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Egy indiai úr:  Milyen tettekkel szerezhet 
az ember jó karmát?
Śrīla Prabhupāda:  Jó karma az, amit a Védák 

előírnak. Nevezetesen azt írják elő, hogy az 

ember mutasson be yajñát. A yajña olyan tet-

teket jelent, amelyeket az Úr Viṣṇu, az Isten-

ség Legfelsőbb Személyisége elégedettségére 

hajtottak végre. A jó karma tehát a védikus 

irodalom előírásaival összhangban végre-

hajtott yajñákat  jelent. A yajña célja pedig 

az,  hogy  elégedetté  tegyük  vele  a  Legfel-

sőbb Urat. Jó, törvénytisztelő polgár az, aki-

nek a  tettei elégedetté  teszik a kormányt, 

a  jó  karma  pedig  az,  amelyik  elégedetté 

teszi az Úr Viṣṇut, a Legfelsőbb Urat. Sajnos 

a modern civilizáció még azt sem tudja, 

mit jelent az, hogy az Istenség Leg-

felsőbb Személyisége, nemhogy 

elégedetté  akarná  tenni  Őt. 

Az embereknek erről fogal-

muk sincs, csak az anyagi 

tettekkel  foglalkoznak. 

Ezért  mindegyikük 

csak  rossz  karmát 

hajt végre, aminek 

következtében 
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(BESZÉLGETÉS 1972. FEBR. 29.)

szenved. Vak vezet világtalant, s aztán mind-

kettő szenved a rossz karmától. Ezt nagyon 

könnyű megérteni:  ha  az  ember  elkövet 

valamilyen gaztettet, szenvedni fog miatta. 

Ha pedig tesz valami jót az államnak vagy 

a népnek, elismerik, sőt, még ki is tüntethetik 

érte. Ez a jó és a rossz karma. A jó karma tehát 

azt  jelenti, hogy az embernek valamilyen 

anyagi boldogságban, a rossz karma pedig 

azt, hogy valamilyen anyagi szenvedésben 

van része. A jó karma révén jó születést, jó 

családot, vagyont, pénzt kaphat. Lehet, hogy 

tudós  lesz,  és  lehet, hogy  szép  is.  [Eltelik 

egy kis idő.]

Bob: Mi a helyzet azzal az emberrel, aki 
aki nem sokat tud Istenről, de… 
Śrīla Prabhupāda:  Akkor ő egy állat. Az 
állat nem tudja, mi a jó. Aki nem tudja, mit 

jelent az, hogy Isten, vagy aki nem próbálja 

megérteni, kicsoda Isten, az egy állat. Az 

állatoknak négy lábuk van, ennek viszont 

csak kettő. Darwin elmélete szerint ők maj-

mok. Tehát bárki, aki nem tudja, kicsoda 

Isten, vagy nem próbálja megismerni Istent, 

nem több egy állatnál.

Bob: Mi a helyzet az ártatlan emberekkel?
Śrīla Prabhupāda: Az állat nagyon ártat-
lan. Akkor sem fog tiltakozni, ha elvágod 

a torkát. Az ártatlanság tehát nem a legjobb 

tulajdonság. Az állatok egytől egyig ártat-

lanok. Éppen ezért elvághatod a torkukat. 

Ha tehát valaki ártatlan, az nem egy túl jó 

tulajdonság. Mi inkább azt ajánljuk minden-

kinek, hogy legyen nagyon-nagyon intelli-

gens, és akkor majd megértheti, kicsoda 

Kṛṣṇa. Naiv, tudatlan tökfilkónak lenni nem 

a legelőnyösebb dolog. Az egyszerűség, az 

egy más kérdés, de attól még nem kell osto-

bának lenni.

Bob: El tudná még egyszer magyarázni, 
mit jelent az intelligencia?
Śrīla Prabhupāda: Az  intelligencia  azt 
jelenti,  ha  valaki  tudja,  hogy  ki  ő, mi  ez 

a világ, kicsoda Isten, és mindezek között 

mi a kapcsolat, akkor az ilyen ember intelli-

gens. Az állat nem tudja, hogy ő kicsoda. Azt 

hiszi, hogy egyenlő a testével. Ugyanígy, ha 

valaki nem tudja, hogy ő kicsoda, akkor nem 

lehet intelligens.
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  Az  aktuális  probléma  a  felszínen 

járványügyi  kérdésnek  látszik,  azon-

ban egyre többek számára nyilvánvaló, 

hogy szorosan összefügg más válságje-

lenségekkel: a klímaválsággal, a világ-

gazdaság globalizációja katasztrofális 

következményeivel, a Föld kincseinek 

a kifosztásával, és a kegyetlenség álta-

lánossá válásával mind az állatokkal, 

mind az emberekkel szemben. 

MIT MOND 
A TUDOMÁNY? 
2019  októberében  a  kiváló  magyar 

tudósokat tömörítő Felelős Értelmiség 

mozgalom szimpoziumot rendezett „Klí-

maváltozás és Magyarország” címmel. 

A szimpozium előadásai alaposan kör-

bejárták a témát: foglalkoztak az éghaj-

latváltozás  váratlan  gyorsaságával, 

a vízkörforgás változásaival, a népes-

ségrobbanással, a mohó civilizáció más 

fajokra veszélyességével, az erdők kiirtá-

sával, a talajpusztítással. 

Rámutattak  arra  is,  hogy  a  klíma-

változás  azzal,  hogy  az  évszázadok, 

évezredek  alatt  kialakult  védekezési 

mechanizmusokat feldúlja, új és rettene-

tes betegségeket szabadít az emberekre 

és állataikra is. 

ÉBRESZTŐ!
Amikor ezeket a sorokat írom, a Föld szinte 
valamennyi országában rendkívüli helyzet 
van, folyik a küzdelem az új koronavírussal, 
és már százezrek haltak meg a vírusfertő-
zéssel közvetlenül kapcsolatba hozhatóan. 

avagy: AZ IGAZSÁG PILLANATA
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Az elsöprő természeti változások a tár-

sadalmakra  is  hatnak:  globális  népván-

dorlást  indítanak el, amelynek a gazdag 

országok csak ideig-óráig tudnak ellenállni. 

A gazdaságban is lényeges átrendezéseket 

okoz: előtérbe kerülnek a környezetet óvó, 

a visszafordíthatatlan folyamatokat visz-

szafordítani próbáló termékek és eljárások, 

megváltozik az árstruktúra és az adóztatás, 

a jogrend is igyekszik leképezni a világ vál-

tozásainak megértését. 

A szimpozium előadói bármennyire  is 

igyekeztek sokoldalúan megközelíteni a kér-

dést, egyöntetű volt, hogy mind a jelensé-

gek okait, mind a megoldásokat  illetően 

kizárólag az anyagi szinten maradtak, azaz 

a fizika, kémia, biológia, közgazdaság, jog 

anyagi tudományai terén keresték azokat. 

Egyik előadás sem firtatta igazán, hogy hol 

van a problémák gyökere. 

Pedig évszázadokig egész jól ment min-

den. Igaz, időnként válságok voltak, de azért 

hosszabb  távon  növekedett  a  gazdaság, 

mindig volt elegendő nyersanyag és ener-

gia. Vagy mégsem? 

Már az 1970-es évek első  felében vilá-

gossá vált, hogy a növekedés fenntartásá-

nak ára, hogy az emberiség többet fogyaszt 

a Föld kincseiből, mint ami újratermelődik. 

Kenneth Boulding kiváló közgazdász (1910-

1993)  már  1973-ban megmondta,  hogy:  

„Aki azt hiszi, hogy egy véges világban 
az exponenciális növekedés örökké tart-
hat, az vagy őrült, vagy – közgazdász.”

De a világgazdaságban a GDP növeke-

dése azóta is a megkérdőjelezhetetlen jó, 

szinte a Szent Grál, és mit sem számít, hogy 

eközben leraboljuk a bolygót, teleszemetel-

jük a földet és a vizeket, sivatagot csinálunk 

a  gazdag  rónaságokból  és  egyre  keve-

sebb embernek jut tiszta ivóvíz és beszív-

ható levegő. 

Most azonban itt a baj, és ezt már szinte 

mindenki látja. 

HOGYAN  
JUTOTTUNK IDÁIG?
A  védikus  szentírás,  a  Śrī  Īśopaniṣad 

kimondja: „A világegyetemen belül az Úr 
irányít minden élőt és élettelent, s min-
den az Övé. Az embernek ezért csupán azt 
szabad elfogadnia, amire szüksége van, 
s ami őt illeti meg. Minden mástól tartóz-
kodnia kell, jól tudván, hogy az kihez tar-
tozik.” „Köszi, Isten, de mi jobban tudjuk, mi 

jó nekünk” – ez volt az úgynevezett felvilá-

gosodás, az újdonsült kapitalizmus ideoló-

giája, ami Isten helyett az embert helyezte 

a figyelem középpontjába. 

Ennek az új szemléletnek a része, hogy 

a természetet személytelennek tekintjük, 

holt  tárgynak,  amivel  azt  csinálhatunk, 

amit akarunk. Ez a személytelenség vezet 

#STAYHOME
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oda, hogy a Földanya javaival tiszteletlenül 

bánunk, pocsékoljuk, és azt is eltulajdonít-

juk, ami nem nekünk lett szánva. 

nak meg kitalálunk valami állást a szolgál-

tató szektorban, mint például a turizmus, 

adunk hozzá filléres repülőjáratokat, hogy 

pörögjön, vagy lökünk nekik valami segélyt, 

mert persze a fogyasztásukra szükség van 

a profit realizálásához. 

Felpörgetjük  a  korábban  a  jómódúak 

kiváltságának tekintett húsevést is, hadd 

érezzék a tömegek, hogy emelkedett az élet-

színvonaluk. 

Mindez  együtt  remek  receptjét  adja  

a teljes katasztrófának. 
Nem véletlen, hogy a járvány egy vuhani 

húspiacról indult, és egyik első eredménye 

a rendkívül környezetkárosító légiközleke-

dés 95%-os csökkenése volt. Számos hely-

ről a korábban erősen szennyezett levegő és 

vizek feltisztulását jelentették. Nyilvánvaló, 

hogy ezek a változások kijelölik, hogy merre 

kell az emberiségnek haladni, ha el akarja 

kerülni  a  teljes  pusztulást.  Ugyanakkor 

a világ vezetői még mindig abban remény-

kednek, hogy a járvány egyszer elvonul és 

minden visszarendeződhet a korábbi „normá-

lis” állapotba: újra indulhat az esztelen tömeg-

turizmus, a fapados repülés, ismét dugókkal 

lesznek tele a nagyvárosok… Mostanra bebi-

zonyosodott, hogy ez fenntarthatatlan. 

HOGYAN FOGJUNK 
MAJMOT?
Indiában sok helyen élnek a városokban 

majmok, nem kis rendetlenséget, kellemet-

lenséget okozva. Nos, van egy módszer arra, 

hogyan lehet majmot fogni. 

Kell keresnünk egy olyan épületet, amely-

nek az ablakát  rács  takarja, majd el kell 

A  kapitalizmusban  a  gazdasági  tevé-

kenységek célja nem a valós szükségletek 

kielégítése lett méltányos haszon mellett, 

hanem a profit vált öncéllá. A szükségletek 

nem adnak teret a piac bővülésének? Nem 

baj, majd teremtünk álszükségleteket, és 

megtervezzük a dolgok élettartamát, hogy 

minél előbb újat vegyen belőle a fogyasztó. 

Mit  számít, hogy eközben mindent elönt 

a szemét? A  fő az, hogy bővüljön a piac, 

növekedjék a profit. 

A  tőzsdei  cégek  menedzsmentjének 

ellenőrzésére  előírjuk,  hogy  negyed-

évenként  kötelesek  jelenteni  a  gazdál-

kodás  eredményeit.  Kit  érdekel,  hogy 

ezáltal  megöljük  az  előrelátást,  hogy 

a vezetés csak rövid távra gondolkodhat? 

