert nem ismerik az Úr lótuszlábait.” Az Úr bhaktái azonban sosem esnek
vissza. A Bhagavad-g¦t§ban (9.31) az Istenség Legfelsõbb Személyisége biztosítja Arjunát,
kaunteya pratij§n¦hi na me bhakta¤ pra£aªyati: „Óh, Kunt¦ fia, hirdesd bátran, az Én hívem
nem vész el soha!”
Szintén a Bhagavad-g¦t§ban (2.40) K¥¢£a így szól:
neh§bhikrama-n§ªo 'sti
pratyav§yo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
tr§yate mahato bhay§t
„Ebben a törekvésben nincsen csökkenés vagy veszteség. Ezen az úton már egy kis fejlõdés is
megvéd a félelem legveszélyesebb fajtájától.”
Az odaadó szolgálat annyira tiszta és tökéletes, hogy ha valaki egyszer elkezdi, akkor
biztos, hogy el fogja érni a végsõ sikert. Néha az ember feladja közönséges anyagi
elfoglaltságát, és szentimentalizmusa miatt a Legfelsõbb Úr lótuszlábainál keres menedéket, s
így elkezdi az odaadó szolgálat elõzetes végzését. Még egy ilyen fejletlen bhakta sem veszít
semmit, ha esetleg visszaesik. Másrészt mi a haszna a var£a és §ªrama szerint elõírt
cselekedetek végzésének, ha nem végez az ember odaadó szolgálatot? Bár lehet, hogy egy
leesett bhakta következõ életében egy alacsony rendû családban születik meg, odaadó
szolgálatát mégis onnan folytathatja, ahol abbahagyta. Az odaadó szolgálat ahaituky
apratihat§; nem anyagi okok eredményezik, nem vethet véget neki semmilyen anyagi ok, és
nem is rövidítheti meg semmilyen anyagi megszakítás. Ezért a bhaktának biztosnak kell
lennie a helyzetében, és nem szabad, hogy a karm¦k, jñ§n¦k és yog¦k cselekedetei érdekeljék.
A gyümölcsözõ munkát végzõk, a filozófián spekulálók és a misztikus yog¦k minden
bizonnyal számos jó tulajdonsággal rendelkeznek, ám egy bhakta jellemében minden jó
tulajdonság automatikusan kifejlõdik, nem szükséges különösebb erõfeszítést tennie érte.
Ahogy a ¼r¦mad-Bh§gavatam (5.18.12) megerõsíti, a félistenek minden jó tulajdonsága
fokozatosan megnyilvánul abban, akiben kifejlõdik a tiszta odaadó szolgálat. Mivel egy
bhaktát nem érdekel semmiféle anyagi cselekedet, nem szennyezõdik be anyagilag. Rögtön a
transzcendentális élet szintjén van. Azonban az, aki anyagi cselekedetekkel foglalja le magát
— legyen õ úgynevezet jñ§n¦, yog¦, karm¦, filantróp, nacionalista vagy bármi más —, nem
érheti el a mah§tm§ magasabb helyzetét. Dur§tm§ marad, vagyis korlátolt elméjû. A
Bhagavad-g¦t§ (9.13) szerint:
mah§tm§nas tu m§° p§rtha
daiv¦° prak¥tim §ªrit§¤
bhajanty ananya-manaso
jñ§tv§ bh¡t§dim avyayam

„Óh, P¥th§ fia, a nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az isteni természet védelme alatt
állnak. Teljesen lefoglalják magukat az odaadó szolgálatban, mert az Istenség Legfelsõbb
Személyiségeként, eredetinek és kimeríthetetlennek ismernek Engem.”
Mivel az Úr minden bhaktája az Úr legfelsõbb energiájának védelme alatt áll, nem
szabad, hogy letérjenek az odaadó szolgálat ösvényérõl, és a karm¦k, jñ§n¦k vagy yog¦k útjára
lépjenek. Ennek elnevezése uts§h§n niªcay§d dhairy§t tat-tat-karma-pravartan§t: az odaadó
szolgálat szabályozó cselekedeteinek lelkes végzése türelemmel és kitartással. Így az ember
akadály nélkül fejlõdhet az odaadó szolgálatban.

NEGYEDIK VERS
dad§ti pratig¥h£§ti
guhyam §khy§ti p¥cchati
bhu¯kte bhojayate caiva
¢a¨-vidha° pr¦ti-lak¢a£am
dad§ti — adományt ad; pratig¥hn§ti — viszonzásul elfogad; guhyam — bensõséges
témák; §khy§ti — elmagyaráz; p¥cchati — érdeklõdik; bhu£kte — eszik; bhojayate — etet;
ca — szintén; eva — bizonyára; ¢a±-vidham — hatféle; pr¦ti — a szeretetnek; lak¢a£am —
jelei.
FORDÍTÁS
Adományozás, adományok elfogadása, az elme bizalmas feltárása, bizalmas érdeklõdés, pras§da
elfogadása és felajánlása – ez a bhakták közötti szeretet hat jele.

MAGYARÁZAT
Ebben a versben ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ elmagyarázza, hogyan kell más bhaktákkal társulva
odaadó cselekedeteket végezni. Hatféle cselekedet van: (1) adományt adni a bhaktáknak, (2)
elfogadni bármit, amit a bhakták felajánlanak viszonzásképpen, (3) feltárni az elménket a
bhaktáknak, (4) az Úr bensõséges szolgálatáról érdeklõdni tõlük, (5) megtisztelni a pras§dát,
vagyis a lelki ételt, amelyet a bhakták adtak, (6) a bhaktákat pras§dával etetni. A tapasztalt
bhakta magyaráz, a tapasztalatlan bhakta pedig tanul tõle. Ez guhyam §khy§ti p¥cchati.
Amikor egy bhakta pras§dát oszt, az Istenség Legfelsõbb Személyiségének felajánlott étel
maradékait, akkor az odaadó szolgálat szellemének fenntartása érdekében úgy kell
elfogadnunk ezt a pras§dát, mint az Úr kegyét, amelyet a tiszta bhaktákon keresztül kapunk
meg. Meg is kell hívnunk a tiszta bhaktákat az otthonunkba, pras§dát kell felajánlanunk
nekik, és készen kell állnunk arra, hogy minden tekintetben elégedetté tegyük õket. Ennek az
elnevezése bhu¯kte bhojayate caiva.
Ez a hatféle kapcsolat még a közönséges társadalmi viselkedésben is feltétlenül szükséges
két szeretõ barát között. Például ha egy üzletember kapcsolatot kíván teremteni egy másik
üzletemberrel, akkor ebédet ad egy szállodában, s az ebéd alatt nyíltan elmondja, hogy mit
akar tenni. Aztán érdeklõdik az üzlettársától, hogy mit tegyen, s néha megajándékozzák
egymást. Bármikor, ha jelen van a pr¦ti, a bensõséges kapcsolatok szeretete, akkor ez a hat
cselekedet mindig elõfordul. Az elõzõ versben ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ azt tanácsolta, hogy
mondjunk le a világi társulásról, és társuljunk a bhaktákkal (sa¯ga-ty§g§t sato v¥tteh). A
K¥¢£a-tudat Nemzetközi Szervezete azért alakult meg, hogy a bhakták között lehetõvé tegye
ezt a hatféle kapcsolatot. Ezt a Közösséget egyedül indítottuk el, de mivel az emberek egyre
közelednek felénk, és egyetértõ politikát folytatnak, a Közösség mostanra szerte a világon
elterjedt. Örülünk, hogy az emberek nagyon bõkezûen járulnak hozzá a Közösség
munkájának fejlõdéséhez, és lelkesen el is fogadják, bármilyen szerény adományt adunk
nekik olyan könyvek és folyóiratok formájában, amelyek szigorúan a K¥¢£a-tudat témájával
foglalkoznak. Gyakran rendezünk Hare K¥¢£a fesztiválokat, és meghívjuk patronálóinkat,
barátainkat, hogy vegyenek részt a lakomán, fogadjanak el pras§dát. Bár legtöbb támogatónk
a társadalmi ranglétra magasabb fokain áll, mégis eljönnek, és elfogadják, bármilyen kevés
pras§dát is tudunk felajánlani nekik. Néha a patronálók és támogatók nagyon bizalmasan
érdeklõdnek az odaadó szolgálat végzésének módszerei felõl, mi pedig megpróbáljuk ezt
elmagyarázni nekik. Közösségünk így sikeresen terjed az egész világon, és az értelmiség

egyre jobban értékeli K¥¢£a-tudatos munkánkat minden országban. A K¥¢£a-tudatos közösség
életét a tagok közötti hatféle szeretõ kapcsolat táplálja; ezért meg kell adnunk a lehetõséget,
hogy az emberek társulhassanak az ISKCON bhaktáival, mert pusztán az elõbb említett hat
cselekedet viszonzásával az egyszerû ember felébreszheti szunnyadó K¥¢£a-tudatát. A
Bhagavad-g¦t§ (2.62) azt mondja: sa¯g§t sañj§yate k§ma¤: az ember vágyai és törekvései a
társaságának megfelelõen fejlõdnek ki. Gyakran mondják, hogy az embert társaságáról lehet
megismerni, s ha egy közönséges ember bhaktákkal társul, akkor szunnyadó K¥¢£a-tudata
minden bizonnyal kifejlõdik. A K¥¢£a-tudat megértése ösztönös minden élõlényben, és ez már
valamilyen mértékben kifejlõdött, amikor az élõlény emberi testet kap. A Caitanyacarit§m¥ta (Madhya 22.107) azt mondja:
nitya-siddha k¥¢£a-prema 's§dhya' kabhu naya
ªrava£§di-ªuddha-citte karaye udaya
„A K¥¢£a iránti tiszta szeretet örökké benne van az élõlények szívében. Ezt nem lehet más
forrásból megszerezni. Amikor a szív a hallás és a vibrálás által megtisztul, akkor az élõlény
természetes módon felébred.” Mivel a K¥¢£a-tudat minden élõlényben benne rejlik,
mindenkinek meg kell kapnia a lehetõséget, hogy halljon K¥¢£áról. Csupán a hallás és a
vibrálás által — ªrava£a° k¦rtanam — az ember szíve közvetlenül megtisztul, és eredeti
K¥¢£a-tudata azonnal felébred. A K¥¢£a-tudat nem jelent mesterséges kényszert a szívnek,
hiszen már eleve benne van. Amikor az ember az Istenség Legfelsõbb Személyisége szent
nevét vibrálja, a szíve minden anyagi szennyezõdéstõl megtisztul. Az Úr ¼r¦ Caitanya
Mah§prabhu ¼r¦ ¼ik¢§¢±akájának elsõ versszakában azt mondja:
ceto-darpa£a-m§rjana° bhava-mah§-d§v§gni-nirv§pa£a°
ªreya¤-kairava-candrik§-vitara£a° vidy§-vadh¡-j¦vanam
§nand§mbudhi-vardhana° pratipada° p¡r£§m¥t§sv§dana°
sarv§tma-snapana° para° vijayate ªr¦-k¥¢£a-sa¯k¦rtanam
„Minden dicsõséget a ªr¦-k¥¢£a-sa¯k¦rtanának, mely megtisztítja a szívet az évek során
rárakódott portól, és kioltja a feltételekhez kötött élet, a születés és a halál égetõ tüzét. Ez a
sa¯k¦rtana mozgalom a legnagyobb áldás az emberiségnek, mivel az áldásos hold sugarait
szórja ránk. Ez minden transzcendentális tudás lényege. Örökké növeli a transzcendentális
gyönyör óceánját, és képessé tesz minket arra, hogy megízleljük azt a nektárt, melyre mindig
vágytunk.”
Nemcsak a mah§-mantra vibrálója tisztul meg, hanem mindazoknak a szíve is, akik
véletlenül hallják a Hare K¥¢£a, Hare K¥¢£a, K¥¢£a K¥¢£a, Hare Hare/ Hare R§ma, Hare
R§ma, R§ma R§ma, Hare Hare transzcendentális vibrációját. Még az alacsonyabb rendû
állatokként, férgekként, fákként és az élet más fajaiként megtestesült lelkek is megtisztulnak,
és készek lesznek arra, hogy teljesen K¥¢£a-tudatossá váljanak a transzcendentális vibráció
hallása által. Ezt Harid§sa çh§kura magyarázta el, amikor Caitanya Mah§prabhu azt kérdezte
tõle, hogy az emberi lényeknél alacsonyabb rendû élõlényeket hogyan lehet felszabadítani az
anyagi kötöttségbõl. Harid§sa çh§kura azt mondta, hogy a szent nevek vibrálása olyan
hatásos, hogy még ha valaki egy dzsungel legelhagyatottabb részén vibrálja is, a fák és az
állatok fejlõdni fognak a K¥¢£a-tudatban, csupán a vibráció hallatán. Ezt Maga Caitanya
Mah§prabhu bizonyította be, amikor Jh§rikha£¨a erdején haladt keresztül. A tigrisek, kígyók,
szarvasok mind feladták természetes ellenségeskedésüket, s mantrázni, táncolni kezdtek a
sa¯k¦rtanával. Természetesen nem utánozhatjuk Caitanya Mah§prabhut, hanem a lábnyomait
kell követnünk. Mi nem vagyunk elég erõsek ahhoz, hogy magunkkal ragadjuk az olyan
alacsonyabb rendû állatokat, mint a tigrisek, kígyók, macskák és kutyák, vagy hogy rávegyük
õket arra, hogy táncoljanak, de a szent nevek vibrálása által sok embert nyerhetünk meg a
K¥¢£a-tudatnak az egész világon. Az Úr szent nevének adományozása vagy terjesztése az
adományozás (a dad§ti elv) legmagasabb szintû példája. Azonfelül az embernek a
pratig¥hn§ti elvet is követnie kell, azaz hajlandónak kell lennie és készen kell állnia arra,
hogy transzcendentális ajándékokat fogadjon el. Az embernek érdeklõdnie kell a K¥¢£a-

