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E tanulmány célja rámutatni arra, hogy 
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, 
a Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Kö-
zös sé gé nek (ISKCON) alapító ācāryája 
milyen nagy hangsúlyt fektetett a gauḍī
yavaiṣṇavaszentírások szisztemati kus 
tanulmányozására, és ennek kapcsán be-
mutatni, hogy az intézményes oktatás ter-
vének nyoma hol lelhető fel először nála, 
hogyan jelenik meg az oktatás feladat-
ként az ISKCON hét célja között, illetve 
milyen szentírásokhoz kapcsolódó vizs-
garendszert vezetett be Śrīla Prabhupāda 
a követői számára, és milyen címeket 
rendelt e vizsgákhoz. Ez utóbbi téma 
vizsgálata során visszatekintek a Śrīla 
Prabhupāda lelki tanítómestere, Bhak ti-
siddhānta Sarasvatī Ṭhākura által beve-
zetett vizsgarendszer követelményeire és 
az általa megnevezett címekre, valamint 
megvizsgálom a két rendszer közötti kü-
lönbség okait. Nem célom teljes körű tör-
ténelmi és földrajzi áttekintést adni az 
ISKCON oktatási törekvéseiről és ered-
ményeiről.

A paramparānak, vagyis a taníványi lán-
colatnak, illetve minden guru-tanítvány 
kapcsolatnak a lényege a transzcenden-
tális tudás átadása, egy tradíció tanítása-
inak, hangulatának és a mindennapi élet-
ben való gyakorlatának átörökítése. Az a 
tudás, amivel az egyén rendelkezik, meg-
határozza a céljait, az értékrendjét és az 
életmódját. Ha egy közösség tagjai megfe-
lelő képzésben részesülnek, akkor be tud-
nak illeszkedni a közösségbe, és ők maguk 
is képesek továbbörökíteni azt a kultúrát, 
amelyet az adott társadalmi csoport követ. 
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda 
Caitanya Mahāprabhu hagyatékának nyu-
gati terjesztésével új fejezetet nyitott a 
Brahma-Madhva-Gauḍīya-sampradāya
történetében, és évszázadokra meghatá-
rozta tanítványi láncolatának irányát, cél-
kitűzéseit és misszióját. Megalapította 
a Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi 
Közösségét (ISKCON), s intézménye de-
finiálásának legfőbb eszköze a szentírás-
fordítás és -kommentálás volt. Ha egy in-
tézmény alapítója azonos az intézmény 
szent szövegeinek elsődleges interpretá-
lójával, a szentírások és az intézmény tel-
jesen összeszövődnek.1 Śrīla Prabhupāda 
írásait nem csak az ISKCON-tagoknak 
szánta. 1975 júliusában azt mondta, hogy 
könyvei az ISKCON vázát képezik, s a 
következő tízezer évre törvénykönyvek, 
az emberiség lelki oktatásának kéziköny-
vei lesznek.2 

