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A SZANSZKRIT SZAVAK KIEJTÉSE:
A szavakat meghatározott rendszer szerint írjuk át latin betûs
formába, mely lehetõvé teszi az olvasó számára a szavak helyes
kiejtését. § - mint az á az akác szóban (kétszer olyan hosszú,
mint a rövid a); e - mint az é az élet szóban; ¦ - mint az í az
így szóban; ¥ - mint a ri a karika szóban; c - mint a cs a cserép
szóban; ch, jh, dh - mint a cs és a h együtt, a dzs és a h együtt
valamint a d és a h együtt. Tehát a K¥¢£a szót Krisnának, a
Caitanya szót pedig Csaitanyjának ejtjük.

Kedves Olvasó!
Amikor az idõrõl kérdezik,
az ember általában az órájára
néz. De, ha jobban elgondolkodunk, akkor életünk sok területét hatja át ez a fogalom.
Idõpont, idõszak, idõtartam,
idõmérés, igeidõ, stb. – az
életünk minden aspektusában
jelen van. Filozófusok, énekesek, írók, festõk próbálták saját eszközeikkel megfogalmazni, hogy mit jelent ez a
szó, hogyan befolyásolja ez
ember életét, de igazi definíciót a megfoghatatlansága
miatt nehéz adni.
Az idõ egyszerre lehet nagyon elvont is, de ugyanakkor
nagyon hétköznapi is, mivel a
születést és a halált is jelenti
számunkra. India bölcseleti
könyvei, a védák, az idõt a
nyugatitól eltérõ látásmóddal
vizsgálja. Ennek a szemléletnek a megismerése nagyban
segíthet az idõ felfogásunk
szélesítésében. Mi az idõ?
Hogyan érzékeli az idõt az
egyén, és hogyan egy család,
illetve egy közösség? Mi lesz,
ha megöregszünk? Milyen
volt a föld az õsidõkben? A
kor, amelyben élünk... Hogyan telik a Krisnások ideje?
Mi a gyorsétkezdék mellékhatása?
Ilyen és ehhez hasonló
kérdéseket járunk körbe magazinunk jelen számában. Jó
olvasást!
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DR. BÉKA-FILOZÓFIÁJA

Dr. Béka-filozófiája
A következõ beszélgetés felvétele 1973. április 18-án a Cheviot
Hills Parkban készült, Los Angelesben. ¼r¦la Prabhup§da Dr.
Thoudam

D§modara

Singh,

Karandhara

d§sa

adhik§r¦,

Brahm§nanda Sw§m¦ és más tanítványok társaságában sétál.

¼
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r¦la Prabhup§da: A Védák azt
mondják, hogy az élõlény nem áll
kapcsolatban az anyagi dolgokkal. Nem
lehet megégetni, megvágni, megszárítani, vagy benedvesíteni. Ezt a Bhagavad-g¦t§ tárgyalja.
Dr. Singh: A tudósok általánosítják
az errõl a bolygóról szóló tudásukat, és
azt gondolják, hogy ezt alkalmazhatják
a más bolygókon levõ életre is.
¼r¦la Prabhup§da: Igen. Magukból indulnak ki. Korlátozottan gondolkodnak, a saját körülményeik szerint.
Ezt hívjuk mi „Dr. Béka filozófiájának”.
[Nevetés.]
Egyszer élt egy béka egy kútban.
Amikor egy barátja beszámolt neki az
Atlanti-óceán létezésérõl, megkérdezte
a barátját:
– Óh, mi az az Atlanti-óceán?
– Egy hatalmas víztömeg – válaszolta a barátja.
– Milyen hatalmas? Kétszer akkora,
mint ez a kút?
– Óh, nem, sokkal, sokkal nagyobb
– mondta a barát.
– Mennyivel nagyobb? Tízszer akkora?
Így számolgatott a béka. De mi az
esélye, hogy valaha is megérti így a
mérhetetlen óceánt? Az összes képességünk, a tapasztalataink és a képzelõerõnk is mindig korlátozott.

Karandhara: A „tudomány integritásának” nevezik azt az elvet, hogy
csak arról beszélnek, amit közvetlenül
lehet tapasztalni.
¼r¦la Prabhup§da: Lehet, hogy te
a te tapasztalatodról beszélsz, én pedig
az enyémrõl. De miért kellene elfogadnom a te tapasztalatodat? Lehet, hogy
te egy ostoba vagy – miért kellene nekem is ostobává válnom? Te lehetsz egy
béka, én pedig egy bálna. Miért kellene
úgy tekintenem a kutadra, mint a mindenségre? Neked is van egy tudásszer-

zési módszered, és nekem is megvan a
sajátom.
…
¼r¦la Prabhup§da: Minden élõlény megfelelõ intelligenciával rendelkezik, hogy megvalósítsa ezt a négy elvet: evés, alvás, nemi kapcsolat és védekezés. Ez a négy alapelv még egy
atomban is létezik. Az egyetlen különbség, hogy az embernek különleges intelligenciája van, amivel megértheti Istent. Ez a különbség. Ýh§ra-nidr§bhaya-maithuna° ca s§m§nam etat

Képünkön ¼r¦la Prabhup§da tanítványai társaságában sétál az
indiai Mayapurban.

paªubhir nar§£§m. Evés, alvás, nemi
élet és védekezés – ezt a négy elvet
mindenütt meg lehet találni. Láttátok
már, hogyan nõnek a fák: ahol csomó
van, ott a kéreg nem erre nõ, hanem
arra. (¼r¦la Prabhup§da kézmozdulatokkal mutatja, hogy a fa kérge nem
a görcs felé nõ, hanem körülnövi.) A
fának intelligenciája van: „Ha erre növök, megakadályoznak – inkább arra
megyek.” De hol van a szeme? Hogy
látja? Intelligenciája van. Ez az intelligencia talán nem olyan jó, mint a tiétek, de intelligencia. Ugyanígy egy gyereknek is van értelme, habár nem olyan
jó, mint az apjának. Idõvel, mire a gyereknek olyan teste lesz, mint az apjának, az intelligenciája is teljesen fejletté
és érzékelhetõvé válik.
Dr. Singh: Tehát az intelligencia
viszonylagos.
¼r¦la Prabhup§da: Igen. Minden
viszonylagos. Neked is saját tested, élettartamod és intelligenciád van, és a
hangyának is megvan a sajátja. A hangya ugyanúgy száz évig él mint mi, de a
mi száz évünk hossza ehhez a testhez
van viszonyítva. Még Brahm§ is, a világegyetem leghosszabb életû élõlénye
is száz évig él. A hangya élete számunkra talán csak pár napnak tûnik. Ehhez
hasonlóan a földitõl eltérõ légkörû bolygókon olyan létformák vannak, amelyek oda illenek. A tudósok azonban
mindent a Föld bolygó relatív feltételei
szerint próbálnak bemutatni. Ez szamárság. Miért csinálják ezt? Ha az
egész kozmikus megnyilvánulás a relativitás törvényét követi, akkor hogyan
mondhatják, hogy ennek a bolygónak a
feltételei alkalmazhatóak a más bolygókon levõ életre?
A Védák arra utasítanak, hogy a tudást mindig a deªa-k§la-p§tra szempontjából fontoljuk meg. A deªa azt jelenti, hogy „körülmény”, a k§la azt,
hogy „idõ”, a p§tra pedig „a tárgy”.
Mindent e három tényezõ figyelembevételével kell megértenünk. Például a
hal nagyon kényelmesen él a vízben, mi
viszont már az óceán partján is vacogunk. Ez azért van, mert az én deªak§la-p§trám és a hal deªa-k§la-p§trája
különbözik. Ha viszont arra következtetünk, hogy a sirályok szintén reszketni fognak, az butaság. Az õ deªa-k§la-

p§trájuk megint más. 8 400 000 különbözõ faj van az anyagi kozmikus megnyilvánulásban, és minden faj másképp
igazodik a körülményeihez. Még ezen a
bolygón sem élhetsz kényelmesen Alaszkán, pedig az is Amerika. És ugyanígy,
azok a lények, akik jól érzik magukat
Alaszkán, nem jönnek ide.
Karandhara: Tehát a relativitás
személyes helyzetünkön alapszik.
¼r¦la Prabhup§da: Igen. Ezért
mondják, hogy ami étel az egyiknek, az
méreg a másiknak.
Dr. Singh: Az a probléma, hogy a
világon gyakorlatilag mindenki a saját
körülményei szerint gondolkodik – és ez
ostobaság.
Tanítvány: Aki soha nem ment ki a
falujából, azt hiszi, hogy az a falu az
egész világ.
¼r¦la Prabhup§da: Igen. A béka
mindig a kútjának feltételeihez viszonyítva gondolkozik. Nincs ereje, hogy
másképp gondolkozzon. Az óceán nagy,
de az óceán méretét a saját nagyságához viszonyítva képzeli el. Hasonlóképpen, Isten hatalmas, de mi relatívan
gondolkodunk Róla, a saját nagyságunkhoz viszonyítva. Vannak bizonyos

rovarok, amelyek éjjel születnek, azután
felnõnek, utódoknak adnak életet és
meghalnak – mindezt egy nap alatt.
Nem érik meg a reggelt. Ostobaság, ha
ebbõl valaki arra következtet, hogy a
nappal nem is létezik. Ugyanígy, amikor a ª§strából azt halljuk, hogy
Brahm§ élettartama a mi évmillióinkkal egyenlõ, akkor nem hisszük el. Azt
mondjuk: „Ez meg hogy lehet?” De a
Bhagavad-g¦t§ [8.17] azt mondja:
sahasra yuga paryantam ahar yad
brahma£o vidu¤: „Négymilliárd háromszázmillió földi év felel meg
Brahm§ tizenkét órájának.” Még egy
vezetõ indiai politikus sem tudta elfogadni ezt az információt, akit nagy G¦t§
tudósként ismertek. Azt mondta erre,
hogy elmebeli spekuláció. Micsoda gazember!

1028 Budapest, Kossuth. u. 47. Tel/fax: (1) 275-7795
E-mail: Tulasi@matavnet.hu

100
100 %
% növényi
növényi alapú
alapú
Tulasi kkozmetik
ozmetik
umok
ozmetikumok

– Bõrbarát és környezetbarát
alapanyagok felhasználásával
készült samponok, tusfürdõk,
mosogatószerek
– Kézi gyártású, hidegen préselt
természetes illóolaj tartalmú
aromaterápiás szappanok, növényi
festékekkel
– Paraffinmentes ajakápolók teafa
olajjal

Ahimsa Kft.

– Regeneráló hatású arckrémek
növényi olajokkal
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A KULTÚRA VÁLTOZÓ ÉS ÖRÖK ASPEKTUSA

A kultúra
változó és
örök
aspektusa

Az elõadás Debrecenben,
a Magyar Vallásszociológiai Társaság konferenciáján
hangzott el, 1998 õszén.

M
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a arról fogunk beszélni, hogy egy
sokak által indiai vallásként ismert vallás hogyan illeszkedik be a magyar kultúrába. Túl részletesen nem
tárgyaljuk, csupán az alapelvekre térünk ki. Fõleg a K¥¢£a-tudat, vagy eredeti nevén a gau¨¦ya-vai¢£avizmus
szempontjából szeretnénk vizsgálni a
jelenséget.
Mielõtt a tárgyra térünk, két megközelítésmódot ismertetünk. Az elsõ a
K¥¢£a-tudat alapját képezõ elvbõl indul
ki, amit általában san§thana-dharma
néven ismernek. San§thana azt jelenti,
hogy örök. A K¥¢£a-tudat tehát nem
szükségszerûen egy idõhöz és helyhez (Indiához) kötött vallás, ami most
újonnan került át Magyarországra. A
K¥¢£a-tudat azon örök elveket képviseli, amit maga a san§thana-dharma kifejezés jelent: olyan alapelv, amit minden vallásban megtalálunk; a kereszténységben vagy az iszlámban is.
Mindegyikben jelen vannak az alapvetõ
közös elvek, melyek e vallások lényegét
alkotják.
A másik megközelítésnek pedig jelenlegi magyar társadalmunk, kultúránk a kiindulópontja. Röviden meghatározva, a „kultúra” szó a társadalmiközösségi elvek, viselkedésmódok és
szokások rendszerére utal. Szempontunkból ez elég fontos dolog. A ¼r¦mad-

Bh§gavatam, a K¥¢£a-hívõk egyik fõ
szentírása elmagyarázza, hogy mi a
kultúra. A szanszkrit szöveg így hangzik:
sa vai pu°s§m paro dharmo
yato bhaktir adhok¢aje
ahaituky apratihat§
yay§tm§ supras¦dati
Eszerint a kultúrának két része van.
Az egyik az örök érvényû aspektus, ami
az egyéneknek (a társadalom tagjainak)
belsõ, lelki cselekvését foglalja magában. A másikat pedig azok a külsõ dolgok képezik, amelyek általában arra a
testre, társadalomra és idõre érvényesek, amelybe beleszületünk.
Mielõtt folytatnám, talán érdemes
lenne egy dolgot meghatározni, azt,
hogy kik vagyunk mi. Ugyanis elõadásunk szempontjából ez nem elhanyagolható kérdés. A K¥¢£a-tudat és általában a vallásos szemlélet szerint mi lelki
élõlények vagyunk, s ez az élõlény teljesen különbözik ettõl a testtõl. Teológiai
szempontból lehet, hogy más vélemények is vannak arról, hogy mennyire
lelki és mennyire testi az élõlény. A
Bhagavad-g¦t§ban, ami a hinduk és a
K¥¢£a-hívõk Bibliája, K¥¢£a teljesen elkülöníti a lelket a testtõl, éppen úgy,
ahogy a testem is teljesen különbözik

attól a ruhától, amit viselek. Ugyanígy
teljes mértékben, száz százalékban különbözöm én is a testemtõl, e külsõ ruhától, géptõl, amit ebben a világban
használok.
Tehát a kultúra ebben a felfogásban
azt jelenti, hogy hogyan tudja ez az élõlény elérni örök célját. Ez a cél az, hogy
megint egység alakuljon ki köztünk és
Isten között. (Itt most nem a K¥¢£a-tudatról beszélünk, ez a szemlélet nincs
egy adott valláshoz kötve. Ahogy az
elõbb mondtuk, ez a kultúra belsõ aspektusa. A belsõ, s ugyanakkor a legfontosabb.) Ez egy folyamat, amely által jelenlegi helyzetünkbõl egy jövõbeni,
tökéletes helyzet felé haladunk. Ugyanakkor eltérõ körülmények közé kerülünk a világban, különbözõ idõkben,
testekben élünk, s kultúránk egy másik
részét képezi az, hogyan viselkedünk,
hogyan étkezünk, hogyan öltözködünk,
s hogy ezek hogyan segítik legfõbb célunk elérését. Tehát a Bh§gavatam itt a
kultúra e két aspektusának meghatározását adja. A belsõ aspektus a fõ cél, a
másik, a külsõ aspektus pedig ennek az
elérésében segít bennünket.
A második aspektus tekintetében a
K¥¢£a-tudatot egy új, illetve idegen vallásnak is tekinthetjük. Másképp nézünk
ki, más ruhát viselünk, idegen nyelven,
szanszkrit szövegekbõl idézünk. Ez va-

lójában csak a külsõ aspektus. A belsõ
viszont arra épül, hogy lelki élõlények
vagyunk, s az élet célja Istent, a Legfelsõbb Személyt szolgálni. Ez a szolgálat,
s késõbb a szeretet a vallásos elvek követésével, a szentírások olvasásával, Isten szent nevének dicsõítésével, éneklésével érhetõ el. Ezek azok az elvek,
amelyek mindenütt közösek, s amelyek
san§thana, azaz örök elvek, akár Magyarországról, akár Indiáról, Olaszországról vagy Kínáról beszélünk. Az
utóbbi harminc év – amióta a K¥¢£atudat átkerült Indiából, s megjelent a
nyugati világban, majd az egész világon
– azt bizonyította, hogy függetlenül attól, hogy Afrikában, Oroszországban,
Magyarországon vagy Amerikában vagyunk, ezeket a közös elveket nagyon
könnyen elfogadják. Mert nem különböznek annyira azoktól, amelyeket
mindenki megtalálhat a saját kultúrájában.
A külsõ dolgok, például az öltözködési mód valóban más, talán ez az
egyik legszembeötlõbb különbség. Felvetõdik az emberben, hogy miért öltözünk ilyen lepedõkbe, miért van leborotválva a hajunk, mi ez az agyagjel a
homlokunkon? Mindezek fontos dolgok,
amennyiben a fõ cél elérését segítik.
Ugyanakkor azonban nem ez a K¥¢£atudat fõ aspektusa, s nem is olyan valami, ami nagy hangsúlyt kap a gyakorlatban. Lehet, hogy akik szerzetesek,
így öltöznek, viselkednek, mert ez képviseli a kultúrát, a kultúra belsõ, lelki
oldalát, és segít annak elérésében.
Ugyanakkor azonban e dolgok nem kötelezõek. A laikus világban vannak
olyan gyakorló hívõi a K¥¢£a-tudatnak,
akik civil ruhában mennek dolgozni.
Mérnökök, orvosok, vegyészek, egyetemisták, akik lehet, hogy nem is indiai
vegetáriánus ételeket fõznek, hanem
magyar vegetáriánus ételeket, ugyanakkor azonban rendelkeznek e belsõ,
örök lelki azonossággal, bár nem követik a külsõségeket.
Van azonban egy másik tényezõ is,
ami nagyon szembeszökõ ebben az országban. Amit mi magyar kultúrának
hívunk, az erkölcs, a kultúra gyakorlati
rendszere: mindez rohamosan változik.
Amióta itt vagyok, annyi változásnak
voltam a szemtanúja. Például a szó-

használat tekintetében. Lehet, hogy az
általunk használt szanszkrit kifejezések
újaknak hatnak, de ugyanakkor olyan
szavak is elterjednek, mint pl. a „non
stop”, „shop”, „nonszensz” stb. Szinte
úgy használjuk beszédünkben az angol
és egyéb idegen kifejezéseket, mintha
azok magyar szavak lennének. A pizza
és hasonlók már közönséges ennivalónak számítanak, pedig ezek sem magyarok. Sokan viselnek farmernadrágot. Lehet, hogy egy farmer kapcsolatban van a nyugattal, a XIX. századdal,
a cowboyokkal, de egyáltalán nincs
kapcsolatban a magyarokkal. De mi átvettük, s most már része lett a magyar
kultúrának. Mindezzel azt szeretném
hangsúlyozni, hogy a kultúra külsõ rétege állandóan változik, annyira, hogy
tavaly azt mondta nekem egy magyar
ruhatervezõ, hogy szerinte pár év múlva ez a lepedõs viselet divat lesz Magyarországon. Ilyet még nem láttam,
sem Amerikában, sem Angliában, de
megeshet. Annyira változnak a kulturális állapotok, hogy a külsõ dolgokat
nem nehéz elfogadni.
Erre jó példa Anglia. Anglia az utóbbi kétszáz évben nagyon szoros kapcsolatban állt Indiával. Ennek következtében Anglia lakosságának ma két százaléka indiai. S ha valaki ott száriban
megy az utcán, senki nem fordul utána,
senki nem tesz megjegyzéseket, s nem
gondolják, hogy ez egy új dolog, kuriózum. Ha egy Hare K¥¢£ás megy az utcán (s ez most már majdnem a harmadik generáció Angliában), az sem új dolog.
Amikor
Magyarországon
kimegyünk az utcára énekelni, mindenki megáll. Londonban viszont sokan
úgy haladnak el mellettünk, mintha
nem is látnának semmit, mintha nem is
történne semmi. Mivel oly nagy mértékû a kultúra gyakorlati oldalának a változása, azt tapasztaljuk, hogy könnyen
megy végbe ez a változás, ami most
történik. S legfõképpen azért, mert az
emberekben (s nemcsak a fiatalokban)
nagy vágyakozás alakult ki e legfõbb
dolog, a belsõ, lelki vallás után.
A jelenlegi kulturális helyzetben az
egyensúly annyira eltolódott a külsõségek irányába, hogy ez mindenkiben hiányérzetet kelt. Az embereknek hiányzik a belsõ, örök lényeg, ami ott van

minden vallásban, de amit nem olyan
könnyû megtalálni a modern idõkben.
Ezért hajlandók a magyarok, számos
fiatal egy olyan világban kutatni, ahol a
külsõségek teljesen mások, a kultúra
egyáltalán nem magyar, nem európai
vagy nyugati, de elfogadják, mert úgy
találják, hogy a lényeg nem hiányzik. S
ezért az a 250-300 szerzetes, aki Magyarországon él, hajlandó kimenni az
utcára ilyen öltözetben, még ha mások
ki is nevetik õket, vagy csak viccelõdnek velük, s azt kérdezik tõlük, hogy
miért néznek ki így.
Mivel annyira hiányoznak a lényeges, a kultúra belsõ aspektusát érintõ
dolgok, hiányzik az útmutatás, hogy
milyen irányba alakítsuk az életünket,
hogy mind közelebb kerülhessünk Istenhez, a K¥¢£a-hívõk ezért még ezeket

a kulturális különbségeket is hajlandók
megkockáztatni. Jelenleg nagyon kedvezõen fogadják ezt Magyarországon.
Más országokban azt tapasztaltam –
nem az elején, amikor 1965-ben kezdetét vette a K¥¢£a-tudat kibontakozása,
hanem 1972 táján, amikor már nagyobb múltra tekintett vissza –, hogy
az elsõ hullám, amikor nagy kuriózumnak számítottunk, alábbhagyott, s valamelyest megszoktak bennünket. Magyarországi emlékeim között szerepel,
hogy az elsõ napokban hogyan reagáltak az emberek: volt, amikor kiálltunk
az utcára, énekeltünk, s amikor éppen
megálltunk beszélni, több százan gyûltek körénk, s addig hallgattak minket,
ameddig beszéltünk nekik. Általában
nagyon kedvesen fogadták, s nem ütköztek meg nagyon a különbségeken.
Köszönöm a figyelmüket.
¼ivar§ma Sv§m¦,
vai¢£ava teológus, vezetõ lelkész
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A K¥¢£a-tudat alapvetõ tanítása szerint
az élõlény nem azonos a testével, hanem az
õt, mint kesztyû a kezet fedi be. Ha sikeressé akarjuk tenni emberi életünket, a védikus
szentírások javaslata szerint a kézzel, vagyis az örökkévaló lélekkel is törõdnünk
kell, nem csupán burkolatával, a kesztyûvel,
vagyis az anyagi testtel, amit az idõ elõbbutóbb elpusztít.