tudatos mozgalom iránt, és nyitottá kell tennie az elméjét, hogy megértse ennek az anyagi
világnak a helyzetét. Így lehet szolgálni a guhyam §khy§ti p¥cchati elvet.
A K¥¢£a-tudat Nemzetközi Közössége meghívja a Közösség tagjait és támogatóit,
tartsanak velük azon a szeretet-lakomán, amelyet vasárnaponként minden központjukban
megrendeznek. Sok érdeklõdõ jön el, hogy megtisztelje a pras§dát, és amikor lehetséges,
meghívják a Közösség tagjait otthonukba, ahol bõségesen megvendégelik õket pras§dával. Ez
mind a Közösség tagjai, mind az emberek számára hasznos. Az embereknek fel kell adniuk az
úgynevezett yog¦k, jñ§n¦k, karm¦k és filantrópusok társaságát, mert az õ társaságuk senkinek
sem áldásos. Ha valaki valóban el akarja érni az emberi élet célját, akkor a K¥¢£a-tudatos
mozgalom bhaktáival kell társulnia, mert ez az egyetlen mozgalom, amely arról tanít, hogyan
fejlesszük ki Isten iránti szeretetünket. A vallás az emberi társadalom sajátossága, s ez
különbözteti meg az emberi társadalmat az állati társadalomtól. Az állati társadalomban
nincsenek templomok, mecsetek, nincsen semmiféle vallási rendszer. A világ minden részén,
legyen az bármennyire is elmaradott emberi társadalom, létezik valamilyen vallásos rendszer.
Még a dzsungelekben lakó törzsi bennszülötteknek is van vallásuk. Amikor a vallási rendszer
kifejlõdik és Istenszeretetté alakul, akkor sikeressé válik. Ahogy a ¼r¦mad-Bh§gavatam
(1.2.6) elsõ éneke mondja:
sa vai pu°s§° paro dharmo
yato bhaktir adhok¢aje
ahaituky apratihat§
yay§tm§ supras¦dati
„Az emberiség számára a legfelsõbb rendû elfoglaltság [dharma] az, ami által az emberek
elérhetik a transzcendentális Úr szeretõ odaadó szolgálatát. Az ilyen szolgálatnak motiváció
nélkülinek és megszakítatlannak kell lennie, hogy teljesen kielégítse az önvalót.”
Ha az emberi társadalom tagjai valóban az elme békéjét, békességet és barátságos
kapcsolatokat akarnak az emberek és a nemzetek között, akkor követniük kell a vallás K¥¢£atudatos rendszerét, amelynek segítségével kifejleszthetik K¥¢£a, az Istenség Legfelsõbb
Személyisége iránti szunnyadó szeretetüket. Amint az emberek így tesznek, elméjük azonnal
megtelik békével és nyugalommal.
Ezzel kapcsolatban ¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura figyelmeztet minden bhaktát,
aki a K¥¢£a-tudatos mozgalom terjesztésével foglalkozik, hogy ne beszélgessen
imperszonalista M§y§v§d¦kkal, akik mindig eltökélten ellenzik az ilyen teista mozgalmakat.
A világ tele van M§y§v§d¦kkal és ateistákkal, a világ politikai pártjai pedig arra használják a
M§y§v§da és a többi ateista filozófia lehetõségeit, hogy a materializmust támogassák. Néha
még egy erõsebb pártot is támogatnak csak azért, hogy szembeszálljanak a K¥¢£a-tudatos
mozgalommal. A M§y§v§d¦k és más ateisták nem akarják, hogy a K¥¢£a-tudatos mozgalom
fejlõdjön, mert ez Isten-tudatban neveli az embereket. Ilyen az ateisták politikája. Semmi
haszna egy kígyót tejjel és banánnal etetni, mert a kígyó sohasem lesz elégedett. Ellenkezõleg,
ha tejet és banánt eszik, a kígyó csak még mérgezõbbé válik (kevala° vi¢a-vardhanam). Ha
egy kígyó tejet kap inni, akkor mérge csak erõsebb lesz. Hasonlóan, a M§y§v§d¦ és karm¦
kígyóknak sem szabad feltárnunk az elménket. Az ilyen kitárulkozás sohasem segít. Legjobb
teljesen elkerülni a velük való társulást, és sohasem szabad semmilyen bensõséges témáról
kérdezni õket, mert nem tudnak jó tanácsot adni. Nem szabad meghívnunk M§y§v§d¦kat vagy
ateistákat, és nem szabad elfogadni az õ meghívásukat, mivel az ilyen közeli társulás
alkalmával ateista mentalitásuk megfertõzhet bennünket (sa¯g§t sañj§yate k§ma¤). E vers
tiltó utasítása az, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy bármit is adjunk M§y§v§d¦knak és
ateistáknak, vagy bármit is elfogadjunk tõlük. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu szintén
figyelmeztetett bennünket: vi¢ay¦ra anna kh§ile du¢±a haya mana. „Ha világi emberek
készítette ételt eszünk, elménk rosszindulatú lesz.” Csak aki nagyon fejlett, az tudja mindenki
adományát a K¥¢£a-tudat érdekében hasznosítani; ezért elvbõl nem szabad semmilyen
adományt elfogadni M§y§v§d¦któl vagy ateistáktól. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu még azt is

megtiltotta a bhaktáknak, hogy olyan közönséges emberekkel társuljanak, akik túlságosan
ragaszkodnak az anyagi érzékkielégítéshez.
A végkövetkeztetés az, hogy mindig társulnunk kell a bhaktákkal, be kell tartanunk a
szabályozó odaadó elveket, követnünk kell az §c§ryák lábnyomait, és teljes engedelmességgel
végre kell hajtanunk a lelki tanítómester utasításait. Így leszünk majd képesek kifejleszteni
odaadó szolgálatunkat és szunnyadó K¥¢£a-tudatunkat. Annak a bhaktának, aki nem kezdõ, de
nem is mah§-bh§gavata (kimagaslóan fejlett bhakta), hanem az odaadó szolgálat középsõ
fokán helyezkedik el, szeretnie kell az Istenség Legfelsõbb Személyiségét, barátkoznia kell a
bhaktákkal, ki kell mutatnia kegyét a tudatlanok iránt, és el kell utasítania az irigy és démoni
embereket. Ez a vers tömören említést tesz arról a folyamatról, hogy hogyan alakíthatunk ki
szeretõ kapcsolatot az Istenség Legfelsõbb Személyiségével, és hogyan köthetünk barátságot
a bhaktákkal. A dad§ti elv szerint egy fejlett bhaktának jövedelme legalább ötven százalékát
az Úr és bhaktái szolgálatára kell fordítania. ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ saját életével állított példát
erre vonatkozóan. Amikor elhatározta, hogy visszavonul, jövedelmének ötven százalékát
K¥¢£a szolgálatára osztotta szét, huszonöt százalékot rokonainak adott, huszonöt százalékot
pedig megtartott személyes szükségleteire. Minden bhaktának ezt a példát kell követnie.
Bármennyi jövedelme is van az embernek, ötven százalékát K¥¢£a és az Õ bhaktái érdekében
kell használnia, és ezzel teljesíti a dad§ti követeléseit.
A következõ versben ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ elmondja nekünk, hogy milyen bhaktát kell
barátul választanunk, és hogyan kell a Vai¢£avákat szolgálnunk.

ÖTÖDIK VERS
k¥¢£eti yasya giri ta° manas§driyeta
d¦k¢§sti cet pra£atibhiª ca bhajantam ¦ªam
ªuªr¡¢ay§ bhajana-vijñam ananyam anyanind§di-ª¡nya-h¥dam ¦psita-sa¯ga-labdhy§
k¥¢£a — az Úr K¥¢£a szent neve; iti — így; yasya — akinek; giri — a szavakban vagy a
beszédben; tam — õt; manas§ — az elme által; §driyeta — tisztelni kell; d¦k¢§ — avatás; asti
— van; cet — ha; pra£atibhi¤ — hódolat által; ca — szintén; bhajantam — az odaadó
szolgálatban elfoglalva; ¦ªam — az Istenség Legfelsõbb Személyiségének; ªuªr¡¢ay§ —
gyakorlati szolgálat által; bhajana-vijñam — aki fejlett az odaadó szolgálatban; ananyam —
eltérés nélkül; anya-nind§-§di — mások rágalmazása stb.; ª¡nya — teljesen mentes; h¥dam
— akinek a szíve; ¦psita — kívánt; sa¯ga — társulás; labdhy§ — elnyerésével.
FORDÍTÁS
Elménkben kell tisztelnünk azt a bhaktát, aki vibrálja az Úr K¥¢£a szent nevét, alázatos hódolatunkat
kell ajánlanunk annak a bhaktának, aki lelki avatást (d¦k¢§t) kapott, és a m¡rti imádatában foglalja le
magát, társulnunk kell az olyan tiszta bhaktával, és hûségesen kell szolgálnunk azt a tiszta bhaktát, aki
fejlett szinten áll a töretlen odaadó szolgálatban, és akinek szíve teljesen mentes mások kritizálásának
hajlamától.

MAGYARÁZAT
Hogy képesek legyünk intelligensen alkalmazni azt a hat szeretetteljes kapcsolatot,
amelyet az elõzõ vers említ, jó ítélõképességgel kell megválasztanunk a megfelelõ
személyeket. ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ ezért azt tanácsolja, hogy viselkedjünk megfelelõ módon a
Vai¢£avákkal szemben, helyzetüknek megfelelõen. Ebben a versben elmondja, hogyan
viselkedjünk a bhakták három típusával — a kani¢±ha-adhik§r¦val, a madhyama-adhik§r¦val
és az uttama-adhik§r¦val. A kani¢±ha-adhik§r¦ kezdõ, aki hari-n§ma avatást kapott a lelki
tanítómesterétõl, és próbálja vibrálni K¥¢£a szent nevét. Egy ilyen személyt mint kani¢±havai¢£avát kell tisztelnünk az elménkben. A madhyama-adhik§r¦ az, aki lelki avatást kapott a
lelki tanítómesterétõl, s akit a lelki tanítómester teljesen az Úr transzcendentális szeretõ
szolgálatában foglal le. A madhyama-adhik§r¦t úgy kell tekintenünk, hogy õ félúton áll az
odaadó szolgálatban. Uttama-adhik§r¦, vagyis a legmagasabb szinten álló bhakta az, aki
nagyon fejlett az odaadó szolgálatban. Az uttama-adhik§r¦t nem érdekli mások rágalmazása,
szíve teljesen tiszta, s elérte a tiszta K¥¢£a-tudat megvalósított szintjét. ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦

szerint az ilyen mah§-bh§gavatával, vagyis tökéletes Vai¢£avával való társulás és az õ
szolgálata a legkívánatosabb dolog.
Nem szabad kani¢±ha-adhik§r¦nak, vagyis olyannak maradnunk, aki az odaadó szolgálat
legalacsonyabb szintjén áll, és akit csak a templomi m¡rti-imádat érdekel. Az ilyen bhaktáról
írja a ¼r¦mad-Bh§gavatam tizenegyedik éneke (11.2.47):
arc§y§m eva haraye
p¡j§° ya¤ ªraddhayehate
na tad-bhakte¢u c§nye¢u
sa bhakta¤ pr§k¥ta¤ sm¥ta¤
„Azt, aki hûségesen foglalkozik a templomi m¡rti imádatával, de nem tudja, hogyan
viselkedjen a bhaktákkal vagy általában az emberekkel szemben, pr§k¥ta-bhaktának vagy
kani¢±ha-adhik§r¦nak hívják.”
Ezért fel kell emelkednünk a kani¢±ha-adhik§r¦ szintjérõl a madhyama-adhik§r¦ szintjére.
A madhyama-adhik§r¦ról így ír a ¼r¦mad-Bh§gavatam (11.2.46):
¦ªvare tad-adh¦ne¢u
b§liªe¢u dvi¢atsu ca
prema-maitr¦-k¥popek¢§
ya¤ karoti sa madhyama¤
„A madhyama-adhik§r¦ az a bhakta, aki a szeretet legmagasabb rendû céljaként imádja az
Istenség Legfelsõbb Személyiségét, barátkozik az Úr bhaktáival, könyörületes a
tudatlanokhoz, és elkerüli azokat, akik természettõl fogva irigyek.”
Ez a módja az odaadó szolgálat megfelelõ végzésének; ezért ad tanácsot nekünk R¡pa
Gosv§m¦ azzal kapcsolatban, hogyan viselkedjünk a különféle bhaktákkal szemben.
Gyakorlati tapasztalatból tudjuk, hogy a Vai¢£aváknak különféle típusai vannak. A pr§k¥tasahajiy§k általában vibrálják a Hare K¥¢£a mah§-mantrát, de még vonzódnak a nõkhöz, a
pénzhez és a kábító- mámorító szerek fogyasztásához. Bár ezek az emberek vibrálják az Úr
szent nevét, még nem tisztultak meg kellõképpen. Az ilyen embereket elménkben tisztelnünk
kell, de társaságukat jobb elkerülni. Az ártatlanokkal szemben, akiket csak a rossz társulás
vezet félre, kegyesnek kell lennünk, ha szeretnének helyes útmutatást kapni a tiszta
bhaktáktól, de azoknak a kezdõ bhaktáknak, akiket valóban felavatott egy hiteles lelki
tanítómester, és akik komolyan végrehajtják a lelki tanítómester utasításait, fel kell ajánlanunk
tiszteletteljes hódolatunkat.
Ebben a K¥¢£a-tudatos mozgalomban mindenki megkapja a lehetõséget, kasztra, vallásra
vagy bõrszínre való tekintet nélkül. Mindenkit hívunk, hogy csatlakozzon ehhez a
mozgalomhoz, üljön le velünk, egyen pras§dát, és halljon K¥¢£áról. Amikor látjuk, hogy
valakit igazán érdekel a K¥¢£a-tudat, és avatást akar kapni, akkor elfogadjuk õt
tanítványunknak, mint az Úr szent neve vibrálásának követõjét. Amikor egy kezdõ bhakta
avatást kap, és a lelki tanítómester utasításai szerint odaadó szolgálatot végez, akkor azonnal
hiteles Vai¢£avaként kell elfogadnunk, és fel kell ajánlanunk hódolatunkat neki. Sok ilyen
Vai¢£ava közül talán egyet lehet találni, aki komolyan tevékenykedik az Úr szolgálatában,
szigorúan követ minden szabályozó elvet, vibrálja az elõírt számú kört a japa-láncon, és
mindig azon töri a fejét, hogyan terjessze a K¥¢£a-tudatos mozgalmat. Az ilyen Vai¢£avát
uttama-adhik§r¦ként, magas szinten álló bhaktaként kell elfogadnunk, s mindig keresnünk
kell a társaságát.
A Caitanya-carit§m¥ta (Antya 4.192) leírja azt a folyamatot, amely által a bhaktában
vonzódást ébred K¥¢£a iránt:
d¦k¢§-k§le bhakta kare §tma-samarpa£a
sei-k§le k¥¢£a t§re kare §tma-sama
„Az avatáskor, amikor a bhakta teljesen meghódol az Úr szolgálatának, K¥¢£a olyan jónak
fogadja el õt, mint saját Maga.”
A d¦k¢§ról, azaz a lelki avatásról ¼r¦la J¦va Gosv§m¦ így ír a Bhakti-sandarbhában (868):

