
Sa skārákṁ

Nis ṣkrāmaṇ ṣam (első kilépés a szülőszobából)

A szülést követően az anya és a gyermek otthon maradnak a gyermek születésétől 

számított egy hónapig, majd elhagyják azt. Az első útjuk a templomba vezet, a férj 

kíséretében, ahol is megmutatják az újszülött gyermeket a mūrtiknak, és különböző imákat

ajánlanak fel.

A ceremóniát be lehet mutatni Śrī Śrī Rādhā Śyāmasundara és Śrī Śrī Dayal Nitāi Vijaya 

Gouranga előtt is. A szülők mindkét mūrti előtt is elvégezhetik a ceremóniát.

Mikor lehet a sa skārátṁ  elvégezni?

1. Ha a gyerek betöltötte a 1. hónapot és még nem töltötte be a 6. hónapot

2. Ha a szülők a sa skāra alkalmából adományt adnak a ṁ mūrtiknak, vagy seva-pūja 

tagok.

3. Az évente 4-5 alkalommal erre kijelölt vasárnapi program vagy más közösségi 

program keretében.

A sa skāraṁ  módjai

A szülők választhatnak a sa skāra két módja közül. Avatott ṁ bhakták számára a gyermek 

felajánlása a javasolt.

1. Áldás kérése a gyermekre

2. A gyermek felajánlása

Áldás kérése a gyermekre

A sa skāraṁ  menete

Ezen ceremóna során a szülők áldást kérnek a mūrtiktól az újszülöttre.

A gyermeket frissen megfürdetve, tiszta ruhába öltöztetve, a homlokán tilakkal elhozzák a 

mūrtik elé. Egy templomi brāhman ṇa mahā prasādam virágszirmokat szór a gyermek fejére 

miközben a szülők imákat ajánlanak (a saját szavaikkal) a mūrtiknak és kérik, hogy 



gyermekük az Úr bhaktájává váljon. A szülők a ceremónia során a következő fogadalmat 

teszik: „Kedves Śrī Śrī Rādhā Śyāmasundara / Śrī Śrī Dayal Nitāi Vijaya Gouranga! 

Megígérjük nektek, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy 

segítsük a gyermekünk odaadásának fejlődését.”

A szülőknek javasoljuk, hogy vegyenek részt az egyház és a közösség gyermekneveléssel

és oktatással kapcsolatos rendezvényein.

Ki engedélyezi a sa skāraṁ  bemutatását?

A főpūjārī.

A gyermek felajánlása

A sa skāraṁ  menete

Ezen ceremóna során a szülők felajánlják a mūrtiknak az újszülöttet. Ezzel a ceremóniával

azt fejezik ki, hogy a gyermeket a lelki tanítómester és a mūrti tulajdonának tekintik.

A gyermeket frissen megfürdetve, tiszta ruhába öltöztetve, a homlokán tilakkal elhozzák a 

mūrtik elé és erre az eseményre meghívják a bhaktákat. A főpūjari (akadályoztatása 

esetén az általa kijelölt pūjari) mahā prasādam virágszirmokat szór a gyermek fejére 

miközben a szülők imákat ajánlanak (saját szavaikkal) a mūrtiknak és kérik, hogy 

gyermekük az Úr bhaktájává váljon. A szülők a ceremónia során a következő fogadalmat 

teszik: „Kedves Śrī Śrī Rādhā Śyāmasundara / Śrī Śrī Dayal Nitāi Vijaya Gouranga! 

Megígérjük nektek, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy 

segítsük a gyermekünk odaadásának fejlődését és a lelki tanítómester és a ti 

szolgálatotokra neveljük őt.”

A szülők feladják a gyermeket a pūjari, vagy a lelki tanítómester kezébe, aki felajánlja a 

gyermeket a mūrtik lótusz lábához, majd visszaadja őt a szülőknek.

A szülőknek javasoljuk, hogy vegyenek részt az egyház és a közösség gyermekneveléssel

és oktatással kapcsolatos rendezvényein.

Kiegészítő feltételek

Mivel ezen ceremónia során a szülők valójában a mūrtiknak adják a gyermeküket, a 

bemutatásához további feltételeknek is meg kell felelni.

1. A gyermek házasságon belül, a vais ṇn ṇava elveknek megfelelően fogant.



2. A szülőknek Tanácsadói Rendszer tagoknak kell lenniük. (Amely városokban nincs 

TR ott aktív Nama-hatta tagoknak kell lenniük.)

3. Egyik szülő sem állhat szankció alatt.

4. A szülők seva-pūja tagok (legalább elkezdik).

Ki engedélyezi a sa skāraṁ  bemutatását?

A főpūjārī és a tanácsadó.

A VT az anyagot a VT130605/3 Határozatával fogadta el és a VT131120/3 Határozatával 

egészítette ki.
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