E
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zt példázza Purañjana király története, melyet a ¼r¦mad-Bh§gavatamban olvashatunk: Élõlény király – a
purañjana szó élõlényt jelent – boldogan élt egy kilenc kapus városban. A
város a testet jelenti, a király pedig az
örök élõlényt, a lelket. A város kapui a
testen található nyílások: a két szem, a
két fül, a két orrlyuk, a száj, a nemi
szerv és a végbélnyílás. A várost falak (a
bõr) és parkok (a szõrszálak) vették körül, tornyok (az orr és a fej), csatornák
(a ráncok és bemélyedések), ablakok (a
szemek) és kapuk (a szemhéjak) sorakoztak benne. A várost utcák szelték át
(a testben áramló életlevegõ), zászlók és
virágfüzérek díszítették (a tenyerek és a
talpak).
Történt egyszer, hogy Élõlény király
a város egyik csodálatos kertjében sétálva megpillantotta Értelmet, a szép
lányt, akit hamarosan feleségül is vett,

mert azt remélte, hogy segítségével
kedvére élvezheti az életet. Élõlény király fokozatosan Értelem királynõ, vagyis az anyagi intelligencia irányítása
alá került, és mindig minden vágyát
teljesítette. Amikor fõ szolgája, Elme az
otthonába vezette Élõlény királyt, gyermekei mindig illúziót, elégedettséget és
boldogságot teremtettek számára. Élõlény király nem törõdött az önmegvalósítással, és annyira belemerült a családi
élet örömeibe, hogy fiatalsága egy pillanat alatt, észrevétlenül elszállt.
Egy nap Idõ király 365 katonája támadta meg Élõlény király palotáját.
Rettenetes küzdelem kezdõdött közöttük, amely száz évig tartott. Mindeközben az Idõ leánya, az Öregség, férj után
kutatva járta a világot. Senki sem akarta feleségül venni, mivel senki sem szerette õt. Megannyi kudarc után végül
Félelem királyhoz fordult, és kérve kér-

te, hogy fogadja el feleségül. Félelem
király sem akart azonban az Öregség
férje lenni, hanem húgának fogadta, és
saját bátyját, a Lázat ajánlotta férjnek.
(Ez halálunk pillanatának 42 fokos lázára utal.)
Az Idõ és az Idõ lánya azután együtt
támadtak Élõlény király városára. Az
Idõ lánya, az Öregség, megölelte Élõlény királyt, aki elvesztette minden fenségét. Élõlény király észrevette, hogy
felesége, az Értelem, elhidegült tõle. Az
Öregség szétrombolta Élõlény király
városát, és a király számára ízetlenné
váltak az élvezet tárgyai. A Láz pedig
felgyújtotta, ami a városból megmaradt, hogy örömet szerezzen öccsének,
a Félelemnek. Élõlény király nagyon
boldogtalan volt, a Félelem pedig egyre
közelebb jött, hogy elfogja a királyt.
Élõlény királynak volt egy Ismeretlen nevû jóbarátja (Isten szívünkben la-

kozó formája, a Felsõlélek), a király
aznban tudatlansága miatt nem volt
képes segítséget kérni tõle, ezért úgy
hagyta el városát, vagyis testét, hogy
közben feleségére emlékezett, és ezért
következõ életében nõként, egy király
lányaként kellett megszületnie.
Amikor eljött az ideje, szent férjét
követve az erdõbe vonult, ahol mindketten szigorú vezekléseket végeztek.
Miután jámbor férje elhagyta testét, a
királynõ keservesen sírt. Ekkor jelent
meg elõtte régi barátja, a Felsõlélek,
hogy megvigasztalja.
– Drága, nemes barátom! – szólította meg a királynõt. – Mi ketten olyanok vagyunk, mint két hattyú. Együtt
élünk ugyanabban a szívben, eredeti

otthonunktól mégis távol vagyunk. Elfelejtetted lelki létedet, mert túlságosan
belemerültél az anyagi élvezetekbe.
Foglyul ejtett a kilenc kapus város, és
néha nõnek, néha pedig férfinek hiszed
magad. Valójában azonban tiszta lelki
lény vagy, kérlek, próbáld ezt megérteni! Anyagi léted tudatlanságod és illúziód eredménye, és minden gondod végsõ megoldása érdekében fel kell ébresztened K¥¢£a-tudatodat.
Hogy meghallgatta-e Élõlény királynõ – aki elõzõ életében Élõlény király volt – Ismeretlen jóbarátja tanácsát, nem tudjuk. Csak remélni tudjuk,
hogy igen. Az idõvel vívott harcunk
minden születésünkkor újra és újra kezdõdik, és minél makacsabbak vagyunk,

annál tovább fog tartani. Miért ne döntenénk ez egyszer úgy, ahogyan még
egyszer sem döntöttünk életeink során?
Miért ne hallgathatnánk végre Ismeretlen barátunkra?
„¼r¦ Hari, az Istenség Legfelsõbb
Személyisége a Felsõlelke és irányítója
minden élõlénynek, aki anyagi testbe
került ebben a világban. Õ a legfelsõbb
irányítója minden anyagi cselekedetnek
az anyagi természetben, ezenkívül õ a
legjobb barátunk. Mindenkinek az õ lótuszlába árnyékában kell menedéket
keresnie. Ha valaki így cselekszik, élete
szerencsés lesz.” (¼r¦mad-Bh§gavatam
4. 29. 50.)
¼y§m§ dev¦ d§s¦

A Lál Kiadó ajánlata
Levélcím: 1286 Budapest, Pf. 18. Tel.: (30) 250-8299 E-mail: sundara@mail.elender.hu
A könyveket postai utánvéttel küldjük ki. Az árak a postaköltséget nem tartalmazzák!

Krishna Dharma Rámájana
A Rámájana, India õsi eposza a világ legrégibb írásainak egyike. Lenyûgözõen izgalmas,
mégis felemelõ meséje erényrõl és becsületrõl, jó és gonosz harcáról, a lélek bölcsességérõl,
életrõl és halálról korszakokon keresztül megszámlálhatatlan nemzedéknek volt féltve õrzött
kincse, s mind a mai napig ott él nemcsak India, de egész Ázsia népének szívében.
524 oldal, 2500 Ft
Krishna Dharma Mahábhárata
A Mah§bh§rata a világirodalom legkorábbi és legterjedelmesebb eposza, melyet ma már
nem csak Indiában, hanem az egész világon ismernek. A hagyomány szerint, „ami nem
található meg ebben a könyvben, azt hiába keresnénk a világon”.
380. oldal, 2300 Ft
Gauranga Das Vasztu
Az otthonteremtés idõtlen tudománya
A Vasztu a védikus építészet és térrendezés tudományát tárja az olvasó elé. Az itt ismertetett
egyszerû elveket bárki alkalmazhatja saját otthona megtervezése és berendezése során. A
könyv azoknak is érdekes olvasmány, akik már megismerkedtek a feng shui alapelveivel, de
azok számára is jól követhetõ eligazítást nyújt, akik most kezdenek környezetük
átalakításához.
176 oldal, 1450 Ft
Michael. A. Cremo Az emberi faj rejtélyes eredete
„Cremo és Thompson megdöbbentõ támadást indított az ember eredetérõl alkotott képünk,
valamint az ellen a módszer ellen, ami kialakította ezt a képet; nem csak a bizonyítékot
vonják kétségbe, hanem a tudományos eljárást is, amellyel ezeket kezelik.” (Fortean Times)
350 oldal, 1340 Ft
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Idõben élni
Az indiai történelem állandó problémát jelent a
nyugati történész számára, mivel nehéz meghatározni a korszakok, a fontosabb történeti események, vagy a jelentõs királyok uralkodásának
idõpontját. Az indiai források – a nyugati, arab
vagy akár kínai iratokkal szemben – ugyanis
erre nem adnak lehetõséget.
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A pontos kronológia összeállítását
elsõdlegesnek tartó nyugati történészi
hagyomány kénytelen a külsõ hódítók
(makedónok, afgánok, mongolok, stb.)
támadásai alapján felosztani az indiai
történelmet. Nem csoda hát, ha gyermekinek tartják az indiai hagyományt,
hiszen az még azzal sem törõdik, hogy
az utókor számára feldolgozható formában megörökítse történéseit. Igaz,
hogy a Pur§£áknak nevezett írásokat a
mûvelt br§hma£ák köre éppúgy történeti mûveknek tartja, mint a köznép,
ám ezeket a nyugati kutató a bennük
található csodás történések és a nyugati léptékkel felfoghatatlan idõdimenziók
(lásd a keretes ábrát!) miatt a legendák, elbeszélések közé sorolja. Vajon valóban gyermeki-e az indiai történeti
hagyomány, vagy félreértésrõl van itt
szó?
A modern nyugati történetírás a 19.
században alakult ki. Bár a zsidó-keresztény hagyomány ekkorra a Nyugat
fokozatos elvilágiasodása következtében
elveszti meghatározó jellegét, számos

gondolati kategória formájában tovább
él. Ilyen például a zsidó-keresztény idõfelfogás, mely szerint a teremtés egyszeri és a végítéletig tart. A teremtés
idõpontját néhány évezreddel Jézus
megjelenése elé helyezték. A több tízezer, vagy akár millió éves leletek 19.
századi feltárásával a bibliai korszakok
szó szerinti értelmezése tarthatatlanná
(értsd: tudománytalanná) vált, így azokat szimbolikus mérõszámoknak tekintették. Az elv, azaz az egyszeri teremtés
(vagy õsrobbanás) és egyszeri világvége
változatlan maradt. Az egyén élete pedig az univerzum idejének kicsinyített
mása: a születéstõl a halálig tart, és
csak egyszer történik meg. Ezt a nyugati - legyen zsidó-keresztény vagy modern tudományos - idõfelfogást lineárisnak nevezhetjük.
A védikus szentírások ezzel szemben
jelen világunkat nem az egyén életének
egyetlen és megismételhetetlen keretének tekintik. Az egyén és a világegyetem
életét az anyag és a lélek logikus kapcsolata alapján értelmezik. Eszerint az

univerzum minden részét - az egységnyi atomtól a makrokozmoszig – Isten
irányítja a k§la, az örök idõ formájában. E személytelen idõtényezõ a Legfelsõbb Személy eszközeként az anyagi
megnyilvánulás háttere. Senki sem tudja, hogy mikor kezdõdött el, és hol ér
véget, s az idõ az egyetlen, amelynek
segítségével az anyagi megnyilvánulás
teremtése, fenntartása és pusztulása lejegyezhetõ. Ez az idõtényezõ a teremtés
anyagi oka, ezért Isten saját – személytelen – kiterjedése.
A már említett Pur§£ák leírják,
hogy az idõnek valójában semmi köze a
dolgok relativitásához, sõt minden az
idõ által felajánlott lehetõségek szerint
ölt testet, és annak alapján számítható.
Az idõ az érzékek mûködésének alapmértéke. A valódi idõszámításban azonban az idõnek nincs kezdete és vége. Az
idõt nem lehet felfogni az elme segítségével (lásd Szent Ágoston idézetét a keretes írásban!), és a pillanatok sem objektív valóságok önmagukban, hanem
az adott tapasztalattól függnek. Ahhoz,

hogy a lélek kikerüljön a változó anyagi
testébõl eredõ érzékeléseinek csapdájából, meg kell szabadulni az örök idõtõl,
melyet k§la-sarpának, idõ-kobrának
neveznek, melynek minden csípése halálos. Ha ezt nem teszi meg, akkor újra
és újra visszatér az ismétlõdõ anyagi
univerzumok valamelyikébe. A puránikus idõfelfogást ezért ciklikusnak nevezhetjük.
Hogyan szabadulhatunk ki az idõ
ölelésébõl? Mivel a lélek természetes
otthona a lelki világ, a menekülés útja is
oda kell, hogy vezessen. Ennek egyetlen
módja pedig az, ha az egyén transzcendentális tudatát felébresztve megérti
örök kapcsolatát a Legfelsõbb Személlyel, és szeretõ odaadás formájában
szolgálatot végez neki. Ezt az adott korszaktól (yuga) függõen könnyebb vagy
nehezebb elkezdeni. Jelenleg egy yugaciklus utolsó szakaszában vagyunk
(Kali-yuga), ahol az anyagi befolyás a
legerõsebben érezhetõ, így nehéz olyan
embert találni, aki példamutató odaadó
szolgálatot végez.
A Pur§£ák történetei olyan személyekrõl szólnak, akik megvalósításaik
révén visszaállították Istenhez fûzõdõ
eredeti kapcsolatukat, vagy anyagi ragaszkodásaik miatt kudarcot vallottak.
Sorsuk így követendõ vagy intõ példával szolgál. A történetek pedig azok körül a drámai pillanatok körül kristályosodnak ki, amikor a Legfelsõbb Személy valamely avat§ra (inkarnációja)
megjelent univerzumunkban. Mivel
erre yugánként több alkalommal sor
került, a történetek számunkra olykor
elképzelhetetlen körülmények között
zajlottak le.
Indiának tehát van történeti hagyománya, ám ez nehezen értelmezhetõ a
nyugati kategóriákkal. Ha meg kívánjuk érteni a védikus történetfelfogást,
akkor legalább a kísérlet idõtartamára
el kell fogadnunk annak gondolati kategóriáit, így például a ciklikus idõfelfogást és a k§la, az örök idõ Isten energiájaként való értelmezését. Ha ez sikerül, kimeríthetetlen kincsesbánya tárul
a szemünk elé.
R§dh§n§tha d§sa

A VÉDIKUS IDÕSZÁMÍTÁS

Az idõ meghatározása a védák alapján
„Ha nem kérdezik meg tõlem, mi az idõ, akkor tudom, ha viszont megkérdezik, nem tudom” - idézik gyakran Szent Ágoston Vallomások címû mûvét. Valóban nehéz megfogalmazni, hogy mit értünk idõ alatt, ugyanakkor senki sem
vonhatja ki magát az idõ hatása alól. Meg kell tanulnunk az idõben, s fõleg az
idõvel élni. Ebben segítenek a védikus szentírások. A ¼r¦mad-Bh§gavatam, a
Védák drágaköve, az idõ meghatározásának egy teljes fejezetet szentel, melyben egyértelmû választ kapunk arra, hogy mi az idõ, honnan ered és hogyan
lehet kiszámítani (¼r¦mad Bh§gavatam 3. ének 11. fejezet 3-4. vers):
Az idõt a testek atomi kombinációja mozgásának mérésével lehet számítani. Az idõ a mindenható Istenség Személyisége, Hari energiája,
aki minden fizikai mozgás irányítója, noha Õ Maga nem látható a fizikai világban.
Az atomi idõ annak alapján mérhetõ, ahogyan átszel egy bizonyos
atomi teret. Azt az idõt, amely az atomok megnyilvánulatlan összességén halad át, nagy idõnek hívják.
¼r¦la Prabhup§da magyarázata: Az idõ és a tér két egymással kölcsönhatásban álló fogalom. Az idõt annak alapján mérik, ahogyan egy adott atom terén áthalad. A zónaidõt a nap mozgása szerint számítják. Atomi idõnek azt az
idõt tekintik, amely az alatt telik el, amíg a nap egy atom fölött áthalad. Legnagyobb idõnek a kettõsségtõl mentes megnyilvánulás teljes létének idejét nevezik. Minden bolygó kering és bizonyos téren halad keresztül, s ezt a teret az
atomok alapján számítják. Minden bolygó egy adott pályán kering eltérés nélkül, s éppen így a napnak is megvan a saját pályája. A teremtés, fenntartás és
megsemmisülés teljes idejét, amelyet a bolygórendszerek összességének keringése alapján számítanak a teremtés végéig, a legfelsõbb k§lának ismerik.
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Az örökség
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Két évvel ezelõtt
kicsit zavarodottan
sétáltam a madraszi,
vagy ha úgy tetszik
csennáji Nemzeti Galériában. A poros,
rosszul megvilágított
tárlókban minden vaisnava szívét megdobogtató, lenyûgözõen szép Vi¢£u- és
K¥¢£a-m¡rtikat lehetett megtekinteni.
Szomorú volt a m¡rtik elképesztõen
igényes kidolgozottsága, finomsága és a
környezet igénytelensége közötti ellentét. Épp egy gyönyörû - a kiírás szerint
12. századi - Venu-Gopála m¡rtit csodáltam, amikor indiai középiskolások
tódultak be a terembe és zajongva,
gyorsan körbejárták a termet.
Szemmel láthatóan untatták
õket a kiállított tárgyak, ezért
figyelmüket az egyetlen mozgó, s méreteinél fogva
könnyen észrevehetõ érdekesség irányába, azaz felém
fordították.
Az általános pusmogásnak végül delegáció lett az eredménye: négy
bátor kamasz odajött hozzám, és egyikük megkérdezte, hogy hogyan tetszenek nekem az indiai szobrok, és tudome, hogy ki az a Vi¢£u, hiszen én külföldi
vagyok. Örömmel dicsértem a m¡rtik
szépségét, majd kérdésükre válaszolva
elmondtam, hogy Vi¢£u az Istenség
Legfelsõbb Személyiségének kiterjedése, négykarú örök formája. Csodálkozó

tekintetüket látva visszakérdeztem,
hogy tudják-e, hogy ki az Istenség Legfelsõbb Személyisége, és hallottak-e
már K¥¢£áról. Beszélgetõtársam segélykérõen nézett a többiekre, majd – tanácstalanságukat látva – annyit motyogott, hogy nem tanultak róla. Következõ kérdéseim a m¡rtikra vonatkoztak,
ám a m¡rti-imádat gyakorlata és jelentõsége is idegenül hangzott nekik. Annál
lelkesebben mesélték, hogy osztálykiránduláson vesznek részt, Tamil Nadu
Állam szárazföldi részérõl érkeztek, és
még aznap elmennek Mamallapurama
városába, ahol régi szobrokat fognak
megnézni, és ahol nagyon szép a tengerpart.
Ahogy ezt mesélték, eszembe jutott
a mamallapurami szoboregyüttes, a
P§ndavákról elnevezett monolit-csoport, majd a konaraki Nap Templom,
ahol én is jártam, és amit évente indiai
és külföldi turisták milliói keresnek fel.
Mindkét helyszín az UNESCO által
meghatározott világörökség huszonkét
indiai védett területe között van. Azok
közé az értékek közé tartoznak tehát,
melyek India hivatalos hozzájárulását
jelentik az egyetemes emberi kultúrához. A világ más országaihoz hasonlóan
az indiai helyszínek is régi épületek,
nemzeti parkok, természeti csodák.
Olyan értékek tehát, melyeket egyrészt
meg kell védeni az enyészettõl vagy a
kihalás veszélyétõl, másrészt be kell
mutatni az emberiség egészének, akik

leginkább turistaként jelennek meg az
adott helyen.
A világörökségi helyszínek összeírása
alig több, mint két évtizede indult el,
ám ez alatt az idõ alatt hihetetlen gyorsasággal elterjedtek a világörökségi
színhelyek a Föld szinte minden országában.
Hogyan válhat valami a
világörökség részévé?
Errõl az UNESCO illetékes bizottsága dönt, melyben a tagállamok képviseltetik magukat. Ahhoz, hogy egy
helyszínt ez a megtiszteltetés érjen, az
adott országnak meg kell gyõznie –
sokszor a kulisszák mögött folyó lobbizással – a többi államot, hogy támogassák a terület jelölését. Miért ilyen fontos
a világörökség bõvítése? Természetesen
itt is gazdasági érdekeket sejthetünk:
egyrészt az UNESCO anyagilag is támogatja a világörökségi helyszíneket,
másrészt az elismertség nagyszerû reklámot biztosít az adott ország és régió
idegenforgalmának. Így aztán szinte
minden nyugati, ázsiai vagy dél-amerikai ország belevetette magát a lobbizásba, melynek eredményeként 2000re a védett helyszínek száma megközelítette a hétszázat. Mivel a világörökségi
elfogadtatásban minden kultúra egyaránt részt vesz, nyugodtan tekinthetjük ezt a jelenséget a globalizáció egyik
diadalának...