divya° jñ§na° yato dady§t
kury§t p§pasya sa¯k¢ayam
tasm§d d¦k¢eti s§ prokt§
deªikais tattva-kovidai¤
„A d¦k¢§ által az ember elveszíti érdeklõdését az anyagi élvezet iránt, és fokozatosan a lelki
élet iránt kezd érdeklõdni.”
Ennek számtalan példáját láttuk a gyakorlatban, különösen Európában és Amerikában.
Sok tanítvány, aki jómódú és tiszteletre méltó családokból jön hozzánk, hamarosan elveszíti
érdeklõdését az anyagi élvezetek iránt, és mohón vágyik arra, hogy elkezdje a lelki életet. Bár
nagyon gazdag családból származnak, sokan közülük kényelmetlen életkörülményeket
fogadnak el. K¥¢£a kedvéért készek elfogadni bármilyen életfeltételt, ameddig a templomban
lakhatnak, és társulhatnak a Vai¢£avákkal. Amikor az embert már nem érdekli az anyagi
élvezet, akkor alkalmassá válik arra, hogy avatást kapjon a lelki tanítómestertõl. A lelki
életben történõ fejlõdés érdekében a ¼r¦mad-Bh§gavatam (6.1.13) elõírja: tapas§
brahmacarye£a ªamena ca damena ca. Amikor valaki komoly abban a szándékában, hogy
d¦k¢§t fogadjon el, akkor készen kell állnia a lemondás, a cölibátus, az elme és a test
kontrollálásának gyakorlására. Amikor így felkészült, és vágyik arra, hogy lelki
felvilágosításban részesüljön (divya° jñ§nam), akkor alkalmas arra, hogy avatást kapjon. A
divya° jñ§namot tulajdonképpen tad-vijñ§nának nevezik, vagyis a Legfelsõbbrõl szóló
tudásnak. Tad-vijñ§n§rtha° sa gurum ev§bhigacchet: amikor valaki az Abszolútról szóló
transzcendentális téma iránt érdeklõdik, akkor avatást kell kapnia. Az ilyen személynek egy
lelki tanítómesterhez kell fordulnia, hogy d¦k¢§t kapjon. A ¼r¦mad-Bh§gavatam (11.3.21) a
következõket szintén elõírja: tasm§d guru° prapadyeta jijñ§su¤ ªreya uttamam. „Amikor
valakit igazán érdekel az Abszolút Igazságról szóló transzcendentális tudomány, akkor egy
lelki tanítómesterhez kell fordulnia.”
Nem szabad elfogadnunk egy lelki tanítómestert anélkül, hogy követnénk az instrukcióit.
Nem szabad azért elfogadnunk egy lelki tanítómestert, hogy divatos mutatványt csináljunk a
lelki életbõl. Jijñ§sunak, vagyis nagyon érdeklõdõnek kell lennünk, hogy tanulhassunk a
hiteles lelki tanítómestertõl. Az érdeklõdésnek szigorúan a transzcendentális tudományra kell
vonatkoznia (jijñ§su¤ ªreya uttamam). Az uttamam szó arra utal, ami túl van az anyagi
tudáson. Tama azt jelenti, hogy „ennek az anyagi világnak a sötétsége”, ut pedig annyit jelent,
mint „transzcendentális”. Az emberek általában a világi témák iránt érdeklõdnek, de amikor
az ember elveszíti ilyen irányú érdeklõdését, és csak transzcendentális témák érdeklik, akkor
teljes mértékben alkalmas arra, hogy avatást kapjon. Amikor valakit felavatott egy hiteles
lelki tanítómester, és amikor komolyan végzi az Úr szolgálatát, akkor madhyamaadhik§r¦ként kell elfogadni õt.
K¥¢£a szent neveinek vibrálása olyannyira felsõbbrendû, hogy ha az ember sértések
nélkül, a tíz sértést gondosan elkerülve vibrálja a Hare K¥¢£a mah§-mantrát, akkor
fokozatosan képes felemelkedni arra a szintre, ahol megérti, hogy nincs különbség az Úr szent
neve és Maga az Úr között. Aki elérte ezt a megértést, azt a kezdõ bhaktáknak nagyon kell
tisztelniük. Biztosan kell tudnunk azt, hogy ha sértésekkel vibráljuk az Úr szent nevét, nem
lehetünk alkalmasak a K¥¢£a-tudatban való fejlõdésre. A ¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta (Madhya
22.69) azt mondja:
y§h§ra komala ªraddh§, se 'kani¢±ha' jana
krame krame te¯ho bhakta ha-ibe 'uttama'
„Azt, akinek a hite gyönge és hajlítható, kezdõnek nevezik, de a folyamat fokozatos
követésével az elsõ osztályú bhakta szintjére emelkedik majd fel.” A bhakta-életben mindenki
kezdõ szintrõl indul, de ha megfelelõen elvégzi az elõírt számú hari-n§ma vibrálását, lépésrõl
lépésre felemelkedik a legmagasabb szintre, az uttama-adhik§r¦ szintjére. A K¥¢£a-tudatos
mozgalom naponta tizenhat kört ír elõ, mert a nyugati országokban az emberek nem tudnak
hosszú ideig koncentrálni a japán való vibrálásra. Ezért a lehetõ legkevesebb kört írtuk elõ.
¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura azonban azt mondta, hogy aki nem vibrál legalább

hatvannégy kört a japán (százezer nevet), azt elesettnek (patitának) kell tekinteni. E számítás
szerint mindegyikünk elesettnek számít, de mivel teljes komolysággal és kétszínûség nélkül
próbáljuk szolgálni a Legfelsõbb Urat, reménykedhetünk az Úr Caitanya Mah§prabhu
kegyében, aki patita-p§vanaként, az elesettek felszabadítójaként híres.
Amikor ¼r¦la Satyar§ja Kh§n, ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu nagy bhaktája megkérdezte az
Úrtól, hogy mirõl lehet egy Vai¢£avát megismerni, az Úr így válaszolt:
prabhu kahe, – ”y§¯ra mukhe ªuni eka-b§ra
k¥¢£a-n§ma, sei p¡jya, – ªre¢±ha sab§k§ra”
„Ha valaki hallja, amint egy személy egyszer azt a szót mondja, hogy K¥¢£a, azt a személyt az
emberek közönséges tömegébõl a legjobbnak kell elfogadnia.” (Cc. Madhya 15.106) Az Úr
Caitanya Mah§prabhu folytatta:
”ataeva y§¯ra mukhe eka k¥¢£a-n§ma
sei ta' vai¢£ava, kariha t§¯h§ra samm§na”
„Akit érdekel K¥¢£a nevének vibrálása, vagy aki mivel gyakorolja, szereti vibrálni K¥¢£a
neveit, azt Vai¢£avának kell elfogadnunk, s ezért fel kell ajánlanunk neki tiszteletünket,
legalább az elménkben.” (Cc. Madhya 15.111) Egy barátunk, egy híres angol zenész vonzódni
kezdett K¥¢£a szent neveinek vibrálásához, s még lemezein is sokszor említette K¥¢£a szent
neveit. Otthonában tiszteletét ajánlja K¥¢£a képeinek és a K¥¢£a-tudat prédikálóinak is.
Minden tekintetben nagyon becsüli K¥¢£a nevét és K¥¢£a cselekedeteit; ezért mi fenntartás
nélkül felajánljuk neki tiszteletünket, hiszen valóban látjuk, hogy ez az úriember fokozatosan
fejlõdik a K¥¢£a-tudatban. Egy ilyen személynek mindig ki kell mutatnunk tiszteletünket. A
végkövetkeztetés az, hogy a Vai¢£aváknak mindenkit tisztelniük kell, aki a szent név
rendszeres vibrálásával fejlõdni akar a K¥¢£a-tudatban. Másrészrõl tanúi voltunk annak,
ahogy kortársaink közül néhányan — akiket nagy prédikálóknak tartottak — fokozatosan
visszaestek az anyagi életfelfogásba, mert nem vibrálták az Úr szent nevét.
Amikor az Úr Caitanya San§tana Gosv§m¦nak adott utasításokat, az odaadó szolgálatot
három csoportra osztotta fel.
ª§stra-yukti n§hi j§ne d¥¨ha, ªraddh§v§n
'madhyama-adhik§r¦' sei mah§-bh§gyav§n
„Azt, aki nem rendelkezik nagyon erõs meggyõzõ tudással a ª§strákról, de szilárd hite van a
Hare K¥¢£a mah§-mantra vibrálásában, és tántoríthatatlan a számára elõírt odaadó szolgálat
végzésében, madhyama-adhik§r¦nak kell tekinteni. Az ilyen személy nagyon szerencsés.”
(Cc. Madhya 22.67) Egy madhyama-adhik§r¦ ªraddh§v§n, rendíthetetlenül hûséges, és
valóban alkalmas az odaadó szolgálatban való további fejlõdésre. Ezért a Caitanya-carit§m¥ta
(Madhya 22.64) azt mondja:
ªraddh§v§n jana haya bhakti-adhik§r¦
'uttama', 'madhyama', 'kani¢±ha' – ªraddh§-anus§r¦
„Az odaadó szolgálat alap-, középsõ és felsõ szintjén a ªraddh§ [hit] fejlettsége szerint
válhatunk képzett bhaktákká.” A Caitanya-carit§m¥ta (Madhya 22.62) azt is mondja:
'ªraddh§'-ªabde – viªv§sa kahe sud¥¨ha niªcaya
k¥¢£e bhakti kaile sarva-karma k¥ta haya
„A K¥¢£ának végzett transzcendentális szolgálat végzésével minden másodlagos cselekedetet
is végrehajtunk. Ezt a szilárd, biztos hitet, amely kedvezõ az odaadó szolgálat végzéséhez,
ªraddh§nak nevezik.” ¼raddh§, hit K¥¢£ában, a K¥¢£a-tudat kezdete. A hit erõs hitet jelent. A
Bhagavad-g¦t§ szavai hiteles útmutatást adnak az õszinte embereknek, és bármit is mond
K¥¢£a, azt úgy kell elfogadni, ahogy az van, átértelmezés nélkül. Arjuna ugyanígy fogadta el
a Bhagavad-g¦t§t. Miután végighallgatta a Bhagavad-g¦t§t, Arjuna így szólt K¥¢£ához:
sarvam etad ¥ta° manye yan m§° vadasi keªava. „Óh, K¥¢£a, teljes igazságként fogadom el
mindazt, amit nekem elmondtál.” (Bg. 10.14)
Ez a helyes módja a Bhagavad-g¦t§ megértésének, s ezt nevezik ªraddh§nak. Nem arról
van szó, hogy a Bhagavad-g¦t§ egy részét valaki elfogadja saját szeszélyes értelmezése
szerint, egy másik részét pedig elutasítja. Ez nem ªraddh§. ¼raddh§ azt jelenti, hogy a