Fő, hogy negyedévről-negyedévre megle-

gyen az elvárt profit, amihez persze haté-

kony, olcsó munkaerő kell, tehát legjobb, ha 

a termelést kiszervezzük olyan országokba, 

ahol elég olcsó a rabszolgamunka. A saját 

országunk munka nélkül maradt polgárai-

#STAYHOME
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helyeznünk egy narancsot az ablak belső 

párkányára és nyitva kell hagynunk az abla-

kot. Perceken belül akad olyan majom, aki 

felfedezi a csemegét, benyúl a rácson és ki 

akarja venni. Igen ám, de a tele marka már 

nem fér ki a rácson. Mi a választása? Vagy 

elengedi a narancsot,  tehát  lemond  róla, 

és kihúzza a kezét, vagy nem engedi el, de 

akkor fogságba esik. A majom nem képes 

lemondani a kedvenc gyümölcséről, és azon 

az áron is ragaszkodik hozzá, hogy szabad-

ságát, akár életét is kockáztatja. 

Nos, a világ politikai vezetői és pénzmág-

násai a majmok példáját követik: talán sejtik, 

hogy a világ már nem lesz soha olyan, mint 

amilyen volt, hogy súlyos áldozatok árán, de 

teljesen új gazdasági paradigmára van szük-

ség, azt azonban nem képesek elfogadni, 

hogy a növekedés fenntarthatatlan és csak 

szenvedést hoz egyre több és több ember-

nek: nem képesek elengedni a narancsot. 

ÁLLÍTÓLAG EINSTEIN 
MONDTA
Egy  sokat  idézett,  Einsteinnek  tulajdoní-

tott, de valójában valószínűleg a népköl-

tészet  kategóriájába  tartozó  bölcsesség 

szerint: Nem tudjuk a problémáinkat azon 
a gondolati szinten megoldani, amelyen 
okoztuk őket. Nos, ha a jelenlegi válságos 
helyzetbe végső soron az juttatott bennün-

ket, hogy Istent kiakolbólítottuk a társada-

lom figyelmének a középpontjából, akkor 

talán  ezt  a  hibát  kellene  helyrehozni  és 

visszahelyezni jogaiba Őt. Más, technikai, 

anyagi megoldásban nem reménykedhe-

tünk. Ha Őfelé fordulunk, és legalább őszin-

tén megpróbáljuk törvényeit követni, akkor 

még van egy esélyünk a teljes megsemmi-

sülés elkerülésére. Ehhez a világnak visz-

sza kellene térni a négy brahminikus elvre: 

a tisztaságra (amely nem csak fizikai, hanem 

erkölcsi tisztaságot is jelent); a lemondásra, 

azaz a fogyasztásunkat a tényleges szük-

ségletünk szintjére csökkentve uralkodni 

vágyaink felett; a kegyességre – megszűn-

tetni  az  állatok  és  embertársaink  elleni 

erőszakot, első lépésként a húsevést drasz-

tikusan csökkentve; valamint az igazmon-

dásra. A kríziskezelés előtt tornyosuló anyagi 

akadályok Isten, Kṛṣṇa számára nem létez-

nek: ha őszintén követjük parancsait,  az 

emberiség megmeneküldhet. 

Madhupati Dāsa
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A december végi nap szikrázóan, mégis 

óvatos duhaj módjára sütött. A felhők a dél 

igéző szavát követve nagy rendben masíroz-

tak el felőlem. Nyáridő vibrált mindenhol. 

Már egy fél órája sétáltam mezítláb a mantra 

meditációmba merülve,  mikor  észrevet-

tem, hogy valóban nem látok már egy élő 

embert sem. 

Myanmar egy rejtett szegletében járunk. 

Annak  is  egy még  rejtettebb  tengerpart-

ján.  Volt  valami  megmagyarázhatatlan 

könnyedség, ami az egész myanmari tar-

tózkodásunkat  áthatotta.  Ez  a  felhőtlen 

könnyedség most még inkább elhatalma-

sodott rajtam. Kisgyerekként kurjongatva 

csúsztam le a meredekebb homokpartokon, 

menekültem a hullámok elől, szaladtam az 

utolérhetetlen kis rákbébik után, vagy ültem 

be két pálmafa rejtekébe, mint titkos meg-

figyelő, gyermeki ártatlansággal kémlelve 

a végtelent, ahová a tenger fordul a hori-

zont mögött...

Nagy örömömben végül rádöbbentem, 

hogy annyira egyedül vagyok, hogy már 

nem is vagyok egyedül. Ilyen ez, csak egy 

kicsit kell jobban figyelni. Mintha egy sok-

kal mélyebb, több jelentéssel és szépséggel 

fölruházott belső, lelki tenger áradt volna 

rá a világra, hogy e mentén kezdjen még 

mélyebb értelmet nyerni a külvilág is a sze-

A TERMÉSZET 
MÖGÉ REJTETT 
TERMÉSZET
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mem előtt, ahogyan újra a mantra meditá-

cióba merültem. 

Az életet adó és szikrázóan simogató nap 

fénye úgy tűnt, mintha egy másik világ sze-

retettel teli fényét tükrözné a világunkba, 

jelezve,  hogy  „gyertek,  ott  az  élet,  ahon-

nan én jövök, azt akarom nektek mutatni, 

hogyan él és ragyog minden ott a boldog-

ságtól. És az az ott már itt van.” Gyerek mód-

jára vágyakozva néztem az eget. Az eget, 

amit a nap szerető fénye kékké varázsolt, 

az egyetlen arra alkalmas színnel befogva 

így a végtelent.... És bámultam az égen játé-

kos módon egymással incselkedve bukdá-

csoló felhőket, melyek szintén egyre jobban 

értelmezhető jeleket küldtek minden moz-

dulatukkal. 

Hiszen nincs olyan jel, ami ne hordozna 

jelentést. Ahogyan a rádió nélkül a rádióhul-

lámok sem állnak össze értelmes műsorrá, 

úgy,  ha  nincs  hozzá meg  a megfelelően 

működő vevő berendezésünk, akkor jelen-

tés nélküli, érthetetlen és élettelen dolgok 

sivárságába fordul a valóság is. Csak egy 

részben értelmezhető valóság bontakozik 

ki a szemünk és tudatunk előtt. Alig érthető 

valóság, amit látszólag véletlenül és célta-

lanul fújt össze a tengerparti szél. De való-

ban értelmes fogalom a véletlen, nem csak 

a hiányos tudásunk szinonimája? Ha jobban 
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belegondolunk, akkor a bennünket körülvevő 

dolgok, jelenségek értelméről, vagy egyálta-

lán a létezésünk okáról sem tudunk igazán 

semmit. Ismerős? Csak őszintén! A valóság 

azonban gyönyörű, és minden rezdülésében 

jelentéssel teli. És minél mélyebbre hatolunk, 

annál inkább láthatjuk, hogy minden értel-

met nyer, minden áramlik, minden él. Minden 

jel egy mélyebb dimenzióban nyer jelentést. 

Minden jel egy mélyebb életminőségben for-

málódik hanggá, majd énekké. Minden jel 

egy mélyebb élet felé mutat. És nem is akár-

milyen felé. És nem is akárkinek az élete felé...

A  nap  kicsattanó  örömben  úszó  fénye, 

a zúgó-morajló tenger hullámainak nyugtalan 

lelkeket simogató bűvölete, a partra feszülő 

vadon elhaló neszekkel hívogató titokzatos 

suttogása, a búgó-zizegő-vibráló atmoszféra 

felfokozott várakozása, az új kalandok ígé-

retével hívogató végtelen horizont, a meleg 

homok minden lépésnek támaszt adó biz-

tonsága, az ide-oda futkosó, izgága kis rákok 

játékossága... Ez mind-mind Ő. Ez mind az Ő 

személyének a varázsa. De közben Ő szemé-

lye független is mindezektől...

(Reméljük)  mindannyian  sokszor  érez-

zük, ihletett, vagy manapság divatosabban 

szólva: flows pillanatunkban, hogy megáll az 

idő, megszűnnek a gondolataink, és valami 

megmagyarázhatatlan nyugalom, szépség, 

netán gyönyörűség jár át bennünket a kisuj-

junktól a  fejünk búbjáig. Hol egy elbűvölő 

zenei  kompozíció,  hol  egy  letaglózó  fest-

mény, hol a természet szépsége,  hol egy szí-

vünkig ható költemény, regény, beszélgetés, 

vagy egyszerűen csak az elmélázásból lett 

elmélyülés váltja ezt ki belőlünk. Sokan úgy 

gondolják, hogy ez a nagy „Egységbe” való 

beolvadás előszele, az egységtudat megta-

pasztalásának az előszobája. De ha jobban 

megnézzük, ezek nem egynemű tapasztalá-

sok, hanem végtelenül változatosak. Nem is 

beszélve a forrásukról.

Ezek valójában Isten végtelenül változatos 

tulajdonságainak, személyiségének a meg-

tapasztalásai. Igen, az egységes lelki ter-
mészet áll az árnyékvilágunk mögött, az 
ad neki jelentést, az „támasztja”, hogy élő-
nek tűnjön. De miért vetjük el a lelki termé-

szet változatosságát? Miért vetjük el Istent, 

mint személyt és az ő változatos lelki világát? 

Milyen valódi okunk van rá, a „nagy gondol-

kodók”  által  ránk erőltetett  „egységtudat” 

gondolati sémáin túl? Hiszen a változatos-

ság, a forma szintén ebből a lelki természetből 

tükröződik az egysíkú és egynemű anyagra. 

Miért pont a változatosság és a forma lenne 

illúzió? Miért nem a változatlanság és forma-

nélküliség az illúzió? Pontosan a változatos-

ság és többrétű szépség (is) jelzi, hogy a lelki 

világ is végtelenül változatos, és nem „egy-

nemű”. Az ottani szépség, kapcsolatok és sze-

mélyes lét tükröződik a mi világunkban is…

Vagyis Isten világáról, Isten szépségéről, 

változatos tulajdonságairól lebben fel némi-

leg a fátyol bármikor, amikor akárcsak egy-

szerűen  jó érzés  tölt  el bennünket valami 

hallatán, vagy valami láttán, vagy valamit 

megértve, megérezve. Istent „látjuk” ilyen-
kor. Csak még felhők fedik a tudatunkat, és 

nem látjuk a napot a maga teljes valójában. 

Csak az átszűrődő fényét. Azonban ahogyan 

egyre  jobban tisztul a  tudatunk a  tévkép-

zetek, illúziók felhőitől, úgy fog megjelenni 
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egyre több fény, és majd a nap is feltárja 

magát a maga teljes valójában.

Persze, kellemes dolog mindig csak távol-

ról gyönyörködni Isten, a világ szépségében. 

Járni a világot, újabb tiszta és lelket simo-

gató  élmények  reményében.  Megejtően 

ártatlan és jószívű emberekkel találkozni. 

Olvasni egy újabb magával ragadó történe-

tet, annak megmagyarázhatatlan nyugal-

mat sugárzó sodrásába merülve. Hátra dőlni, 

hogy milyen felemelő volt egy beszélgetés 

a barátunkkal vagy szerelmünkkel....  stb 

stb. De valóban meg akarunk itt állni? Bár-

milyen kellemes is ez, bármennyire is azt 

valljuk, hogy mi „élményeket gyűjtünk, nem 

tárgyakat”, ezek az élmények vajon meny-

nyivel maradnak tovább velünk, mint a tár-

gyak? Valóban ennyi csak az élet, és mindez 

céltalanul elvész a halálunkkal? 