Gondoljunk csak a világörökség
egyik elsõ magyar helyszínére, Hollókõre! A falu alig látott turistát 1987-ig,
míg az egyetemes kultúra hivatalos részévé nem vált. Ekkor megindult a turistaáradat, mely ma már tízezrekben
mérhetõ, és teljesen átalakította a falu
életét. A falusiak jórészt átköltöztek a
szomszéd falvakba, ahonnan átjárnak
dolgozni, azaz turistát szórakoztatni
múzeummá vált otthonaikba. A világörökségi elismertséget pedig egykor azzal indokolták, hogy a falu híven õrzi a
hagyományos mezõgazdasági technikákat. A világörökségesítéssel pedig
épp ezeket sikerült végleg
eltüntetni.
A népviselet munkaruhává, a falu
múzeummá, az egyházi és családi ünnepek pedig turistalátványossággá váltak.

Hasonló jelenséget figyelhettünk
meg a hatvanas-hetvenes évek Franciaországában, ahol ún. ökológiai múzeumok keretében próbálták megmutatni a
franciáknak, fõleg az iskolásoknak,
hogy hogyan éltek és dolgoztak elõdeik.
Ezek a mesterségesen felélesztett falvak
hamarosan éppolyan turistalátványossággá váltak, mint az esztétikai élménnyé egyszerûsödött templomok és
szentképek. A falvak létrehozói végül
megbékéltek a népnevelõi szándék látványos kifulladásával, mivel a turizmus
megbízható jövedelmet nyújtott.
A Mamallapuramban, Hollókõn
vagy a francia öko-múzeumban kicsit
zavartan bámészkodó, képeslapot szorongató turista vagy turistapalánta világjelenséggé vált. Éppúgy a világvagy nemzeti örökség helyszíneinek velejárója lett, mint ahogy a nagyvárosoké
a McDonald’s. Vajon mivel magyarázható a kulturális és természeti örökségek ilyen mértékû sikere?
Az örökség fogalma az elmúlt harminc évben fényes karriert futott be a
tudományos és politikai nyelvben. A
nyugati országokban Örökség Hivatalok kezelik a tárgyi és természeti javakat, nálunk is immár minisztérium õrzi
a nemzeti kulturális örökséget. Ha a fogalom eredetét nézzük, akkor egészen a
francia forradalomig kell visszamennünk. Itt fogalmazódott meg elõször a
nemzeti örökség fogalma: azok a tárgyak - fõleg ékszerek és mûtárgyak -

tartoztak ide, melyeket az egyháztól
koboztak el, s melyeket rendszerezni,
értelmezi kellett. Ezek a tárgyak tehát
elveszítették kultikus jelentõségüket,
csak puszta anyagi formájukban jelentek meg. Így kellett számukra valami
értéket adni. Sorsuk megegyezik azoknak a murti-szobroknak a sorsával,
melyek üvegvitrinben állnak a madraszi
múzeumban.
A nyugati örökség-felfogás tehát a
védett értéket anyagi formájával azonosítja, s ezért nem tudja kezelni annak
immateriális, „nem anyagi” formáit, és
így
gyakran épp a védettség
okát semmisíti meg,
ahogy azt Hollókõ esetében láttuk.
Az anyagi örökséghez való ragaszkodás
elvének követése vezet ahhoz, hogy Indiában, ahol minden városban több
száz, több ezer mûködõ templom található, épp az elhagyott épületeket nyilvánítják megvédendõ örökséggé. A nyugati felfogás szerint megfogalmazott
örökség-fogalom szerint csak az anyag
érték, ami ezen túl van, az megfoghatatlan.
A nyugati kultúrában elõször a reneszánsz korában indult meg az anyagi
emlékek katalogizálása, hogy aztán a
francia forradalom eseményei kapcsán
egy általános nemzeti örökség gyûjtésébe csapjon át. Ezt késõbb minden
(nemzet)állam átvette, s a gyarmatok
felszabadulása után a 20. század máso-
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dik felében már a nem nyugati kultúrákra, így Indiára is átragadt. Az örökségesítés a modernizáció velejárója, melynek
során a szentségétõl vagy más, elavulttá
vált funkciójától megfosztott tárgyat, illetve a környezetátalakítással veszélybe
sodort területet, állat- vagy növényfajt
felmérik, rendszerezik és kiállítják.
A (világ)örökségesítés mai formájában tehát a modern nyugati materialista kultúra exportálása. Az örökség-fogalom akkor diadalmaskodott, amikor a
modernizáció fejlõdés- és jövõközpontú
világszemlélete megingott a környezetszennyezés, az új betegségek, a népességrobbanás, az elidegenedés, a mind
általánosabbá váló depresszió és a nyugati világ tucatnyi más problémája láttán, melyeket nemhogy orvosolt volna a
mindenhatónak hitt tudomány, hanem
sokat épp felerõsített vagy épp létrehozott. Ezen problémák láttán a jövõ elvesztette azt a dicsfényt, amit korábban
kapott, és inkább félelmetessé vált.
A kiszámíthatatlan jövõvel szemben
felértékelõdött a biztos jelen, és méginkább a már megélt múlt. Ezzel a gondolati váltással indult meg az örökség
diadala. Elõbb az antik, majd a régi
míves, napjainkban már minden, ami
régi, megõrzendõ értékké vált. Elgon-

dolkodtató, hogy a kilencvenes évek divatja miért a hatvanas-hetvenes évekét
követi, s
miért hirdetik meg a
nyolcvanas évek reneszánszát
2000 januárjában,
amikor épp elhagytuk a kilencvenes
éveket. A modernizáció logikája szerint
az idõ egyre gyorsul, de már szeretnénk
megállítani, szeretnénk visszafordítani.
Pedig ez lehetetlen. Francois Hartog,
neves francia történész-filozófus szerint
a materialista nyugati ember nem tud
szembenézni a titokzatos, és egyre félelmetesebb jövõvel, mint ahogy elkerülhetetlen halálával sem tud mit kezdeni,

Fõzzön együtt Mahadzsannal!

Isteni ízek

Vegetáriánus receptek
FÕZÕTANFOLYAM OTTHON
Megrendelhetõ:
Mah§jana d§sa (30) 355-7076
A kazetta ára: 2500 Ft/db
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(nagyobb tételben kedvezmény)

ezért fordul egyre elmélyültebben a
múlt felé, és szeretne a jelen talán kellemetlen, de legalább ismert világában
maradni. Ezért értékelõdött fel az örökség. Az örökség gondozásával a halál
pillanatát próbáljuk elodázni, illetve
valamit továbbörökíteni magunkból.
Indiai beszélgetõtársaim, a kiránduló iskolai csoport tagjai kedvesen elbúcsúztak, és a kötelezõ képeslapok megvásárlása után elhagyták a rosszul megvilágított termeket. Õk már ahhoz az új
generációhoz tartoznak, akik a nyugati
modernizációt képviselik Indiában.
Számukra India felbecsülhetelen lelki és
szellemi öröksége az esetlen materialista szemlélettel felfoghatatlanná válik. A
távozó csoportot figyelve ¼r¦la Prabhup§da szavai jutottak eszembe, aki az általánossá váló és az egyén érdekeivel ellentétes materializmussal szemben hirdette az örök védikus kultúrát nyugaton
és a nyugatot mindinkább utánzó Indiában. Prabhup§da 1976-ban így foglalta össze feladatát: „India igazi öröksége a védikus kultúra, és ezt a világ
minden sarkában népszerûsíteni akarjuk”. A védikus kultúra, a Védák szent
könyvein alapuló kultúra, melyek az
univerzumról, a transzcendensrõl, Istenrõl szóló tudás kifogyhatatlan kincsestárai. Tanulmányozásukkal megérthetjük, mennyire reménytelen anyagi
örökségünk kuporgatása, és az emögött
meghúzódó halálfélelem is kezelhetõvé
válik.
R§dh§n§tha d§sa

„Van egy klubunk, / Sten meg én vagyunk a klub, / de kettõhöz tartozni nem elég. / Néha levelet írok magamnak, / egy régi
bélyeget ragasztok rá, / és bedobom a levélszekrényünkbe, / hogy
a többiek azt higgyék, /van valakim, aki csak az enyém / és akirõl õk nem is tudnak” (Ingrid Sjöstrand)

Kedves D. Miklós!
Köszönjük szépen az érdekes kérdéseket.
Miképpen kerülhetek a tudat tiszta állapotába, gyorsíthatom-e ezt a folyamatot?
Mi az indiai védikus írásokat követjük. Ezek szerint korunkban a tudat tisztításának leghatékonyabb módja a Hare
K¥¢£a mantra ismétlése, éneklése: Hare K¥¢£a, Hare K¥¢£a,
K¥¢£a K¥¢£a, Hare Hare, Hare R§ma, Hare R§ma, R§ma
R§ma, Hare Hare. Ennek hatékonyságát növeli a tiszta életmód, például a vegetariánizmus.
Van-e lehetõség arra, hogy a tudatosságomat folyamatosan fenntartsam a megtestesülések között – vagyis
mindenkoron?
Az anyagi világ általános törvényszerûségei szerint a lélek a
test elhagyása után még emlékszik elõzõ életére, és látja,

Van egy klubunk
hogy milyen hibákat követett el, vagy mit tett jól. Azonban
egy újabb testben megszületve elfelejti az elõzõ életének emlékeit – ahogy legtöbbünk egyáltalán nem emlékszik azokra.
Néha azonban spontán módon felébredhetnek ilyen emlékek,
például a pszichológiai szakirodalom is beszámol olyan esetekrõl, amikor fiatal gyermekek visszaemlékeztek elõzõ életükre, és az állításaik ellenõrizhetõen igaznak bizonyultak.
Lehet-e nekem örök tudatom, amellyel tapasztalhatom a saját létemet , vagy ez csak a Jóisten privilégiuma?
Igen, a Te tudatod is örök, ahogy Istené is az. De Õ soha nem
felejt, minden korábbi eseményrõl is tudatos, és mindenrõl
tud – tudata áthatja az egész létezõ mindenséget. Õ is egy
személy, de végtelen energiákkal és képességekkel rendelkezik. Mi Tõle származunk, de végtelenül parányiak vagyunk,
mint a szikrák a tûzhöz képest.

Levelezési rovat

Olvasóink leveleit az alábbi címen várjuk: Vissza Istenhez Magazin, 8699 Somogyvámos, Fõ u. 38., e-mail: vim@pamho.net

Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet
1024 Budapest, Margit Krt. 56. II/1. Telefon / Fax: 212-3173, 212-2862 Postacím: MKTHK - BHAKTI 1286 Budapest, Pf: 18 www.krisna.hu

FELSÕFOKÚ OKTATÁSI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN AZ 2000/2001-ES TANÉV MÁSODIK FÉLÉVÉRE
A KÖVETKEZÕ TANEGYSÉGEKET HIRDETI MEG:
Az I. évfolyam 2. félévének keretében:
• A Bhagavad-g¦t§ filozófiája 2. rész
(Tóth Soma László/ Gaura K¥¢£a d§sa)
• A védikus világkép 2. rész
(Csák Csaba/ K¢iracora d§sa)
• Gaudiya vaisnava irodalom 2. rész
(Danka Krisztina/ K¥¢£a-l¦l§ dev¦ d§s¦ –
Nagy Péter Miklós/ Keªava d§sa)
• Védikus matematika
(Németh Péter/ Premamoya d§sa)

A III. évfolyam 2. félévének keretében:
• ¼r¦mad Bh§gavatam 3. ének / 2. rész
(Németh Péter/ Premamoya dasa)
• ¼r¦mad Bh§gavatam 4. ének / 1. rész
(Tóth Zoltán/ ¼acisuta dasa)
• Gaudiya vai¢£ava §c§ryák
(A BHAKTI tanárai)
• Arcana 1. rész
(Szûcs Gábor/ Gaur§¯ga d§sa)

Mindkét évfolyamhoz szabadon választható speciális kollégiumok:
·Madhurya kadambini (Tóth Zoltán/ Sacisuta dasa) Védikus asztrológia (Szûcs Gábor/ Gauranga dasa)
A félév idõtartama: 2001. február 10. – május 12. Elõadások minden szombaton 10 – 16h között
Helyszín: Budapest IV., Munkásotthon utca 8-10.
A 60 elõadásból álló szemeszterek tandíja: 11.000 Ft, szerzeteseknek: 7600 Ft.
Egy kurzus díja: 2500 Ft. Napidíj: 1400 Ft.
Érdeklõdni lehet telefonon: (20) 332-7143 (Banyár Magdolna/Mah§r§n¦ dev¦ d§s¦)
Beiratkozás az elsõ oktatási napon: 2001. február 10-én 9 - 10h között a helyszínen!

MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT SZERETET TEL VÁRUNK!
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Õsidõk
„A védikus írások szerint
a Föld történetének minden
szakaszában éltek emberi
lények is, a ma õslényeknek
nevezett lények társaságában is.”

A
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mai tudományos szemlélet a Föld
õsi történetét több milliárd évre
vezeti vissza, és ezt a hatalmas idõtartamot rövidebb, bár önmagukban is
meglehetõsen hosszú korszakokra osztja fel, a prekambriumtól kezdve egészen
a holocén korig.
A geológia (földtan) és a paleontológia (õslénytan) igyekszik megfejteni az
élõlények származásának titkait. A jelenlegi feltételezések szerint négymilliárd évvel ezelõttõl legalább egymilliárd
éven keresztül semmiféle élet nem volt
a Föld színén. Bár az élet eredetének
rejtélye még napjainkban is megoldatlan, a kutatók többsége úgy gondolja,
hogy az elsõ, egyszerû élõlények élettelen vegyületek véletlenszerû összekapcsolódásával jöttek létre. Az egysejtû
élõlényekbõl szerintük fokozatosan bonyolultabb, többsejtû szervezetek alakultak ki. A gerinctelen élõlények után
feltételezik a gerincesek, elsõként a halak megjelenését. A devon idõszakra
(375-360 millió évvel ezelõttre) becsülik a szárazföldi gerincesek és a szárnyas rovarok fellépését. Az élõvilág fejlõdésének motorját a mai tudomány a
genetikai változatosságban látja, és a
természetes kiválasztódásban, amely
„válogat” a kis mértékben eltérõ állati

egyedek között: a környezetükben életképesebbeket elõnyben részesíti, másokat pedig „kirostál”. E hosszú idõn át
tartó folyamat további eredményének
tekintik a hüllõk, a madarak illetve az
emlõsök megjelenését. 66 millió évvel
ezelõttre teszik az emlõsök virágkorának kezdetét. Úgy vélik, hogy ezután
egymásból alakultak ki a mai emberhez
egyre inkább hasonlító majomszerû lények, majd a hominidák, mint az
Australopithecus, a Homo habilis, a
Homo erectus és végül – csupán százkétszázezer éve – a mi fajunk, a Homo
sapiens.
Ez a történet olyannyira ismerõs
már a tankönyvekbõl és a tudományos
ismeretterjesztõ filmekbõl, hogy tán el
sem tudjuk képzelni, hogy az igazság
ettõl egészen eltérõ is lehet. Pedig az itt
vázolt hipotézis számtalan gyenge
ponttal rendelkezik, olyannyira, hogy
akár ettõl teljesen különbözõ gondolkodásmódoknak is létjogosultságot enged.

A mai tudományos elképzelések
hiányosságai
Tudnunk kell például, hogy a távoli
múlt kutatásában alkalmazott idõmeg-

határozási módszerek számtalan hibalehetõséget hordoznak magukban. A
biosztratigráfia módszere például azt
jelenti, hogy egy adott kõzetréteg korát
a benne található állati, növényi kövületek segítségével próbálják meghatározni. Na és honnan „ismerik” ez esetben az élõlény-kövületek korát? Nem
fogják kitalálni: a kõzetréteg korából…
Vagyis a megkövült állatok korát a kõzet alapján, a kõzet korát a maradványok segítségével próbálják kitalálni,
miközben egyikrõl sem áll rendelkezésre megbízható információ. Ez teljesen
önkényes eljárás, amely tökéletesen ellenõrizhetetlen eredményt szolgáltat.
Léteznek emellett különféle fizikai
és csillagászati módszerek, amelyek segítségével a különbözõ földtani rétegek
illetve maradványok abszolút korát
igyekszenek megállapítani, ám ezek
mindegyike rendelkezik bizonytalansági
tényezõkkel, és olykor téves adatokat
szolgáltathat. Mindez nagyon megnehezíti az õsidõk élõvilágának kutatását,
azok idõrendbe való állítását, és bizonytalanná teszi az ezzel kapcsolatos
kijelentéseket. Ezen a téren számtalan
tévedésre derült már fény az õslénykutatás történetében, sõt a
tudatos csalások sem ritkák.

Azzal is tisztában kell lennünk, hogy
a tudósok meghatározott kérdésre adott
válaszai állandóan változnak. Ez azt jelenti, hogy idõvel a jelenlegi állítások is
érvényüket vesztik, és újabb elképzeléseknek adják át a helyüket. Ez különösen igaz az õslénytani kutatásokra, ahol
számtalan el nem döntött kérdés van,
egyes elképzelések pedig idõrõl idõre
kimennek a divatból.
Egy egyik ezzel kapcsolatos példa
napjainkból az õsi föld légkörével kapcsolatos. Az Élet és Tudomány folyóirat
beszámolója szerint (2001/2. szám, 35.
old.) egyes magas vastartalmú kõzetek
kémiai és izotópösszetétele arra utal,
hogy a szárazföldön már 1 millárd évvel korábban (!) jelen voltak a baktériumfajok, mint korábban gondolták.

kémiai és biológiai törvényszerûségek
alakították, befolyásolták. Ezzel az
„uniformitarianizmusnak” nevezett elvvel automatikusan kizárják például egy
felsõbb intelligenciával rendelkezõ lény
létezését illetve hatását, aki esetleg közremûködhetett változatos világunk kialakításában. A mai tudomány azonban
ezen a módon nem tud választ adni a
földön található rendezettség és összhang
létezésének okára, amely az atomi szintû
összetevõktõl a galaktikus méretekig
mindenütt létezik. Az ateista, materialista elméletek uralma nyilvánvalóan befolyásolja a kutatókat, akik elõnyben részesítenek minden olyan megfigyelést és
elképzelést, amely alátámasztja prekoncepcióikat, azokkal szemben, amelyek
megingatnák világképüket.