Bhagavad-g¦t§ utasításait teljességükben fogadjuk el, különösen az utolsó utasítást: sarvadharm§n parityajya m§m eka° ªara£a° vraja. „Add fel a vallás minden változatát, és hódolj
meg egyedül Énelõttem!” (Bg. 18.66) Amikor valaki hûségesen kitart az utasítások mellett,
akkor erõs hite a lelki életben való fejlõdése alapjává válik.
Amikor az ember teljesen elmélyed a Hare K¥¢£a mah§-mantra vibrálásában, akkor
fokozatosan megismeri saját lelki azonosságát. Ha az ember nem vibrálja hûségesen a Hare
K¥¢£a mantrát, K¥¢£a nem fedi fel Magát elõtte: sevonmukhe hi jihv§dau svayam eva
sphuraty ada¤. (Bhakti-ras§m¥ta-sindhu 1.2.234) Semmiféle mesterséges módon nem
ismerhetjük meg az Istenség Legfelsõbb Személyiségét. Odaadóan el kell mélyednünk az Úr
szolgálatában. Ez a szolgálat a nyelvvel kezdõdik (sevonmukhe hi jihv§dau), ami azt jelenti,
hogy mindig vibrálnunk kell az Úr szent neveit, és mindig k¥¢£a-pras§dát kell elfogadnunk.
Nem szabad semmi mást vibrálnunk és elfogadnunk. Ha a bhakta kitartóan követi ezt a
folyamatot, akkor a Legfelsõbb Úr felfedi Magát elõtte.
Amikor az ember felismeri, hogy õ K¥¢£a örök szolgája, akkor K¥¢£a szolgálatán kívül
minden más iránt elveszti érdeklõdését. Mindig K¥¢£ára gondolva, mindig azt tervezve,
milyen eszközökkel terjesztheti K¥¢£a szent nevét, megérti, hogy egyetlen feladata a K¥¢£atudatos mozgalom terjesztése az egész világon. Az ilyen személyt uttama-adhik§r¦nak kell
tekinteni, és társaságát a hat folyamat alapján (dad§ti pratig¥hn§ti stb.) azonnal el kell
fogadni. Valójában a fejlett uttama-adhik§r¦ Vai¢£ava bhaktát lelki tanítómesterként kell
elfogadni. Minden tulajdonunkat fel kell ajánlanunk neki, mert az utasítások szerint mindent,
amink van, át kell adni a lelki tanítómesternek. Fõképp a brahmac§r¦nak kell alamizsnát
koldulnia másoktól, és fel kell ajánlania ezeket a lelki tanítómesternek. Nem szabad azonban
egy fejlett bhakta, vagyis mah§-bh§gavata viselkedését utánoznunk, ha nem vagyunk
önmegvalósítottak, mivel az ilyen utánzás végül visszaeséshez vezet.
¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ ebben a versben azt tanácsolja a bhaktának, hogy legyen kellõképpen
intelligens ahhoz, hogy megkülönböztesse a kani¢±ha-adhik§r¦t, a madhyama-adhik§r¦t és az
uttama-adhik§r¦t. A bhaktának saját helyzetét is ismernie kell, és nem szabad magasabb
szinten álló bhaktákat utánoznia. ¼r¦la Bhaktivinoda çh§kura megadott néhány gyakorlati
útmutatást annak a megvalósításáról, hogy egy uttama-adhik§r¦t arról lehet felismerni, hogy
sok elesett lelket képes a Vai¢£avizmus hívévé tenni. Nem szabad lelki tanítómesterré válnia
annak, aki nem érte el az uttama-adhik§r¦ szinte. Egy kezdõ vagy középsõ szinten álló
Vai¢£ava is elfogadhat tanítványokat, de ezek a tanítványok ugyanazt a szintet érhetik csak el,
és azt is meg kell értenünk, hogy a megfelelõ útmutatás hiányában nem nagyon fejlõdhetnek
az élet végsõ célja felé. Ezért a tanítványnak vigyáznia kell, hogy uttama-adhik§r¦t fogadjon
el lelki tanítómesteréül.

HATODIK VERS
d¥¢±ai¤ svabh§va-janitair vapu¢aª ca do¢air
na pr§k¥tatvam iha bhakta-janasya paªyet
ga¯g§mbhas§° na khalu budbuda-phena-pa¯kair
brahma-dravatvam apagacchati n¦ra-dharmai¤
d¥¢±ai¤ — közönséges szemmel nézve; svabh§va-janitai¤ — saját természetébõl született;
vapu¢a¤ — a testnek; ca — és; do¢ai¤ — a hibák által; na — nem; pr§k¥tatvam — az anyagi
létezés állapota; iha — ebben a világban; bhakta-janasya — egy tiszta bhaktának; paªyet —
látni kell; ga¯g§-ambhas§m — a Gangesz vizének; na — nem; khalu — bizonyára; budbudaphena-pa¯kai¤ — buborékok, hab és iszap által; brahma-dravatvam — a transzcendentális
természet; apagacchati — elromlik; n¦ra-dharmai¤ — a víz jellemzõi.
FORDÍTÁS
Eredeti K¥¢£a-tudatos helyzetében egy tiszta bhakta nem azonos a testtel. Egy ilyen bhaktát nem
szabad anyagi szemszögbõl nézni. Nem szabad tekintetbe vennünk, ha a bhakta alacsony rendû családban
született, kedvezõtlen bõrszínû, torz, beteg vagy gyenge testû. Közönséges látásmóddal szemlélve ezek a
tökéletlenségek feltûnõek lehetnek, de egy tiszta bhakta teste még az ilyen látszólagos fogyatékosságok
ellenére sem szennyezõdhet be. Éppen olyan ez, mint a Gangesz vize, amely néha az esõs évszak idején

buborékkal, habbal és iszappal van teli. A Gangesz vize nem szennyezõdik be. Azok, akik fejlett lelki
megértéssel rendelkeznek, megfürdenek a Gangeszban, anélkül hogy tekintetbe vennék a víz állapotát.

MAGYARÁZAT
A ªuddha-bhakti, a lélek eredeti tevékenysége — más szóval az Úr transzcendentális
szeretõ szolgálatának végzése — felszabadult helyzetben végezhetõ. A Bhagavad-g¦t§ (14.26)
azt mondja:
m§° ca yo 'vyabhic§re£a
bhakti-yogena sevate
sa gu£§n samat¦tyait§n
brahma-bh¡y§ya kalpate
„Aki teljesen az odaadó szolgálatban foglalja le magát, aki nem esik vissza semmilyen
körülmények között, az egyszeriben túllép az anyagi természet kötõerõin, s így elér a
Brahman síkjára.”
Avyabhic§ri£¦ bhakti tiszta odaadást jelent. Aki odaadó szolgálatot végez, annak
mentesnek kell lennie az anyagi indítékoktól. Ebben a K¥¢£a-tudatos mozgalomban a
tudatunkat kell megváltoztatnunk. Ha a tudat az anyagi élvezetre irányul, akkor anyagi tudat,
ha pedig K¥¢£a szolgálata a célja, akkor K¥¢£a-tudat. Egy meghódolt lélek anyagi szempontok
nélkül (any§bhil§¢it§-ª¡nyam) szolgálja K¥¢£át. Jñ§na-karm§dy-an§v¥tam: azt a tiszta
odaadó szolgálatot, amely transzcendentális a test és az elme olyan cselekedeteihez képest,
mint például a jñ§na (elmebeli spekuláció) és a karma (gyümölcsözõ cselekedet), bhaktiyogának nevezik. A bhakti-yoga a lélek igazi tevékenysége. Amikor valaki tiszta,
szennyezetlen odaadó szolgálatot végez, akkor már felszabadult (sa gu£§n samat¦tyait§n).
K¥¢£a bhaktája nincs anyagi feltételeknek alávetve, még akkor sem, ha úgy tûnik, hogy testi
jellemzõi anyagilag feltételekhez kötöttek. Ezért senkinek sem szabad egy tiszta bhaktát
anyagi szemszögbõl néznie. Ha valaki nem bhakta, nem láthat egy másik bhaktát tökéletesen.
Ahogy az elõzõ vers elmagyarázza, háromféle bhakta van — kani¢±ha-adhik§r¦, madhyamaadhik§r¦ és uttama-adhik§r¦. A kani¢±ha-adhik§r¦ nem tudja megkülönböztetni a bhaktát az
abhaktától. Õ kizárólag a templomi m¡rti imádatával foglalkozik. A madhyama-adhik§r¦
azonban különbséget tud tenni a bhakta és az abhakta, illetve a bhakta és az Úr között. Ezért
másképpen viselkedik az Istenség Legfelsõbb Személyiségével, másképpen a bhaktával és
másképpen az abhaktával szemben.
Senkinek sem szabad kritizálnia egy tiszta bhakta testi hiányosságait. Ha vannak
hiányosságai, nem szabad azokat figyelembe venni. A lelki tanítómester legfõbb feladatát,
vagyis az odaadó szolgálatot, a Legfelsõbb Úr tiszta szolgálatát kell szem elõtt tartani.
Ahogyan a Bhagavad-g¦t§ (9.30) mondja:
api cet sudur§c§ro
bhajate m§m ananya-bh§k
s§dhur eva sa mantavya¤
samyag vyavasito hi sa¤
Még ha egy bhakta látszólag a legszörnyûbb tettet követi is el, s§dhunak, szentnek kell
tekinteni, mert valódi azonossága az, hogy az Úr szeretõ szolgálatát végzi. Más szóval nem
szabad közönséges emberi lénynek tekintenünk.
Egy tiszta bhaktát, ha az Úr szolgálatában foglalja le magát, akkor sem szabad elutasítani,
ha nem született br§hma£a vagy gosv§m¦ családban. Valójában nem lehet olyan családja a
gosv§m¦knak, amelyet anyagi felfogás, kaszt vagy örökség alapján határoztak meg. A
gosv§m¦ cím a tiszta bhakták monopóliuma; így beszélünk a hat gosv§m¦ról, akiket R¡pa
Gosv§m¦ és San§tana Gosv§m¦ vezetett. R¡pa Gosv§m¦ és San§tana Gosv§m¦ gyakorlatilag
mohamedánokká váltak, s ezért nevüket Dabira Kh§sára és S§kara Mallikára változtatták, de
Maga ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu tette õket gosv§m¦kká. A gosv§m¦ cím tehát nem örökölhetõ.
A gosv§m¦ szó arra vonatkozik, aki kontrollálni tudja az érzékeit, aki mestere az érzékeinek.
Egy bhaktát nem kontrollálnak az érzékei, ellenkezõleg, õ az érzékek kontrollálója.

Következésképpen õt sv§m¦nak vagy gosv§m¦nak kell nevezni, még akkor is, ha esetleg nem
gosv§m¦ családban született.
E szabály alapján azok a gosv§m¦k, akik ¼r¦ Nity§nanda Prabhu és ¼r¦ Advaita Prabhu
leszármazottjai, minden bizonynyal bhakták, de más családból jött bhaktákkal szemben sem
szabad megkülönböztetést tennünk; sõt, akár megelõzõ §c§ryák családjából, akár közönséges
családból származik egy bhakta, egyformán kell viselkednünk velük szemben. Nem szabad
azt gondolnunk, megkülönböztetést téve: „Óh, itt egy amerikai gosv§m¦.” Azt sem szabad
gondolnunk: „Itt egy nity§nanda-va°ªa-gosv§m¦.” Néha tiltakozást tapasztalunk azzal
kapcsolatban, hogy a K¥¢£a-tudatos mozgalom amerikai Vai¢£aváinak a gosv§m¦ címet adjuk.
Néha az emberek nyíltan azt mondják az amerikai bhaktáknak, hogy az õ sanny§sa vagy
gosv§m¦ címük nem hiteles. R¡pa Gosv§m¦ ebben a versben tett állítása alapján azonban egy
amerikai gosv§m¦ és egy §c§ryák családjában született gosv§m¦ nem különbözik egymástól.
Másrészt annak a bhaktának, aki elnyerte a gosv§m¦ címet, de nem br§hma£a apától vagy
egy a Nity§nanda vagy Advaita Prabhu családjából származó gosv§m¦tól született, nem
szabad mesterségesen felfuvalkodottá válnia azt gondolva, hogy gosv§m¦vá vált. Mindig
emlékeznie kell arra, hogy amint anyagilag felfuvalkodottá válik, azonnal leesik. Ez a K¥¢£atudatos mozgalom transzcendentális tudomány, és nincs helye benne az irigységnek. Ez a
mozgalom a paramaha°sák számára van, akik tökéletesen mentesek minden irigységtõl
(parama° nirmatsar§£§m). Senkinek sem szabad irigynek lennie, akár gosv§m¦k családjában
született, akár a adományozták neki a gosv§m¦ címet. Amint valaki iriggyé válik, leesik a
paramaha°sa szintrõl.
Meg kell értenünk, hogy ha figyelembe vesszük egy Vai¢£ava testi hiányosságait, akkor
sértést követtünk el egy Vai¢£ava lótuszlábai ellen. A Vai¢£ava lótuszlábainál elkövetett
sértés nagyon súlyos sértés. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu ezt a sértést h§t¦-m§t§ként, vagyis õrült
elefánt sértésként írta le. Az õrült elefánt katasztrófát okozhat, különösen ha egy szépen
gondozott kertbe ront be. Ezért nagyon kell vigyáznunk, nehogy bármilyen sértést
elkövessünk egy Vai¢£ava ellen. Minden Vai¢£avának készen kell állnia arra, hogy
utasításokat fogadjon el egy magasabb rangú Vai¢£avától, a magasabb rangú Vai¢£avának
pedig készen kell állnia arra, hogy minden tekintetben segítse az alacsonyabb helyzetû
Vai¢£avákat. Alacsonyabb vagy magasabb rendû helyzetünket K¥¢£a-tudatbeli fejlettségünk
határozza meg. Egy tiszta Vai¢£ava cselekedeteit tilos anyagi szemszögbõl vizsgálni. Egy
kezdõ részérõl különösen sértõ, ha egy tiszta bhaktát anyagi szemszögbõl néz. Ezért el kell
kerülnünk azt, hogy külsejét vizsgáljunk egy tiszta bhaktának. Belsõ jellemét kell látnunk, és
meg kell értenünk, hogy õ az Úr transzcendentális szeretõ szolgálatát végzi. Így lehet
elkerülni, hogy anyagi szemszögbõl nézzünk egy tiszta bhaktát, s így válhatunk magunk is
fokozatosan tiszta bhaktává.
Akik azt gondolják, hogy a K¥¢£a-tudat csupán az emberek, a bhakták egy bizonyos
csoportjára vagy egy bizonyos földterületre korlátozódik, azok általában hajlamosak a bhakta
külsõ vonásait figyelembe venni. Az ilyen kezdõk, akik nem tudják értékelni a fejlett bhakta
magas szintû szolgálatát, saját szintjükre próbálják lehúzni a mah§-bh§gavatát. Ezt a
problémát szerte a világon tapasztaljuk a K¥¢£a-tudat terjesztése közben. Sajnos kezdõ
Istentestvérek vesznek körül bennünket, akik nem értékelik azt az egyedülálló tevékenységet,
mellyel a K¥¢£a-tudatot terjesztjük az egész világon. Saját szintjükre próbálnak lehúzni
bennünket, és minden szempontból kritizálnak. Naiv ténykedésük és szegényes tudásuk
nagyon sajnálatra méltó. Egy felhatalmazott személyt, aki valóban az Úr bensõséges
szolgálatának él, nem szabad közönséges emberként kezelni, hiszen anélkül, hogy K¥¢£ától
kapna felhatalmazást, senki sem képes a K¥¢£a-tudatot elterjeszteni az egész világon.
Amikor valaki egy tiszta bhaktát ilyen módon kritizál, sértést követ el (vai¢£avaapar§dha), amely akadályt jelent és veszélyes azok számára, akik fejlõdni vágynak a K¥¢£atudatban. Az ember nem juthat semmi lelki haszonhoz, ha egy Vai¢£ava lótuszlábai ellen
sértést követ el. Ezért mindenkinek óvatosnak kell lennie, hogy ne legyen irigy egy
felhatalmazott Vai¢£avára, vagyis egy ªuddha-vai¢£avára. Azt is sértõ feltételezni, hogy egy