AŚrīRūpānugaparāvidyāpīṭha
terve
Śrīla Prabhupāda – elődeinek nyomdo-

1 Tamal Krishna 2012: 115. 
2 ISKCONCommunicationsJournal5.1. Be ve ze tés.
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kait követve – arra vágyott, hogy minél 
többen rendszerezett, vaiṣṇavaszentírá-
sokon alapuló lelki oktatásban részesül-
jenek. A legkorábbi nyoma annak, hogy 
Prabhupāda intézményes keretek között 
szeretné elkezdeni a gauḍīyavaiṣṇavata-
nítások rendszerbe foglalt oktatását, 1962-
ben lelhető fel, három évvel az előtt, hogy 
elindult volna Nyugatra, és négy évvel 
korábban az ISKCON hivatalos bejegy-
zésénél. Ebben az évben a vṛndāvanai 
Rādhā-Dāmodara templomban lakott, 
Śrīla Rūpa Gosvāmī3 samādhijának kö-
zelében, és e templom két vagyonkeze-
lőjének, Gauracandra Goswaminak és 
Nṛpendra Nātha Banerjinek kifejezte a 
vágyát, hogy megalapítsa a Śrī Rūpānuga-
parā-vidyā-pīṭha nevű védikus főiskolát. A 
Śrī Rūpānuga-parā-vidyā-pīṭha elnevezés-
ben a rūpānuga szó Śrīla Rūpa Gosvāmī 
követőire utal, s azt jelzi, hogy az oktatá-
si intézmény a Śrīla Rūpa Gosvāmī által 
tanított bhakti tudományának közvetíté-
sére hivatott. A vidyāpīṭha szó azt jelenti, 
hogy a tudás székhelye, az előtte álló parā
szó pedig azt mutatja, hogy ez az iskola 
kifejezetten transzcendentális témák okta-
tását fogja végezni. A Śrī Rūpānuga-parā-
vidyā-pīṭhával tehát Śrīla Prabhupāda egy 
olyan oktatási intézményt akart alapítani, 
ahol Śrīla Rūpa Gosvāmī és követői taní-
tásaival összhangban adják át a transz-
cendentális tudást, s ahol majd a nyugati 
bhakták elsajátíthatják a szanszkrit nyel-
vet és a vaiṣṇavaszentírásokat.

3 A gauḍīyavaiṣṇavizmus kiemelkedő alakja, 
Caitanya Mahāprabhu missziójának legfőbb 
megalapozója. A gauḍīyavaiṣṇaváksaját magu-
kat rūpānugáknak, Śrīla Rūpa Gosvāmī követő-
inek tekintik.

Az első felvetés nyomát tehát 1962-
ben látjuk, s négy évvel később − már 
Amerikából Śrīla Prabhupāda két leve-
lében is utal korábbi tervére. 1966 októ-
berében Gauracandra Goswami fiának, 
Panchunak így írt: 

„[…] Emellett megkérdezhetnéd édes-
apádat, hogy továbbra is érdekli-e a 
Rupanuga Para Vidya Pitha felépíté-
se az általa javasolt földterületen, amit 
bérelnénk tőle. Talán emlékszel erre 
a javaslatra. Amikor először jöttem a 
templomotokba, te magad mérted ki a 
földet. Ha édesapád egyetért, elkezdőd-
het az építkezés, és az amerikai tanítvá-
nyaim készek kifizetni a Sri Rupanuga 
Para Vidya Pitha tervezett épületét. Ha 
az édesapád úgy dönt, hogy egy másik 
földterületet ad nekem a Sri Sri Radha 
Damodara Ji Templom területén az épü-
let számára, az is elfogadható.”4

1966 decemberében pedi Nṛpendra Nātha 
Banerjit emlékeztette szándékára:

„Most pedig szeretném felhívni a fi-
gyelmét egy dologra, ami a Rupanuga-
para-vidyapitha, amit el akartam kezde-
ni Vrindavanában a Radha-Damodara 
Mandir közelében. Lehetne üres föld-
területet szerezni az épület megépí-
téséhez. Az amerikai tanítványaim 
tudnának erre pénzt áldozni, és azt 
gondololom, hogy ha tudnánk bérelni 
Öntől a földet, akkor azonnal el tud-
nánk kezdeni az építkezést. Talán em-
lékszik, hogy amikor először jöttem a 
templomukba, ez volt a javaslatom, és 

4 Levél Panchunak, New York, 1966.10.11.
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Ön és Gauracandra Goswami is bele-
egyeztek.”5

Prabhupāda vágya a Rādhā-Dāmodara 
temp  lom mal együttműködve végül nem 
va lósult meg, de 1969 januárjában Kīr-
ta nā nan dának is írt arról, hogy elegendő 
oktatási intézmény tanít technológiai és 
más világi tudást, de sehol sem képez-
nek brāhmaṇákat és vaiṣṇavákat,s ezért 
szeretné megalapítani a Rūpānuga-parā-
vidyā-pīṭhát ezzel a céllal.6 

AZISKCONmintoktatásiintéz
mény
Amellett, hogy Prabhupāda több levelében 
is említi szándékát kifejezetten oktatási in-
tézmények létesítésére,7 azt is hangsúlyoz-
ta, hogy az ISKCON összes templomának 
oktatási központként kell szolgálnia.8 Az 
ISKCON bejegyzésekor Śrīla Prabhupāda 
meghatározta az intézmény hét célját, me-
lyek közül négy az oktatás fontosságát és 
módszerét emeli ki:
• Hogy módszeresen terjessze a lelki tu-

dást a társadalomban, s az embereket 
a lelki életre nevelje azzal a szándék-
kal, hogy az élet értékeinek egyensú-
lyát visszaállítsák, s így a világra igazi 
egység és béke köszöntsön. (1.)