A tudomány korlátai

Az örök ember

Mindenesetre úgy tûnik, hogy a föld
mélyének kutatása meglehetõsen megbízhatatlan és kiismerhetetlen tanúként szolgál bolygónk múltjának feltárására. Az evolúciós elméletnek pedig
ellentmondani látszik például az a tény,
hogy az õsi és a ma létezõ fajok között
napjainkban nem látunk folyamatos átmenetet képviselõ lényeket, és az õsi leletek sem árulkodnak ilyesmirõl. Különösen szélesek ezek a tátongó szakadékok az állati osztályok, mint például a
hüllõk és madarak, vagy a hüllõk és az
emlõsállatok között. Nem csupán „hiányzó láncszemekrõl” van szó, hanem
inkább hiányzó láncokról, amelyek az
egymástól messze esõ láncszemeket
kötnék össze – már, ha valóban leszármazási kapcsolat állna fenn ezek között. Az élõlények fejlõdéstani átváltozását az is cáfolja, hogy a háziasítás illetve a mesterséges tenyésztés során
nyilvánvalóvá vált, hogy minden faj
módosításának meghatározott korlátai
vannak, nem képesek bármilyen mértékû átalakulásra.
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a
mai tudósok többségét bizonyos elméleti
és világnézeti elõfeltételezések is befolyásolják munkájuk során. Például általánosan elfogadott az az elképzelés,
amely szerint a bolygónkat, illetve annak élõvilágát mindig
csak a ma ismert fizikai,

Mindez csak vagdalkozásnak és vádaskodásnak tûnhetne, ha nem léteznének olyan kutatások, amelyek feltárják
a tudományos életen belül az ilyen „tudásszûrõk” létezését. Ilyen mû például
Michael A. Cremo és Richard L.
Thompson könyve, „Az emberi faj rejtélyes eredete”, amely szerte a világon
óriási feltûnést keltett tudományos berkekben és a nagyközönség köreiben
egyaránt. A könyv egy nyolc éves kutatómunka eredményeit foglalja össze, az
emberi faj létezésére utaló régészeti leletek széles körû áttekintésének segítségével. A szerzõpáros meghökkentõ végkövetkeztetése az, hogy a régészet története során rengeteg olyan emberi
csontot, csontvázat, ember által készített eszközt találtak a régészek és a geológusok, amelyek nem száz- vagy kétszázezer, hanem akár több millió évrõl
ezelõttrõl származnak! S hogy errõl
mindmáig nem hallhattunk, annak csupán az az oka, hogy az elõkerült leletek
nem fértek bele a „képbe”, no és
jónéhány tudós fejébe.

A védikus magyarázat
Mindezen okokból nyugodtan figyelmet fordíthatunk a jelenlegi tudományos magyarázatoktól eltérõ leírások
felé is. India több ezer éves védikus írá-

A különféle biológiai formák a
kezdetek kezdetétõl, párhuzamosan
léteznek.

sai szerint a Föld valóban több milliárd
éves, ám a rajta élõ biológiai formák –
beleértve az emberi fajt is – létezésének
korai szakasza óta, a maihoz hasonló
sokszínûségben, egyidejûleg léteznek.
A védikus idõszemlélet ciklikus,
amely hatalmas világkorszakok ismétlõdõ megjelenését és cserélõdését foglalja
magában. Ezen hosszú korszakok idõnként a Föld népességének pusztulásával, majd bolygónk újbóli benépesülésével járnak. Ez egyféle magyarázatot
kínál az õslénytankutatók azon észrevételére is, miszerint planétánkon az élõvilág képviselõi – például a dinoszauruszok – tömeges kihalás áldozatai lettek.
A védikus megközelítés szerint az
élõlények megjelenése nem a természet
vak, véletlenszerû mûködésének köszönhetõ. Az élõvilágot egy „szuperintelligens õsok”, Isten tervezi meg, az
egyes élõlények szerveinek felépítésétõl
egészen az ökoszisztémák mûködéséig.
Az emberi faj tagjai pedig eszerint nem
csupán „csupasz majmok”, hanem
magasabbrendû küldetéssel rendelkezõ,
önmegvalósításra rendeltetett lények.
¾ªvara K¥¢£a d§sa
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A jelenleg használatos idõszámítás szerint nem olyan régen léptünk át
egy új évezredbe. A védikus idõszemlélet szerint azonban egy tekintélyesebb hosszúságú világkorszak küszöbét már jóval korábban átléptük...

A

védikus idõszámítás szerint jelenleg a Kali-yugának (Kali-kornak)
nevezett világkorszakban élünk. A mi
léptékeink szerint már elég régóta, több
mint 5100 éve. Az indiai írásokban
részletezett idõszámítás szerint ugyanis
a Föld történelme során négy nagy világkorszak váltogatja egymást, az évszakok körforgásához hasonlóan. A
Kali-yuga ezek közül a utolsó, ez az
emberiség „tele”. A világkorszakok
egyébiránt nem egyforma hosszúak: a
Kali-kor 432 000 év hosszú (ezek szerint ebbõl már kevesebb, mint 427 000
év van hátra). Az ezt megelõzõ korszak
(melyet Dv§para-yugának hívnak) kétszer ilyen hosszú volt, az azt megelõzõ
(Treta-yuga) háromszorosa a mostani
hosszúságának, a legelsõ kor (a Satyayuga) pedig négyszer olyan hosszú,
mint a Kali-kor.
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Mi különbözteti meg egymástól ezeket az elképesztõ hosszúságú idõszakokat? Például a fennállásuk során a Földön jellemzõ körülmények, és az adott
emberi társadalomra jellemzõ értékrend illetve életmód. Bolygónkon a
négy korszak során egyre kedvezõtlenebb tulajdonságok válnak jellemzõvé:
csökken az emberek testi ereje, emlékezõképessége, vallásossága illetve erkölcsi mércéje. Mivel most az utolsó korszak kezdeti szakaszában élünk, az eddigi legmeredekebb lejtõ áll elõttünk…
Miközben a globalizálódó világ az emberi élet tökéletesedése felé törekszik,
sokan abban bíznak, hogy a tudomány
és a technológia segítségével minden
betegséget legyõzünk és a társadalmi
problémák többségét megoldjuk – a
Védák tudása szerint a kilátásaink korántsem ennyire kedvezõek. Ahogy a jó

öreg Murphy megmondta: ami elromolhat, az el is fog romlani. Ez a világunk természete. Nem csak a mûszerek, hanem idõvel a pozitív emberi tulajdonságok is elromlanak: a lelki tudás
fényei elhalványulnak, az évezredek elkoptatják a valódi értékeket, az emberi
kapcsolatok csikorogva mûködnek.

Kortünetek
– védikus jóslatok
Az õsi indiai iratok sokféle leírást,
jóslatot tartalmaznak a Kali-korra vonatkozóan. Érdekes, hogy ezek közül
már több is beteljesedett. Például konkrét említést olvashatunk Buddha és más
lelki tanítók megjelenésérõl és cselekedeteirõl, akik jóval a leírások után születtek. Ezen túlmenve a védikus szentírások próféciái elõrevetítik azt az idõszakot
is, ami az emberiség elõtt áll a Kaliyugában, mindaddig, míg a spirális idõ
mûködésének köszönhetõen újra be nem
köszönt majd az ideális Satya-yuga.
Addig azonban a dolgok fokozatosan
rosszabra fordulnak – mondja a
¼r¦mad-Bh§gavatam címû megbecsült
szentírás, melynek néhány részlete a
következõképpen írja le az elõttünk álló
idõszakot (részletek a 12. ének 2.fejezetének 1-7 verseibõl):
(folytatás a 23. oldalon)

¼R¾MAD-BHÝGAVATAM – ELSÕ ÉNEK ELSÕ FEJEZET

A szentek kérdései
ELSÕ ÉNEK: ELSÕ FEJEZET
6. VERS

¥¢aya ¡cu¤
tvay§ khalu pur§£§ni
setih§s§ni c§nagha
§khy§t§ny apy adh¦t§ni
dharma-ª§str§£i y§ny uta
¥¢aya¤—a bölcsek; ¡cu¤—mondták; tvay§—általad; khalu—
kétségtelenül; pur§£§ni—a Védák kiegészítései, szemléletes
leírásokkal; sa-itih§s§ni—a történetekkel együtt; ca—és;
anagha—mentes minden bûntõl; §khy§t§ni—elmagyarázott;
api—bár; adh¦t§ni—olvasott; dharma-ª§str§£i—olyan írások,
melyek az életben tett fejlõdéshez adnak megfelelõ útmutatást;
y§ni—mindezek; uta—mondta.

yuga négy legfõbb bûne a következõ: (1) tiltott kapcsolat nõkkel, (2) az állatok mészárlása, (3) mámorítószerek fogyasztása,
(4) mindenféle spekulatív szerencsejáték. Egy gosv§m¦nak
mentesnek kell lennie mindezektõl a bûnöktõl, mielõtt a
vy§s§sanára ülhetne. Nem szabad a vy§s§sanára ülnie annak,
akinek jelleme nem makulátlanul tiszta, s aki nem szabadult
meg a fent említett bûnös tettektõl. Emellett jól kell ismernie
a kinyilvánított szentírásokat, a Védákat. A Pur§£ák, valamint
az olyan történetek, mint a Mah§bh§rata vagy a R§m§ya£a,
szintén a Védák részei. Egy §c§ryának vagy gosv§m¦nak ismernie kell ezeket az írásokat. Hallani és elmagyarázni ezeket
fontosabb, mint olvasni õket. Csak hallgatásával és magyarázatok hozzáfûzésével sajátíthatja el az ember a kinyilvánított
írásokban rejlõ tudást. A hallást ªrava£ának, a magyarázatot
pedig k¦rtanának nevezik. E két folyamat, a ªrava£a és a
k¦rtana elsõdleges fontosságú a lelki élet fejlõdéséhez. Aki a
helyes forrásból, alázatos hallással, megfelelõen elsajátította a
transzcendentális tudást, az helyesen el is tudja magyarázni
azt.

7. VERS
A bölcsek így szóltak: Tiszteletre méltó S¡ta Gosv§m¦,
téged nem szennyez semmiféle bûn! Jártas vagy a szentírásokban, melyek vallásosságukról híresek, valamint a
Pur§£ákban és a történetekben is, hiszen megfelelõ irányítás alatt tanulmányoztad és el is magyaráztad ezeket.
MAGYARÁZAT: Egy gosv§m¦nak, ¼r¦ Vy§sadeva hiteles
képviselõjének mentesnek kell lennie minden bûntõl. A Kali-

y§ni veda-vid§° ªre¢±ho
bhagav§n b§dar§ya£a¤
anye ca munaya¤ s¡ta
par§vara-vido vidu¤
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y§ni—mindaz; veda-vid§m—a Védák tudósai; ªre¢±ha¤—legidõsebb; bhagav§n—Isten inkarnációja; b§dar§ya£a¤—
Vy§sadeva; anye—mások; ca—és; munaya¤—a bölcsek;
s¡ta—óh, S¡ta Gosv§m¦; par§vara-vida¤—a mûvelt tudósok
közül az, aki jártas a fizikai és a metafizikai tudományokban;
vidu¤—aki ismeri.
Te vagy a legidõsebb tanult ved§ntista, óh, S¡ta
Gosv§m¦, így rendelkezel Vy§sadeva — az Istenség inkarnációja — tudásával, és ismersz más szenteket is, akik tökéletesen jártasak minden fizikai és metafizikai tudományban.
MAGYARÁZAT: A ¼r¦mad-Bh§gavatam a Brahma-s¡tra,
azaz a B§dar§ya£i Ved§nta-s¡trák természetes magyarázata.
Természetesnek azért nevezik, mert Vy§sadeva a szerzõje mind
a Ved§nta-s¡tráknak, mind a ¼r¦mad-Bh§gavatamnak, minden
védikus tudás lényegének. Vy§sadeva mellett ott vannak azok
a szentek is, akik a hat filozófiai rendszert létrehozták:
Gautama, Ka£§da, Kapila, Patañjali, Jaimini és A¢±§vakra. A
Ved§nta-s¡tra tökéletesen elmagyarázza a teizmust, míg a filozófiai spekuláció többi rendszere nem tesz említést minden ok
végsõ okáról. Csakis akkor ülhet valaki a vy§s§sanára, ha jártas minden filozófiai rendszerben, hogy képes legyen teljességében átadni a Bh§gavatam teista szemléletét, szembehelyezkedve minden más elmélettel. ¼r¦ S¡ta Gosv§m¦ megfelelõ tanító volt, ezért Naimi¢§ra£yánál a szentek õt emelték a
vy§s§sanára. ¼r¦la Vy§sadevát — hiteles, felhatalmazott inkarnáció lévén — e vers az Istenség Személyiségének nevezi.

8. VERS

vettha tva° saumya tat sarva°
tattvatas tad-anugrah§t
br¡yu¤ snigdhasya ªi¢yasya
guravo guhyam apy uta
vettha—nagyon képzett vagy; tvam—Méltóságod; saumya—
aki tiszta és egyszerû; tat—azok; sarvam—mind; tattvata¤—
ténylegesen; tat—övék; anugrah§t—kegyébõl; br¡yu¤—el
fogja mondani; snigdhasya—az alázatosnak; ªi¢yasya—a tanítványnak; gurava¤—a lelki tanítómesterek; guhyam—titok; api
uta—felhatalmazva.
Mivel alázatos vagy, lelki tanítómestereid minden kegyükkel megáldottak, amit egy jó tanítvány megkaphat.
Ezért elmondhatod nekünk mindazt, amit tudományos
úton sajátítottál el tõlük.
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MAGYARÁZAT: A lelki élet sikerének titka abban áll, elégedetté tudjuk-e tenni a lelki tanítómestert, s megkapjuk-e
õszinte áldását. ¼r¦la Viªvan§tha Cakravart¦ çh§kura így énekel a lelki tanítómesterrõl híres nyolc versszakos énekében:
„Felajánlom tiszteletteljes hódolatomat lelki tanítómesterem
lótuszlábainak. Csupán az õ elégedettségével az ember elégedetté teheti az Istenség Személyiségét, ám amikor elégedetlen,

az zavart okoz a lelki megvalósítás útján.” Ezért különösen
fontos, hogy a tanítvány legyen nagyon engedelmes és alázatos a hiteles lelki tanítómesterrel szemben. ¼r¦la S¡ta Gosv§m¦
minden ilyen követelménynek megfelelt mint tanítvány, ezért
mûvelt és önmegvalósított lelki tanítómesterei — ¼r¦
Vy§sadeva és mások — minden kegyükkel elárasztották.
Naimi¢§ra£ya szentjei biztosak voltak ¼r¦la S¡ta Gosv§m¦ hitelességében, ezért arra vágytak, hogy hallhassák õt.

9. VERS

tatra tatr§ñjas§yu¢man
bhavat§ yad viniªcitam
pu°s§m ek§ntata¤ ªreyas
tan na¤ ªa°situm arhasi
tatra—arról; tatra—arról; añjas§—megkönnyített; §yu¢man—
hosszú élettel megáldva; bhavat§—általad; yat—bármi;
viniªcitam—megállapított;
pu°s§m—az
embereknek;
ek§ntata¤—abszolút; ªreya¤—végsõ java; tat—az; na¤—nekünk; ªa°situm—elmagyaráz; arhasi—megérdemel.
Ezért arra kérünk téged, hosszú élettel megáldottat,
magyarázd el nekünk érthetõen megállapításodat: mi szolgálja az emberiség abszolút és alapvetõ javát?
MAGYARÁZAT: A Bhagavad-g¦t§ egy §c§rya imádatát
ajánlja. Az §c§ryák és a gosv§m¦k mindig az emberek javára
gondolnak, különösen lelki jólétükre. A lelki boldogulást automatikusan követi az anyagi jólét, így az §c§ryák a lelki fejlõdés terén adnak utasításokat az egyszerû embereknek. A szentek, akik elõre látták a Kali-korban, a nézeteltérések vaskorszakában élõ ember rossz tulajdonságait, megkérték S¡ta
Gosv§m¦t, összegezze a kinyilatkoztatott szentírásokat, mert
ebben a korban az emberek minden tekintetben kárhozottak. A
szentek az abszolút jóról kérdeztek, amely az emberek alapvetõ érdekét szolgálja. E kor emberének kárhozott helyzetérõl a
következõ versekben olvashatunk.

10. VERS

pr§ye£§lp§yu¢a¤ sabhya
mand§¤ sumanda-matayo

kal§v asmin yuge jan§¤
manda-bh§gy§ hy upadrut§¤

pr§ye£a—majdnem mindig; alpa—csekély; §yu¢a¤—az élet
hossza; sabhya—egy mûvelt réteg tagja; kalau—Kali (a nézeteltérések) e korszakában; asmin—itt; yuge—kor; jan§¤—az
emberek; mand§¤—lusta; sumanda-mataya¤—félrevezetett;
manda-bh§gy§¤—szerencsétlen; hi—és mindenekfölött;
upadrut§¤—zavart.
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Óh, bölcs! Kali vaskorszakában az emberek rövid életûek. Örökké civakodnak, lusták, félrevezetettek, szerencsétlenek, s legfõképpen mindig zavarodottak.
MAGYARÁZAT: Az Úr bhaktái mindig az emberiség lelki
fejlõdését kívánják. Amikor Naimi¢§ra£ya szentjei elemezték a
Kali-kor emberének helyzetét, elõre látták, hogy az emberek
rövid életûek lesznek. A Kali-yugában az élet hossza nem
annyira a táplálék hiánya, mint inkább a szabályokkal ellenkezõ szokások miatt rövidült le. Szabályokhoz kötött szokásokkal, egyszerû étkezéssel bárki fenn tudja tartani az egészségét.
A túl sok evés, a túlzott érzékkielégítés, a nagymértékû függés
mások kegyétõl, valamint a természetellenes életvezetés elszívják az ember energiáját, életerejét. Ezért rövidül meg az
élete.
Ebben a korban az emberek emellett rendkívül lusták, nem
csupán anyagi szempontból, de az önmegvalósítás terén is. Az
emberi élet célja az önmegvalósítás. Az embernek rá kell ébrednie, kicsoda õ, mi a világ és mi a legfõbb igazság. Az emberi élet az a lehetõség, amellyel az élõlény véget vethet minden nyomorúságnak, mely az anyagi létezésért vívott könyörtelen harc eredménye, s visszatérhet Istenhez, örök otthonába.
A rossz oktatási rendszernek köszönhetõen azonban az emberek nem is vágynak az önmegvalósításra. Még ha megismerkednek vele, akkor is félrevezetett tanítóknak esnek áldozatul.
Ebben a korban az emberek nemcsak a legkülönfélébb politikai meggyõzõdések és pártok áldozatai, hanem az
érzékkielégítés érdekében a szórakozás számtalan vállfajának — mozi, sport, szerencsejáték, klubok, világi könyvtárak,
rossz társaság, dohányzás, ivás, csalás, lopás, veszekedés
stb. — is prédául esnek. Elméjük mindig háborog, s a tengernyi
kötelezettségnek köszönhetõen örökké aggodalommal teli. Ebben a korban gátlástalan emberek hada találja ki saját vallásos
hitét, amely egyetlen kinyilatkoztatott szentírásra sem támaszkodik, s azok az emberek, akik az érzékkielégítés rabjai, nagyon gyakran vonzódnak ezekhez a szervezetekhez. Emiatt a
vallás köntösében oly sok bûnös cselekedetet hajtanak végre,
hogy az emberek nem találnak békét elméjüknek, egészséget a
testüknek. A tanítványok (brahmac§r¦k) közösségét nem tartják el, a házasok nem követik a g¥hastha-§ªrama szabályait.
Ebbõl adódóan az úgynevezett v§naprasthák és sanny§s¦k,
akik az ilyen g¥hastha-§ªramákból kerülnek ki, könnyen letérnek a helyes útról. A Kali-yugában az egész atmoszférát a hitetlenség hatja át. Az embereket már nem érdeklik a lelki értékek, a civilizáció alapelve most az anyagi érzékkielégítés. A
materialista civilizáció fenntartása érdekében az ember bonyolult nemzeteket és közösségeket hozott létre, s e csoportok között a valódi és hidegháborúk miatt általános feszültség uralkodik. Az emberi társadalom jelenlegi eltorzult értékrendszere
miatt rendkívül nehéz a lelki színvonal felemelése.
Naimi¢§ra£ya szentjei ezért azt szeretnék, ha minden elesett
lelket felszabadíthatnának kötelékei aló. Most ¼r¦la S¡ta
Gosv§m¦tól tudakozódnak a gyógyír felõl.