felhatalmazott Vai¢£avát felelõsségre lehet vonni. Sértõ megpróbálnunk tanácsot adni neki
vagy kijavítani õt. Egy kezdõ Vai¢£ava és egy fejlett Vai¢£ava között cselekedeteik alapján
tehetünk különbséget. A fejlett Vai¢£ava mindig a lelki tanítómester helyzetében van, a kezdõ
pedig mindig a tanítványa. A lelki tanítómester nincs alávetve annak, hogy tanácsokat
fogadjon el egy tanítványtól, és másoktól, akik nem a tanítványai, szintén nem kell tanácsot
elfogadnia. Ez a lényege és összegzése ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ tanácsának, melyet a hatodik
versben írt le.

HETEDIK VERS
sy§t k¥¢£a-n§ma-carit§di-sit§py avidy§pittopatapta-rasanasya na rocik§ nu
kintv §dar§d anudina° khalu saiva ju¢±§
sv§dv¦ kram§d bhavati tad-gada-m¡la-hantr¦
sy§t — van; k¥¢£a — az Úr K¥¢£a; n§ma — a szent név; carita-§di — jellem, kedvtelések
stb.; sit§ — kandiscukor; api — bár; avidy§ — a tudatlanságnak; pitta — az epe által;
upatapta — megfertõzött; rasanasya — a nyelvnek; na — nem; rocik§ — ízletes; nu — óh,
milyen csodálatos; kintu — de; §dar§t — vigyázva; anudinam — minden nap, vagy napi
huszonnégy óra; khalu — természetétõl fogva; s§ — az (a szent név kandiscukra); eva —
bizonyára; ju¢±§ — elfogadva vagy vibrálva; sv§dv¦ — ízletes; kram§t — fokozatosan;
bhavati — válik; tat-gada — a betegségnek; m¡la — a gyökerének; hantr¦ — a
megsemmisítõ.
FORDÍTÁS
K¥¢£a szent neve, jelleme, kedvtelései és cselekedetei mind transzcendentálisan édesek, akár a
kandiscukor. Bár annak nyelve, akit az avidy§ [tudatlanság] sárgasága fertõzõtt meg, nem képes
megízlelni semmi édeset, mégis milyen csodálatos, hogy csupán ezen édes nevek mindennapos, figyelmes
vibrálásával természetes íz éled fel nyelvén, és betegsége fokozatosan, gyökerestül megsemmisül.

MAGYARÁZAT
Az Úr K¥¢£a szent neve, tulajdonságai, kedvtelései (stb.) mind az abszolút igazság,
szépség és boldogság természetével rendelkeznek. Ezek természetükbõl adódóan nagyon
édesek, akár a kandiscukor, amelyet mindenki szeret. A tudatlanságot azonban a sárgaságnak
nevezett betegséghez hasonlítják, amelyet az epe váladékai okoznak. A sárgaság megtámadta
beteg ember nyelve nem tudja a kandiscukor kellemes ízét élvezni, sõt a sárgaságban
szenvedõ beteg az édeset nagyon keserûnek érzi. Az avidy§ (tudatlanság) hasonlóan
megszünteti azt a képességet, hogy megízleljük K¥¢£a transzcendentálisan édes nevét,
jellemét, formáját és kedvteléseit. E betegség ellenére, ha valaki gondosan és figyelemmel
elfogadja a K¥¢£a-tudatot, a szent név vibrálását és K¥¢£a transzcendentális kedvteléseinek
hallgatását, akkor tudatlansága szertefoszlik, s nyelve képes lesz megízlelni K¥¢£ának és
környezetének transzcendentális természetét. A lelki egészséget csak a K¥¢£a-tudat elõírások
szerinti végzésével szerezhetjük vissza.
Amikor az anyagi világban egy ember jobban érdeklõdik a materialista életforma iránt,
mint a K¥¢£a-tudat iránt, akkor azt tartják róla, hogy állapota kóros, beteges. A normális
állapot az, hogy az Úr örök szolgái vagyunk (j¦vera 'svar¡pa' haya – k¥¢£era 'nitya-d§sa').
Az egészséges állapot megszûnik, amikor az élõlény elfelejti K¥¢£át annak köszönhetõen,
hogy K¥¢£a m§y§ energiájának külsõ megnyilvánulásához vonzódik. M§y§ világát
dur§ªrayának nevezik, amely azt jelenti: „hamis vagy rossz menedék”. Aki a dur§ªrayába
veti a hitét, az a kilátástalan helyzet hívévé válik. Az anyagi világban minden ember boldog
akar lenni, és bár anyagi próbálkozásaik minden esetben meghiúsulnak, tudatlanságuknak
köszönhetõen nem értik meg hibáikat. Az emberek az egyik hibát a másik hibával próbálják
helyrehozni. Ez a létért való küzdelem az anyagi világban. Ha annak, aki ilyen helyzetben
van, azt tanácsolják, hogy fogadja el a K¥¢£a-tudatot és váljon boldoggá, nem fogadja el az
ilyen instrukciókat.
Ezt a K¥¢£a-tudatos mozgalmat csak azért terjesztettük el az egész világon, hogy
orvosoljuk ezt a burjánzó tudatlanságot. Az embereket a vak vezetõk félrevezetik. Az emberi

társadalom vezetõi — a politikusok, filozófusok, tudósok — vakok, mert nem K¥¢£atudatosak. A Bhagavad-g¦t§ szerint, mivel meg vannak fosztva minden tényleges tudástól
ateista életmódjuknak köszönhetõen, valójában bûnös gazemberek, és helyzetük a
legalacsonyabb az emberek között.
na m§° du¢k¥tino m¡¨h§¤
prapadyante nar§dham§¤
m§yay§pah¥ta-jñ§n§
§sura° bh§vam §ªrit§¤
„Az alábbi bûnös emberek nem hódolnak meg Nekem: a felettébb ostobák, az emberiség alja,
akiket az illúzió megfosztott tudásuktól, s akik a démonok ateista természetével
rendelkeznek.” (Bg. 7.15)
Az ilyen emberek sohasem hódolnak meg K¥¢£a elõtt, és szembeszállnak azoknak a
törekvéseivel, akik K¥¢£a menedékét kívánják elfogadni. Amikor ilyen ateisták válnak a
társadalom vezetõivé, akkor az egész atmoszférát a tudatlanság hatja át. Ilyen helyzetben az
emberek nem nagyon lelkesednek, hogy elfogadják a K¥¢£a-tudatos mozgalmat, mint ahogyan
a sárgaságban szenvedõ beteg sem érzi a kandiscukor ízét. Tudni kell azonban, hogy a
sárgaságra a kandiscukor az egyetlen orvosság. Hasonlóan az emberiség jelenlegi zavart
állapotában a K¥¢£a-tudat, az Úr szent neveinek vibrálása — Hare K¥¢£a, hare K¥¢£a, K¥¢£a
K¥¢£a, Hare Hare/ Hare R§ma, Hare R§ma, R§ma R§ma, Hare Hare — az egyetlen orvosság,
amely rendbe hozhatja az egész világot. Lehet, hogy a K¥¢£a-tudat nem túl kellemes ízû egy
beteg ember számára, ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ mégis azt tanácsolja, hogy ha valaki ki akar
gyógyulni az anyagi betegségbõl, akkor fogadja ezt el gondosan és figyelmesen. A kezelés a
Hare K¥¢£a mah§-mantra vibrálásával kezdõdik, mert az Úr e szent nevének vibrálása által az
anyagi feltételekhez kötött ember megszabadul minden téveszmétõl (ceto-darpa£am§rjanam). Avidy§, a lelki azonosságról szóló téves felfogás adja az aha¯k§ra, vagyis a
szívben lévõ hamis ego alapját.
A valódi betegség a szívben van. Ha azonban megtisztítjuk a szívet, ha megtisztul a tudat,
akkor az embert nem veszélyezteti az anyagi betegség. Ahhoz, hogy megtisztítsuk elménket
és szívünket minden téveszmétõl, el kell fogadnunk a Hare K¥¢£a mah§-mantra vibrálását. Ez
egyszerre könnyû és hasznos. Az Úr szent nevének vibrálása által azonnal megszabadulunk az
anyagi lét lángoló tüzébõl.
Az Úr szent neve vibrálásának három szintje van — vibrálás sértésekkel, kevesebb
sértéssel, valamint a tiszta szint. Amikor egy kezdõ elfogadja a Hare K¥¢£a mantra vibrálását,
általában sok sértést követ el. Tíz alapvetõ sértés van, melyeket elkerülve egy bhakta felléphet
a következõ szintre, amely a sértésekkel való mantrázás és a tiszta mantrázás között
helyezkedik el. Amikor valaki eléri a tiszta szintet, azonnal felszabadul. Ezt nevezik úgy,
hogy bhava-mah§-d§v§gni-nirv§panam. Ahogy az ember kiszabadul az anyagi lét lángoló
tüzébõl, megízlelheti a transzcendentális élet ízét.
A végkövetkeztetés az, hogy ahhoz, hogy megszabaduljunk az anyagi betegségtõl, el kell
fogadnunk a Hare K¥¢£a mantra vibrálását. A K¥¢£a-tudatos mozgalom legfõképpen arra
szolgál, hogy megteremtse azt az atmoszférát, amelyben az emberek elfogadhatják a Hare
K¥¢£a mantra vibrálását. Hittel kell elkezdenünk, és amikor ez a hit megerõsödik a mantrázás
segítségével, a Közösség tagjaivá válhatunk. Sa¯k¦rtana csapatokat küldünk mindenhová a
világon, és õk is azt tapasztalják, hogy még a világ legtávolabbi sarkaiban is, ahol nem tudnak
K¥¢£áról, a Hare K¥¢£a mah§-mantra vibrálása embereik ezreit vonzza táborunkhoz. Néhány
helyen az emberek hajukat leborotválva és a Hare K¥¢£a mah§-mantrát vibrálva utánozzák a
bhaktákat, néhány nappal azután, hogy hallották a mantrát. Lehet, hogy ez utánzás, de a jó
dolog utánzása ajánlott. Néhány utánzót fokozatosan érdekelni kezdi, hogy avatást kapjon a
lelki tanítómestertõl, és avatást kér.
Ha valaki komoly, akkor avatást kap — ezt a szintet nevezik bhajana-kriy§nak. Ezután az
ember valóban az Úr odaadó szolgálatába kezd a Hare K¥¢£a mah§-mantra rendszeres
vibrálásával — napi tizenhat kör —, és azzal, hogy tartózkodik a tiltott szexuális élettõl, a

kábító- és mámorítószerektõl, a húsevéstõl és a szerencsejátéktól. A bhajana-kriy§ által az
ember felszabadulhat az anyagi szennyezõdés alól. Nem megy többé étterembe vagy
szállodába, hogy úgynevezett finom ételeket ízleljen meg, amelyek hússal és hagymával
készültek, és nem törödik többé a dohányzással vagy a tea- és kávéivással sem. Nem csak a
tiltott szexuális élettõl tartózkodik, hanem teljesen elkerüli a szexuális életet. Nem érdekli az
sem, hogy spekulálással vagy szerencsejátékkal vesztegesse az idejét. Megérthetjük, hogy ily
módon megtisztul a nemkívánatos dolgoktól (anartha-niv¥tti). Az anartha szó jelentése:
nemkívánatos dolgok. Az anarthák eltûnnek, amikor az ember ragaszkodni kezd a K¥¢£atudatos mozgalomhoz.
Amikor valaki megszabadul a nemkívánatos dolgoktól, akkor megszilárdul a K¥¢£acselekedetek végzésében, sõt ragaszkodni fog az ilyen tettekhez, és eksztázist fog tapasztalni
az odaadó szolgálat végzésekor. Ezt bh§vának nevezik, vagyis a szunynyadó Istenszeretet
ébredése kezdetének. Így a feltételekhez kötött lélek megszabadul az anyagi léttõl, és elveszíti
érdeklõdését az anyagi életfelfogás iránt, beleértve az anyagi gazdagságot, az anyagi tudást és
az anyagi vonzalom összes fajtáját. Ilyenkor az ember megértheti, hogy ki az Istenség
Legfelsõbb Személyisége, és hogy mi az Õ m§y§ energiája.
Bár m§y§ jelen lehet, mégsem tudja zavarni a bhaktát, aki elérte a bh§va szintet. Ez azért
van, mert a bhakta látja m§y§ valódi helyzetét. M§y§ K¥¢£a elfelejtését jelenti. K¥¢£a
elfelejtése és a K¥¢£a-tudat úgy állnak egymás mellett, mint fény és árnyék. Ha valaki az
árnyékban marad, nem élvezheti a fény által kínált lehetõségeket, s ha valaki a fényben áll,
nem zavarhatja az árnyék sötétsége. A K¥¢£a-tudat elfogadásával az ember fokozatosan
felszabadul és a fényben marad. Valójában nem is érinti a sötétséget. Ahogy a Caitanyacarit§m¥ta (Madhya 22.31) megerõsíti:
k¥¢£a – s¡rya-sama; m§y§ haya andhak§ra
y§h§¯ k¥¢£a, t§h§¯ n§hi m§y§ra adhik§ra
„K¥¢£a a napfényhez hasonlít, m§y§ pedig a sötétséghez. Ahol jelen van a napfény, nem lehet
sötétség. Amint az ember elfogadja a K¥¢£a-tudatot, az illúzió sötétsége, a külsõ energia
behatása azonnal szertefoszlik.”