• Hogy a Kṛṣṇa-tudatot úgy terjesszék, 
ahogyan azt a Bhagavadgītā és a Śrī
madBhāgavatam kinyilvánítja. (2.)

5 Levél Nṛpen Bābū Bannerjinek, New York, 
1966.12.15.

6 Levél Kīrtanānandának, Los Angeles, 1969.01.12.
7 Lásd: levél Tamāla Kṛṣṇának és Gurudāsának, 

London, 1971.08.23.; levél Pradyumnának, 
Ahmedabad, 1975.09.28.

8 Levél Hṛdayānandának, New York, 1972.07.09.

• Hogy tanítsa mindenkinek a saṅkīrta
na mozgalmat, hogy bátorítson a saṅ
kīrtana mozgalomra, Isten szent nevé-
nek közös éneklésére, ahogy azt az Úr 
Śrī Caitanya Mahāprabhu kinyilvání-
totta tanításaiban. (4.)

• Hogy a fent említett célokat szem előtt 
tartva rendszeresen kiadványokat, fo-
lyóiratokat, könyveket és különféle írá-
sokat adjon ki, és terjesszen. (7.)

Ezek alapján egyértelmű, hogy az ISK-
CON maga egy oktatási intézmény, amely 
szisztematikusan tanít és nevel.

Prabhupāda az ISKCON tagjai számára 
előírta a sādhanamódját, azaz min den na-
pos gyakorlatokat, melyek része reg gel és 
este a szentírásokból tartott elő a  dások hall-
gatása és a szent szövegek egyéni vagy cso-
portos napi tanul má nyozása is. Bevezette, 
hogy az ISK CON-templomokban minden 
reggel ŚrīmadBhāgavatam, esténként pe-
dig Bhagavadgītā vagy Azodaadásnek
tárja alapján előadások legyenek.9 Az elő-
adások során ő maga – vagy távollétében 
tanult vaiṣṇavák – e művek egy-egy ver-
sét és az általa írt magyarázatát felolvas-
ták, majd részletesen kifejtették, „minden 
szemszögből” megvitatták.10 Ezt a rend-

9 Előadás, Brahmasamhitā 5.1, 1972.10.05., 
Los Angeles; Levél Śivānandának, Hawaii, 
1969.03.09.; Levél Bali-mardanának és Puṣṭa 
Kṛṣṇának, Los Angeles, 1972.09.18.

10 Levél Rāyarāmának, Seattle, 1968.10.17.; levél 
Śivānandának, Hawaii, 1969.03.09.; levél 
Madhudviṣának, Los Angeles, 1972.06.16.; levél 
Tribhūvanāthának, Los Angeles, 1972.06.16.; 
levél Bobaknak, Los Angeles, 1972.06.16.; 
előadás, Bhāg. 1.10.2, Māyāpura, 1973.06.17. 
A reggeli Bhagavad-gītā és Bhāgavatam 
leckén való részvétel már a LeagueofDevotees
megalapításakor is előírás volt a tagok 
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szert a ISKCON-templomok a mai na-
pig követik. Śrīla Prabhupāda többször 
szóvá tette, hogy az ISKCON és a tagok 
sikerének kerékkötője, hogy a követői 
nem tanulmányozzák eleget a könyve-
it.11 Összes könyvét, leckéjét, levelét és 
beszélgetését feltérképezve a Vanipedia 
szerkesztői a gyakoriságot, a hangulatot 
és a módszert illetően 60 módját találták 
annak, ahogy Śrīla Prabhupāda a szentírá-
sok tanulmányo zását kérte, s a következő 
oldalon lévő táblázat szemlélteti, hogy 
erre mely kifejezéseket használta.12 