11.VERS

bh¡r¦£i bh¡ri-karm§£i
ªrotavy§ni vibh§gaªa¤
ata¤ s§dho ‘tra yat s§ra°
samuddh¥tya man¦¢ay§
br¡hi bhadr§ya bh¡t§n§m
yen§tm§ supras¦dati
bh¡r¦£i—sokféle;
bh¡ri—sok;
karm§£i—kötelességek;
ªrotavy§ni—tanultnak lenni; vibh§gaªa¤—a téma felosztásával; ata¤—ezért; s§dho—óh, bölcs; atra—itt; yat—bármi;
s§ram—lényeg; samuddh¥tya—kiválasztással; man¦¢ay§—
legjobb tudásod szerint; br¡hi—kérlek, mondd el nekünk;
bhadr§ya—a javáért; bh¡t§n§m—az élõlényeknek; yena—ami
által; §tm§—az önvaló; supras¦dati—teljesen elégedetté válik.
Oly sokféle írás van, s mindegyik számtalan kötelességet ír elõ, amelyeket csak különféle részleteik hosszú évekig
tartó tanulmányozása után lehet elsajátítani. Ezért, óh,
szent, arra kérünk, emeld ki és magyarázd el mindezen írások lényegét, minden élõlény javát szolgálva, hogy e tanítás
elégedettséggel töltse el szívüket!
MAGYARÁZAT: Az §tm§, az önvaló különbözik az anyagtól és az anyagi elemektõl. Alapvetõen lelki természetû, így
semmilyen anyagi terv nem teszi elégedetté. Minden szentírás
és lelki tanítás célja az, hogy elégedetté tegye az önvalót, az
§tm§t. Sokféle megközelítés van, amely bizonyos élõlények
számára ajánlott, bizonyos korban és bizonyos helyen. Emiatt
a kinyilatkoztatott szentírások száma végtelen, s mind más és
más módszert és elõírt kötelességet ajánlanak. A Kali-kor emberének mélyre süllyedt helyzetét figyelembe véve Naimi¢§ra£ya szentjei azt javasolták, ¼r¦ S¡ta Gosv§m¦ mondja el
mindezen írások lényegét, mert ebben a korban lehetetlen,
hogy az elesett lelkek egy var£a és §ªrama rendszerben megértsék és kövessék a számtalan különbözõ szentírás tanításait.
A var£a és §ªrama rendszer intézményét tekintették a legmegfelelõbbnek arra, hogy az emberi lényt lelki szintre emelje, de a Kali-yugának köszönhetõen e rendszer szabályozó elveinek betartása lehetetlenné vált. Az emberek nem tudják teljesen megszüntetni kapcsolatukat családjukkal, ahogyan azt a
var£§ªrama intézménye elõírja. Az egész atmoszférát az ellentétek hatják át. Ezt tekintetbe véve láthatjuk, hogy ebben a korban az egyszerû emberek nagyon nehezen érhetik el a lelki felszabadulást. Hogy miért tették fel a bölcsek e kérdéseket ¼r¦
S¡ta Gosv§m¦nak, azt a következõ versek magyarázzák el.

12. VERS

s¡ta j§n§si bhadra° te
devaky§° vasudevasya

bhagav§n s§tvat§° pati¤
j§to yasya cik¦r¢ay§

s¡ta—óh, S¡ta Gosv§m¦; j§n§si—te tudod; bhadram te—minden áldás reád; bhagav§n—az Istenség Személyisége;
s§tvat§m—a tiszta bhakták; pati¤—védelmezõje; devaky§m—
Devak¦ méhében; vasudevasya—Vasudevától; j§ta¤—született; yasya—azzal a szándékkal; cik¦r¢ay§—hogy elvégezze.
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¼ R ¾ M A D - B H Ý GA V ATAM – A S Z E N T E K K É R D É S E I
Minden áldásunk reád, óh, S¡ta Gosv§m¦! Te tudod,
miért jelent meg az Istenség Személyisége Devak¦ méhében,
Vasudeva fiaként.
MAGYARÁZAT: Bhagav§n a mindenható Istent jelenti, aki
minden gazdagságnak, erõnek, hírnévnek, szépségnek, tudásnak és lemondásnak birtokában van. Õ tiszta bhaktái védelmezõje. Bár mindenkivel egyformán bánik, bhaktáit mégis jobban
kedveli. Sat Abszolút Igazságot jelent. Azokat, akik az Abszolút Igazság szolgái, s§tvatáknak nevezik, az Istenség Személyiségét pedig, aki megvédelmezi tiszta bhaktáit, a s§tvaták
védelmezõjének hívják. A bhadra° te, azaz „áldásunk reád”
kifejezés a szentek sóvárgását jelzi, amellyel az Abszolút Igazságról akarnak hallani a beszélõtõl. Az Úr ¼r¦ K¥¢£a, az Istenség Legfelsõbb Személyisége megjelent Devak¦, Vasudeva felesége elõtt. Vasudeva azt a transzcendentális helyzetet jelképezi, amelyben a Legfelsõbb Úr megjelenik.

13. VERS

tan na¤ ªuªr¡¢am§£§n§m
arhasy a¯g§nuvar£itum
yasy§vat§ro bh¡t§n§°
k¢em§ya ca bhav§ya ca
tat—azok; na¤—nekünk; ªuªr¡¢am§£§n§m—akik törekszenek; arhasi—kellene tenni; a¯ga—óh, S¡ta Gosv§m¦;
anuvar£itum—az elõzõ §c§ryák nyomdokait követve elmagyaráz; yasya—akinek; avat§ra¤—inkarnációja; bh¡t§n§m—az
élõlények; k¢em§ya—érdekében; ca—és; bhav§ya—felemelkedés; ca—és.
Óh, S¡ta Gosv§m¦! Arra vágyunk, hogy halljunk az Istenség Személyiségérõl és inkarnációiról. Kérünk téged,
magyarázd el a tanítást, melyet a megelõzõ korok mesterei
[§c§ryái] adtak át, mert elmondásuk és meghallgatásuk
egyaránt felemelõ!
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MAGYARÁZAT: Az Abszolút Igazság transzcendentális
üzenete hallásának feltételei tárulnak itt elénk. Az elsõ feltétel
nem más, mint hogy a hallgatóság õszinte legyen és vágyjon
arra, hogy halljon. A beszélõnek az elismert §c§ryától származó tanítványi lánc tagjának kell lennie. Az Abszolút transzcendentális üzenetét nem lehet megérteni azoktól, akik anyagi
dolgokban merülnek el. Egy hiteles lelki tanítómester vezetésével az ember fokozatosan megtisztul, ezért rá kell kapcsolódnia a tanítványi láncolatra, s meg kell tanulnia az alázatos
hallgatás lelki mûvészetét. S¡ta Gosv§m¦ és Naimi¢§ra£ya
bölcsei esetében minden feltétel teljesül, hiszen ¼r¦la S¡ta
Gosv§m¦ ¼r¦ Vy§sadeva láncolatának tagja, Naimi¢§ra£ya bölcsei pedig mind õszinte lelkek, akik vágynak arra, hogy megismerjék az igazságot. Az Úr K¥¢£a emberfölötti, transzcendentális tettei, inkarnációi, születése, megjelenése vagy eltávozása, formái, nevei stb. könnyen érthetõvé váltak, mert minden
követelmény teljesült. Az ilyen beszélgetések minden embernek segítséget nyújtanak a lelki megvalósítás útján.

14. VERS

§panna¤ sa°s¥ti° ghor§°
yan-n§ma vivaªo g¥£an
tata¤ sadyo vimucyeta
yad bibheti svaya° bhayam
§panna¤—belebonyolódva; sa°s¥tim—a születés és halál
csapdájába; ghor§m—túlságosan bonyolult; yat—ami; n§ma—
az abszolút név; vivaªa¤—nem tudatosan; g¥£an—vibrálva;
tata¤—abból; sadya¤—egyszerre; vimucyeta—szabadulást
nyer; yat—amelyik; bibheti—fél; svayam—személyesen;
bhayam—maga a félelem.
A születés és halál szövevényes hálójába bonyolódott
élõlények azonnal megszabadulhatnak, ha — akár tudatlanul is — éneklik K¥¢£a szent nevét, amelytõl maga a félelem
is retteg.
MAGYARÁZAT: V§sudeva, vagyis az Úr K¥¢£a, az Istenség Abszolút Személyisége mindennek a legfelsõbb irányítója.
Nincs senki a teremtésben, aki ne félne a Mindenható dühétõl.
Az Istenség Személyisége hatalmas asurákat pusztított el —
R§vanát, Hira£yakaªiput, Ka°sát és másokat, akik rettentõ
hatalommal rendelkeztek, s a mindenható V§sudeva a Maga
erejével hatalmazta fel saját nevét. Minden Vele van kapcsolatban, s mindennek Benne rejlik az azonossága. E versben az áll,
hogy K¥¢£a nevétõl még maga a megtestesült félelem is retteg.
Ez azt mutatja, hogy K¥¢£a neve nem különbözik K¥¢£ától, és
éppolyan hatalommal rendelkezik, mint az Úr K¥¢£a Maga.
Semmi különbség nincs közöttük. Ezért bárki élhet az Úr ¼r¦
K¥¢£a szent nevei nyújtotta lehetõséggel, még a legnagyobb
veszedelem közepette is. K¥¢£a transzcendentális neve még
akkor is segíthet megszabadulni a születés és halál csapdájából, ha valaki csupán a körülmények kényszerítõ hatására vagy
nem tudatosan mondja ki.

Ha figyelmesen elolvasta a fenti sorokat,
nem fog nehézséget okozni, hogy megválaszolja a következõ kérdéseket:
1. Mi az a két folyamat, amely a legfontosabb a lelki életben való fejlõdéshez?
2. Mi az emberi élet célja?
3. Hogyan szabadulhatunk meg a születés
és halál csapdájából?
A ¼r¦mad-Bh§gavatam kötetei megrendelhetõek:
8966 Somogyvámos, Fõ u. 38. Tel.: (85) 340-185

Hare R§ma, Hare R§ma, R§ma R§ma, Hare Hare
Hare K¥¢£a, Hare K¥¢£a, K¥¢£a K¥¢£a, Hare Hare,

(folytatás a 18. oldalról)
Óh, király, Kali vaskorszaka befolyásának hatására napról napra hanyatlik majd a vallás, az igazmondás, a tisztaság, a tolerancia, a kegyesség, az
élettartam, a fizikai erõ és az emberek emlékezõképessége.
A Kali-yugában egyedül a vagyon alapján fogják megítélni az ember származását, viselkedését és tulajdonságait. A törvényt és az igazságot pedig
csupán az emberek hatalma alapján osztják.
A férfiak és a nõk csupán felületes vonzódásuk alapján fognak együtt élni,
az üzleti élet sikere pedig a csaláson fog múlni. A nõiességet és a férfiasságot az ember szexben való jártassága alapján ítélik majd meg, és egy embert pusztán amiatt br§hma£ának [papnak] fognak tartani, mert
br§hma£a-zsinórt visel.
Az ember lelki emelkedettségét csak a külsõségek alapján állapítják majd
meg… Komolyan meg fogják kérdõjelezni annak a jólneveltségét, aki nem
keres jól. Azt pedig, aki nagyon okosan bûvészkedik a szavakkal, tanult tudósnak fogják tekinteni.
Gonosznak fogják tartani azt, akinek nincs pénze, a képmutatás pedig
erénynek fog számítani. A házasságot csak szóbeli megállapodás fogja helyettesíteni…
A szent helyeket úgy fogják tekinteni, mint víztárolókat a messzi távolban,
és úgy fogják vélni, hogy a szépség attól függ, milyen divatos az ember frizurája. Az élet célja a gyomor megtöltése lesz, és aki elég szemtelenül viselkedik, arról azt hiszik, hogy igaza van.
Aki fenn tudja tartani a családját, az már ügyes embernek számít majd, a
vallás elveit pedig pusztán a hírnév kedvéért tartják be.
A földet így korrupt népességgel lepi el, és bármilyen társadalmi rétegbõl
származó ember politikai erõhöz juthat, ha eljátssza, hogy õ a legerõsebb.

Többek között ezek a jóslatok vonatkoznak korszakunkra, s az olvasóra
bízzuk annak megítélését, hogy beteljesülésük elkezdõdött-e már. És vigyázat,
süllyedünk… Vigasztalásul megjegyezzük, hogy bár nehéz korban élünk,
ahogy minden rosszban, ebben is van
valami jó.

térbe szorult, ennek következménye pedig az emberiség spirituális tudatosságának hanyatlása:

Aranykor a vaskorban

Ez azonban nem azt jelenti, hogy
teljesen lehetetlenné válna a megtisztulás. A védikus leírások szerint Isten minden világkorszakban megjelenik Földünkön, és bemutatja azt az önmegvalósítási módszert, amelyet követve az
adott idõszakban a leghatékonyabban
lehet elérni az emberi élet tökéletességét. Az az isteni inkarnáció, aki bemutatta a Kali-kor negatív befolyásának
ellenszerét, ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu
volt, Aki a szentírások szerint maga az
arany színben megjelenõ Legfelsõbb Úr,
¼r¦ K¥¢£a. ¼r¦ Caitanya Isten szent neveinek éneklését hirdette és gyakorolta
mint a világi szennyezõdésektõl való
megszabadulás hiteles folyamatát. Ma-

Korunkat a nézeteltérések és a félreértések korának, vagy vaskorszaknak is
szokás nevezni – mivel a különféle jármûvek, gépek és épületalkatrészek formájában sok-sok vasat használunk, valamint azért, mert az emberi szívek is e
kevésbé értékes fémhez kezdenek hasonlítani. Sõt, olykor kicsit már rozsdásodnak is.
A korszak felsorolt nehézségei miatt
Kali korában még a létfenntartás is nehézzé válik, különösen pedig a lelki élet
mûvelése. Az emberi élet célja a lelki
fejlõdés, de manapság az erre vonatkozó tudás, illetve annak gyakorlata hát-

Nem végeznek védikus szertartásokat, és nem követik a szabályozóelveket, így mindenkit teljesen befed a
szenvedély és a tudatlanság kötõereje.
(¼r¦mad-Bh§gavatam 12.1.40)

gas szintû filozófiai tanításokban részesítette követõit, emellett pedig társaival
és híveivel közös felvonulásokat tartottak, a mahámantra nyilvános éneklésével: Hare K¥¢£a, Hare
K¥¢£a, K¥¢£a K¥¢£a, Hare
Õ Isteni Kegyelme
Hare, Hare R§ma, Hare
A.C.
Bhaktivedanta
R§ma, R§ma R§ma, Hare
Swami
Prabhup§da
Hare. A védikus írások szintén a felszabadulás „aktuális” eszközének tekintik K¥¢£a neveinek éneklését.
Kedves királyom, bár a Kali-yuga a
hibák óceánja, mégis van egy jó tulajdonság ebben a korszakban; egyszerûen a Hare K¥¢£a mah§-mantra éneklésével az ember elérheti a felszabadulást az anyag rabságából, és beléphet a
transzcendentális királyságba. (¼r¦madBh§gavatam 12.3.51)

Caitanya Mah§prabhu több, mint
ötszáz évvel ezelõtt tett jóslata szerint
egy napon a világ minden falvában és
városában énekelni fogják K¥¢£a neveit.
E prófécia beteljesülése ¼r¦la Prabhup§da nyugati missziós utazásával vette
kezdetét, aki a világ sok nagyvárosában
ismertette meg és tette népszerûvé a
mantrázás gyakorlatát. Isten nevei
olyan energiákkal rendelkeznek, amelyek képesek megszabadítani a földi lényeket az elme és a test által okozott
gyötrelmektõl és megajándékozza õket
a legmagasabbrendû boldogsággal, az
Istenszeretet eksztázisával.
Persze kérdéses, hogy egyáltalán
megfékezhetõ-e bármi módon a Kaliyuga növekvõ befolyása, az emberi társadalom degradálódása. A védikus
megközelítés szerint módunkban áll
akár aranykorszakot is varázsolni a vaskorból, mégpedig az erkölcsileg tiszta
életmód és a Hare K¥¢£a-mantrán való
gyakori meditáció segítségével.
De még ha nem is sikerülne mindenestül megváltoztatnunk a világot,
akkor legalább saját magunkat megvédhetjük Kali hatalmától. Amikor felhõszakadásba kerülünk, nem áll módunkban, hogy elállítsuk az esõt. De
elõvehetjük az esernyõnket, hogy legalább mi szárazak maradjunk.
¾ªvara K¥¢£a d§sa
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HOGY TELIK A KRISNA-HÍVÕK IDEJE?

a Krisna-hívõkideje?

HOGY TELIK

Hare K¥¢£a, Hare K¥¢£a, K¥¢£a K¥¢£a, Hare Hare, Hare R§ma, Hare R§ma, R§ma R§ma, Hare Hare
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Tudnivaló, hogy a „krisnások” egy része az ország
különbözõ nagyvárosaiban
lévõ központokban, templomokban, illetve a somogyvámosi Krisna-völgyben
lakik. Õket tekinthetjük „fõáállású”
K¥¢£a-hívõnek, vagyis életük jelentõs
részét a vallásukkal, egyházukkal kapcsolatos teendõk töltik ki. Õk a lelkészek, szerzetesek, illetve a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közössége
egyház alkalmazásában álló hívek, akik
a közösség magját alkotják.

rendszeresen gyakorolják a mantra-meditációt, vagyis a Hare K¥¢£a ima figyelmes ismétlését. Hitük tételei ugyanazok, mint a központokban élõ hittestvéreiké, de lelki gyakorlataik mellett
világi kötelezettségeknek is eleget tesznek: családjuk körében élnek, és tanulnak, illetve dolgoznak. Míg a központokban élõ bhakták (hívõk) általában
vallásuk jellegzetes ruháját viselik (a
nõk szárit, a férfiak pedig dhotit), homlokukra pedig vallásuk jelét festik, addig a tágabb (körülbelül tízezer fõt

K¥¢£a magyarországi követõinek
nagyobb százaléka azonban olyan emberekbõl áll, akik szokásos, mindennapi életük folytatása mellett követik e
hit alapvetõ elõírásait, például vegetáriánusok, nem fogyasztanak alkoholt, és

számláló) gyülekezet tagjai külsejükben
egyáltalán nem térnek el „az utca emberétõl”, csak a világnézetük más.
Nos hát akkor, hogy telik egy napja a
központokban élõknek? És mennyiben
tér el ettõl a világi társaik napirendje?