Minden ilyen megtapasztalásunk csak 

valami sokkal nagyobb, sokkal mélyebb, 

és szebb dolog: a teljes, gyönyörű valóság, 

Isten valóságának az előszobája. Ne paza-

roljuk el az életünket, hogy örökké csak az 

előszobáig akarunk eljutni, ott toporogva, 

kellemes érzések és élmények után csor-

gatva a nyálunkat, majd megelégedve a kel-

lemes langy-melegséggel. Tudomást sem 

véve arról, hogy az előszoba ajtaján túl ott 

a valódi csoda. Ő és az ő végtelenül változa-

tos, és minden rezdülésében szépséggel és 

szeretettel teli világa olyan, mint a gyönyö-

rűen ragyogó Nap az életünkben. Nem vélet-

lenül hívják úgy, hogy „mindenkit vonzó”, 

szanszkritul: Kṛṣṇa. 

Acyutānanda Dāsa
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Az emberiség válságok háborgó ten-
gerén küzd lélekvesztőjében. Kör-
nyezeti, gazdasági, társadalmi és 
leginkább lelki téren élünk át újabb 
és újabb kríziseket. Nem szükséges 
jóstehetség vagy huhogó kataszt-
rófavárás, tudományos számítások 
és szentírások egyaránt részletes 
tényekkel és prognózisokkal szolgál-
nak egy nem túl biztató jövőképről. 
Mégis, milyen kiút van az egyén és 
a közösség számára e komplex krízi-
sek hálójából?

A természetes rendszerek szempontjá-
ból nincsen válság, csak változás van. 
Az ember  felfogásában persze ez válság-

ként is vetülhet. A fajok eltűnése, az élőhe-

lyek megváltozása, a környezeti feltételek 

változása, mind-mind úgy tűnik, válságos 

helyzetet mutat. És ha az okát nézzük (már-

mint a mohó és önző emberi tevékenységet), 

akkor  valóban válságos  a  kimenet, mert 

ezekben a megváltozott környezeti feltételek-

ben már nem olyan kényelmes és gondtalan 

az emberi élet. Csorbulnak a lehetőségeink 

az élvezetekre. El kell fogadnunk – egyéni-

VÁLSÁG 
vagy VÁLTOZÁS?
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leg és közösen is – a vétkeinkért a büntetést, 

ez az anyagi világ törvénye. A törvény nem 

ismerése pedig nem mentesít…

A  természetes  rendszerek  flexibilitása 

viszont hatalmas, és még a modern ember 

hibáit is képes kompenzálni. Ahogy az elmúlt 

10-100 ezer vagy sok csillió évben több – 

a mostaninál nagyobb mértékű – éghajlat-

változáson is átesett a bolygó, és nagyjából 

az történt, hogy átalakult egy-egy élőhely 

diverzitása és faji összetétele: a jégkorszak-

ban nem fák nőttek, hanem a sarkvidékek 

flórája és faunája terjedt ki, a melegebb idő-

szakokban pedig néha nem 20 cm-rel, hanem 

20 m-rel  nőtt  a  világtengerek  szintje  (ld: 

a legutóbbi jégkorszakot követően hogyan 

töltődött fel a Fekete-tenger alig 10 ezer éve 

a Földközi-tenger vizével, elég sok drámát 

hagyva maga után). Ezekben még nagymér-

tékű fajpusztulás is benne volt. Sokszor.

Vitathatatlan, hogy a jelenlegi helyzet 

kialakulásában nagyon nagy az emberiség 

felelőssége. A földtörténeti múltban szinte 

példátlan a szén-dioxid szint emelkedésé-

nek mértéke és az éghajlati változás gyorsa-

sága. A fajok pusztulását főként az élőhelyek 

minőségi és mennyiségi romlása, másrészt 

az  alkalmazkodó-képességüket megha-

ladó időlimit okozza. (Pl.: Izoterma eltoló-

dás - a jégkorszak után a tölgyek terjedési 

sebessége 50 km/évszázad volt, most 500 

km/évszázad vándorlásra kényszerülnének, 

ha tudnának…) 

Azt viszont nem lehet figyelmen kívül 

hagyni, hogy az ökológiai rendszerek sokkal 

nagyobb túlélők, és a megváltozott körülmé-

nyekben az ÉLET folytatódni fog. Az ember-

nek kényelmetlen lesz, ha másért nem azért, 

mert a szenvedést látni is szenvedés.

A lelkiismeret megnyugtatására könnyen 

toljuk át vagy személytelenítjük el a felelős-

séget az emberiség, a közösség, a társada-

lom felé. Döntéshozók, társadalmi irányítók 

valóban többet tehetnek egy látványos vál-

tozásért (és ha nem teszik, az sem marad 

nyomtalan).  Azonban  megkerülhetetlen 

az egyén szerepe, és a hatásokat, a tapasz-

talatot az egyén éli át, oszthatatlanul. Az 

életmódunk, az anyagi vágyaink okozzák 

a mostani változást, amelynek révén átla-

gosan 30%-kal többet használunk fel a Föld 

kínálta lehetőségeknél. Ez himsza vagyis 

az erőszak egyik  formája. A  természetes 

rendszerek pedig kevésbé érzelgősek reak-

cióikban (fájdalmas, de a járványok a termé-

szetben mindig is szabályzók voltak, nem 

is beszélve a zsúfoltság és elégedetlenség 

miatt növekvő agresszióról, a nyomában 

fellépő háborúkról, stb.). Ha mi, mint egyé-

nek nem változtatunk, a közösségek sem 

fognak változni,  és  a  közösségekre ható 

tényezők sem.
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Egyszóval nekem van egy kapcsolatom 

a világgal, a többi élőlénnyel, a társaimmal, 

a rokonaimmal, és ha még ki lehet mondani, 

Istennel is. Ezeken a kapcsolatokon csak én 

tudok alakítani, mint ahogy a belőlük szár-

mazó érzelmeket megélni is csak én tudom. 

Nekem kell változnom abban, hogy meny-

nyi lemondást vállalok az életemben mások 

érdekében, hogyan gyakorlom az elégedett-

séget a számomra kínálkozó lehetőségek-

kel a mindennapokban, mennyi szeretetet 

mutatok, mondok, adok, teszek a mellettem 

élők és az életvitelem révén a távolabbiak 

felé, hogy elkerülök-e minden olyan erősza-

kot,  amely elkerülhető más élőlényekkel 

szemben (ld. vegetarianizmus). És ha lehet, 

önzetlenül, nem üzletből. Akár jön viszon-

zás, akár nem.  Ismerős  lehet a gondolat, 

mert sok helyen, sok formában sugallja ezt 

a Törvényalkotó. 

Azok, akik ragaszkodásuk révén el sem 

tudják képzelni, hogy létezhet-e élet az elekt-

romosság és a  fosszilis  energiahordozók 

használata nélkül, a tudományos megoldá-

sokban bíznak. A technológiai forradalom 

majd megoldást kínál a most nyomasztó 

válságainkra is…

Nem fog. Nem érdemes elfeledni, hogy 

a természetben nincsen válság, csak válto-

zás. Azok, akik alkalmazkodni tudnak a vál-

tozó körülményekhez, maradnak, akik nem 

hajlékonyak, azok törnek.

Mi hát akkor a teendő? Egyáltalán van 
teendő az egyén részéről? Az egyén részé-

ről mindig van, mivel a sorsát ő alakítja. Az 

élőlény saját döntése, hogy ugyancsak részt 

vesz ebben a világméretű mohósági ver-

senyben, és még tökéletesebb anyagi élveze-

tekre törekszik, vagy megelégszik egy jóval 

szerényebb  életvitellel,  és  inkább  a  lelki 

fenntarthatósággal kezd többet törődni.

kāmasya nendriya-prītir

lābho jīveta yāvatā 

jīvasya tattva-jijñāsā

nārtho yaś ceha karmabhiḥ
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„Az élet során felmerülõ vágyak soha 
ne irányuljanak az érzékkielégítésre. 
Az embernek csupán egészséges életre, 
önmaga fenntartására kell vágynia, 
mert feladata az, hogy tudakozódjon az 
Abszolút Igazságról. Ne legyen semmi 
más célja munkájának.” (SB 1.2.10.)

 

Igen, érdemes energiatakarékos megoldá-

sokat  keresni  a  háztartásban, megújuló 

energiaforrásokat használni, utólagos hőszi-

geteléseket  alkalmazni,  csökkenteni  az 

ökológiai lábnyomunkat. Netán olyan radi-

kálisan, mint ahogy a Krisna-völgyben élők 

teszik, kilépni a modern mókuskerékből, 

és egy merőben más fenntartásra alapozva 

vidékre költözni. 

Az emberiségnek ahhoz nem lesz energi-

ája, hogy elpusztítsa a világot. A szentírások 

szerint erre nincs felhatalmazva, ez a Teremtő 

privilégiuma. Azt viszont meg tudja tenni, 

hogy szenvedéseket okoz magának az anyagi 

körülmények féktelen kihasználásával és 

az életkörülmények ellehetetlenítésével. Az 

egyén felelőssége saját sorsa szempontjából 

releváns. Amikor a gyerek hazajön az isko-

lából egy rossz bizonyítvánnyal, általában 

hiába magyarázza a szülőnek a mások által 

teremtett  rossz  feltételeket.  Amit  nekünk 

magunknak  kell megtenni  a  testünkkel, 

a környezettel, a  társadalommal és  legfő-

képpen Istennel kapcsolatban, azt senki más 

nem fogja megtenni helyettünk, mint ahogy 

az eredményt is mi fogjuk megkapni.

sadā santuṣṭa-manasaḥ

sarvāḥ śivamayā diśaḥ

śarkarā-kaṇṭakādibhyo

yathopānat-padaḥ śivam

„Akinek a lábán jó cipõ van, azt nem 
fenyegeti veszély még akkor sem, ha 
kavicsokon és tüskéken jár. Számára 
minden kedvezõ. Ehhez hasonlóan, aki 
mindig elégedett önmagában, az soha-
sem szenved, sõt bármerre jár, boldog-
ságot érez.” (SBh.7.15.17.)

Pārtha Dāsa
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Amikor a férjemmel összeháza-

sodtunk, nagy szerencsénkre 

sikerült  egy  olyan  albérletet 

találni,  aminek  van  egy pici 

kertje. Mind a kettőnk legelső 

gondolata ugyanaz volt: betel-

jesíteni Śrīla Prabhupāda egyik 

nagy vágyát. 

Śrīla Prabhupāda rendszere-

sen hangoztatta: Egyszerű élet-

mód, emelkedett gondolkodás. 

Mikor az 1990-es évek elején 

megalapították a somogyvá-

mosi Krisna-völgyet, ugyanezt 

az  egyszerű  elvet  próbálták 

meg követni, és felépíteni egy 

önfenntartó ökovölgyet, mely-

nek békés egyszerűsége nem 

viszi  el  a  figyelmet  Istenről. 

Az  egyszerű  életmódot  Śrīla 

Prabhupāda  az  önfenntar-

tásban látta, hisz az alapvető 

élelmiszereket mindenki meg 

tudja termelni saját magának, 

és ez sokkal egyszerűbb, mint 

megdolgozni a pénzért, majd 

megvásárolni.

Ezen  nemes  gondolatok-

kal  vágtunk bele mi  is  a  kis 

gazdálkodásunkba, már ami 

megvalósítható  egy  újépí-

tésű lakóparkban Buda köze-

pén. Én vérbeli pesti gyermek 

vagyok, életem nagyobb részét 

panel lakásban éltem le, szóval 

elsőre kihívásnak tűnt a vad-

regényes  kis  pitypangmező, 

amely  elénk  tárult.  Elkezd-

tünk hát okosodni a modern 

technológia  segítségével,  és 

szerencsére volt néhány hittár-

sunk, akik abszolút szakértők 

a témában és megnyugtattak 

minket, nem olyan bonyolult, 

mint amilyennek tűnik. Aztán 

bemutattak minket a kapának 

és az ásónak.