NYOLCADIK VERS
tan-n§ma-r¡pa-carit§di-suk¦rtan§nusm¥tyo¤ krame£a rasan§-manas¦ niyojya
ti¢±han vraje tad-anur§gi-jan§nug§m¦
k§la° nayed akhilam ity upadeªa-s§ram
tat — az Úr K¥¢£a; n§ma — a szent név; r¡pa – forma; carita-§di — jellem, kedvtelések
és így tovább; su-k¦rtana — szépen megvitatva vagy vibrálva; anusm¥tyo¤ — és emlékezve;
krame£a — fokozatosan; rasan§ — a nyelv; manas¦ — és az elme; niyojya — lefoglalva;
ti¢±han — lakozva; vraje — Vrajában; tat — az Úr K¥¢£ának; anur§gi — ragaszkodva; jana
— személyek; anug§m¦ — követve; k§lam — idõ; nayet — kell használni; akhilam — teljes;
iti — így; upadeªa — a tanácsnak vagy instrukciónak; s§ram — lényeg.
FORDÍTÁS
Minden tanács lényege az, hogy az embernek minden idejét – napi huszonnégy órát – arra kell
használnia, hogy az Úr isteni nevét vibrálja, transzcendentális formájáról, tulajdonságairól és örök
kedvteléseirõl zengjen, emlékezzen rájuk, ezzel fokozatosan lefoglalva nyelvét és elméjét. Ily módon lakjon
mindig Vrajában [Goloka V¥nd§vana-dh§mában], és a bhakták vezetésével szolgálja K¥¢£át. Kövesse az
Úr szeretett bhaktáinak lábnyomait, akik mélyen ragaszkodnak az Õ odaadó szolgálatához.

MAGYARÁZAT
Az elme barátunk és ellenségünk is lehet, ezért úgy kell képeznünk, hogy barátunkká
váljon. A K¥¢£a-tudat mozgalma fõképp arra szolgál, hogy az elmét arra nevelje, legyen
mindig K¥¢£ával elfoglalva. Az elme ezer és ezer benyomást tárol, nem csupán ebbõl az
életbõl, hanem sok-sok elmúlt életbõl is. Ezek a benyomások néha kapcsolatba kerülnek
egymással, és ellentmondásos képeket alakítanak ki. Emiatt az elme tevékenysége veszélyes
lehet a feltételekhez kötött lélek számára. A pszichológia tanulmányozói ismerik az elme
különféle pszichológiai változásait. A Bhagavad-g¦t§ (8.6) azt mondja:

ya° ya° v§pi smaran bh§va°
tyajaty ante kalevaram
ta° tam evaiti kaunteya
sad§ tad-bh§va-bh§vita¤
„Ki milyen testre gondol teste elhagyásakor, azt éri majd el kétségtelenül.”
A halál pillanatában az élõlény elméje és intelligenciája létrehozza egy bizonyos fajta test
finom fizikai formáját a következõ élet számára. Ha az elme abban a pillanatban nem gondol
kedvezõ dologra, akkor az ember ennek megfelelõ testet fogad el következõ életében.
Másrészt azonban, ha az elme képes K¥¢£ára gondolni a halál pillanatában, akkor eljuthat a
lelki világba, Goloka V¥nd§vanába. A lélekvándorlásnak ez a folyamata nagyon szövevényes;
ezért ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ azt tanácsolja a bhaktáknak, képezzék úgy az elméjüket, hogy ne
legyenek képesek semmi másra emlékezni, csak K¥¢£ára. Hasonlóképpen a nyelvet is arra kell
nevelni, hogy kizárólag K¥¢£áról beszéljen, és csak k¥¢£a-pras§dát ízleljen. ¼r¦la R¡pa
Gosv§m¦ azt is tanácsolja, hogy ti¢±han vraje: az ember éljen V¥nd§vanában, Vrajabh¡mi
bármely részén. Vrajabh¡mi — V¥nd§vana — földje nyolcvannégy kroªa területen fekszik.
Egy kroªa két négyzetkilométerrel egyenlõ. Amikor valaki V¥nd§vanát teszi lakhelyévé, egy
ottani fejlett bhaktánál kell menedéket keresnie. Így kell az embernek mindig K¥¢£ára és az Õ
kedvteléseire gondolnia. ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ további magyarázatot is fûz ehhez a Bhaktiras§m¥ta-sindhuban (1.2.294):
k¥¢£a° smaran jana° c§sya
pre¢±ha° nija-sam¦hitam
tat-tat-kath§-rataª c§sau
kury§d v§sa° vraje sad§
„Egy bhaktának mindig Vraja transzcendentális birodalmában kell élnie, és mindig a k¥¢£a°
smaran jana° c§sya pre¢±hamban, vagyis az Úr K¥¢£ára és az Õ szeretett társaira való
emlékezésben kell elmélyednie. K¥¢£a társai lábnyomainak követésével és az örök vezetés
elfogadásával az emberben erõs vágy ébredhet arra, hogy az Istenség Legfelsõbb
Személyiségét szolgálja.”
¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ azt is mondja a Bhakti-ras§m¥ta-sindhuban (1.2.295):
sev§ s§dhaka-r¡pe£a
siddha-r¡pe£a c§tra hi
tad-bh§va-lipsun§ k§ry§
vraja-lok§nus§rata¤
„Vraja [Vraja-dh§ma] transzcendentális birodalmában az embernek a Legfelsõbb Urat, ¼r¦
K¥¢£át kell szolgálnia, az Õ társainak érzelmeihez hasonló érzelemmel, magát K¥¢£a egyik
társának közvetlen irányítása alá kell helyeznie, és követnie kell az õ lábnyomait. Ez a
módszer megvalósítható mind a s§dhana [a kötöttségek szintjén végzett lelki élet] szintjén,
mind a s§dhya [Isten megvalósítása] szintjén, amikor az ember siddha-puru¢a, vagyis lelkileg
tökéletes lélek.”
¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura a következõ magyarázatot fûzte ehhez a vershez:
„Annak, aki még nem fejlesztett ki érdeklõdést a K¥¢£a-tudat iránt, fel kell adnia minden
anyagi indítékot, és képeznie kell elméjét a fejlõdést elõsegítõ szabályozó elvek követésével,
vagyis K¥¢£ára, az Õ nevére, formájára, tulajdonságára, kedvteléseire — stb. — való
emlékezéssel és ezek vibrálásával. Így, miután kifejlõdött benne az íz ezek iránt a dolgok
iránt, meg kell próbálnia V¥nd§vanában élni, és idejét mindig K¥¢£a nevére, hírére,
kedvteléseire és tulajdonságaira való emlékezéssel töltenie, egy tapasztalt bhakta vezetése és
védelme alatt. Ez a lényege és összegzése minden utasításnak az odaadó szolgálat végzését
illetõen.”
„Kezdõ szinten az embernek mindig k¥¢£a-kath§ hallásával kell foglalkoznia. Ezt
ªrava£a-daª§nak nevezik, vagyis a hallás szintjének. Ha az ember mindig K¥¢£a
transzcendentális, szent nevérõl, transzcendentális formájáról, tulajdonságairól és
kedvteléseirõl hall, elérheti az elfogadás szintjét, amelyet vara£a-daª§nak neveznek. Elérve

ezt a szintet, az ember vonzódni kezd a k¥¢£a-kath§ hallásához. Amikor valaki képes
eksztázisban vibrálni, akkor eléri a smara£§vasth§, az emlékezés szintjét. Emlékezés,
elmélyedés, meditáció, folytonos emlékezés és transz a fejlõdõ k¥¢£a-smara£a öt eleme. A
K¥¢£ára való emlékezés eleinte bizonyos idõközönként megszakadhat, de késõbb megszakítás
nélkül folytatódik. Amikor az emlékezés megszakítatlan, akkor koncentrálttá válik — ezt
nevezik meditációnak. Amikor a meditáció kiterjed és állandóvá válik, neve anusm¥ti.
Megszakítatlan és szüntelen anusm¥ti által az ember eléri a sam§dhi, vagyis a lelki transz
szintjét. Miután a smara£a-daª§, vagyis a sam§dhi teljesen kifejlõdött, a lélek megérti eredeti,
természetes helyzetét. Ekkor tökéletesen és tisztán megérti K¥¢£ával való örök kapcsolatát.
Ezt hívják sampatti-daª§nak, az élet tökéletességének.”
„A Caitanya-carit§m¥ta azt tanácsolja a kezdõknek, hogy adjanak fel minden olyan
vágyat, amelynek valamilyen indítéka van, és foglalkozzanak csupán az Úrnak végzett,
szabályozott odaadó szolgálattal, az írások utasításai alapján. Így a kezdõ bhakta fokozatosan
ragaszkodást fejleszthet ki K¥¢£a neve, híre, formája, tulajdonságai stb. iránt. Amikor valaki
ilyen ragaszkodást fejlesztett ki, akkor képes spontán módon szolgálni K¥¢£a lótuszlábait,
még a szabályozó elvek követése nélkül is. Ezt a szintet r§ga-bhaktinak, spontán szeretettel
végzett odaadó szolgálatnak hívják. Ezen a szinten a bhakta követni tudja K¥¢£a egyik
v¥nd§vanai örök társának lábnyomait. Ezt nevezik r§g§nuga-bhaktinak. R§g§nuga-bhaktit,
azaz spontán odaadó szolgálatot lehet végezni a ª§nta-rasában, amikor arra vágyunk, hogy
olyanok legyünk, mint K¥¢£a tehenei, a bot vagy a fuvola K¥¢£a kezében, vagy a K¥¢£a
nyakát körülölelõ virágok. A d§sya-rasában az ember olyan szolgák lábnyomait követi mint
Citraka, Patraka vagy Raktaka. A baráti sakhya-rasában az ember olyan baráttá válhat, mint
Baladeva, ¼r¦d§m§ vagy Sud§m§. A v§tsalya-rasában, amelyet a szülõi szeretet jellemez, az
ember olyanná válhat, mint Nanda Mah§r§ja és Yaªod§, a m§dhurya-rasában pedig, amelyre
a hitvesi szeretet jellemzõ, az ember olyanná válhat, mint ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ vagy az Õ
barátnõi, Lalit§ és a szolgálólányok (mañjar¦k), pl. R¡pa és Rati. Ez minden tanítás lényege
az odaadó szolgálat témájában.”

KILENCEDIK VERS
vaiku£±h§j janito var§ madhu-pur¦ tatr§pi r§sotsav§d
v¥nd§ra£yam ud§ra-p§£i-rama£§t tatr§pi govardhana¤
r§dh§-ku£¨am ih§pi gokula-pate¤ prem§m¥t§pl§van§t
kury§d asya vir§jato giri-ta±e sev§° vivek¦ na ka¤
vaiku£±h§t — mint Vaiku£±ha, a lelki világ; janita¤ — születés miatt; var§ — jobb;
madhu-pur¦ — a Mathur§ként ismert transzcendentális város; tatra api — felsõbbrendû
annál; r§sa-utsav§t — a r§sa-l¦l§ végzése miatt; v¥nd§-ara£yam — V¥nd§vana erdeje; ud§rap§£i — az Úr K¥¢£ának; rama£§t — a különféle szeretõi kedvtelések miatt; tatra api —
felsõbbrendû annál; govardhana¤ — a Govardhana-hegy; r§dh§-ku£¨am — a R§dh§ku£¨aként ismert hely; iha api — felsõbbrendû ennél; gokula-pate¤ — K¥¢£ának, Gokula
mesterének; prema-am¥ta — az isteni szeretet nektárjával; §pl§van§t — mivel túláradt;
kury§t — csinálná; asya — ennek (a R§dh§-ku£¨ának); vir§jata¤ — elhelyezkedik; giri-ta±e
— a Govardhana-hegy lábainál; sev§m — szolgálat; vivek¦ — aki intelligens; na — nem; ka¤
— ki.
FORDÍTÁS
A Mathur§ként ismert szent hely lelkileg magasabb rendû, mint Vaiku£±ha, a transzcendentális világ,
mert az Úr Mathur§ban jelent meg. Mathur§hoz képest V¥nd§vana transzcendentális erdeje magasabb
rendû, K¥¢£a r§s§-l¦l§ kedvtelései miatt. V¥nd§vana erdejénél magasabb rendû a Govardhana-hegy, mert
¼r¦ K¥¢£a isteni kezével fölemelte, s mert különféle szeretõi kedvteléseinek helyszíne. Mindenekfölött
azonban a legkiválóbb R§dh§-ku£¨a a legfelsõbbrendû, mert a Gokula Ura, ¼r¦ K¥¢£a iránti prema
ambrózia-nektárjával van teli. Hol van hát az az intelligens személy, aki vonakodik szolgálni a
Govardhana-hegy lábainál fekvõ isteni R§dh§-ku£¨át?