A templomokban és a központokban
pontosan megszabott sorrendben követik egymást a különbözõ lelki programok, hajnali fél öttõl reggel kilenc óráig. Ez azt jelenti, hogy az ilyen életformát választó hívek korán, négy óra elõtt
már felkelnek (önként, bár nem rögtön
dalolva). A dalok a reggeli program elsõ
részében hangzanak el. A különféle lelki témájú dalok, imák éneklését segíti a
korai idõpont, a békés légkör. Az énekes
szertartást egy másfél órás meditáció
(japázás) követi. A mantra-meditáció
során egy száznyolc szembõl álló lánc
segítségével mindenki félhangosan a
Hare K¥¢£a mantrát ismétli elmélyülten: Hare K¥¢£a, Hare K¥¢£a, K¥¢£a
K¥¢£a, Hare Hare, Hare R§ma, Hare
R§ma, R§ma R§ma, Hare Hare. Isten
neveinek ez a figyelmes ismétlése megtisztítja az elmét az aggodalmaktól, az
irigységtõl és a dühtõl, és egész napra
nyugodt elmeállapotot eredményez (ha
valaki nem hiszi, próbálja ki).
Ezután megint közös éneklésre kerül sor, megemlékezve azokról a lelki
tanítómesterekrõl, akiknek köszönhetõen ma már világszerte sokan ismerik és
gyakorolják a K¥¢£a-tudatot. A dalokat
egy filozófiai elõadás követi, amelyet
egy tanultabb hívõ tart: felolvas a
szentírásokból, és az adott témát a saját
szavaival teszi érthetõbbé a hallgatóság
számára. Ezt követi a program várva
várt záróakkordja, a közös, vegetáriánus reggeli.
A nap további részében mindenki
saját teendõihez lát. Van, aki a köz-

pontban marad, fõz, vagy a ház tisztaságát õrzi (kicsit profánabbul szólva,
takarít). Nagyon ügyes szakácsaink
vannak, akiknek egész napos elfoglaltságot jelent a közösség tagjairól való
gondoskodás, az éttermek és az egyre
szaporodó fõzõtanfolyamok mûködtetése. Mások ¼r¦la Prabhup§da könyveit
(illetve a Vissza Istenhez magazint) árusítják az utcai járókelõknek, illetve az otthon tartózkodó embereknek.
Természetesen, mint mindenütt a világon, nálunk is
szükség van adminisztrációra,
így néhányan különféle irodai
munkákkal vannak elfoglalva,
megint mások az Ételt az életért szegényélelmezési programunkban tevékenykednek, és akkor
még jónéhány fajta szolgálatot nem is
említettünk. Este a hívek mind visszatérnek, és korán (legkésõbb kilenc-tíz
óra tájban) aludni térnek, hogy másnap
megint idõben fel tudjanak kelni. A
központokban élõ hívek számára általános elõírás, hogy engedmények nélkül
követniük kell a K¥¢£a-tudat erkölcsi és
életmódbeli szabályozóelveit, és naponta legalább tizenhat kört kell imádkozniuk a már említett imafüzéren.
A budapesti és vidéki K¥¢£a-templomokban illetve központokban a hét egy
napján nyilvános programokra kerül

sor, ahol az érdeklõdõk ízelítõt kapnak a
zenés meditációból, egy elõadás formájában az indiai filozófiából, végül pedig
részt vesznek egy vegetáriánus lakomán. Megtérni nem kötelezõ.
A központokon kívül élõ bhakták
élete nem annyira elõírásszerû, mindenki a maga életéhez és körülményeihez igazítja a lelki gyakorlatát. Vannak
olyanok, akik otthonukban is éppolyan
pontos programot tartanak, mint a
központokban lakók, mások azonban
ezt lazábban kezelik, és az életmódbeli
elõírásokból is csak annyit kell követniük, amennyit jó szívvel tudnak csinálni.
Iskolai, munkahelyi teendõik, gyermekeik nevelése mellett életük így oly módon telik meg lelki tartalommal, hogy
az nem akadályozza más irányú kötelességeik végzését. Azok a családos hívek pedig, akiknek anyagi lehetõségei
ezt megengedik, rendszeres adományokkal támogatják az K¥¢£a-hívõk
egyházának mûködését.
¾ªvara K¥¢£a d§sa
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Az idõ

nekünk dolgozik?
Csodálkoznék, ha manapság bárkinek is jutna ideje arra, hogy elolvasson egy cikket arról, hogy mire van és mire nincs idõnk. Ám örök optimizmusom mégis arra bátorít, hogy leírjam ezzel kapcsolatos gondolataimat (ha másnak nem, az esetleg ráérõ utókornak).

A pillanat értéke
Közhelynek számít manapság, hogy
az idõ pénz. Ez a gondolat azonban
nem a magánvállalkozások korában
született, és nem csak a mi számunkra
van gyakorlati jelentõsége. A középkori
India egyik, mind a mai napi köztiszteletnek örvendõ bölcse, C§£akya
Pa£¨ita fogalmazta meg az alábbi sorokat:
„Egyetlen elvesztegetett másodpercet
sem lehet visszavásárolni, még milliónyi aranytallérért sem. Mi nagyobb
veszteséget lehet hát elképzelni, mint
haszontalanul tölteni az idõnket?”
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Azt hiszem, ebben mindannyian
egyetértünk C§£akya Pa£¨itával.
Többféle nézet képzelhetõ el azonban
azzal kapcsolatban, hogy mit is tekinthetünk hasznosan, vagy haszontalanul
eltöltött idõnek. Mi jelent nyereséget, és
mi számít veszteségnek a számunkra?
C§£akya, mint vai¢£ava (K¥¢£a-hívõ),
nyilvánvalóan másképp gondolkodott

errõl, mint napjaink önmenedzseléstanfolyamának elõadói. Cikázó világunkban az tûnik ésszerûnek, hogy találjuk meg teendõnk között a sürgõseket
és fontosakat, a kevésbé sürgõseket és
kevésbé fontosakat, állítsuk ezeket sorrendbe, és szép akkurátusan pipáljuk ki
a teendõket a fecnijeinken, a jegyzetfüzetünkben, a menedzsernaptárunkban,
a kalkulátorunkban, vagy a lap-topunkban (a megfelelõ aláhúzandó).
A hatékony életvitelre buzdító könyvek (amelyeket szintén senkinek sincs
ideje elolvasni) azt javasolják, hogy határozzuk meg életünk távlati céljait,
mert ez alapján fogjuk tudni megállapítani, hogy mi az, ami valóban fontos a
számunkra, és elõsegíti céljaink megvalósulását. Ennek érdekében meg kell fogalmaznunk küldetési nyilatkozatunkat, amely letisztázza, hogy milyen szerepeink és céljaink vannak az
életünkben, és hogy milyen értékrendet
vallunk. Azt mondják, a sikeres életvezetés titka abban rejlik, hogy legelõször

meghatározzuk a hosszú távú terveinket, és abból bontjuk le az éves, havi,
heti, illetve napi teendõinket.
Azonban van valami kiábrándító
abban, hogy minden ügyességünk és
szervezõkészségünk ellenére, bármilyen
gyorsasággal is pipáljuk ki családi,
munkahelyi és egyéb teendõinket, egy
napon a mi nevünk mellé is csak egy

csinos kis pipa fog kerülni egy temetkezési vállalkozó noteszében. Az életünk
célja valóban csak annyi lenne, hogy elvégezzük mindazokat a teendõinket,
amelyek a munkánkhoz tartoznak, a
munkánkért fizetést kapunk, aminek
köszönhetõen enni tudunk, az így felvett energiát pedig ismét teendõink
szorgalmas elvégzésére fordítsuk? Azért
dolgozzunk, hogy legyen mit ennünk, és
együnk, hogy tovább tudjunk dolgozni?
Valóban pusztán ennek a mókuskeréknek a pörgetése lenne a magasztos emberi élet küldetése?
A leghosszabb távú terv
C§£akya Pa£¨ita egyetértett volna
azzal, hogy elõször a távlati célunkat
kell meghatároznunk – de ez a távlat
túlnyúlt volna mindennapi gondolkodásunk korlátain. Ugyanis az elsõ kérdés,
amit feltett volna, az úgy szól, hogy
„mit szeretnék elérni a halálom után?”
Ugyanis mint vérbeli hindu, a védikus
írások követõje, C§£akya számára is

tény volt, hogy létezésünk nem ér véget
a test halálával, hanem mint szellemi
természetû lelkek, örökké létezünk. Az
értékes emberi életünk pedig arra szolgál, hogy segítsen bennünket egy magasabbrendû lelki helyzet elérésében,
végsõsoron abban, hogy visszatérjünk
Istenhez. Ez az a cél, amely alapján
C§£akya, vagy bármelyik K¥¢£a-hívõ
„lebontja” rövidebb távú teendõit. A
védikus írások arra bátorítanak, hogy
ne pazaroljuk az idõnket olyan tevékenységekre, amelyek nem segítik elõ
távlati célunkat, az önmegvalósítást,
vagy éppen hátráltatják azt. Egyszerû,
tiszta életvitelt javasolnak, mentesen a
kábító- és mámorítószerektõl, az állatok és az emberek iránti erõszaktól, a
mohóságtól és az irigységtõl. Békés,
nem túlhajszolt munkával is fenntarthatjuk magunkat, fennmaradt idõnket
pedig lelki tevékenységeknek szentelhetjük. Az egyik nagy tekintélyû indiai
irat szerint minden napkelte és napnyugta csak kíméletlenül megrövidíti
mindenki életét, kivéve azét, aki a lelki
fejlõdésére is idõt szentel. Ugyanis az
életünk során felhalmozott anyagi javainkat, kitüntetéseinket, lakásunkat, sõt
emberi kapcsolatainkat is mind el kell
hagynunk a végsõ pillanatban. Létezésünk azonban tovább folytatódik, és
következõ születésünkbe csupán egyetlen dolgot viszünk magunkkal: azt a
lelki szintet, amelyet jelenlegi életünk
során elértünk. Vagyis az egyetlen
hosszú távon megtérülõ befektetés az,
amit a spirituális tisztulásunk érdekében teszünk. Csak így mondhatjuk,
hogy az idõ valóban nekünk dolgozik.

Ember, tervezz!
Persze nem könnyû egy, a miénkéhez hasonló „pörgõs” civilizációban
összeegyeztetni a mindennapi, gyakorlatias teendõket a lelki fejlõdést célzó
tevékenységekkel, például a Hare K¥¢£a
mantra (ima) ismétlésével, éneklésével,
vagy a védikus írások olvasásával, ami
a lelki felemelkedést szolgálja. Nem
könnyû megtalálni a lelki és az anyagi
tettek egyensúlyát, ugyanakkor azonban ez nem is lehetetlen feladat. Az
egész csak megfelelõ idõbeosztás kérdése.
Például nekem hamarosan el kell
mennem egy találkozóra, utána pedig
egy gyûlésen leszek. Ezért ma nem tudom megírni a cikk befejezését, amelyben megvilágosító erejû, örökérvényû
bölcsességeket fogok a tisztelt olvasók
elé tárni. Szerencsére azonban a leadási határidõig – a hét végéig – még van
három napom. Eközben be kell ugranom ugyan a könyvtárba, meghívtak
vendégnek az egyik gimnázium szalagavató báljára is, ki kell hívnom egy vízszerelõt, és el kell intéznem egy-két
csip-csup hivatali dolgot. Ezeket a dolgokat azonban jóelõre beütemezem, és
máris láthatóvá válik, hova tudok beszúrni két félórácskát, amelyben el tudom készíteni az utolsó pár bekezdést.
Most azonban el kell indulnom, mert
késésben vagyok…
(Lapzártáig nem kaptuk meg a
cikk befejezését. A témára még visszatérünk. – A szerk.)
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Az indiai

kelmék

varázslatos világa
„India történelmét akár úgy is leírhatnánk, hogy a kelméket használnánk benne fõ motívumként.”
(Jawaharlal Nehru, India elsõ miniszterelnöke)

Áldásos munka
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A hindu pantheon több ezer félistene közül Viªvakarm§t, a mesterségek
félistenét imádják a kézmûvesek szerte
Indiában. Minden augusztusban, az
esõs évszak derekán Viªvakarm§-p¡j§t
(imádatot) tartanak. Ezen a napon a
kézmûvesek Viªvakarm§ képe vagy
m¡rti-formája (az imádandó Istenség
szobor formája) elé helyezik szerszámaikat, és azért imádkoznak, hogy a jövõ
évben is megkapják munkájukhoz az
áldásait. A mai modern, materialistává
váló korban ez a szemlélet elég ritka, de
még nem tûnt el teljesen.
Manapság a Viªvakarm§-p¡j§ szinte
minden munkaeszközre kiterjed – még
akár a számítógépeket is virágfüzérekkel díszítik, s felajánlásokkal veszik
körbe. Ez a hozzáállás átszövi a mesterek életét és munkájukhoz való viszonyát, s ennek köszönhetõ, hogy a ha-

gyományos textiltechnikákra épülõ
mesterségek túlélték a történelem viharait

Történelmi emlékek
Bár nem lehet pontosan tudni, hogy
mikortól kezdtek kerekeket használni a
fonalak fonásához, vagy mikor jelentek
meg az elsõ szövõszékek, az Indus-völgyi leletek alapján megállapították,
hogy a szövetkészítés és -festés egyidõs
az indiai szubkontinens civilizációjával.
Számos
agyagkorsóban
találtak
gyapotmagvakat és ruhafestéskor használatos növényi eredetû természetes
festéket.
A védikus idõkbõl nem maradt fenn
anyag- vagy ruhalelet, a Védákban
mégis számos elnevezés és leírás utal a
kelmék változatos elõállítású módszereire és magára a viselt ruhákra is. A ¹g

Vedában és az Upani¢adokban a textilekre gyakran elvont vagy költõi módon
utalnak, a szövés folyamatát pedig sokszor használják kozmikus metaforaként.
A világegyetemet anyagként írják le,
melyet a félistenek szõnek, a világûrt
mint egy végtelen hosszú szövetet,
melynek láncfonalát és vetülékfonalát
minta alapján szövik, s melyre ciklikusan ráfestik, majd újra lemossák az életet. Az Atharva Vedában a fényt és a sötétséget szintén ahhoz hasonlítják,
ahogy a takácsok a szövõszékükön a
vetélõvel szõnek.
A Védákban megjelenõ ruhákhoz és
textilekhez fûzõdõ elnevezésekbõl látszik, hogy a védikus korok mesterei számos kelmékkel kapcsolatos technikát ismertek. A v§s§khoz (a védikus korokban viselt ruhák összefoglaló neve)
felhasznált különféle alapanyagokra sok
helyen utalnak. Megemlítik például a
lent, a jutát, gyapjút és más természetes
szálú anyagokat, valamint a megfestésükhöz használt növényi eredetû festékeket. Találunk a stílusra és a szabásmintákra vonatkozó kifejezéseket is. A
ruhák leírásában gyakran szerepelnek
díszítõ szegélyek és gazdag hímzések.
Egy helyen még illatos ruhákról is olvashatunk.

A legtöbb, ruhákról szóló leírást a
R§m§yanában és Mah§bh§ratában olvashatjuk. A legfontosabb kézmûves
technikákkal foglalkozó forrás a ¼ilpaª§stra. Ez a könyv írja le a mûvészetekre, építészetre, képkészítésre stb. vonatkozó szabályokat és ismereteket, s a
kelméket készítõ mesteremberek is a
¼ilpa-ª§strában leírt himnuszok alapján készítették munkáikat.

A hagyomány
A védikus kortól kezdve egészen a
brit uralom végéig India gazdagságának egyik alapját a textilkereskedelem
adta. A mesterek fõ megrendelõi a
templomok és az uralkodócsaládok voltak, és sok híres textilmûves központ
alakult az általuk alapított mûhelyek
köré. A falvakban teljes önellátásra rendezkedtek be, így nem volt ritka, hogy a
falvaknak és városoknak megvoltak a
saját takácsai, szövõi, kelmefestõi, hímzõi és szabói. E mesterek tudása pedig
apáról fiúra szállt.
A fonás, szövés, kelmefestés és ruhakészítés az évszakok ritmusát követte, a
természet saját teremtõ körforgását
tükrözte a színeken és formákon keresztül. A szövetekbõl elkészült öltözékek
pedig gyakran kapcsolódtak a
sa°sk§rákhoz – a 16 vallási rítushoz,
mely a születéstõl a halálig kíséri az
emberek életét.
Bár manapság a királyi patrónusok
eltûntek, és a nyugati technika is egyre
nagyobb teret nyer, a klasszikus indiai
textiltechnikák, a kézmûvesipar máig

fennmaradt. Ma India-szerte 16 millió
kézmûves gyakorolja a mesterségét a
hagyományokat õrizve.

Technika
Ezeket a máig élõ textiltechnikákat
nagyjából a következõ kategóriákba sorolhatjuk: fonás, szövés, festés, nyomás,
hímzés és szabás-varrás.
A fonalak fonásához fõleg természetes szálakat használnak. A legfontosabb
növényi alapanyag a gyapot, melyet India-szerte termesztenek a síkságokon. A
selyem alapanyaga a különféle fákon
(asan, muga vagy ricinus) táplálkozó
selyemhernyó gubója, melyet úgy fejtenek le, hogy közben a hernyót nem ölik
meg. Ezért is hívják az indiai selymet
ahi°s§ (erõszakmentes) selyemnek. A
fonáshoz használt eszközöket taklinak
(kézi rokka) és charkhának (fonókeréknek) hívják. Ez a fonókerék volt Gandhi
függetlenségi mozgalmának jelképe is,
mely máig szerepel India zászlajában.
Híres az Indiában, fõleg Kasmirban és a
Himalája területén (Leh, Ladakh) szõtt
gyapjú is. Ezek fõleg a hegyi kecskék
szõrébõl készülnek. A legfinomabb
gyapjúk neve: shahtush és pashmina,
melyek szövési technikája a kasmiri
asszonyok féltve õrzött titka.
A szövött kelmék közül a leghíresebb a Benáreszben készült brokát,
mely alapanyaga gyapot és selyem. Híres még a kasmiri kanni (gyapjú), a
gujarati patolas (gyapjú és selyem), a
bengáli jamdaanis (gyapjú) és az Indiaszerte szõtt khadi (gyapot-, gyapjúvagy selyemszálból). Minden régióban
saját minta szerint és technikával készítik a szövetet. A Nyugat Indiától tanulta meg a szövetek festésének technikáját. Az alapanyag természetes növényi
forrásból származik. A színek az évszakok változásához igazodnak – pasztellszíneket fõleg tavasszal és nyáron
használnak, olívát, indigót és mustárszínt az esõs évszakban, kéket és feketét
D¦valikor (a hindu Újév ünnepe), a fehér pedig a gyász színe, fõleg asszonyok
viselik.
Összeállította:
Gop§l dev¦ d§s¦
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Vének tanácsa
Mire jók? – merül fel bennünk a kérdés az idõsek láttán, ha nem is merjük tudatosítani magunkban. Manapság sajnálatos módon csupán elhasznált testnek
tartjuk õket, s puszta jelenlétükkel az elkerülhetetlenre emlékeztetnek bennünket, ami igen nyomasztó. De
vajon mindig így volt ez?

Bizonyos kultúrákban nagy tisztelet
övezte az idõs embereket, de az ellenkezõjére is számtalan példát hozhatnánk.
Hallhatunk rémtörténeteket olyan helyekrõl, ahol sodródó jégtáblára tették
õket, vagy elvárták tõlük, hogy maguktól vonuljanak egy elhagyatott barlangba, s így ne legyenek terhére senkinek.
Ott áll azonban az örökérvényû törvény, az ötödik parancsolat: „Tiszteld
atyádat és anyádat a mint megparancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy
hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, melyet az Úr ad tenéked.”
Sok más törvénnyel együtt a fejlõdés
ezt is elsodorta. Nincs már sehol az öreg
juhász sem, a népmesékbõl, aki a kellõ
pillanatban mindig jó tanáccsal szolgál.
Nincs már Vének tanácsa sem, amely
bölcs döntést hozott a falu vagy város
legfontosabb kérdéseiben. Pedig ha fel-
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vagy

öregek otthona?