Két  nagyobb  ágyást  ter-

veztünk  a  kertbe.  Ősz  volt, 

tökéletes  időzítés  arra,  hogy 

előkészítsük a terepet a tavasz 

végi palántaáradatra. Miután 

felástuk és tehéntrágyával fel-

turbóztuk  a  földet,  könnyes 

búcsút vettünk az összes kis 

pitypangtól,  egy  dolog  volt 

még hátra, türelmesen várni. 

Ez idő alatt lehetőségem nyílt 

bebizonyítani  a  férjemnek, 

hogy a legfontosabb táplálék 

az eper és a málna, és ahhoz, 

hogy  ezek  szépen  fejlődje-

nek, elengedhetetlen a mesés 

környezet, szóval a kert többi 

részét ültessük tele virággal. 

Eljött a március. Két lehető-

ségünk volt. Várni még és ápri-

lis közepe-vége felé palántákat 

vásárolni, vagy megpróbálunk 

magról palántákat nevelni. Ez 

utóbbira  azt mondták,  kicsit 

nehezebb,  de  mivel  szere-

tem a kihívásokat,  és  sajnos 

nem vagyok valami türelmes, 
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a magok mellett döntöttünk. Megvásárol-

tuk tehát a répa, az uborka, a retek és borsó 

magjainkat és, hogy az én kedvem se men-

jen el  teljesen a kertészkedéstől, kétfajta 

virágmagot.

Szerencsére a kereskedők gondoltak arra, 

hogy nem csak profik fognak magokat vásá-

rolni. A vetőmagos tasak hátulján részletes 

leírást találhatunk: mikor érdemes kiültetni, 

egyből ültethető a földbe, kell-e ültetni vagy 

szaporító cserépbe érdemes rakni, a napos 

helyet szereti-e, milyen távolra kell a töveket 

elhelyezni egymástól stb. 

A nagyon kezdőknek vetőszalag is ren-

delkezésére  áll,  ami  egy  környezetbarát 

papírszalag, melyben a vetőmagok a meg-

felelő  távolságra vannak elhelyezve egy-

mástól. Nekünk semmi dolgunk nincs vele, 

csak a megfelelő mélységbe elásni. A papír 

a földben pedig humusszá alakul át. 

Ezután kezdetét vette az ültetés. Egy fon-

tos szempontot még figyelembe kell venni, 

hogy melyek azok a zöldségek, amiket egy-

más mellé ültethetünk. Néhány zöldségféle 

kölcsönösen támogatja egymást a fejlődés-

ben, például távol tartják a másik kártevőjét. 

Rengeteg táblázat található ezzel kapcsola-

tosan az interneten.  

Ezután  vártunk  és  locsolgattuk  a  kis 

magjainkat. Az első három nap után mikor 

nagyítóval vizsgáltam a  földet és persze 

semmi változást nem láttam, kicsit elbizony-

talanodtam, biztos mindent jól csináltunk-e, 

de a férjem megnyugtatott. Csak türelem. 

Két hét elteltével pedig ki is bukkantak 

a kis palánták a földből, azóta pedig nőnek, 

mint a bolondgomba. Ezen sikerünkön fel-

bátorodva a saját kút rendszeren is elgondol-

kodtunk, de ezt az ötletet elvetettük, mert 

egy mélygarázs van alattunk. 

Sajnos ezután az élet úgy hozta, hogy el 

kell költöznünk egy olyan lakásba, melynek 

nincsen kertje, csak egy terasza. Sajnáltam 

és már kezdtem könnyes búcsút venni a kis 

palántáktól, de azt javasolták nekünk, hogy 

ne essünk kétségbe, hisz ezeket a palántá-

kat az erkélyen is fel tudjuk nevelni. Egy szó, 

mint száz, mindenkit csak bátorítani tudok, 

hisz ez olyan munka, mely idővel meghozza 

gyümölcsét. 

Vinītā Devī Dāsī
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Ahae Al&/ ëagYaTaMa& Yadae" ku-l/‚
 Mahae Al&/ Pau<YaTaMa& MaDaaevRNaMa( )
Yadez Pau&SaaMa*z>a" ié[Ya" PaiTa"

 SvJaNMaNaa cx(k]-Ma<aeNa caÄiTa )) 26 ))

aho – óh; alam – valóban; ślāghya-tamam – legjobban 
dicsőített; yadoḥ – Yadu királynak; kulam – dinasztiája; 
aho – óh; alam – valóban; puṇya-tamam – a legjám-
borabb; madhoḥ vanam – Mathurā földje; yat – mert; 
eṣaḥ – ez; puṁsām – minden élőlénynek; ṛṣabhaḥ – 
legfelsőbb vezetője; śriyaḥ – a szerencse istennőinek; 
patiḥ – férje; sva-janmanā – megjelenésével; caṅkra-
maṇena – mászással; ca añcati – dicsőség.

Óh, mily dicsőséges Yadu király dinasztiája, s mily 
kiváló Mathurā földje, ahol minden élőlény legfel-
sőbb Ura, a szerencse istennőjének férje megszüle-
tett, s ahol gyermekkorában barangolt!

MAGYARÁZAT: A Bhagavad-gītāban az Istenség 
Személyisége, Śrī Kṛṣṇa szemléletes leírást adott 
transzcendentális megjelenéséről, eltávozásáról és 
cselekedeteiről. Felfoghatatlan energiája révén egy 
bizonyos családban vagy helyen jelenik meg. Nem úgy 
születik meg, ahogyan egy feltételekhez kötött lélek, 
aki elhagyja testét és elfogad egy újat. Az Ő születése 
olyan, mint a nap megjelenése és eltűnése. A nap a 
keleti horizonton kel föl, de ez nem jelenti azt, hogy a 
keleti horizont gyermeke. A nap a naprendszer minden 
részében jelen van, de csak meghatározott időközön-
ként látható, s ugyanígy időnként újra láthatatlanná 
válik. Az Úr úgy jelenik meg ebben az univerzumban, 
mint a nap, majd újra eltűnik szemünk elől. Mindig, 
mindenhol létezik, de amikor indokolatlan kegyéből 
megjelenik előttünk, úgy gondoljuk, hogy megszüle-
tett. Aki megérti ezt az igazságot a kinyilatkoztatott 

ELSÔ ÉNEK , TIZEDIK FEJEZET

26. VERS

aho alaṁ ślāghyatamaṁ yadoḥ kulam
  aho alaṁ puṇyatamaṁ madhor vanam
yad eṣa puṁsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ patiḥ
  sva-janmanā caṅkramaṇena cāñcati

¼R¾MAD-BHÝGAVATAM — AZ ÚR KṚṢṆA DVĀRAKĀBA INDUL

Az Úr K¥¢£a 
Dv§rak§ba 
indul

Ötezer évvel ezelôtt járunk az idôben, In-
diában, Naimi¢§ra£ya szent erdejében. A 
bölcsek érdeklôdve ülik körül a legidô-
sebb szentet, S¡ta Gosv§m¦t, hogy az élet 
értelmérôl és Isten dicsôségérôl halljanak 
tôle. Arra is kíváncsiak, melyik a legtöké-
letesebb vallás, és mi az a folyamat, amely 
által az ember biztosan megszabadulhat a 
földi lét kötelékeitôl. S¡ta Gosv§m¦ meg-
köszöni a bölcsek kérdéseit, és hosszú 
válaszba kezd, az alapján, amit lelki taní-
tómesterétôl, ¼ukadeva Go sv§m¦ tól tanult. 
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szentírások kijelentései alapján, minden bizonnyal fel-
szabadul, amint elhagyta jelenlegi testét. A felszabadu-
lást sok-sok élet után, türelmes és kitartó, tudással és 
lemondással teli törekvéssel lehet elérni. Ám pusztán 
azzal, hogy az ember megismeri az Úr transzcenden-
tális születéseit és tetteit, egyszerre felszabadulhat. 
Ez a Bhagavad-gītā véleménye. Azok viszont, akik a 
tudatlanság sötétségébe merülnek, arra a végkövetkez-
tetésre jutnak, hogy az Úr anyagi világbeli születése és 
cselekedetei hasonlóak a közönséges élőlényekéhez. 
Ez a tökéletlen végkövetkeztetés senkit nem vezet a 
felszabaduláshoz. Az tehát, hogy megszületett Yadu 
király családjában Vasudeva fiaként, s hogy Nanda 
Mahārāja családjába került Mathurā földjén, mind az 
Úr belső energiájának transzcendentális elrendezése. A 
Yadu-dinasztia és Mathurā népének szerencséjét anyagi 
szemmel nem lehet fölbecsülni. Ha csupán az Úr szü-
letésének és cselekedeteinek transzcendentális termé-
szetét ismerve az ember könnyűszerrel felszabadulhat, 
akkor elképzelhetjük, mi vár azokra, akik valóban sze-
mélyesen élvezték az Úr társaságát, családtagként vagy 
épp szomszédként. Mindazok, akik olyan szerencsések 
voltak, hogy az Úr, a szerencse istennőjének férje tár-
saságát élvezhették, minden bizonnyal többet érnek el 
annál, mint amit felszabadulásnak neveznek. Ezért a 
dinasztia és a föld örökké és jogosan dicsőséges az Úr 
kegyéből.

27. VERS

aho bata svar-yaśasas tiraskarī
  kuśasthalī puṇya-yaśaskarī bhuvaḥ
paśyanti nityaṁ yad anugraheṣitaṁ
  smitāvalokaṁ sva-patiṁ sma yat-prajāḥ

aho bata – milyen csodálatos; svaḥ-yaśasaḥ – a meny-
nyei bolygók dicsősége; tiraskarī – az, ami legyőz; 
kuśasthalī – Dvārakā; puṇya – erény; yaśaskarī – 
híres; bhuvaḥ – a Föld bolygó; paśyanti – lát; nityam 
– állandóan; yat – ami; anugraha-iṣitam – áldást adni; 
smita-avalokam – kedves mosollyal, áldón rápillant; 
sva-patim – az élőlény lelkének (Kṛṣṇának); sma – szo-
kott; yat-prajāḥ – a helybeliek.

Kétségtelenül csodálatos, hogy Dvārakā felülmúlta 
a mennyei bolygók dicsőségét és megsokszorozta a 
Föld hírnevét. Dvārakā népe örökké szeretetteljes 
formájában látja minden élőlény lelkét [Kṛṣṇát], 
aki rájuk pillant, s kedves mosolyával kegyében 
részesíti őket.

MAGYARÁZAT: A mennyei bolygókat olyan félistenek 
lakják, mint Indra, Candra, Varuṇa és Vāyu. A jámbor 
lelkek a földön végzett számtalan jámbor tett után hoz-
zájuk kerülhetnek. Korunk tudósai egyetértenek azzal, 
hogy a felsőbb bolygórendszerekben az idő különbözik 
a földitől. Így tehát megérthetjük a kinyilatkoztatott 
szentírásokból, hogy az élet ott tízezer évig tart (a mi 
számításaink szerint). Hat hónap a földön a mennyei 
bolygók egy napjával egyenlő. Hasonlóan jobbak a 
lehetőségek az élvezetre is, az ott élők szépsége pedig 
mesébe illő. A földön a közönséges emberek módfelett 
áhítoznak a mennyei bolygók után, mert tudják, hogy 
ott az élet sokkalta kényelmesebb, mint a földön. Most 
a holdra akarnak eljutni űrrakétával. Mindezt tekintetbe 
véve tehát a mennyei bolygók dicsőbbek, mint a föld. 
Ám a föld hírneve elhomályosította a mennyei bolygók 
dicsőségét Dvārakānak köszönhetően, ahol az Úr Kṛṣṇa 
uralkodott királyként. Három hely, Vṛndāvana, Mathurā 
és Dvārakā fontosabb az univerzum legnevesebb boly-
góinál is. Örökké áldott helyek ezek, mert bármikor 
száll alá az Úr a földre, transzcendentális tetteit e három 
helyen mutatja be. Örökké az Úr szent földje e három 
hely, s lakóik még mindig áldásában részesülnek annak 
ellenére, hogy az Urat nem látják ott többé. Az Úr min-
den élőlény lelke, s örökké arra vágyik, hogy minden 
élőlény eredeti helyzetében, svarūpájában Vele legyen, 
s társa legyen a transzcendentális életben. Vonzó kül-
seje és édes mosolya mindenki szívének mélyére hatol, 
s ha egyszer ez megtörténik, az élőlény beléphet Isten 
királyságába, ahonnan senkinek sem kell visszatérnie. 
Ezt a Bhagavad-gītā is megerősíti.

