
Új Vraja-dh§ma és a magyar y§tr§ víziója

Bevezetés
E vízió bemutatásának az a célja, hogy hosszútávra szóló iránytűként szolgáljon a 
K¥¢£a-tudat mozgalmának magyarországi jövőjét illetően, egy olyan iránymutatóként, 
amely nincs kitéve egyének által kezdeményezett változtatásoknak, s amely kizárólag a 
Közgyűléssel és a helyi GBC-vel (GBC-tagokkal) egyetértésben módosítható.

A vízió lényege
Új Vraja-dh§ma, az MKTHK legfőbb projektje és országos központja.

A Budapesti Kulturális és Oktatási Központ, amiként az összes többi Magyarországon 
létrehozott,  vagy  a  jövőben  megvalósítandó  létesítmény  is,  Új  Vraja-dh§ma 
felvirágoztatását tekinti elsődleges feladatának, s közben a helyi fejlesztésre is gondot 
fordít. 

¼r¦la Prabhup§da világméretű prédikálásának első tíz éve missziójának első  szakaszát 
alapozta meg. A missziójának második szakasza, a var£§ªrama kiépítése az ISKCON-on 
belül, Ő Isteni Kegyelme tanítványaira és követőire maradt.

Három alapelvet kell ehhez a gyakorlatba ültetni:
1. Az ember munkájához (var£a) és adott életszakaszához (§ªrama) tartozó jogok és 

kötelességek elfogadása.
2. Az „egyszerű élet, emelkedett gondolkodás” alapelvéhez igazodó életvitel.
3. Az  ember  imádott  Istene  (ista  devá-ja)  és  Magyarország  uralkodó  Istene 

R§dh§-¼y§masundara legyen.

A y§tr§ hét építőeleme és az általuk képviselt kultúra
A  magyar  y§tr§  hét  különböző komponensből  tevődik  össze,  melyek  a  bhakták  
közösségét alkotják és szolgálják. E hét építőelem a következő:

1) Egyének
Itt azokat a bhaktákat értjük, akik az országban szétszórva, a bhakta-központoktól 
távol élnek. Ők a K¥¢£a-tudat elszigetelten élő gyakorlói.

2) Kapcsolódó létesítmények, projektek, amilyenek pl. a Govinda éttermek is
Bizonyos személyek,  egyesületek vagy központok is  létezhetnek, melyek nem 
részei az MKTHK-nak, de kapcsolódnak hozzá, s szerződésben meghatározott 
módon és arányban részesülnek a közösséget megillető jogokból. 

3) Tanácsadói csoportok
A tanácsadói csoportokban való részvétel kötelező az önkéntesek számára, mivel 
ez  biztosítja  nekik  a  lelki  fejlődésük  és  a  közösség  egysége  szempontjából 
létfontosságú minőséget, személyes iránymutatást és a bhakták társaságát.
A tanácsadói csoportok a Nemzeti Tanácsadói Testület irányítása alá tartoznak.

4) A Govinda éttermekhez kapcsolódó prédikáló központok



A  korábbiakban  kapcsolódó  létesítményként  említett  éttermek  különálló 
vállalkozások, egyéb funkciók nélkül. A Govinda prédikáló központok azonban 
az MKTHK hivatalos prédikáló- és információs állomásai. 

5) A Budapest Kulturális és Oktatási Központ
A központ magában foglalja a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát, a bhakták 
szálláshelyét, a templomszobát, az óvodát és egyéb lehetőségeket. Amennyiben 
egy,  a  főiskolához  kapcsolódó  iskola  létesülne  a  közelben,  az  is  a  kulturális 
komplexum szerves része lehetne.

6) Krisna-völgy peremvidéke – Somogyvámos
Az „Új Vraja-dh§ma” és a „Krisna-völgy” név csak abban tér el egymástól, hogy 
az  utóbbi  magában  foglalja  Somogyvámos  falut  is,  amit  ennél  fogva 
Krisna-völgy peremvidékének is nevezhetünk.

7) Új Vraja-dh§ma
Új  Vraja-dh§ma  az  MKTHK  országos  központja,  lelki  központja  és 
zarándokhelye.  Olyan  hely,  ahol  a  bhakták  a  városi  élet  nehézségeitől  és 
veszélyeitől  távol  élhetnek, ahol  gyermekeiket  a K¥¢£a-tudat szempontjából a 
lehető legkedvezőbb környezetben nevelhetik fel.

A bhakták közös céljait, értékeit, jogait és kötelességei

1) K¥¢£a-tudat
A bhakták elsődleges célja az, hogy K¥¢£a-tudatossá váljanak az odaadó szolgálat 
folyamata és gyakorlatai által, ¼r¦la Prabhup§da utasításait és példáját követve, 
összhangban az ISKCON és az MKTHK irányelveivel.