ütjük a Magyar Értelmezõ Kéziszótárt a
‘vén’ címszónál, azt találjuk: bölcs.
Ma jobb esetben szánalomra méltók,
rosszabb esetben nevetségesek, mert a
technika legújabb vívmányaival már
sosem fognak tudni (el)bánni. Szánalommal tekintünk szépségét vesztett
testükre is, melyet némelyek közülük
kétségbeesetten próbálnak újra fiatallá
varázsolni mûtétekkel és csodaszerekkel.
Miért is? Mi az, amit õk már elvesztettek és mi az, amibõl több van a birtokukban, mint nekünk? Nem tudnak
teljesítményt felmutatni, s a mai világban ez az egyetlen, ami számít. Az életet sem tudják élvezni, hiszen egyre
többet betegeskednek, az érzékeik (látásuk, hallásuk stb.) egyre rosszabbak.
Amivel viszont õk rendelkeznek, arra
nekünk szemmel láthatóan semmi
szükségünk: a hosszú évtizedek során
szerzett tapasztalatra és bölcsességre.
Pedig ne feledjük, hogy van valami,
ami nekünk van velük szemben: adósságunk — hiszen akikrõl beszélünk, a
szüleink, rokonaink, akik felneveltek
minket. Minden olyan helyen és korban, melyet ebben a tekintetben civilizáltnak mondhatunk, az idõsek tisztelete fontos elv, s ezt mindenki már gyermekkorában magába szívja. Így van ez
például Indiában még manapság is,
ahol az elsõ és legfontosabb elv a fegyelem, azaz a fiatalabbak sosem szegülhetnek szembe az idõsebbekkel. Elképzelhetetlen számukra, hogy ellent-

mondjanak valakinek, aki magasabb
kort ért meg náluk. A mindennapi szokások ezt az elvet jelenítik meg a gyakorlatban: az ifjabbak reggel és este
hódolatukat, azaz tiszteletüket ajánlják
az öregebbeknek, senki sem kezdhet
enni, míg õk hozzá nem látnak és sorolhatnánk tovább. Ne zsarnokoskodó
öregurakat és szigorú matrónákat képzeljünk el, inkább nagymamákat és
nagypapákat, akik esténként a szentírások történeteit mesélik, és akikhez
bajban is bárki fordulhat a nélkülözhetetlen jó tanácsért.
Mert mire is jó az öregkor, amikor
már nem tudunk tevékenyen részt venni az élet forgatagában? A védikus írások szerint a lélek számára nem létezik
öregkor. Ekkor jön el az idõ, amikor egy
életnyi rohanás, küzdelem, családi és
egyéb gondok után végre megállhatunk, hogy befelé forduljunk, és Istenre,
a lelki életre figyeljünk. Az idõsek a család fontos tagjai lehetnek továbbra is,
annak ellenére, hogy nem a hétköznapi
értelemben vett munkát végzik. Bölcsességüket és tapasztalataikat megoszthatják a fiatalabbakkal, s így nem
maradnak magukra betegen, tétlenül,
az emlékeik terhével küzdve, miként a
szemünk elõtt játszódik. Meglehet, hogy
nem új szociális megoldásokon kell törnünk a fejünket, hanem visszapillanthatnánk a régebbi korokra, hátha ott
találjuk meg a megoldást, hiszen: nem
mind ósdi, ami régi.
Yaªod§-mayi dev¦ d§s¦
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vallásos hagyomány felülvizsgálatának történelmi jelensége a
XIX. század második felére már nemcsak Európa „belügye” volt. Az intellektuális és társadalmi tradícióváltás
szele Bengáliát is elérte. Az egyre erõsödõ brit egyeduralom óriási kihívást intézett a visszaélésektõl és torzulásoktól
terhelt ortodox hindu társadalomhoz. A
kialakult helyzetet nyugodtan nevezhetjük forradalminak, mely a társadalmat a nyugati minta és gondolkodás
által megreformálni kívánó, és a nyilvánvalóan tarthatatlan tradícióhoz mereven ragaszkodó csoportokra osztotta.
Ebben a feszült helyzetben lépett
színre Kedran§tha Datta T¤§kura
Bhaktivinoda (1838–1914), aki az
1870-es évektõl kezdve ismertetni
kezdte a gaud¦ya-vai¢£ava hagyomány
által kínált megoldást. Korának közismert értelmiségijeként, közéleti személyiségként és vallási vezetõként számos
fórumon aktív részesévé vált az egyre
szélesedõ társadalmi párbeszédnek.
Álláspontjával azonban nem állt
sem az egyik, sem a másik oldalra (sem
a modernizáció hívei, sem a „maradiak” közé), inkább valódi – a vai¢£ava
ved§nta gondolkodók által kínált –
szintézist teremtett. Határozottan megerõsítette a tradíciót, amikor a modern
eszmék által leginkább támadott teista

nézetek védelmére kelt és örökérvényûségüket hangsúlyozta. Ugyanakkor
helyt adott a reformra való törekvéseknek is, melyeket az õsi hagyomány
eredetileg teista gondolkodását aláásó
filozófiai torzulások és az ebbõl fakadó
etikai és társadalmi anomáliák tagadhatatlanul szükségessé tettek, és amelyek miatt India az akkor még kereszténynek nevezhetõ nyugati kultúra heves kritikájának tárgyává vált.
Rámutatott arra, hogy a hagyomány és a haladásra való törekvés egyszerre van jelen India õsi teista tradíciójában, a ¼r¦mad-Bh§gavatamban – a
Bh§gavatában, ahogyan õ nevezte –, az
isteni Vy§sa nagy mûvében, melyet
Vy§sa e romlott kor kezdetén írt annak
a zavarodottságnak az orvoslására,
amiben Bhaktivinoda korának máig le
nem zárt társadalmi vitája is kialakult.
Ezzel egyidejûleg ráirányította a figyelmet arra a történelmi kísérletre is,
mely a XVI. században ¼r¦ Caitanya hatalmas vallási és társadalommegújító
mozgalmaként amúgy sem volt ismeretlen Bengálban. Hallgatóságának
vagy megcélzott olvasóközönségének
beállítottságától függõen a szentírások
tekintélyét, széles körû nyugati mûveltségét, a logikát, saját tapasztalatait, sõt
a történeti kritikai érvelést is latba vetve Bhaktivinoda T¤§kura komoly ha-

tást ért el a kortárs értelmiség körében.
Szilárd hite abban, hogy ezen eszmék nemcsak az úgynevezett hindu
társadalomra vonatkoznak, arra ösztönözte, hogy angol nyelvû publikációival
kulturális hidat létesítsen a nyugati civilizáció felé. A vallásos tradícióhoz való
ragaszkodása közepette sem tekintette
ellenségnek az angolokat, inkább az általa is óhajtott lelki forradalom katalizátoraiként gondolt az idegenekre. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, minthogy az
1880–as években aktív szervezõjévé
vált az angol nyelv hivatalos oktatásának Bengálban.
Bhaktivinoda T¤§kura mélyen
megértette azt a kihívást, amit a modern kor intézett a vallásos elképzelések
felé, kritikai magatartása pedig hosszú
idõre mintát adhat azok számára, akik
¼r¦ Caitanya Mah§prabhu kései, nyugati követõiként azon fáradoznak, hogy
az egyre ellentmondásosabbá – és a józanul gondolkodó ember számára talán
egyre elviselhetetlenebbé – váló társadalmat a föld legõsibb vallásos hagyománya által reformálják meg.
L¦l§vat§ra d§sa
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Kirándulás
Krisna-völgyben

vszakok

Ü Z E N E T E

Ki ne merengene szívesen hegyek ölelte csobogó patakok, a tengerpart homokját vigyázó pálmafák, vagy egy nyugalmas naplemente látványán? A ¼r¦madBh§gavatam, a védikus szentírás azonban azt írja, hogy a nagy bölcs, az önmegvalósított ember ahelyett, hogy pusztán fákat, hegyeket vagy az eget látná, az Istenség Legfelsõbb Személyiségét látja mindenben, mert minden Benne
nyugszik. ¼r¦la Prabhup§da gyakran emlegette, hogy a városokat emberek
hozták létre, a vidéket pedig Isten.

K
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risna-völgy a Somogyi-dombság
peremén fekszik. A 150 hektáron
sok különlegesség látható az építészet, a
kultúra, a kézmûvesség, a gazdálkodás
terén, s ezeknek változatos természeti
környezet ad keretet. Az itt élõk fontos
feladatuknak tekintik, hogy a mai környezetpusztító világban megvédjék a
körülöttük élõ gazdag állat- és növényvilágot. Kerekedjünk fel, és tegyünk
most egy képzeletbeli kirándulást Krisna-völgyben a természetbarátok szemével!
A vidék eredeti növénytakarója fõként a cseres tölgyes, a völgyekben folyó patakokat pedig sûrûn burjánzó
égeresek kísérik. Az erdõket néhol mezei
juharok, nagylevelû hársak, vadgyümölcsök és gyertyánok színezik. Ilyen
elegyes rengetegek örvében bújik meg a
biofarm, s ebbõl foltokat a belsõ területen is láthatunk.
Az idõs erdõket már évtizedekkel ezelõtt kivágták, mára inkább csak néhány ritkuló akác és rövid füves legelõ
maradt. A természet azonban minden
élõhelyen létrehoz valami meglepõt.
Krisna-völgy lankáin az eddigi meg-

figyelések szerint több mint 40 madárfaj él. Közöttük akad olyan kuriózum is,
mint a gyurgyalag. Magyarországon ez
a faj fokozott védelmet élvez (természetvédelmi eszmei értéke 100 000 Ft).
Impozáns megjelenése és gurgulázó
hangja a trópusok hangulatát varázsolja Európa szívébe. Fészkét homokos
(löszös) partoldalakban vájt üregekbe
építi, amelyben 4-5 fiókát nevel. Szinte

kizárólag repülõ rovarokkal táplálkozik,
melyek között sok a hártyásszárnyú
(darazsak, méhek, poszméhek), ezért
gyakran méhészmadárnak is nevezik.
Késõn – májusban – érkeznek, majd
nagyon korán, augusztus közepén kelnek útra Dél felé. A telet a Mediterránumban és Észak-Afrikában töltik.
A tavakon érdekes vízimadarak találtak otthont. A források alatti sûrû sá-

sosban kis vöcsök fészkel. Ez a gerle
nagyságú madár a víz alatt is képes
úszni, és ott szedegeti apróbb zsákmányait. Ugyanitt él a mocsári teknõs,
melyet derûs reggeleken a gyékénycsomókon lehet megfigyelni napfürdõzés
közben. Az alsó tó mentén néhány
iszappad alakult ki, amelyek tavasszal
és õsszel a vándorló sárjáró madarak –
szürke és billegetõ cankók, sárszalonkák – terített asztalai. A kétéltûek gondoskodnak ingyenes nyári hangulatzenérõl, a koncerteken résztvevõk pedig:
tavi vagy kacagó békák, kecskebékák,
mocsári békák, erdei békák, zöld levelibékák és vöröshasú unkák.
A vízparti ligeteket csodálatos pillangók is látogatják, mint a kardoslepke, a fecskefarkú lepke, a nappali
pávaszem. Esténként a mézillatú virágágyások csábítására kolibri-röptû szenderek tûnnek fel.
A táj télen sem hal ki. Messzi északról jönnek vendégek, hogy itt ritkítsák a
pocoknépséget. Ilyen a kékes rétihéja, a

kis sólyom, a nagy õrgébics, de vannak
álladó ragadozóink is, az egerészölyvek.
A hófödte lankák csendjét magevõ pintyek, csízek, tengelicek és zöldikék csapatainak csilingelése díszíti.
A négylábúak közül alkonyatkor
kelnek útra a rókák, a hajnali harmat
borította mezõkön pedig bizton találkozhatunk legelészõ õzekkel.
Krisna-völgy alkalmat ad arra, hogy
szép környezetben éljünk, s bárki, aki
ellátogat hozzánk, átélheti ugyanezt a
hangulatot. Ahhoz azonban, hogy a
végsõ célt elérjük életünkben, tudnunk
kell, kinek köszönhetjük mindezt a
szépséget, s azt is, hogy az a hely, ahol
az Õ hajléka van, még ennél is százszorta szebb. Krisna-völgy nem más,
mint a Legfõbb Úr, Krisna egyik kertje
az anyagi világban. Ha megfelelõ szemmel nézzük, magunk is láthatjuk. Tegyen egy sétát Ön is Krisna-völgy ligeteiben!
Põcze Vilmos

„Est pabulum animorum
contemplatio naturae.
A lélek számára felüdülés
a természet szemlélése.”
(Cicero)

Központjaink:
Budapest
1028 Máriaremetei u. 77. Tel.: (1) 397-5219, 275-8140
E-mail: budapest@pamho.net
Egyházi Adminisztrációs Iroda
1027 Budapest, Margit krt. 56. II./1. Tel./Fax.: (1) 212-6270, 212-2862
Postacím: 1286 Budapest Pf. 18., E-mail: hlorant@krisna.hu
Krisna-völgy 8699 Somogyvámos, Fõ u. 38. Tel./Fax: (85) 540-002, 340-422
E-mail: krisna-volgy@pamho.net, honlap: www.krisna-volgy.hu
Debrecen
4024 Debrecen, Csapó u. 1. III./4. Tel.: (52) 431-727
E-mail: debrecen@pamho.net
Eger
3300 Eger, Széchenyi u. 64. Tel.: (36) 410-515
E-mail: eger@pamho.net
Miskolc
3526 Miskolc, Bethlen G. u. 3. Tel.: (46) 416-643
E-mail: miskolc@pamho.net
Pécs
7624 Pécs, Hungária u. 5. Tel.: (72) 515-991
E-mail: pecs@pamho.net
Szeged
6723 Szeged, Bérkert u. 25. Tel.: (62) 471-639
E-mail: szeged@pamho.net
Kecskemét
6000 Kecskemét, Dobó krt. 3. II./3. Tel.: (76) 480-920
Postacím: 6001 Kecsemét, Pf. 546. E-mail: kecskemet@pamho.net

Govinda Vegetáriánus Éttermek:
Budapest, V. ker., Belgrád rkp. 18. Tel.: (1) 318-1144
Budapest, XVIII. ker., Vasút u. 48. Tel.: (1) 294-7805
Debrecen, Széchenyi u. 55. Tel.: (52) 315-804
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Mekdumálsz étkezde
A

dva van a fogyasztó. Hozzászo
kott már a jó zsíros pacalhoz,
a végletekig pörkölt pörkölthöz, a
minden hájjal megkent süteményekhez.
Az idõk változása során kellõen megpuhult izomzata és elméje a reklámok
kínálta, új értékrendet teremtõ plusszszükségletekhez is. Hurrá. Akkor végre jöhet a hamburger-hadjárat. Jeee!
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Nem kell hozzá más, csak néhány
színes hirdetés harmatos paradicsomszeletekrõl, lágyan zsemlérehullámzó
zöld salátalevelekrõl, képernyõresistergõ fasírozottról, melyeket pulton
soha nem látott minõségû ropogós
zsömlébe pakol egy egyenruhás fiatal,
aki e látványt még megfejeli búgó,
frappáns szlogenjével, kétségünk se
maradjon, hol igazán jó lenni (ahol ilyet
kapni…). Aztán tenni kell róla, hogy
ezek a helyek (ahol jó létezni), mindenütt az emberek orra, szeme – vagy autója – elé kerüljenek. A hely, ami télen
meleg, nyáron hûs, melyben tiszta a
kuckó, a kétbetûs. Ennyi. Ennyi kell
csupán elménk elkábításához. Minek
utána észre sem vesszük, hogy az, amit
ily’ jó érzés közepette eszegetünk, mit
vonszol még magával gyomrunkba, testünkbe.
Viszi például – nyelvünk ötperces
élvezetéért – a tehenek lemészárlásából
származó bûnös cselekedet következményét. Merthogy a védikus írások azt
mondják, bûnös tettet végez, aki személyes – kulináris – élvezetére állatot
nevel, leöl, feldolgoz, elszállít, elad, elkészít, felszolgál és elfogyaszt. Az
ahi°s§ (az erõszakmentesség elve) azt
jelenti, hogy egyetlen élõlény fejlõdését
sem szabad meggátolnunk. Annak, aki
nem akarja elpazarolni az emberi lét-

forma kedvezõ lehetõségeit, nem szabad erõszakot alkalmaznia, különben
nagyon gyorsan kipróbálhatja, milyen
érzés állati testben lenni. Hogyan? M§°
sa¤ khadati iti m§°sa¤ – „Most egy
állat húsát eszem, ami a jövõben egy
napon az én húsomat fogja enni.” Ugye
érthetõ?
Ha mindez még nem hatotta meg
földhözragadt elménket, akkor folytatódhat a sor. Amikor átrágjuk magunkat
egy-egy ilyen hamburgermenün, csak
pár dekagramm, de 3-4 köbdeciméter
hulladékot hagyunk örökül kedvenc –
és sokat emlegetett – unokáinknak.
Üzenetül ráírhatjuk: mindezt egy rendkívül fejlett civilizáció hagyományozta.
A kézbesítés felõl sem kell aggódnunk,
még a tízezer év múlva következõ ásatások is meglepõen jó állapotú palackokat, poharakat, szívószálakat, flakonokat fognak feltárni. Dicsérik majd bölcsességünket, ahogy a föld nehezen
megszerezhetõ, véges kincseivel bántunk, és szépérzékünket, ahogy mindezt
dizájnos formába öntöttük. Hogy fognak majd örülni!
Nem lesz ózonlyukprobléma, mert
ózonréteg sem. Nem lesz esõerdõ-probléma, mert esõerdõ sem.
Hát, mit van mit tenni? Az õrült
hajsza testünk és a magunkénak hitt
dolgaink fenntartásáért, az érvényesü-

lésért, a kényelemért minden idõnket
elveszi. Ez a hajsza már-már odáig fajul, hogy enni sem marad idõnk. Csak
hamar bekapunk valamit az egyik sarkon, eldobunk valamit a másik sarkon,
és hitetlenkedve olvassuk az újságot, mi
történik ennek nyomán az északi sarkon vagy a déli sarkon.
Van-e megoldás, vagy már minden
mindegy? Nos a környezetvédõ szervezetek elõrejelzései nem csökkentik az
öngyilkossági kísérletek számát, de halvány reménysugarat villantanak fel,
hátha… Hátha képes változni az
ember(iség). A változáshoz azonban új
szemléletre van szükség, új szemüvegre,
amelyen keresztül megláthatók az
összefüggések, a helyes és helytelen cselekedetek, az élõlények, akik még rajtunk kívül léteznek e földtekén. Ezen a
szemüvegen keresztül képesek leszünk
észlelni, hogy milyen parányi a szerepünk az egész világegyetem mûködését
tekintve, ugyanakkor milyen hatalmas
a felelõsségünk saját életünk és környezetünk alakításában. Láthatjuk majd,
hogy tetteink következményekkel járnak, s hirtelen lesz idõnk olyan dolgokra, amelyek valóban fontosak. Olyanokra, amelyek valóban boldogságot
hoznak, hatásuk pedig nem a következõ utcasarokig tart.
Põcze Vilmos

Az egyszerhasználatos hamburgertartók polisztirol habból készülnek, amely hab CFC gázokat
tartalmaz, kis nyomás hatására
ez kiszabadul és elõszeretettel fogyasztja a magaslégköri ózonpajzsot. Nem õ az egyetlen versenyzõ.
Ma a trópusi esõerdõk irtását a
kinyerhetõ faanyag és a marhalegelõvé alakítható felszabaduló terület illúziója gerjeszti. A legtöbb

gyorsétkeztetõ az itt tenyésztett
szerencsétlen állatokat dolgozza
fel húspogácsáknak. Aki a vegetáriánus életmódot választja, évente
fél hektár erdõt menthet meg, közvetetten
harmadannyi
vizet
szennyez meg, 75 %-kal kevesebb
energiát igényel élelmének elõállításához, mint aki húst is fogyaszt,
és gyorséttermekben étkezik.
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Ahol még élnek a

hagyományok

Mit csinál az ember, ha éhes? Attól függ, a világ mely részén él. Amerikában, Európában – a modern társadalmakban – bemegy az elsõ
gyorsbüfébe, kivárja a sorát, majd bekap egy hamburgert, s leöblíti
egy kólával. Esetleg elmegy a legközelebbi szupermarketbe, a hûtõpult választékából telerakja a kosarát, s ha hazament, gyorsan belöki még 5 percre az elõkészített ételt a sütõbe. Szerencsére még van
olyan hely a világon, ahol élnek a hagyományok, s a kultúrának
fontos részét képezi a konyhamûvészet. A bengáliak egyszerû emberek, viszont a tradíció tisztelete él bennük.