Lehet, hogy a mennyei bolygók rendkívül híresek 
arról, hogy jobb lehetőséget nyújtanak az anyagi élve-
zetre, ám ahogyan a Bhagavad-gītāból (9.20-21) meg-
tudhatjuk, amint jámbor tettei eredményeinek vége-
szakad, az embernek újra vissza kell térnie a földre. 
Dvārakā jelentősége kétségtelenül nagyobb, mint a 
mennyei bolygóké, mert az, akit az Úr mosolygó pillan-
tásával áldott meg, sohasem fog újra visszatérni e nyo-
morúságos helyre, melyről Maga az Úr mondja, hogy a 
gyötrelmek színtere. Nemcsak a föld, de az univerzum 
minden bolygója a nyomorúság lakhelye, hiszen az uni-
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verzum egyik bolygóján sem örök az élet, nincs örök 
boldogság és örök tudás. Azoknak, akik az Úr odaadó 
szolgálatát végzik, ajánlatos, hogy az előbb említett 
három hely egyikén  –  azaz Dvārakāban, Mathurāban 
vagy Vṛndāvanában  –  éljenek. Az odaadó szolgálat e 
három helyen megsokszorozódik, ezért azok, akik azért 
mennek oda, hogy kövessék a szabályokat, amelyeket 
a kinyilatkoztatott írások utasításai ajánlanak, kétség-
kívül ugyanabban az eredményben részesülnek, mint 
amelyet az Úr Śrī Kṛṣṇa jelenléte alatt lehetett elérni. 
Az Úr lakhelye és Ő Maga nem különböznek egymás-
tól, és egy tiszta bhakta egy másik tapasztalt bhakta 
vezetésével még ma is tökéletesen eredményes lehet.

28. VERS

nūnaṁ vrata-snāna-hutādineśvaraḥ
  samarcito hy asya gṛhīta-pāṇibhiḥ
pibanti yāḥ sakhy adharāmṛtaṁ muhur
  vraja-striyaḥ sammumuhur yad-āśayāḥ

nūnam – bizonyára az előző életben; vrata – fogada-
lom; snāna – fürdő; huta – áldozat a tűzben; ādinā – 
mindezek által; īśvaraḥ – az Istenség Személyisége; 
samarcitaḥ – tökéletesen imádott; hi – bizonyára; asya 
– Övé; gṛhīta-pāṇibhiḥ – a feleségek; pibanti – megíz-
leli; yāḥ – akik; sakhi – óh, barát; adhara-amṛtam – az 
ajkairól származó nektár; muhuḥ – újra és újra; vra-
ja-striyaḥ – Vrajabhūmi hölgyei; sammumuhuḥ – gyak-
ran elájult; yat-āśayāḥ – várva, hogy ilyen kegyet kap.

Óh, barátaim, gondoljatok csak feleségeire, akik-
nek kezét elfogadta! Mennyi fogadalmat tehettek, 
mennyi fürdőt vehettek, mennyi tűzáldozatot mutat-
hattak be, s hányszor imádhatták tökéletesen az 
univerzum Urát, hogy most szüntelenül ajkai nek-
tárját élvezhetik [csókjai által]! Vrajabhūmi hölgyei 
gyakran már akkor elájultak, amikor csupán vártak 
erre a kegyre.

MAGYARÁZAT: A szentírásokban előírt vallási rítu-
sok arra szolgálnak, hogy megtisztítsák a feltételekhez 
kötött lelket az anyagi tulajdonságoktól, s így képessé 

tegyék arra, hogy fokozatosan a Legfelsőbb Úrnak vég-
zett transzcendentális szolgálat szintjére emelkedjen. 
A tiszta lelki élet e szintjének elérése a legmagasabb 
rendű tökéletesség, amelyet svarūpának, az élőlény 
valódi azonosságának neveznek. A felszabadulás nem 
más, mint visszatérés e svarūpa helyzetbe. A svarūpa 
tökéletes síkján az élőlény a szerető szolgálat öt szint-
jén állapodhat meg, amelyek közül az egyiket mādhu-
rya-rasának, szerelmi kapcsolatnak nevezik. Az Úr 
mindig teljes Önmagában, így nem vágyódik semmire. 
Mégis mesterré, baráttá, fiúvá vagy férjjé válik, hogy 
viszonozza bhaktája rendkívüli szeretetét. A szerelmi 
kapcsolat szintjén a vers a bhakták két csoportját említi 
meg. Az egyik csoport svakīya, a másik parakīya. Mind-
kettő szerelmi kapcsolatban áll az Istenség Személyi-
ségével, Kṛṣṇával. Dvārakā királynői svakīyák, vagyis 
törvényes feleségek voltak, míg Vraja hölgyei az Úr 
fiatal barátnői, amikor az Úr még nőtlen volt. Az Úr 
tizenhat éves koráig élt Vṛndāvanában, s baráti kapcso-
lata a szomszédban élő lányokkal parakīya volt. Ezek a 
lányok, éppúgy, mint a királynők, szigorú lemondásokat 
végeztek  –  fogadalmakat tettek, fürdőket vettek, áldo-
zatokat ajánlottak a tűzbe, ahogyan azt a szentírások 
meghatározzák. A szertartásnak nem maga a szertartás 
a célja, ahogyan a gyümölcsöző cselekedetek, a tudás 
művelése és a misztikus képességek sem önmagukért 
vannak. Csupán eszközök arra, hogy elérjük a svarūpa 
legfelsőbb szintjét, hogy állandó transzcendentális 
szolgálatot végezhessünk az Úrnak. Minden egyes élő-
lénynek megvan az egyéni helye az Úr és az élőlények 
között fennálló öt említett kapcsolat valamelyikében, 
s a svarūpa tiszta lelki formájában a kapcsolat anyagi 
vonzódás nélkül megnyilvánul. Ha az Úr megcsókolja 
feleségeit vagy fiatal barátnőit, akik arra vágynak, hogy 
az Úr jegyesük legyen, arra semmilyen anyagi tulajdon-
ság nem veti árnyékát. Ha mindez anyagi lenne, egy 
olyan felszabadult lélek, mint Śukadeva Gosvāmī nem 
törődne azzal, hogy élvezetet merítsen belőlük, és az Úr 
Caitanya Mahāprabhu sem beszélt volna szívesen erről, 
miután lemondott a világi életről. Erre a szintre sok-sok 
lemondásban töltött élet után juthat el valaki.

29. VERS
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yā vīrya-śulkena hṛtāḥ svayaṁvare
  pramathya caidya-pramukhān hi śuṣmiṇaḥ
pradyumna-sāmbāmba-sutādayo ’parā
  yāś cāhṛtā bhauma-vadhe sahasraśaḥ

yā – a hölgy; vīrya – hősiesség; śulkena – a díj meg-
fizetésével; hṛtāḥ – erővel elragadva; svayaṁvare – a 
vőlegényválasztás nyilvános ünnepén; pramathya – 
zavar; caidya – Śiśupāla király; pramukhān – vezetett; 
hi – valóban; śuṣmiṇaḥ – mind nagyon hatalmasak; 
pradyumna – Pradyumna (Kṛṣṇa fia); sāmba – Sāmba; 
amba – Amba; suta-ādayaḥ – gyermekek; aparāḥ – a 
többi hölgy; yāḥ – azok; ca – szintén; āhṛtāḥ – hason-
lóan hozta; bhauma-vadhe – a királyok megölése után; 
sahasraśaḥ – ezrek által.

Pradyumna, Sāmba, Amba és mások mind e höl-
gyek gyermekei. Rukmiṇīt, Satyabhāmāt és Jām-
bavatīt az Úr erővel ragadta el svayaṁvara cere-
móniájukról, miután számtalan királyt legyőzött, 
akiknek élén Śiśupāla állt. Bhaumāsura és ezernyi 
harcosa elpusztítása után más nőket is elrabolt. Ők 
mindannyian dicsőségesek.

MAGYARÁZAT: A nagy királyok kivételes képességek-
kel rendelkező leányainak szabad volt nyílt versenyben 
vőlegényt választaniuk maguknak. Ezeket a szertartá-
sokat svayaṁvarának, vőlegényválasztásnak hívták. 
Mivel a svayaṁvara nyílt verseny volt vitéz hercegek 
és vetélytársaik között, a hercegeket a hercegnő apja 
hívta meg. A meghívottak között rendszerint szabá-

lyos csaták alakultak ki, a küzdelem szellemében. Néha 
azonban megtörtént, hogy a harcban álló hercegek éle-
tükkel fizettek egy ilyen házassági harcban, s a győz-
tes herceg győzelmi díjként megkaphatta a hercegnőt, 
akiért oly sok vetélytársa elesett. Rukmiṇī, az Úr Kṛṣṇa 
legfőbb királynője Vidarbha királyának lánya volt, aki 
arra vágyott, hogy művelt és csodálatos leányát Kṛṣṇá-
hoz adja. A leány legidősebb fivére azonban azt akarta, 
hogy húga kezét Śiśupāla királynak adják, aki Kṛṣṇa 
unokatestvére volt. Nyílt verseny kezdődött hát, és szo-
kás szerint Kṛṣṇa került ki győztesen, miután páratlan 
vitézséggel legyőzte Śiśupālát és a többi herceget. Ruk-
miṇīnak tíz fia volt, köztük Pradyumna. Az Úr Kṛṣṇa 
több királynőt is elrabolt hasonló módon. Csodálatos 
rablásait a Tizedik Ének írja le. Volt tizenhatezer-száz 
csodálatos leány, akik egytől egyig királyleányok vol-
tak. Bhaumāsura erőszakkal elrabolta és fogva tartotta 
őket, hogy érzéki vágyainak eleget tegyen. A leányok 
szánalomra méltóan könyörögtek az Úr Kṛṣṇához sza-
badulásért, s a könyörületes Úr  –  mivel oly buzgón 
imádkoztak Hozzá  –  harcba szállt Bhaumāsurával, 
megölte őt és kiszabadította a leányokat. Az elrabolt 
leányokat feleségül vette, annak ellenére, hogy a társa-
dalom megítélése szerint bűnösek voltak. A mindenható 
Úr Kṛṣṇa elfogadta alázatos imáikat, s királynőknek 
kijáró tisztelettel feleségül vette őket. Így összesen 
tizenhatezer-száznyolc királynője élt Dvārakāban, s 
mindegyiküknek tíz gyermeket nemzett. Gyermekei 
mind felnőttek, s ugyanannyi gyermeknek adtak életet, 
mint apjuk. A család teljes létszáma így milliókra volt 
tehető.
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„Állítsatok elő ruhának való szövetet is! 
A lányok és az asszonyok sodorhatnak 
fonalat, amiből szövetet készíthettek kézi 
szövőszékeken.” (Beszélgetés Śrīla Prabupā-
dával – 1975. október 5., Mauritius)  

Krisna-völgy  egyik  fő  célja,  hogy megte-

remtse az önfenntartó életmódot, aminek 

több szintje is létezik. Az önfenntartás első 

lépcsőfoka, hogy megtermeljük az élelmisze-

rünket, mivel naponta kell új ételt fogyaszta-

nunk. A második azonban a ruházat, hiszen 

minden  évben  kiegészítjük  régi  ruhada-

rabjainkat. 