2) A bhaktákkal való törődés — a tanácsadói rendszer
A K¥¢£a-tudat  gyakorlati  megvalósulása  az  egyénnek  a  tanácsadói  csoportok 
valamelyikében  való  részvételével  kombinálva  történik.  A  bhakta  számára  a 
tanácsadói csoport egyrészt a  bhakták  társaságát, másrészt a személyes törődést 
biztosítja, melyek létfontosságúak egyéni fejlődése szempontjából.

3) Szolgálat
A  bhaktáknak  jogában  áll  az  otthonaikban  végzett  szolgálaton  túlmenően  a 
tanácsadói rendszer és a helyi központ által szervezett szolgálatokban is részt 
venni. Szolgálatot kell továbbá végezniük Új Vraja-dh§mában is,  s évente két 
hetet ott kell tölteniük, hogy a lehetőségekhez mérten szolgálatot végezzenek.

4) Tagság
Az  MKHK  tagsága  kétféle:  támogatói  és  önkéntes.  A  tagságok  más  és  más 
előnyöket nyújtanak a tagoknak, s bár a támogató talán nem kötelezi el magát 
úgy, amiként azt az önkéntes teszi, senki nem akadályozza őt abban, sőt, inkább 
bátorítják, hogy részt vegyen ugyanazokban – a közösség által lehetővé tett – 
tevékenységekben, amelyekben az önkéntesek is részt vesznek.

5) A K¥¢£a-tudat kultúrájának és tudáskincsének oktatása
A közösség a kormány által akkreditált oktatási lehetőségek széles spektrumát 
biztosítja tagjainak, melyek révén elmélyíthetik, magukba szívhatják a  gau¨¦ya 



vai¢£avizmus  lelki kultúráját. A gyermekek és a felnőttek oktatása egyaránt ide 
tartozik.

6) A var£§ªrama társadalmi modelljének elfogadása
Azok  a  bhakták,  akik  a  közösség  által  kínált  valamennyi  előnyben részesülni 
szeretnének, a közösség társadalmi modelljeként a var£§ªramát teszik magukévá 
a magyar jog szélesebb keretein belül.  Ez annyit  tesz,  hogy a  bhakták  – akár 
misszionáriusok, támogatók vagy önkéntesek – elfogadják a K¥¢£a-tudatnak a 
magyarországi Közösség adott törvényeiben testet öltő értékrendjét, valamint e
törvények  rendelkezéseit  is  a  saját  életük  vonatkozásában  (ld.  a  következő 
pontot).

7) Konfliktuskezelés, közvetítés a felek között, ombudsman és bírói testület
A tagok – az MKTHK és az ISKCON törvényeiben megfogalmazott – jogait és 
kötelességeit  a  fentiekben  felsorolt  működés  mechanizmusok  biztosítják.  A 
bhakta e testületek által hozott döntések és rendelkezések elfogadása és követése 
révén válik a közösség teljes körű tagjává.

8) Gazdasági előnyök és anyagi kötelezettségek
- Amennyire csak lehetséges, a bhakták egymással kössenek üzleteket, illetve a Vai¢

£ava Kereskedelmi Kamara keretein belül bhaktákat alkalmazzanak.
- A  tagok  igyekezzenek  anyagi  támogatást  nyújtani  a  közösségnek 

adományaikkal:  jövedelmük  10%-ával  vagy  a  szponzorációs  lehetőségek 
valamelyikében való részvételükkel, például a R§dh§-¼y§mának felajánlott Nitya 
Sev§val.(7)

- Az Új Vraja-dh§ma fejlesztésében való részvétel egyik módja az, hogy a farm 
terményeit  és  tejtermékeit  vásárolják,  vagy  az,  hogy  anyagilag  támogatják  a 
tehenek fenntartását.

- A tagokat arra bátorítjuk, hogy egyénileg vagy egymással összefogva kezdjenek 
olyan üzleti vállalkozásokba, melyek egyedüli célja, hogy bővítsék R§dh§-¼y§ma 
y§tr§jának anyagi erőforrásait.

9) Költségvetés és elszámolási kötelezettség
Az MKTHK költségvetési adminisztrációja nem csupán a központok kiadásait 
felügyeli, hanem a y§tr§nak adott és a y§tr§n belüli, nem konkretizált pénzalapok 
szétosztását is.

10)Prédikálás
A fentiekben bemutatott  tevékenységi körök a nyilvánosság számára egységes 
képet  mutatnak  a  K¥¢£a-tudat  mozgalmáról,  olyan  összképet,  amely  az  élet 
minden aspektusát felöleli, s amely így egy alternatív – lelki – életmódot kínál 
olyan  társadalmi  forma  keretében,  amely  az  átmeneti  anyagi  test  hajlamait 
lefoglalja annak érdekében, hogy az örökkévaló lélek felemelkedhessen eredeti 
helyzetébe. 