Bengálban a szokások és a hagyományok a többezer éves védikus kultúra alapelvein nyugszanak. Bár a védikus kultúrát ma már nem láthatjuk a
maga teljességében, fennmaradt nyomai alapján némi képet alkothatunk
róla.
A gyakori áradásoknak köszönhetõen Bengálban a föld fekete és termékeny. A trópusi éghajlat, a bõséges esõ
hatására rengeteg zöldség és gyümölcs
terem. Ezért a fõzés során a háziasszonyok – bár fõzési technikáik egyszerûek – szinte határtalan változatban
kombinálják a hagyományos alapanyagokat, a gabonát, a tejet és a tejtermékeket, számos gyümölcs- és zöldségfajtát.
Fõzéskor többnyire fával tüzelnek,
vagy száraz tehéntrágyával. Nagyon
egyszerû tûzhelyet használnak: egy
földbe vájt kis mélyedést, mely köré
földbõl falat emelnek. A konyhában
minden elõkészítés a földön történik. Ez
a nyugati ember számára idegen, de a
bengáli konyha sokkal egyszerûbb, ezáltal könnyebb tisztán tartani, mint a
mi modern konyháinkat. (Hajnóczy
Rózsa A bengáli tûz címû könyvében
leírta, hogy Indiában töltött évei alatt

egy alkalommal bement a házuk konyhájába, s meglátta, hogy a szakácsok a
földön guggolva pucolnak, darabolnak,
stb. Az elsõ döbbenet után azonnal behozatott egy asztalt. A következõ konyhai látogatás alkalmával õt magát is
nevetésre késztette a jelenet: a szakácsok siralmas képpel, guggolva egyensúlyoztak az asztal tetején, s közben
próbálták feldarabolni a fõzéshez megpucolt zöldséget. A történet vége happy

end: az asztal kikerült a konyhából.)
Nincsenek mosogatók vagy háztartási
gépek, s a háziasszonyok csak néhány
egyszerû edényt és eszközt használnak.
Viszont ezekkel az egyszerû eszközökkel
a több száz éves kipróbált receptek
alapján szinte korlátlan változatban készülnek az ételek. A bengáli szakácskönyvekben sosem olvashatjuk, hogy
„fûszerezd, ahogy jónak látod”, vagy
„te is kitalálhatsz hasonló összetételt”.
Az édesanyák a lehetõ legkorábban kezdik leányaik oktatását a háziasszonyi
teendõkre, többek között a fõzésre is.
Átadják nekik azokat a recepteket, melyeket dédanyjuk, ükanyjuk készített el
ugyanilyen módon. Hagyományos, bevált receptek, melyek sohasem okoznak
kellemetlen meglepetést.
Mivel egy bengáli háztartásban legalább három nemzedék él együtt, a ház
asszonyai együtt fõznek, majd felszolgálják az ételt a családnak.
Hem§¯g¦ dev¦ d§s¦

Mustárpasztás zöldségek wokban
Hozzávalók: 2 nagy burgonya, 25 dkg karfiol, 15 dkg padlizsán, 10 dkg
fehér retek, 1 közepes répa, fél marék megtisztított karfiolszár, 1 dl olaj, 2
kávéskanál kalonji, 2 db kicsi, zöldchili, 1 kávéskanál kurkuma, 1 dl fekete
mustármag, 2 ½ kávéskanál só
Ez az étel akkor lesz a legízletesebb, ha wokban készítjük el. Megtisztítjuk a zöldségeket, a karfiolt rózsákra
szedjük, a burgonyát, a padlizsánt, a
retket, a répát és a karfiol szárát
hosszúkás csíkokra vágjuk. A wokban
felmelegítjük az olajat, beletesszük a
kalonjit, a chilit, majd a zöldségeket, a
sót és a kurkumát. Lefedjük a wokot,
és erõs tûzre tesszük. Akkor lesz nagyon

jó íze a zöldségeknek, ha egy kicsit
odakapnak, barnára pirulnak. Közben
ledarálunk 4 evõkanál fekete mustármagot, hozzákeverünk annyi vizet,
hogy palacsintatészta sûrûségû legyen.
Ráöntjük a már megpuhult, sült zöldségekre, jól összekeverjük, majd egykét perc múlva levesszük a tûzrõl. Melegen tálaljuk.
Elkészítési idõ: 45 perc
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llam - vallás. Egybeírjuk? Külön
írjuk? Tíz éve nem gondolta volna
az ember, de nagy dilemma ez mostanság. Semjén Zsolt, a kultuszminisztérium egyházi ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkárának szavait idézem:
“Számomra tanulságos volt, amikor a
közelmúltban megtámadták Spányi Antal püspököt, mert keresztény Magyarországról beszélt. Kérdezem tisztelettel: mit kellene a támadók szerint kívánnia egy katolikus püspöknek?
Krisnás Magyarországot? Vagy eklektikus szubkultúrák halmazát?… Világosan ki kell mondanunk, mit akarunk,
pontosan azt, amit Szent István: keresztény Magyarországot.” (Új Ember,
2000. január 30.) Egy más alkalommal
így nyilatkozott: “Mi, keresztény magyarok, Szent István Magyarországa,
nem vagyunk másság, mi nem vagyunk
szubkultúra, más lehet hozzánk képest
más, de csak mihozzánk képest más.”
(Magyar Nemzet, 1999. december 6.)
Természetesen nem a katolikus püspök
álláspontja hozott zavarba, hanem a
vallási téren elsõ számú köztisztviselõ
szavai, akitõl valamiféle gyermeki naivitás folytán semlegességet várnék el.
Nem tudom, zsidó vagy ateista honfitársaim mit szólnak a fenti kijelentések-

hez, de én Krisna-hívõ lelkészként azóta
behúzott nyakkal élek és egyre csak
azon töröm a fejem: vajon a Coca-Colát és a latin-amerikai filmsorozatokat
lelkesen fogyasztó kis hazánkban mit
jelent a másság, s mit a magyarság?
Hogyan függ össze az ember vallási és
nemzeti azonossága? Vajon magyarabb
volt-e a keresztséget felvett István a pogánynak megmaradt Árpádnál? A pszichológusok és a népszámlálók általában
egyetértenek abban, hogy az identitás
meghatározása az egyén szintjén történik. Kérdés azonban, ha én magyar föld
szülötteként, magyar anyanyelvûként,
magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, hazájáért felelõsséget érzõ és
tenni akaró állampolgárként, de hindu
vallásúként magyarnak definiálom magam, vajon a nemzet többsége elfogadja-e választásomat? Értelmezhetõ-e
számára ez az önmeghatározás? Vagy
pedig Semjén Zsoltra hallgatva a saját
szülõföldemen idegenként tekint reám?
Az õsi ind szentírás, a ¼r¦madBh§gavatam leszögezi, hogy a kultúrának két alaprétege van. Az elsõdleges
réteg a nembéli emberhez, az õ ontológiai alapkérdéseikhez kapcsolódik. Ez
örökérvényû, földrajzi helytõl, történelmi kortól függetlenül értelmezhetõ. A

másodlagos az adott társadalmi közeghez és korhoz kötött réteg, amely állandóan változik, mozgásban van. A világvallások a nembéli embert szólítják
meg, egyetemes értékeket képviselnek,
ezért tud gyökeret verni a kereszténység
Indiában, a buddhizmus Afrikában,
vagy a hinduizmus Európában. A vallásra, a mítoszra pedig válaszlépésként
jelentkezik a kultusz: az ember transzcendenciához fûzõdõ viszonya kifejezõdik mûvészetében, dalaiban, szokásaiban, mindennapi életében. A modernitás elõtti kultúrákban a vallás, a
tudomány és a mûvészetek egységet alkotva, egymástól elválaszthatatlanul éltek. Ez az egység azonban a Felvilágosodás idején látványosan felbomlott, az
uralkodó világmagyarázat szerepét a
tudomány vette át, s noha megmaradtak az egyházi intézmények, a társadalom döntú része szekularizálódott. A
modernitásban a technikának köszönhetõen a földrajzi távolságok könnyen
áthidalhatóvá, a kultúrák átjárhatóvá
váltak, a népek összekeveredtek. Elképzelhetetlen többé a nagy világtömbökre való osztottság, végérvényesen
eltûnt az a helyzet, melyben egyház és
vallás, állam és nemzet, nyelv és kultúra egyöntetû egységet alkotott.

Sonkoly Gábor történész szerint
alapvetõen kétféle nemzet-meghatározás létezik: egy statikus és egy dinamikus. A statikus nemzet-fogalom általában egy normaadó elittõl származik, a
történelem eseményeibõl, a szimbólumok közül idõrõl-idõre õk választják ki
azokat az elemeket, melyeket nemzetinek tartanak. A dinamikus nemzetfelfogás szerint viszont nem külsõ hatalom,
hanem az egyén illetve a kisközösség
dönti el, hogy magát a nemzet részének
tartja-e vagy sem. A globalizációnak
köszönhetõen a huszadik század közepére már a statikus nemzetfelfogás idõszerûtlenné vált. A vallási és az etnikai
sokszínûség kezelésére egyetlen demokratikus normáknak megfelelõ módszer
lehetséges: a különbözõségeket egyenértékûekként kezelõ pluralizmus. A történelmi múltból önkényesen kiragadott
és értelmezett eseményekhez, személyekhez és szimbólumokhoz való
visszanyúlási kísérletek viszont mindenhol kirekesztõ magatartást, társadalmi megosztottságot eredményeznek.
Úgy gondolom, erre példa a “keresztény Magyarország” eszméje is. Ez a
felfogás nem vesz tudomást arról, hogy
hazánk vallási megoszlására nézve már
hosszú évszázadok óta sokszínû volt,
arról sem, hogy idõközben az ateisták
létszáma magasan felülmúlja nemcsak
a keresztényekét, hanem általában a
vallásosokét, arról pedig végképp elfeledkezik, hogy alkotmányunk deklarálja az állam világnézeti semlegességét.
E nosztalgiázásra hajlamos logika
szerint a történelmi múlt, a honosság a
társadalmi hasznosság egyik legfontosabb fokmérõje. Ha valami régi, akkor
hasznos, ha valami “új”, akkor az
“más”, az gyanús, az kevésbé értékes. A
közéletben ma már szinte általánossá és
elfogadottá vált a “történelmi egyház”
fogalmának használata. Vannak, akik
ebbe a kategóriába négy, vannak, akik
hat, míg újabban mások huszonkét felekezetet sorolnak. A kifejezést használók közül talán kevesen tudatosak arról,
hogy a “történelmi egyház” kategória
mind vallástörténeti, mind pedig vallásszociológiai szempontból erõsen
problematikus. Vajon ki mondja meg,
hol kezdõdik a “történelem”? Miért ép-

pen ez a négy, (hat, huszonketto)? Ezek
a határvonalak tudománytalanok, önkényesek. A “történelmi egyház” kifejezés elõször az 1997-es médiatörvényben fordult elõ. A “négy naggyal” való
megkülönböztetett bánásmódot az elõzõ kormányzat miniszterelnöke vezette
be, s a jelenlegi pedig tökéletesítette:
ma már a “történelmi egyházak” és a
kormányzat között - Orbán Viktor szavaival élve - egy “közös meggyõzõdésre
alapuló szövetség áll fenn” (Népszava,
2000. július 1.). S vajon mit várnak
egymástól a felek?
Egy a napokban zajlott televíziós
vita alkalmával egy közismert vallásszociológus elpanaszolta: a rendszerváltozás eufóriájában született, liberális

szellemû lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény “ellehetetlenítette a
történelmi egyházakat”. Elgondolkodtató. Vajon az MSZMP-t nem lehetetlenítette el a demokratikus választás?
Probléma, hogy a “vallási piacon” kibõvült a választék? Politikai pluralizmusra szükségünk van, de a vallási pluralizmus nem kell? A megmérettetés helyett az államhatalom oltalmára
vágyunk? S mit remél a szövetségtõl a
politikai hatalom? A válasz sajnos végtelenül egyszerû: szavazatokat. Nem
véletlen, hogy senkinek sem jut eszébe
szövetséget kötni a kis létszámú, ám
legrégebbi történelmi vallás, az Õsmagyar Táltos Egyház tagjaival. Mondjuk
ki: a “történelmi egyház” politikai kategória. A mindenkori államhatalom és
a nagyobb létszámú vallásfelekezetek
szövetsége választási eredmények illetve

anyagi támogatás és privilégiumok reményében. Ezért megfontolandónak
tartom, ne használjuk-e inkább a “szövetséges egyház” kifejezést, talán az
jobban fedné a valóságot.
Azt gondolom, a történelmiségre, a
múltra építkezõ retorika és cselekvési
program hamis alapokon áll. Ma már
mindenki tudja, hogy a történelem nem
egységes, “jó vagy rossz”, “fekete vagy
fehér” folyamat, hanem értelmezések
sorozata, melyben a különbözõ nézõpontoknak megfelelõen idõrõl-idõre
módosul az értékrend, másképp értelmezõdnek az események. Weöres Sándor szavaival: “ha változik az uralkodópárt, akkor amiért egy nappal elõbb
börtönben ültél, most ugyanazért a húsosfazék mellé kerülsz, és amiért egy
nappal elõbb kitüntetést kaptál, most
ugyanazért felakasztanak”. Úgy vélem,
egy ilyen világban csak akkor lehetünk
méltó fiai nemzetünknek, ha tudatosítjuk magunkban, hogy mi elsõsorban
emberek, Isten gyermekei vagyunk
(nevezzük Õt akár Jahvénak, Allahnak
vagy Krisnának), és csupán másodsorban egy bizonyos vallás és egy bizonyos
nemzet tagjai. Meggyõzõdésem szerint
ezek mind fontos, ám nem egyenrangú,
egy szinten álló identitások. A prioritások felcserélésével intoleranciának,
háborúskodásnak adhatunk teret, legyenek azok akár vallási, akár politikai
indíttatásúak. Ha az emberség kategóriája helyett a nemzeti önazonosság
kapja az elsõdleges szerepet, akkor az
történik, ami Koszovóban, ha pedig a
vallási meggyõzõdés, akkor pl. az írországi problémákkal találjuk magunkat
szembe. Természetesen a kulturális környezet sohasem hagyható figyelmen kívül, de azt gondolom, ez nem lehet
alapja annak, hogy állampolgár és állampolgár között világnézeti alapon különbséget téve, elõítéleteket és feszültségeket keltve megosszuk a társadalmat.
Aki ezt teszi, azt súlyos felelõsség terheli.
Danka Krisztina
(K¥¢£a-l¦l§ dev¦ d§s¦)
Krisna-hívõ lelkész, irodalmár
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lt egyszer Indiában egy szegényember, akinek volt egy titkos vágya. Ha rágondolt, mindig jólesõ érzés
töltötte el. Milyen nagyszerû dolog lenne megkeresni a leghatalmasabb embert, és a szolgálatába állni! Azt képzelte, hogy akkor minden bánata egy csapásra megszûnne. Egyszer el is
határozta, hogy másnap még napfelkelte elõtt útra kel. Úgy is tett, és egyenesen a városba sietett. Azt hallotta, hogy
ott a kereskedõ a legtekintélyesebb ember. A kereskedõ látta, hogy tisztességes
emberrel van dolga, ezért rögtön felfogadta. Munkája közben a szegényember észrevette, hogy a kereskedõ
pénzt fizet az adószedõnek, tehát az
adószedõ hatalmasabb nála. Elbúcsúzott hát gazdájától, a kereskedõtõl és
az adószedõ szolgálatába állt.
Ámde csakhamar észrevette, hogy
az adószedõ egy lépést sem tesz, míg
maga mellett nem tudja a katonát. A
szegényember csodálkozva szólt az
adószedõhöz:

– Uram, a katona még nálad is hatalmasabb ?
Az adószedõ bólintott, így a szegényember a katona szolgálatába állt. A
király azonban egy nap hívatta a katonát, és csatába küldte a szomszédos országba. Úgyhogy a szegényembert a
következõ nap ismét csak úton találta,
miután régi gazdájától elbúcsúzott és
felkerekedett, hogy ezúttal a királynak
ajánlja szolgálatait, akirõl kiderült,
hogy az egész ország ura.
Hosszú hónapokig szolgálta már az
uralkodót, mígnem egyszer a király ellátogatott egy szenthez, hogy áldását
kérje. A szegényember csodálkozott,
hogy még a király is leborul valaki elõtt.
Megkérdezte hát a szenttõl, hogy szolgálhatja-e, és megkérdezte tõle, hogy õe a leghatalmasabb? A szent azonban
azt válaszolta , hogy õ csupán mindenki más szolgája.
– Hol találom akkor azt, aki a leghatalmasabb? – kérdezte a szegényember.
– Menj a templomba! Ott megtalálod, akit keresel – tanácsolta a szent.
A szegényember azonnal odasiett a
legközelebbi templomhoz. Késõre járt, az
ég már sötét volt. A szegényember bezörgetett a templom kapuján. Hosszú idõ
múlva ajtót nyitott egy pap. Nem örült a
hívatlan látogatónak, ezért így szólt:
– Késõre jár, ma már nem nézheted
meg K¥¢£át! Kérlek, menj haza!

A szegényember csalódottan feküdt
le a templom ajtaja elé, és mikor hajnalban feltûntek az elsõ hívek, csodálkozva vették észre, hogy a templom kapujában fekszik egy idegen, aki az oltáron tisztelt Istenük értékes, fehér
kendõjével van betakarva.
– Tolvaj! Tolvaj! – kiáltották. – Ez
az ember betört a templomba!
Az alvó vándor ekkor csodálkozva
felnyitotta a szemét, s csakhamar elõjöttek a Legfelsõbb Urat, ¼r¦ K¥¢£át
imádó papok is, akik alig hittek a szemüknek, hiszen tudták, hogy egy teremtett lélek sem járhatott éjszaka a
templomban, mivel az ajtók egész idõ
alatt zárva voltak.
Megértették, hogy az Úr K¥¢£a saját
kezével takarta be kedves szolgáját, aki
eljött Hozzá, hogy megismerje Õt. A
szegényember a szerzetesek közé állt,
hogy élete hátralévõ részében a leghatalmasabbat szolgálja, akit olyan sokáig keresett.
Kau¢±ubha d§sa

Ha szeretné megismerni a Krisnatudat filozófiáját és mindennapos
gyakorlatát, írjon címünkre, hogy
kiküldhessük Önnek a negyedévente megjelenõ ingyenes Hare
Krisna Hírlevelet.
Címünk: Hare Krisna Hírlevél,
8699 Somogyvámos, Fõ u. 38,
Telefon: (85) 340-130,
E-mail: hkh@pamho.net

¼r¦la Prabhup§da könyvei
¼r¦mad-Bh§gavatam (1-10 Ének)
E tizennyolcezer versbõl álló monumentális alkotás,
melyet „a Védikus Irodalom fájának érett
gyümölcsének” neveznek, a védikus tudás legteljesebb
és leghitelesebb magyarázata.
800-1200 oldal között, kötve, színes illusztrációkkal

Megrendelhetõ még:
Az odaadás nektárja
¼r¦ Caitanya tanítása
Az önmegvalósítás tudománya
A tanítások nektárja
Prabhupada

A Bhagavad-g¦t§, úgy ahogy van
A Bhagavad-g¦t§, melyet India lelki
bölcsességének tartanak, az ember
alapvetõ természetét, környezetét,
s végül Istennel való kapcsolatát
érintõ mélységes védikus tudományt
foglalja össze.
976 oldal, kötve, színes illusztrációkkal

¼r¦ Caitanya Carit§m¥ta
E könyv a legfontosabb alkotás ¼r¦ Caitanya Mah§prabhunak, az
Istenség Legfelsõbb Személyisége inkarnációjának életérõl és tanításairól.
¼r¦ K¥¢£a Caitanya annak a nagy társadalmi és vallási mozgalomban az
úttörõje, amely Indiában kezdõdött el a XVI. század elején, és amely
közvetve vagy közvetlenül nemcsak India, de az egész világ vallásos és
filozófiai gondolkodására hatással volt.
1680 oldal, kötve, több mint 100 színes képpel, teljes szójegyzékkel,
mérete: 260 x 190 mm

A Vissza Istenhez magazint és ¼r¦la Prabhup§da könyveit megrendelheti a következõ címen: 8699 Somogyvámos, Fõ u. 38.
A magazint elõfizetõknek 10%-os kedvezménnyel küldjük ki.
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Egyszerû életmód,
emelkedett gondolkodás

Indiai Kulturális Központ és Biofarm

Az õsi indiai kultúra életre kel
építészet • szobrászat • festészet
konyhamûvészet • zene • filozófia • színmûvészet

Idegenvezetéssel megtekinthetõ
indiai szentély • mûvészeti stúdió •
fazekasmûhely

Egyéb programjaink
indiai ebéd • pantomim • színdarab
tánc • tradicionális zenei bemutató
indiai ajándékbolt

Filozófiai elõadás
karma • lélekvándorlás • jóga

Az év fesztiválnapja
Krisna-völgyi Búcsú, 2001. július 29.

NYITVATARTÁS:
MEGKÖZELÍTHETÕ

mindennap 10.00 - 18.00 óráig

VENDÉGHÁZ

N
A T O
B A L

(85) 340-170 (nyitva egész évben)
7-es út

Balatonboglár
FONYÓD

Lengyeltóti

Buzsák
Marcali
Somogyvár
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Somogyvámos

KAPOSVÁR

Krisna-völgy,
Indiai Kulturális Központ és Biofarm
8699 Somogyvámos, Fõ u. 38.
Telefon/Fax.: (85) 340-422
E-mail: krisna-volgy@pamho.net