Az emberek évezredek óta saját maguk 

szőtték a ruházatukat természetes növényi 

rostokból (len, kender, pamut, juta, stb.), állati 

szőrökből (birka, kecske, teve, jak, stb), vagy 

hernyóselyemből. Manapság a ruhaipar alap-

anyagai közül többféle mesterséges szálat 

használnak, mint hagyományosat, melyek 

közül a szintetikusak komoly környezeti ter-

helést is okoznak. Mindezeken túl a népszerű 

pamut ruhaneműk legnagyobb része Kínából 

és Indiából a szállítás miatt jelentős környe-

zetszennyezés árán jut el hozzánk.

Krisna-völgyben már korábban tettünk 

néhány lépést a saját ruházat előállítására, 

amit 2019-től tovább fejlesztettünk. Ehhez 

főként rostnövények termesztése és feldol-

gozása szükséges, amihez kétféle rostlent és 

rostkendert próbáltunk ki. A nagyobb terü-

leten  lévő kender aratásában a közösség 

apraja-nagyja is lelkesen részt vett. A kévé-

ket néhány nap száradás után áztatni kell, 

hogy az elemi rostok elváljanak a szártól. 

Miután ismét megszáradtak, jöhet a tilolás, 

melynek során összetörjük a szárakat, s így 

attól  elválasztjuk  a  rostszálakat.  Ezután 

következik a gereben hegyes szögein való 

kifésülés, s így fényes, hajtincshez hasonla-

tos rostkötegeket kapunk. Ekkor finomsá-

guk szerint 3 halomba osztjuk a szálakat. 

A legfinomabból készül a ruha, a közepes-
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ből a  lakástextil, a  legdurvábból a zsák, 

a madzag és a kötél.

Az ezután lévő folyamatokat a nők legin-

kább télen végezték. A fonást lehet kézi orsó-

val, vagy hatékonyabban rokkával végezni. 

Kevesen tudják, de a rokka őse, a fonóke-

rék  (csarka)  Indiából  származik. Gandhi 

ezt tette a függetlenségi mozgalmának fő 

szimbólumává. 

Ezt követően szokták a fonalat fehéríteni 

vagy növényi festékkel színezni, majd innen 

kezdődik a szövés előkészítése, az ún. felve-

tés. Ennek lényege, hogy a hosszanti szála-

kat egymással párhuzamosan, ugyanolyan 

feszességgel a szövőszék felvetőhengerére 

csévélik. Ehhez régen is kevesen értettek. 

A fonalakat befűzik a szálak emelését végző 

nyüstökbe, végül pedig a beverőbordába. 

Csak  ezek után  indulhat maga  a  szövés 

folyamata, melynek során a vetülékszállal 

megszövik  a  textilt. A  szövés befejezése 

után a legvégső fázis a textil kikészítése.

A finomabb alsóruházatot általában len-

ből, míg a felsőruhát kenderből szabták ki és 

varrták össze. Mivel a kopásállóságuk több-

szöröse a pamutnak, ezek a ruhák sokkal 

tovább bírták. Amelyik mégis elszakadt, azt 

megvarrták, vagy megfoltozták, ha pedig 

már nagyon elvásott, akkor rongyszőnyeg-

nek,  rongytarisznyának megszőtték.  Így 

régebben alig képződött hulladék, de még 

az is lebomló volt.

2020 januárra Krisna-völgyben sikerült 

megszőnünk a saját  lenből és kenderből, 

valamint külsős gyapjúból és pamutból az 

első szőtt textiljeinket! A Syama Handmade 

kézműves üzemünket már most megkeres-

ték rendeléseikkel egyes hagyományőrző 

csoportok. Terveink között szerepel, hogy 

az  egyre  növekvő  igények miatt  tovább 

növeljük a termelést, valamint hogy fonó, 

szövő, növényi festő, és nemezelő tanfolya-

mokat indítunk.

Premamoya Dāsa
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„Az univerzumban  

minden élő és élettelen  

az Úr irányítása alatt áll,  

s minden az Úr tulajdona. 

Az embernek ezért 

csak azokat a dolgokat 

szabad elfogadnia saját 

szükségleteként, amelyek 

megilletik, s nem szabad 

elfogadnia semmi mást, 

jól tudván, hogy az kihez 

tartozik.” 

– ŚRĪ ĪŚOPANIṢAD 1. MANTRA)



KRISNA-VÖLGY WEBÁRUHÁZ
Krisna-völgy ökológiai gazdaságának termékei:

www.bolt.krisnavolgy.hu

• mézek, lisztek, krémek, szappanok
• meditációs kellékek, zenék
• könyvek
• konyhai eszközök
• és sok minden más...

     Várunk minden
    kedden 18:00-tól
  BP. vigyázó ferenc u. 4.

               
www.govindaklub.hu

A Govinda klub egy őszinte közösségi kezdeményezés 
arra, hogy hogyan tudunk  materialista, érzékeknek élő, 
énközpontú, ellentétekkel teli korszakunkban a világ 
jelenségeire józanul reagálni, 
és józan  maradni. Nemcsak tanít, 
hanem jó tulajdonságok és jó 
szokások kialakítására 
is ösztönöz. is ösztönöz. 

klu b/g    o v in d a

Govinda Klub budapesT  

to Govinda

remelem, 
odaerek 

hatra...



Mit mutat a koronavírus görbe tükre 

rólunk, itt, az életünk elvarázsolt kas-

télyának tükörszobájában? És meddig 

merünk a görbe tükörbe nézni?

Már magunk sem tudjuk hogyan, de egy-

szer csak itt találtuk magunkat, ebben 

a különös vidámparkban. Könnyű szóra-

kozást ígért, de a sokadik kör után inkább 

már mehetnékünk támad, titokban elvá-

gyódunk innen. Valahol bánjuk is, hogy 

belevágtunk ebbe az egészbe. De mit lehet 

tenni, amikor mindenki széles mosollyal 

az arcán szalad az egyik izgalomtól a mási-

kig. Beállunk mi is a sorba. Mi is fölvesz-

szük a széles mosolyt. Vagy nem vesszük 

föl, de akkor is beállunk a sorba. Hiszen ez 

az élet rendje. Ez van, ezt kell szeretni. Per-

sze néha feltűnik egy-egy nem túl őszinte 

mosoly, vagy félelemmel teli tekintet is, 

netán sikolyokat is hallunk innen-onnan. 

De nincs ezzel semmi baj, hiszen játék az 

egész. Azért vagyunk a vidámparkban, 

hogy élvezzük. Minden más hangot igyek-

szünk elcsendesíteni a fejünkben, és ennek 

fényében értelmezni.

Közben mégis sok különös érzelmet, 

félelmet hoz fel bennünk a vidámpark 

adottságainak az „élvezete”. Sőt: sokszor 
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az maga az élvezet, hogy túl vagyunk az 

egészen, és végre leszállhatunk a hullám-

vasútról. Fellélegezve ülünk, hogy milyen 

jó itt fellélegezve ülni... Aztán egy idő után 

a sors az Elvarázsolt Kastély tükör szobá-

jába vezet bennünket. Van itt mindenféle 

görbe tükör, amiben magunkat szemlél-

hetjük. Néha apró labdának, máskor szi-

kár égimeszelőnek tűnünk. Mi vagyunk 

a tükörben, saját magunkat látjuk, de 

mégsem a megszokott formában. Ez néha 

vicces, de sokszor inkább elbizonytalanít, 

szorongást kelt, vagy akár fájdalommal is 

eltölthet bennünket.

De hát ez a görbe tükör feladata, ha már 

az anyagi lét vidámparkjába és annak elva-

rázsolt kastélyába akartunk jönni. A vírus 

most ilyen tükörszobába terelt bennün-

ket. Rajtunk áll, hogy csak nevetünk rajta 

(vagyis félvállról vesszük, és netán ebből 

is kicsikarunk valami kétes hasznot, 

élvezetet), vagy elfordulunk, elszaladunk 

(elbújunk, hogy félelmünkbe zárva minél 

kisebb energiabefektetéssel, és ennek fejé-

ben mindenféle tanulság nélkül túl legyünk 

rajta), vagy szembenézünk vele.

Hiszen bele is nézhetünk a tükörbe, hogy 

lássuk, mit nagyít fel, mire mutat rá. Ahány 

tükör, annyiféle igazságot mutat, nagyít föl 

számunkra. Tőlünk függ, hogy mennyit 
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akarunk ebből látni, tanulni. Illetve, hogy 

a végén minden összeáll-e egy képpé? Ha 

azt szeretnénk, hogy az életünk elvarázsolt 

kastélya ne  legyen ilyen érzelmi hullám-

vasút, sőt ha a varázslat alól is szabadulni 

akarunk, akkor mernünk kell újabb és újabb 

tükrökbe nézni... 

Az első,  legfontosabb  felismerés, hogy 

a természetet, a földet nem a csomagolás-

mentes  luxusélettel, nem a politika által 

terhelt (vagyis önérdektől fűtött) halovány 

mozgalmakkal és egyéb önámító kezdemé-

nyezéssel lehet megmenteni. A természet 

megmutatja, hogyan kell ezt csinálni. Leál-

lít mindent, hogy lássuk, hogy milyen, ha 

komolyan vesszük, amit beszélünk. A termé-

szet leállított mindent, hogy lássuk, milyen 

felfuvalkodottak voltunk, mikor azt gondol-

tuk, hogy meg tudjuk így menteni a földet. 

Megmutatta, hogy először magunkba kell 

szállni, magunkat kell megmenteni. Hiszen 

ha mi nem vagyunk rendben, akkor a vilá-

gunk sincs rendben. Akkor hogyan tudnánk 

a földet, a természetet megmenteni? 

A  vírus  elzárt  bennünket  mindat-

tól,  amit  nem  tudtunk  értékelni.  Elzárt 

az  erdők-mezők  mélyének  titkos  dalá-

tól, melyet végig ott zengett, fuvolázott és 

dúdolt a fülünkbe, mikor a természetben 

baktattunk fura,  félálom-szerűen mámo-

ros állapotunkban, aminek következtében 

csak annyit tapasztaltunk e csodás „dal-

ból”, hogy feltöltődve, kellemes érzésekkel 

értünk haza. De valójában magunk sem 

tudtuk  soha,  hogy miért  ilyen  kellemes, 

miért ilyen jó a természetben lenni. Elzárt 

a tiszta lelket tükröző végtelen kék égen, 
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illetve a türkizkék tengereken megcsillanó 

valódi élet fényétől. Mert igazán soha nem 

tudtuk, hogy mi az az öröm, mi az az élet, 

ami ily szívszorító gyönyörűséggel hívogat 

a napfény ízében, és az égbolt kékségében.

A természet megmutatta, hogy magunk-

ban, belül kell megtalálni a kulcsot, mert 

a természet, Isten mindig is mutatta annak, 

aki érti. De ehhez ki kell találnunk a saját 

elvarázsolt kastélyunk illuzórikus termeiből, 

útvesztőiből, hogy meglássuk, megtapasz-

taljuk, ami mindig is ott volt. Ehhez meg kell 

látnunk a saját önzésünket, irigységünket, 

mohóságunkat, mert ezek tartanak elsősor-

ban az elvarázsolt kastély illúziójában. Nem 

kis önismereti munka szükséges hozzá. De 

soha nincs menthetetlen eset. A mi világunk-

ban már nincsenek csak jó, vagy csak rossz 

emberek. Csak olyan emberek vannak, akik 

nem akarnak jók lenni, és olyanok, akik jók 

akarnak  lenni.  Bárhol  járunk  az  úton,  ha 

már a második csoportba tudunk tartozni, 

akkor mindig jönni fog az erő és útmutatás 

a továbblépéshez. Feltéve, ha kellő őszinte-

séggel vértezzük fel magunkat. 