MAGYARÁZAT
A lelki világ az Istenség Legfelsõbb Személyisége teljes teremtésének háromnegyed része,
a legkiválóbb régió. A lelki világ természetszerûleg magasabb rendû, mint az anyagi világ,

ám Mathur§t és a hozzá tartozó területeket, bár az anyagi világban vannak, mégis
felsõbbrendûnek tekintik, mint a lelki világot, mert Maga az Istenség Legfelsõbb
Személyisége jelent meg Mathur§ban. V¥nd§vana belsõ erdeit felsõbbrendûnek tekintik, mint
Mathur§t, a tizenkét erdõ (dv§daªa-vana), köztük T§lavana, Madhuvana és Bahul§vana
jelenléte miatt, amelyek az Úr különbözõ kedvteléseirõl híresek. V¥nd§vana belsõ erdeit tehát
felsõbbrendûnek tekintik, mint Mathur§t, de a Govardhana-hegy még ezeknél az erdõknél is
magasabb rendû, mert K¥¢£a felemelte, akár egy ernyõt, gyönyörû lótuszkezében tartva, hogy
megvédje társait, Vraja lakóit a szakadó esõtõl, amelyet a dühös Indra, a félistenek királya
küldött. Govardhana- hegy volt az, ahol K¥¢£a a teheneket õrizte tehénpásztor barátaival, s
ezen a helyen találkozott a legjobban szeretett ¼r¦ R§dh§val is, és itt folytatta szeretõ
kedvteléseit Vele. A Govardhana-hegy lábainál fekvõ R§dh§-ku£¨a mindenek fölött áll, mert
ez az a hely, ahol K¥¢£a szeretete túlcsordul. A fejlett bhakták szeretnek a R§dh§-ku£¨ánál
lakni, mert ez a hely K¥¢£a és R§dh§r§£¦ örök szerelmi kedvtelései (rat¦-vil§sa) emlékeinek
helyszíne.
A Caitanya-carit§m¥ta (Madhya-l¦l§) leírja, hogy amikor Caitanya Mah§prabhu elõször
látogatott Vrajabh¡mi földjére, nem találta meg elsõre R§dh§-ku£¨a helyét. Ez azt jelenti,
hogy ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu valójában kutatott R§dh§-ku£¨a pontos helye után. Végül
megtalálta a szent helyet; egy kis tó volt ott. Megfürdött a kis tóban, és elmondta bhaktáinak,
hogy a valódi R§dh§-ku£¨a azon a helyen volt. Késõbb az Úr Caitanya bhaktái, a hat
Gosv§m¦ — köztük R¡pa és Raghun§tha d§sa Gosv§m¦ — vezetésével kiásták a tavat. Most
egy nagy tó, a R§dh§-ku£¨a tó van ott. ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ azért hangsúlyozta ki ennyire
R§dh§-ku£¨a fontosságát, mert Caitanya Mah§prabhu annyira vágyott arra, hogy megtalálja
R§dh§-ku£¨át. Ki az tehát, aki lemondana R§dh§-ku£¨áról, és máshol próbálna lakni?
Egyetlen transzcendentális intelligenciával rendelkezõ ember sem tenne így. R§dh§-ku£¨a
jelentõségét azonban más Vai¢£ava samprad§yák nem tudják megvalósítani, és az olyan
emberek sem tudják megérteni R§dh§-ku£¨a lelki fontosságát és isteni természetét, akiket
nem érdekel az Úr Caitanya Mah§prabhu odaadó szolgálata. Ezért hát R§dh§-ku£¨át fõként a
Gau¨¦ya Vai¢£avák, az Úr ¼r¦ K¥¢£a Caitanya Mah§prabhu követõi imádják.

TIZEDIK VERS
karmibhya¤ parito hare¤ priyatay§
vyakti° yayur jñ§ninas
tebhyo jñ§na-vimukta-bhakti-param§¤
premaika-ni¢±h§s tata¤
tebhyas t§¤ paªu-p§la-pa¯kaja-d¥ªas
t§bhyo 'pi s§ r§dhik§
pre¢±h§ tadvad iya° tad¦ya-saras¦
t§° n§ªrayet ka¤ k¥t¦
karmibhya¤ — minden gyümölcsözõ cselekedetet végzõnél; parita¤ — minden
tekintetben; hare¤ — az Istenség Legfelsõbb Személyisége által; priyatay§ — mivel kedvelt;
vyaktim yayu¤ — a ª§strában az áll; jñ§nina¤ — akik fejlettek a tudományban; tebhya¤ —
náluk felsõbbrendû; jñ§na-vimukta — a tudás által felszabadult; bhakti-param§¤ — akik
odaadó szolgálatot végeznek; prema-eka-ni¢±h§¤ — akik elérték az Isten iránti tiszta
szeretetet; tata¤ — náluk felsõbbrendû; tebhya¤ — jobb, mint azok; t§¤ — õk; paªu-p§lapa¯kaja-d¥ªa¤ — a gop¦k, akik mindig K¥¢£ától, a tehénpásztorfiútól függnek; t§bhya¤ —
mindannyiuk fölött; api — minden bizonnyal; s§ — Õ; r§dhik§ — ¼r¦mat¦ R§dhik§; pre¢±h§
— nagyon kedves; tadvat — hasonlóan; iyam — ez; tad¦ya-saras¦ — az Õ tava, ¼r¦ R§dh§ku£¨a; t§m — R§dh§-ku£¨a; na — nem; §ªrayet — menedéket keresne; ka¤ — aki; k¥t¦ — a
legszerencsésebb.
FORDÍTÁS
A ª§strában az áll, hogy a gyümölcsözõ tetteket végzõk minden típusa közül azt, aki fejlett az élet
magasabb rendû értékeirõl szóló tudásban, a Legfelsõbb Úr, Hari a kegyében részesíti. Sok, a tudásban
elõrehaladott személy [jñ§n¦] közül az, aki tudása által gyakorlatilag felszabadult, elfogadja az odaadó

szolgálatot. Õ magasabb rendû a többieknél. Azonban az, aki valóban elérte a premát, a K¥¢£a iránti
tiszta szeretetet, még nála is magasabb rendû helyzetben van. A gop¦k magasabb szinten állnak minden
fejlett bhaktánál, mert örökre, teljes mértékben ¼r¦ K¥¢£ára, a transzcendentális tehénpásztorfiúra bízták
magukat. A gop¦k közül ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ a legkedvesebb K¥¢£ának. ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ tava (ku£¨a)
olyan mélységesen kedves az Úr K¥¢£a számára, mint Maga R§dh§, a legszeretettebb gop¦. Ki az hát, aki
ne lakna R§dh§-ku£¨ánál, és eksztatikus lelki érzésekkel [apr§k¥ta-bh§va] túláradó lelki testben ki ne
végezne szeretõ szolgálatot az Isteni párnak, ¼r¦ ¼r¦ R§dh§-Govindának, akik naponta bemutatják
a¢±ak§l¦ya-l¦l§jukat, örök, nyolcszoros, mindennapi kedvtelésüket? Azok, akik a R§dh§-ku£¨a partján
végzik odaadó szolgálatukat, valójában az univerzum legszerencsésebb emberei.

MAGYARÁZAT
Jelenleg majdnem mindenki valamilyen gyümölcsözõ munka végzésével foglalkozik.
Azokat, akik arra vágynak, hogy munkájukkal anyagi haszonra tegyenek szert, karm¦knak,
vagyis gyümölcsözõ munkát végzõknek nevezzük. Ebben az anyagi világban minden élõlény
m§y§ varázsa alatt áll. Ezt leírja a Vi¢£u Pur§£a (6.7.61):
vi¢£u-ªakti¤ par§ prokt§
k¢etrajñ§khy§ tath§ par§
avidy§-karma-sa°jñ§ny§
t¥t¦y§ ªaktir i¢yate
A szentek az Istenség Legfelsõbb Személyiségének energiáit három részre osztották —
nevezetesen a lelki energiára, a határenergiára és az anyagi energiára. Az anyagi energiát
tekintik a harmadrangú energiának (t¥t¦y§ ªakti¤). Azok az élõlények, akik az anyagi energia
fennhatósága alatt állnak, néha kutyákként és szamarakként tevékenykednek, keményen
dolgozva a puszta érzékkielégítésért. Néhány karm¦ azonban — ebben az életben, vagy
jámbor cselekedetek végrehajtása után a következõ életben — erõsen vonzódni kezd a
Védákban említett különféle áldozatok végzéséhez. Így jámborságuk érdemeképpen a
mennyei bolygókra emelkedhetnek. Azok, akik szigorúan a védikus utasítások szerint hajtják
végre az áldozatokat, a Holdra és a Hold fölött elhelyezkedõ bolygókra jutnak. Ahogyan a
Bhagavad-g¦t§ (9.21) írja: k¢¦£e pu£ye martya-loka° viªanti: az úgynevezett jámbor
cselekedetek eredményeinek élvezete után újra visszatérnek a Földre, amelyet martyalokának, a halál bolygójának neveznek. Bár az ilyen személyek jámbor tetteik
eredményeképpen felemelkedhetnek a mennyei bolygókra, és bár sokezer évig élvezhetik ott
az életet, mégis vissza kell térniük erre a bolygóra, amikor jámbor cselekedeteik nem
gyümölcsöznek tovább.
Minden karm¦ ilyen helyzetben van, beleértve azokat is, akik jámboran cselekszenek, és
azokat is, akik istentelen tetteket hajtanak végre. Ezen a bolygón számtalan üzletembert,
politikust és sok más olyan embert találunk, akiket csak az anyagi boldogság érdekel. Minden
eszközzel arra törekszenek, hogy pénzt keressenek, s nem veszik figyelembe, hogy eszközeik
jámborak-e vagy istentelenek. Az ilyen embereket karm¦knak, vagyis otromba
materialistáknak nevezik. A karm¦k közül néhányan vikarm¦k, azaz olyan emberek, akik a
védikus tudomány irányítása nélkül ténykednek. Akik a védikus tudás alapján cselekszenek,
azok áldozatokat hajtanak végre, hogy elégedetté tegyék az Úr Vi¢£ut, valamint azért, hogy
áldásokat kapjanak Tõle, s így felsõbb bolygórendszerekbe kerülhetnek. Az ilyen karm¦k
magasabb szinten állnak, mint a vikarm¦k, mert õk hûek a Védák utasításaihoz, és minden
bizonnyal kedvesek K¥¢£ának. A Bhagavad-g¦t§ban (4.11) K¥¢£a azt mondja, ye yath§ m§°
prapadyante t§°s tathaiva bhaj§my aham: „Mindenkit aszerint jutalmazok meg, amilyen
mértékben átadta magát Énnekem.” K¥¢£a olyan kegyes, hogy teljesíti a karm¦k és a jñ§n¦k
vágyait, a bhakták vágyairól nem is beszélve. A karm¦k néha felsõbb bolygórendszerekbe
emelkedhetnek, ám ameddig megmarad vonzódásuk a gyümölcsözõ cselekedetek iránt,
haláluk után újabb anyagi testet kell elfogadniuk. Ha valaki jámboran cselekszik, a magasabb
bolygórendszerekben, a félistenek között kaphat új testet, vagy olyan helyzetet érhet el,
amelyben magasabb színvonalú anyagi boldogságot élvezhet. Másrészt azonban akik
istentelen tetteket követnek el, visszaesnek, s állatokként, fákként, növényekként születnek
meg. Így azokat a gyümölcsözõ cselekedeteket végzõket, akik nem törõdnek a védikus