Most félünk. De zavart-e bennünket valaha 

az újgúrok, a szírek, a kurdok, a rohingyák 

stb. sanyarú helyzete, és félelme? Most nem 

tudunk utazni. De valaha érdekelt-e bennün-

ket mondjuk, hogy a palesztínok hogyan 

(nem) utazhatnak évtizedek óta? Bezárták 

az éttermeket. De izgatott-e bennünket az 

afrikai, jemeni, bangladeshi stb gyermekek 

éhezése? Vagy zavart-e bennünket valaha az 

abortusz? Vajon tudjuk- e valójában, hogy mi 

az, amitől valóban tudjuk értékelni a többi 

embert, az időseket, a barátainkat, a szerette-

inket, és ugyanígy az idegeneket is? És hogy 

hogyan húzhatjuk ki magunkat is a bajból 

az együttérzés gyógyírével a saját hajunknál 

fogva? Az együttérzéssel, mely a szeretet, és 

így a valódi élet, a valódi spiritualitás legele-

mibb lépcsőfoka.

És hogyan legyünk együttérzőbbek olyan 

élőlények iránt, mint az állatok? Tisztán lát-

ható, hogy a madárinfluenza,  sertésinflu-

enza, SARS, ebola stb. az elmúlt évtizedekben 

mind az állatok ételként való fogyasztása 

által  szabadultak  az  emberiségre.  Igen, 

a mostani koronavírus is. Sokszor a legele-

mibb,  legfontosabb összefüggéseket nem 

akarjuk észrevenni, tudomásul venni. Pedig 

azok a legfontosabbak mind a föld, mind az 

emberiség számára. Ilyen ez is. 

Egy olyan betegség, ami az állatoktól, álla-

tok fogyasztásával jött, most az embereket 

betegíti meg. Vajon mit üzenhet ez nekünk? 

Ennél konkrétabb összefüggés nincs a fen-

tebb leírt tanulságok mögött sem. Az álla-

tok bezártsága, félelme és az irántuk érzett 

közöny, amit leginkább tükröz és felnagyít 

a  vírus  az  elvarázsolt  kastélyunk  görbe 

tükör termében azzal, hogy ugyanezt teszi 

velünk. Ha leállna a húsevés, akkor gyakor-

latilag a föld is megmenekülne, mert az álla-

tok takarmányozásához nagyságrendekkel 

nagyobb terület szükséges, mint az emberek 

növényi élelemmel történő ellátásához, és az 

így nyert területen elég erdőt lehetne ültetni 

a széndioxid szint visszaállításához is. A föld, 

az állatok, és mi is „megmenekülnénk” egyet-

len szokás megváltoztatásával. 

Acyutānanda Dāsa
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Többfelé olvashatunk arról, hogy a fosszilis 
energiahordozók felhasználása, valamint 
a tarló- és erdőégetések hatására felsza-
baduló szén-dioxid mellett a tehenek által 
kibocsátott metán az egyik jelentős oka 
a klímaváltozásnak. Meglepő módon azon-
ban ezt a problémát éppen a tehenek segít-
ségével lehet megoldani!

A tehenek megmentik a bolygót címmel 
2013-ban jelent meg Judith D. Schwartz 
könyve, aki azt állítja, hogy a CO2 kibocsá-
tás és a klímaváltozás megoldásának kul-
csát a lábunk alatt kell keresnünk. Szerinte 
a talaj megfelelő kezelése számos környezeti 
problémára jelenthet megoldást.

„Fel kell ismernünk, hogy habár eddig azt 
gondoltuk, a probléma a fosszilis energia-
hordozók elégetésével és a légkörbe történő 
kibocsátásával kapcsolatos, ez alapvetően 
a talajhoz kötődik. (…) Millió és millió ter-
mőföld területet veszítünk el, sok hektárnyit 
minden évben a talajerózió miatt. De meg 

tudjuk fordítani ezt a folyamatot biológiai 
körforgásokat alkalmazva. A haszonállato-
kat felhasználó holisztikus legeltetés csak 
az egyik módszer. Ezen kívül sok egyéb 
olyan követendő alapelv is létezik, amikkel 
elkerülhető, hogy olyan súlyos károkat oko-
zunk, mint eddig.“

Judith D. Schwartz könyve nagy mérték-
ben Dr. Allan Savory ökológus kutatásai-
nak eredményeire épít, aki több afrikai és 
észak-amerikai régióban jelentős területeket 
mentett meg az elsivatagosodástól. Rájött, 
hogy a légkörben lévő üvegházhatású gázok 
háromnegyede a földből ered a helytelen 
gazdálkodás révén. Módszerének lényege, 
hogy visszatér a természetes folyamatok-
hoz. A tehén-, kecske- vagy birkacsordákkal 
vándoroltatva legeltetik a területeket, miköz-
ben az állatok ürülékükkel megtrágyázzák 
azt, patáikkal pedig beletapossák a fűfélék 
magjait a földbe. Így a túllegeltetés veszélyét 
is elkerülve néhány év alatt újra gazdagon 

A TEHENEK MEGMENTIK A BOLYGÓT

34
Haré Krisna Haré Krisna Krisna Krisna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré    Haré Krisna Haré Krisna Krisna Krisna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré



zöldellő oázissá változtatja ezeket. A növé-
nyek pedig a levegőből képesek megkötni 
az említett gázokat. 

Híres TED-előadásában a professzor így 
összegzi tapasztalatait: 

„Csak egy lehetőségünk van, hangsúlyo-
zom, csak egy lehetőség maradt a klimato-
lógusoknak és a tudósoknak, mégpedig az, 
hogy használják a jószágokat csordában 
terelve, hasonlóan a régen vadonélő csor-
dákhoz és ragadozókhoz, így utánozva a ter-
mészetet. Nem maradt más alternatíva az 
emberiség számára.“
Krisna-völgyben az itteni tehenekkel ezen 
a módon legeltetjük a területeinket. Néhány 
éve az Öko-völgy Alapítvánnyal együttmű-
ködve a Gödöllői Egyetem talajtani szakem-
berei méréseikkel igazolták a tehenek révén 
az itteni talajszerkezet sokkal jobb állapotát. 

Manapság a hatalmas ipari állattartó tele-
peken a teheneket és a többi patás állatot 
nem engedik ki a szabadba legelni, hogy 

minél hamarabb milliószámra levághassák 
őket. Így súlyos erőszakot, valamint jelentős 
vízszennyezést követnek el, és megakadá-
lyozzák a talaj természetes regenerálódását. 
Az állati trágya helyett műtrágyával próbál-
ják az állatok növényi takarmányát megter-
melni. Ezek a természetellenes módszerek 
vezettek oda, hogy a talajtól, a vizeken át, 
a levegőn keresztül a klímáig mindent sike-
rült tönkretennie az embereknek a bevételek 
mértéktelen harácsolása miatt. 

A tehenek képesek megmenteni a bolygót, 
de csak akkor, ha mi, emberek azt segítjük 
és visszatérünk a természet eredeti rend-
jéhez. Ha ezt nem értjük meg, akkor pusz-
tulásra ítéljük a talajt, a vizeket, a levegőt, 
az állatokat, a növényeket és persze ezen 
keresztül az emberiséget is, amelyik a tech-
nikai eredményeitől elkábulva tévesen azt 
képzeli, hogy ura mindezeknek. 

Premamoya Dāsa

A TEHENEK MEGMENTIK A BOLYGÓT
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A tisztaság fél egészség – szól a régi mon-

dás. Ki hinné, hogy még a Védákban is talál-

hatunk  leírásokat erről. Śrīla Prabhupāda 

többször is említést tesz a védikus írások 

magyarázataiban a tisztaság fontosságáról. 

A tisztaságot, mint a lelki élet egyik alappil-

lérét emeli ki a védikus irodalom. Természe-

tesen ez inkább a belső tisztaságról szól. Ám 

ahhoz, hogy rend legyen belül, elengedhetet-

lenül szükséges, hogy a minket körülvevő 

közvetlen környezetünk rendezett és tiszta 

legyen. És ha már tisztaság, miért ne tehet-

nénk meg ezt úgy, hogy közben a földünket 

is megóvjuk. Az ember nem  is gondolná, 

hogy a saját háztartásában bevezetett apró 

kis változások milyen nagy csökkenést jelen-

tenek az ökológiai lábnyomunkban. De mit is 

jelent ez a gyakorlatban? Nézzünk meg most 

egy-két hasznos példát, mi az, amivel kör-

nyezettudatosan varázsolhatjuk csillogóvá 

otthonunkat! Visszanyúlunk nagymamáink 

és dédanyáink módszereihez, amikor még 

nem voltak mesterséges tisztítószerek, csak 

a józan paraszti ész. 

A konyhában és a  fürdőszobában  lévő 

csapokat könnyedén tisztán tarthatjuk egy 

kis ecet segítségével. Mivel az ecet tökéletes 

vízkőoldó hatású, ha esetleg nem vagyunk 

megbékélve a szagával, könnyedén készthe-

tünk egy házi oldatot magunknak. Az üveg 

egyharmadába ecetet öntünk, majd hozzá-

adjuk a kívánt  illóolajat. Felöntjük vízzel, 

majd 10-15 napig állni hagyjuk.  Ez idő alatt 

az ecet szaga enyhül, dominánsabbá válik 

az illóolaj illata. Ezt követően leszűrjük, szó-

rófejes üvegbe töltjük, és már bevetésre kész 

az ecetes vízkőoldónk. 

A lefolyó tisztítására alkalmas a szóda-

bikarbónára öntött ecet. Kicsit habzik, nem 

kell  tőle  megijedni.  Nagyon  hatékonyan 

eltávolítja  a  lerakodásokat.  Ha  pedig  az 

étel összefogja az edényt, ahhoz sem kell 

makacs súrolószer, csak némi türelem 

és citromos víz. Az edényt pár órára 

a citromos vízben hagyjuk, garan-

táltan meghálálja. 

Nagy  lépés  a  környezet-

tudatosság  felé,  ha  elhagy-

TISZTA 
LAKÁS, 
BOLDOG 
FÖLD

36
Haré Krisna Haré Krisna Krisna Krisna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré    Haré Krisna Haré Krisna Krisna Krisna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré



juk  a  műanyag  szivacsokat.  Tudni  kell 

a műanyag szivacsokról, hogy a baktériu-

moknak  igazi mennyország, persze a  fer-

tőtlenítésére van sok remek praktika, de ha 

óvni szeretnénk a földet, érdemes más alter-

natívákon gondolkodni. A kókuszszivacs 

vagy a luffa szivacs remek választás. 

Mosogatószer helyett pedig ott a moso-

gató  szappan,  amely  teljesen  vegán,  és 

semmilyen káros anyagot nem tartalmaz. 

Tükrök tisztítására is tökéletesen alkalmas 

az ecet. Fele-fele arányban vízzel elkeverve, 

ha  egy  kiskanálnyi  mosószódát  rakunk 

hozzá, akkor még a zsíros ujjlenyomatoktól 

is könnyedén megszabadulhatunk. 

A padló tisztántartása szinte gyerekjáték. 

A fugákban található kosz egy kis szódabi-

karbóna  segítségével  könnyedén  eltávo-

lítható.  A  padló  újjávarázsolásához  csak 

néhány  összetevőre  van  szükségünk:  fél 

liter melegvízhez hozzáadunk négy evőka-

nál almaecetet vagy két evőkanál olívaola-

ját. Az így kapott keveréket összerázva, már 

mehet is a padlófényezés egy tiszta rongy 

segítségével. 

A tökéletes házi csempetisztítóhoz 3 deci 

ecetre, 3 deci vízre és egy teáskanál sóra van 

szükségünk. 

A zöld háztartásunk teljessé válásához 

elengedhetetlen  a  jó  mosószer  és  öblítő 

megválasztása. Mosószerben már az üzle-

tekben is rengeteg környezetbarát és vegán 

termék található. De alternatívaként szolgál-

hat a mosószóda vagy a mosódió. Ezek a ter-

mékek ugyanúgy tisztítják és fertőtlenítik 

a ruhát és sok esetben még a csomagolásuk-

ban sem használnak műanyagot. Öblítőként 

tökéletes az ecet vagy a mosóparfüm. 