utasításokkal (vikarm¦k), nem becsülik a tanult szentek. Ahogyan a ¼r¦mad-Bh§gavatam
(5.5.4) kijelenti:
n¡na° pramatta¤ kurute vikarma
yad indriya-pr¦taya §p¥£oti
na s§dhu manye yata §tmano 'yam
asann api kleªada §sa deha¤
„A materialisták, akik mint a kutyák és a szamarak, keményen dolgoznak az
érzékkielégítésért, valójában õrültek. Mindenféle szörnyû tettet elkövetnek, pusztán az
érzékkielégítés érdekében. Az anyagi tettek nem méltóak egy intelligens emberhez, mert az
ilyen tettek eredményeképpen az ember olyan anyagi testet kap, amely nyomorúsággal teli.”
Az emberi élet célja az, hogy kikerüljünk a háromszoros szenvedés állapotából, amely
együttjár az anyagi léttel. Sajnos a gyümölcsözõ cselekedeteket végzõk megõrülnek azért,
hogy pénzt keressenek, és megkapjanak minden anyagi kényelmet, bármilyen úton; ezért
kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy alacsonyabb életformákba sülylyednek. A
materialisták ostobán rengeteg tervet készítenek, hogyan legyenek boldogok az anyagi
világban. Nem állnak meg, hogy eltûnõdjenek: csupán meghatározott ideig élnek, amelynek
nagy részét azzal fogják tölteni, hogy pénzt keresnek az érzékkielégítésre. Az ilyen
cselekedetek a halállal fejezõdnek be. A materialisták nem gondolkoznak azon, hogy e test
elhagyása után alacsonyabb rendû állatokként, növényekként vagy fákként testesülhetnek
meg. Így minden cselekedetük csak meghiúsítja az élet célját. Nemcsak hogy tudatlanságban
születtek, de a tudatlanság szintjén is cselekszenek, mivel azt gondolják, hogy a
felhõkarcolók, a nagy autók, a tiszteletre méltó pozíció stb. formájában anyagi haszonhoz
jutnak. A materialisták nem tudják, hogy a következõ életükben lesüllyednek, s hogy minden
tettük csak par§bhava, vereségüket szolgálja. Ez a ¼r¦mad-Bh§gavatam (5.5.4) ítélete:
par§bhavas t§vad abodha-j§ta¤.
Ezért mohón kell vágynunk arra, hogy megértsük a lélek tudományát (§tma-tattva). Ha az
ember nem jut el az §tma-tattva szintjére, amely által megérti, hogy önvalója a lélek, nem
pedig a test, akkor a tudatlanság szintjén marad. Ezer és ezer, sõt millió és millió tudatlan
ember közül, akik csak érzékeik kielégítésére vesztegetik idejüket, csupán egy jut el a tudás
szintjére, és érti meg az élet magasabb rendû értékeit. Az ilyen embert jñ§n¦nak nevezik. A
jñ§n¦ tudja, hogy a gyümölcsözõ cselekedetek az anyagi léthez kötözik õt, és arra fogják
kényszeríteni, hogy egyik testbõl a másikba vándoroljon. Ahogy a ¼r¦mad-Bh§gavatamban a
ªar¦ra-bandha (az anyagi léthez kötve) kifejezés jelzi, amíg valaki bármilyen felfogást is
megõriz az érzékkielégítésrõl, addig elméje a karmában, a gyümölcsözõ tevékenységekben
merül el, és ez kényszeríteni fogja arra, hogy egyik testbõl a másikba vándoroljon.
A jñ§n¦t tehát felsõbbrendûnek tekintik a karm¦hoz képest, mert õ legalább tartózkodik az
érzékkielégítés vak tetteitõl. Ez az Istenség Legfelsõbb Személyiségének véleménye. A jñ§n¦
mentes lehet a karm¦k tudatlanságától, de ha nem éri el az odaadó szolgálat szintjét, akkor úgy
tekintik, hogy tudatlanságban (avidy§) van. Lehet, hogy valakit elfogadnak jñ§n¦nak,
olyannak, aki fejlett a tudományban, tudása mégis tisztátalan, mert nincs ismerete az odaadó
szolgálatról, és így elutasítja az Istenség Legfelsõbb Személyisége lótuszlábainak közvetlen
szolgálatát.
Amikor egy jñ§n¦ elfogadja az odaadó szolgálatot, egyszeriben magasabb szintre kerül,
mint egy közönséges jñ§n¦. Az ilyen fejlett személyt jñ§na-vimukta-bhakti-paramának írják
le. Hogy egy jñ§n¦ hogyan fogadja el az odaadó szolgálatot, arról a Bhagavad-g¦t§ban (7.19)
van szó, ahol K¥¢£a azt mondja:
bah¡n§° janman§m ante
jñ§nav§n m§° prapadyate
v§sudeva¤ sarvam iti
sa mah§tm§ sudurlabha¤
„Sok-sok születés és halál után az igazi tudást elsajátító ember átadja magát Nekem, mert
tudja, hogy Én vagyok minden ok oka. Az ilyen nagy lélek bizony ritka.” Tulajdonképpen az

ember akkor bölcs, ha meghódol K¥¢£a lótuszlábainál, de az ilyen mah§tm§, nagy lélek
nagyon ritka.
Az odaadó szolgálat elfogadása után a szabályozó elvek betartásával az ember a spontán
Istenszeretet szintjére kerülhet, az olyan nagy szentek, mint N§rada, Sanaka, San§tana
lábnyomait követve. Az Istenség Legfelsõbb Személyisége akkor felsõbbrendûnek tekinti õt.
Az a bhakta, akiben kifejlõdött az Isten iránti szeretet, minden bizonnyal kiemelkedõ szinten
áll.
Minden bhakta közül a gop¦kat tekintik a legkiválóbbaknak, mert nem tudnak semmi
másról, mint arról, hogy K¥¢£át elégedetté tegyék. A gop¦k viszonzásképpen sem fogadnak el
semmit K¥¢£ától. Valójában néha K¥¢£a rendkívüli szenvedéseknek teszi ki õket azzal, hogy
elkülönül tõlük. Õk azonban mégsem felejtik el K¥¢£át. Amikor K¥¢£a elment V¥nd§vanából
Mathur§ba, a gop¦k végtelenül elcsüggedtek, és életük hátralévõ részét azzal töltötték, hogy
sírtak K¥¢£a távollétében. Ez azt jelenti, hogy bizonyos értelemben õk sohasem válnak el
K¥¢£ától. Gondolni K¥¢£ára vagy társulni Vele — a kettõ között nincs különbség, sõt a
vipralambha-sev§, ha K¥¢£ára gondolunk a távollétében, mint ahogyan azt Caitanya
Mah§prabhu tette, sokkal jobb, mint ha közvetlenül szolgáljuk Õt. Így minden olyan bhakta
közül, akikben kifejlõdött a K¥¢£a iránti szeretet, a gop¦k a legkiválóbbak, s a legkiválóbb
gop¦k közül ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ áll a legmagasabb szinten. Senki sem tudja felülmúlni ¼r¦mat¦
R§dh§r§£¦ odaadó szolgálatát. Valójában még K¥¢£a sem tudja megérteni ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦
viselkedését; ezért veszi fel az Õ helyzetét, és ezért jelenik meg mint ¼r¦ Caitanya
Mah§prabhu, hogy megértse ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ transzcendentális érzéseit. ¼r¦la R¡pa
Gosv§m¦ tehát lépésrõl lépésre haladva eljut ahhoz a következtetéshez, hogy ¼r¦mat¦
R§dh§r§£¦ K¥¢£a legmagasabb szinten álló bhaktája, és hogy az Õ tava (ku£¨a), a ¼r¦ R§dh§ku£¨a a legkiválóbb hely. Ezt erõsítik meg a Laghu-bh§gavat§m¥tából származó sorok
(Uttara-kha£¨a 45), amelyeket a Caitanya-carit§m¥ta idéz:
yath§ r§dh§ priy§ vi¢£os
tasy§¤ ku£¨a° priya° tath§
sarva-gop¦¢u saivaik§
vi¢£or atyanta-vallabh§
„Amint ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ kedves a Legfelsõbb Úrnak, K¥¢£ának [Vi¢£unak], úgy az Õ
fürdõhelye [R§dh§-ku£¨a] is ugyanolyan kedves K¥¢£ának. Minden gop¦ közül egyedül Õ az,
aki a legfelsõbb, mint K¥¢£a legkedvesebbje.”
Ezért mindenki, aki érdeklõdik a K¥¢£a-tudat iránt, keressen végsõ menedéket R§dh§ku£¨ánál, s ott végezzen odaadó szolgálatot egész életén keresztül. Ez R¡pa Gosv§m¦
végkövetkeztetése az Upadeª§m¥ta tizedik versében.

TIZENEGYEDIK VERS
k¥¢£asyoccai¤ pra£aya-vasati¤
preyas¦bhyo 'pi r§dh§
ku£¨a° c§sy§ munibhir abhitas
t§d¥g eva vyadh§yi
yat pre¢±hair apy alam asulabha°
ki° punar bhakti-bh§j§°
tat premeda° sak¥d api sara¤
sn§tur §vi¢karoti

k¥¢£asya — az Úr K¥¢£ának; uccai¤ — nagyon kiemelkedõen; pra£aya-vasati¤ — a
szeretet tárgya; preyas¦bhya¤ — sok szeretett gop¦ közül; api — minden bizonnyal; r§dh§ —
¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦; ku£¨am — tó; ca — szintén; asy§¤ — az Övé; munibhi¤ — nagy szentek
által; abhita¤ — minden tekintetben; t§d¥k eva — hasonlóan; vyadh§yi — van leírva; yat —
amely; pre¢±hai¤ — a legfejletteb bhakták által; api — még; alam — elég; asulabham —
nehéz elérni; kim — ami; puna¤ — újra; bhakti-bh§j§m — azoknak, akik odaadó szolgálatot
végeznek; tat — az; prema — az Isten iránti szeretet; idam — ez; sak¥t — egyszer; api —
még; sara¤ — tó; sn§tu¤ — annak, aki megfürdik; §vi¢karoti — fölébred.
FORDÍTÁS

A számtalan kedvelt élvezet és Vrajabh¡mi minden szeretetre méltó leánya közül ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦
minden bizonnyal K¥¢£a szeretetének legdrágább kincse, s az Õ isteni tava (ku£¨a) a nagy szentek leírása
szerint minden szempontból hasonlóan kedves K¥¢£ának. Kétségtelen, hogy R§dh§-ku£¨át még a kiváló
bhakták is nagyon ritkán érik el, ezért közönséges bhaktáknak még nehezebb elérniük. Ha az ember
csupán egyszer is megfürdik abban a szent vízben, K¥¢£a iránti szeretete teljes mértékben feléled.

MAGYARÁZAT
Miért ennyire kiemelkedõ R§dh§-ku£¨a? Azért, mert ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦hoz tartozik, akit
¼r¦ K¥¢£a a legjobban szeret. Minden gop¦ közül Õ a legkedvesebb. Ehhez hasonlóan a nagy
szentek az Õ tavát is úgy jellemzik, hogy ugyanolyan kedves K¥¢£ának, mint Maga R§dh§.
Valójában a szeretet, amelyet K¥¢£a R§dh§-ku£¨a és R§dh§r§£¦ iránt érez, minden
tekintetben megegyezik. R§dh§-ku£¨ot még azok a nagy személyiségek is nehezen érik el,
akik teljesen elmélyülnek az odaadó szolgálatban, nem is beszélve az egyszerû bhaktákról,
akik csak a vaidh¦-bhaktit gyakorolják.
Úgy tartják, hogy a gopik nyomdokait követő bhakta Krisna iránti tiszta szeretete azonnal
kifejlődik, amint egyszer megfürdik a Radha-kundában. Srila Rupa Gosvami azt tanácsolja,
hogy ha valaki nem tud örökké Radha-kunda mellett lakni, legalább meg kell fürödnie a
tóban, amennyiszer csak lehetséges. Ez az odaadó szolgálat végzésének egyik legfontosabb
része. Srila Bhaktivinoda Thakura ezzel kapcsolatban azt írja, hogy Sri Radha-kunda a
leginkább kiválasztott hely azok számára, akiket az érdekel, hogy Srimati Radharani barátnői
(a sakhik) és bensőséges szolgálólányai (a mañjarik) nyomdokaiban járva fejlődjenek az
odaadó szolgálatban. Azoknak az élőlényeknek, akik vágynak arra, hogy lelki testük (siddhadeha) elérésével hazajussanak Isten transzcendentális királyságába, Goloka Vrindavanába, a
Radha-kunda partján kell lakniuk, Srila Radha bensőséges szolgálólányainál kell menedéket
keresniük, és az ő irányításuk alatt kell végezniük Radha szakadatlan szolgálatát. Ez a
legkimagaslóbb módszer azok számára, akik Sri Caitanya Mahaprabhu védelme alatt végzik
az odaadó szolgálatot. Ezzel kapcsolatban Srila Bhaktivinoda Thakura azt írja, hogy még a
nagy bölcsek és a kiváló bhakták között is akadnak olyanok — például Narada és Sanaka —,
akik nem kapják meg a lehetőséget, hogy eljussanak Radha-kundához és megfürödjenek
benne. Mit mondhatnánk akkor az egyszerű bhaktákról? Ha nagy szerencse folytán valaki
lehetőséget kap, hogy eljusson Radha-kundához és egyszer megfürödjön, kifejlesztheti Krisna
iránti tiszta szeretetét, éppen úgy, ahogy azt a gopik tették. Az is ajánlott, hogy az ember
lakjon a Radha-kunda partján és merüljön el az Úr odaadó szolgálatában. Rendszeresen meg
kell ott fürödnie, s le kell mondania minden anyagi felfogásról, menedéket keresve Sri
Radhanál és társainál, a gopiknál. Ha valaki életében szünet nélkül így cselekszik, akkor teste
feladása után visszatér Istenhez, hogy Sri Radhat szolgálja, ugyanúgy, ahogy azt életében
tervezte a Radha-kunda partján. A végső következtetés az, hogy a Radha-kunda partján élni és
naponta megfürödni ott, az odaadó szolgálat legmagasabb szintű tökéletességét jelenti. Ezt a
helyzetet még a Naradához hasonló kiváló szenteknek és bhaktáknak is nehéz elérniük. Sri
Radha-kunda dicsőségének tehát nincs határa. Radha-kundát szolgálva az ember megkaphatja
a lehetőséget, hogy Srimati Radharana egyik társa legyen a gopik örök irányítása alatt.