Ezek az egyszerű, de praktikus lépések 

nagy  segítségére  lehetnek  a  földnek.  Ha 

nem is tudunk mindent bevezetni a háztar-

tásunkba, de legalább tettünk valamit! Zöl-

dülésre fel!

Vinītā Devī Dāsī
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A kőolajipar után a második leginkább kör-

nyezetszennyező ágazat a festékipar, az is főként 

a ruhafestékek nagy mértékű felhasználása miatt. 

Emiatt kezdenek egyre népszerűbbek lenni azok 

a ruhaneműk, amik természetes festékekkel, a vega-

ság terjedése  miatt pedig leginkább azok, amik növé-

nyi festékekkel készülnek. 

Az emberek évezredek óta használták a növényekben 

rejlő színezékeket nemcsak a ruháik, hanem haszná-

lati tárgyak, festmények, stb. díszítésére. Gyakran nem 

csak a divat határozta meg, hogy a ruháikat milyenre 

fessék, hanem a társadalmi helyzetük. A védikus kultú-

rában még a színek is jelentéssel bírnak: az iskolás fiúk 

sárga öltözete az alázatosságot, a nőtlen szerzetesek 

sáfrány  színű viselete a lemondást, a családos férfiak 

fehér ruhája pedig a tisztaságot jelzi. 

Az indiai növényvilág sokféle élénk festékanya-

got szolgáltatott a ruhák színezéséhez már évezre-

dek óta. A kurkuma, a mangó és a sáfrány sárgát, 

a szantálfa narancsot, vagy pirosat, az indigó és 

a lótuszvirág kéket, hogy csak a legismerteb-

beket említsük.

Hazánkban is rengeteg olyan növényt 

ismerünk,  melyek  termésével,  virá-

gával,  levelével,  kérgével,  vagy 

akár a gyökerével szép és tar-

tós  színeket  festhetünk. 

Krisna-völgy területén 
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nagyon sok növényt  találtunk, melyekkel a Syama 

Handmade műhelyünkben el tudtuk kezdeni a textil-

festést. A ritkább festőnövények megtermesztésére pedig 

egy saját festőnövénykertet is elindítottunk, amiben immár 

több, mint egy tucat növényfaj megtalálható. 

A fűzfa, a cserszömörce és a vérehulló fecskefű levele szép 

sárga színt ad; a kénsárga pillangóvirág élénk narancsot; a festő 

buzér gyökere pirosat; a büdöske és a menyecskeszem virága, 

valamint a dióburok különböző árnyalatú barnákat; a bodza 

bogyója és a rózsaszirom lilát; a festő csülleng és az indigó levele 

kéket; a borostyán és a som szürkét, a cserfa kérge pedig feketét.

Fontos alapelv, hogy legfeljebb annyit gyűjtsünk egy-egy 

vadon termő növényből, ami az adott helyen annak fennma-

radását nem veszélyezteti. A növényekkel való festésnél a vég-

eredmény több tényezőtől is függ: friss, vagy szárított növényről 

van-e szó; nem mindegy, hogy melyik hónapban szedjük; 

milyen módon szárítjuk, mennyit használunk belőle, stb. Ezért 

egyszerre szokták az adott ruhához az összes alapanyagot 

megfesteni. A növényekkel való különböző festési mód-

szerek elsajátítására pedig tanfolyamokat is elkezdtünk 

hirdetni. 

A természet színeit felhasználva gyönyörű árnya-

latokkal  festhetjük meg  a  saját  magunk  által 

lenből, kenderből, gyapjúból készített ruháza-

tunkat, ami így teljesen önfenntartó és kör-

nyezetbarát.

Premamoya Dāsa
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MELYIK VILÁGVALLÁS RÉSZE 
A KṚṢṆA-TUDAT?

A Kṛṣṇa-tudat vallástörténeti szem-

pontból a hinduizmus része. A hinduiz-

mus gyűjtőfogalom, India azon több ezer 

éves vallásait foglalja magában, amelyek 

a védikus irodalmon (India ősi szanszk-

rit nyelvű szent- írásain) alapulnak. 

A vaiṣṇavizmus, vagyis a Viṣṇu-, illetve 

Kṛṣṇa-hit a hinduizmus legősibb, legis-

mertebb és legelterjedtebb irányzata.

A buddhizmus is Indiából indult ki, de 

ennek eredete jóval későbbre tehető, és 

Gautama Siddhārtha Buddha személyé-

hez kapcsolódik (i.e. 6–5. sz.). A Kṛṣṇa-hit 

és a buddhizmus tehát két külön világ-

valláshoz tartozik.

MILYEN RÉGI EZ A VALLÁS?

A védikus szentírások közlései szerint 
a Kṛṣṇa-tudat vallása egyidős a világ 
keletkezésével, hiszen magától Istentől, 
Kṛṣṇától származik. A tanítások ősidők 
óta mesterről tanítványra szálltak alá, s 
körülbelül ötezer évvel ezelőtt jegyezte 
le őket Vyāsadeva, Isten inkarnációja.

MELYEK A KṚṢṆA-TUDAT 
SZENT KÖNYVEI?

A Kṛṣṇa-tudat szentírásainak a védikus 
szentírásokat tekintjük. A veda szanszk-
rit szó, jelentése: tudás, tudomány. 
A hagyomány szerint a védikus tudás, 
örök igazság lévén, az univerzum kelet-

kezésével egy időben jött létre. A védi-
kus írások mantráit, verseit Brah  mā, az 
első teremtett félisten mondta ki elő-
ször hangosan. Ezután a tudás mester-
ről tanítványra szállt alá, hallás útján. 
Később (mintegy öt- ezer évvel ezelőtt) 
Śrīla Vyāsadeva a könnyebb érthetőség 
érdekében részekre osztotta, lejegyezte 
és magyarázatokkal látta el ezt a tudás-
gyűjteményt.

MELYEK A VÉDIKUS ÍRÁSOK?

Vyāsadeva az eredeti Védát négy részre 
osztotta: Ṛg (Imádságok könyve), Sāma 
(Himnuszok könyve), Yajur (Áldozatok 
könyve) és Atharva (Varázslatok könyve). 
Száznyolc upaniṣad létezik, melyek lénye-
gét Śrīla Vyāsadeva a Vedānta-sūtrában 
foglalta össze. Ehhez írt egy magyará-
zatot is, Bhāgavata-purāṇa (más néven: 
Śrīmad-Bhāgavatam) címmel. A purāṇák 
történeteket is tartalmazó történelmi 
írások, amelyek az univerzum távoli 
múltjára is visszatekintenek. Tizeny-
nyolc fő purāṇa létezik.

A védikus irodalom körébe tartozik 

még a két nagy eposz, a Mahābhārata 

és a Rāmāyaṇa is. Ezeken kívül számos 

kiegészítő védikus írás létezik, amelyek 

többek között a társadalom törvényeivel, 

az ember kötelességeivel, a szanszkrit 

nyelvvel, a logikával, a szertartástannal, 

az asztronómiával kapcsolatos tudniva-

lókat foglalják össze.

Kérdések és válaszok
a Kṛṣṇa-tudatról
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Kolostorok titka hétvége

Helyszín: 
Krisna-völgy, 
Somogyvámoswww.tanfolyamok.krisnavolgy.hu

További információ: Līlā-śuka Dāsa (Kissimon László)
Tel.: +36 30 530-6369 E-mail: kiprobalom@krisnavolgy.hu

 � Szeretnéd jobban megismerni, milyen erők rejlenek benned?
 � Kipróbálnád a meditációt a gyakorlatban?
 � Kész vagy egy belső felfedező kalandra és utazásra?
 � Van érettségid, de nincs érettséged?

Szánj egy hétvégét önmagadra!

Szent iratoknak számítanak a vaiṣṇava  

ācāryák – a tanítványi láncolat lelki 

tanítómesterei – által a védikus írá-

sokhoz írt magyarázatok és kiegé-

szítések is.

MIRŐL SZÓL  
A VÉDIKUS IRODALOM?

A védikus írások legfontosabb részei 
teológiai kérdésekkel foglalkoznak: 
valódi önvalónk feltárásával, Isten 
mibenlétével, az anyagi világ tör-
vényszerűségeivel és az emberi élet 
végső céljával.

A transzcendentális tudás mellett 

a védikus írások természetesen anyagi 

témákat is tárgyalnak, így pl. az orvos-

tudományt (Āyur-veda), a hadtudományt 

és a politikát (Dhanur-veda), a zene tudo-

mányát (Gāndharva-veda), az építészet 

tudományát (Sthāpana-veda), az aszt-

rológia és  a csillagászat tudományát 

(Jyotiṣa-veda), és így tovább.  A védikus 

írások az anyagi és a lelki tudás legő-

sibb, Istentől származó gyűjteményei.



HEMĀṄGĪ DEVĪ DĀSĪ

Kókuszos 

vegavarazs.hu 
fozoiskola.108.hu

zöldbab
Könnyű, nyári főétel. Ízlés szerint rizzsel vagy indiai lepénykenyérrel tálaljuk.

HOZZÁVALÓK:
• 2 ek kókuszzsír vagy olaj
• 2 kk fekete mustármag
• 6-8 curry levél
• 2 ek kókuszreszelék (friss vagy szárított)
• 1 ek reszelt friss gyömbér
• 2 kk őrölt koriander
• ¼ kk őrölt csili (ízlés szerint)
• ½ kk kurkuma
• 70 dkg zöldbab
• 1,5 kk só
• 1,5 dl kókuszkrém

ELKÉSZÍTÉS:
A zsiradékot egy lábosban felhevítjük, majd kipat-
togtatjuk benne a fekete mustármagot. Hozzáadjuk 
a curry levelet, a gyömbért és a kókuszreszeléket, 
és megpirítjuk. Ezután jöhetnek a porfűszerek: a 
koriander és a csili. Néhány másodpercig ezeket is 
pirítjuk, majd beleszórjuk a kurkumát, hozzáadjuk 
a megtisztított, összevágott zöldbabot, megsóz-
zuk, és felöntjük annyi vízzel, amennyi épp ellepi. 
Lefedjük az edényt, és addig főzzük, míg a zöldbab 
megpuhul. Ha megvan, belekeverjük a kókuszkré-
met, összeforraljuk és néhány percig sűrítjük.



Prabhup§da • A tökéletesség útja • ¼r¦ ¾ªopani¢ad • A bölcsesség királya • Az odaadás nektárja • Az Úr Caitanya tanítása

¼r¦mad-Bh§gavatam  (1—10. ének)

E tizennyolcezer versből álló monumentális alkotás, 
melyet „a védikus irodalom fája érett  gyümölcsének” 
neveznek, a védikus tudás leg teljesebb és leghitele-
sebb magyarázata. 

Kötetenként 800—1200 oldal, 
kötve, színes illusztrációkkal

A Bhagavad-g¦t§ úgy, ahogy van

A Bhagavad-g¦t§, melyet India lelki bölcsességének 
tartanak, a rendkívül mély védikus tudás alapműve, 
amely az élet lényegét érintő kérdésekkel — az em-
ber alapvető természetével, az őt körülvevő világgal, 
valamint Istenhez fűződő kapcsolatával — foglalkozik.

976 oldal, kötve, színes illusztrációkkal

Kiadványaink megrendelhetőek webshopunkban.
A könyveket postai utánvéttel küldjük ki. 

Srīla Prabhupāda 
könyvei



Krisna-völgy, Indiai Kulturális Központ és Biofarm
8699 Somogyvámos, Fő u. 38.  Telefon: (85) 540-002, 
info@krisnavolgy.hu, Csoportszervező: (30) 4363-900
NYITVATARTÁS: mindennap 10:00 – 17:00

Belépőjegy: diák / nyugdíjas: 1140 Ft/fő;
felnőtt: 1640 Ft/fő
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.)

További információ: 

www.krisnavolgy.hu
www.okovolgy.hu

Krisna-völgy