Prabhupāda azt akarta, hogy követői ne 
csak passzív hallgatói legyenek a templo-
mi leckéknek, és ne csak szórakozáskép-
pen olvassák könyveit, hanem tegyenek 
komoly erőfeszítést a filozófia és a gya-
korlat mély megértésére, éljék is e tanítá-
sokat, és tudják ezeket tanítani másoknak 
is. A védikus oktatás a tudáselsajátítás há-
rom, illetve négy szintjét említi:13

1. śravaṇa – a tanártól vagy a szentírás-
ból valló hallás;

2. manana – a hallottakon való elgondol-
kodás általi intellektuális megértés;

3. nidhidhyāsana – megvalósítás, a tanul-
tak alkalmazása a mindennapi életben;

számára. Lásd a „testvéreknek” címzett levelet, 
1955.01.01-én. 

11 Lásd például lecke a Bhāg. 2.9.14 verséből, 
Melbourne, 1972.04.13.; lecke a Bhāg. 1.16.24 
verséből, Hawaii, 1974.01.20.; lecke a Bhāg. 
5.5.1. verséből, Vṛndāvana, 1976.10.23.

12 A http://www.vanipedia.org/wiki/How_to_
Read_Srila_Prabhupada’s_Books oldalon 
megtalálhatóak a konkrét idézetekhez vezető 
linkek és az egyértelmű a kontextus, melyben a 
kijelentések elhangzottak.

13 Lásd Bṛhadāraṇyakaupaniṣad 2.4.5 és 
Naiṣadam1.4, idézi a TheConceptofVedic
EducationAtaGlance7. oldal.

illetve

1. adhīti – a téma alapos tanulmányozása;
2. bodha – a téma mély megértése, meg-

világosodás;
3. ācaraṇa – a tudás céljának megértése 

és alkalmazása a mindennapi életben;
4. pracāraṇa – a tudás továbbadása.

A gurutanítvány kapcsolat céljának betel-
je süléséhez tehát nyilvánvalóan mindkét 
fél erőfeszítésére szükség van.

Lényeges, hogy míg Prabhupāda az ösz-
szes, a gauḍīyák számára jelentős szöve-
get meg akarta jelentetni angol nyelven, 
többet ő maga fordított és kommentált, 
valamint sorrendet állított fel közöttük 
a tanulmányozás szempontjából. Ezt jól 
szemlélteti az általa bevezetett vizsgák 
és elérhető fokozatok rendszere. Az a ha-
gyomány, hogy a szentírások tanulmá-
nyozóit vizsgáztatni kell, visszanyúlik 
a lelki tanítómesteréig, Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī Ṭhākuráig, s érdemes az álta-
la felállított követelményeket megvizs-
gálni az ISKCON śāstravizsgái törté-
netének és jelentőségének áttekintése 
előtt. Az alábbiakban bemutatom, hogy 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura mely 
cím elnyeréséhez mely szentírások alapos 
ismeretét várta el, de e tanulmány csupán 
felsorolja a szövegek címeit, s nem tér 
ki azok szerzőjére, keletkezésének ide-
jére vagy tartalmára. Śrīla Prabhupāda 
rendszeresen idéz e szövegekből, így az 
ő könyveinek tanulmányozói számára a 
címek java része jól ismert lesz. Fő cé-
lom a tudásanyag mennyiségének szem-
léltetése, amit Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
Ṭhākura meghatározott, s a vizsgafoko-
zatokhoz rendelt.



 

49 at   tvat

A. C. Bhaktivedanta Swami Prab hu pá da,  
a lelki oktatás kie mel ke dő képviselője

Gyakoriság Hangulat Módszer

újra és újra mivel Kṛṣṇa beszélte el minden szemszögből
mindig ügyesen különböző irányokból

amennyit csak lehet figyelmesen minden nézőpontból
amint akad időd gondosan különféle szemszögekből

legalább napi egy órát vizsgálódva

megfigyelve a témát 
minden megközelítési 

szögből, és megízlelve az 
új megértést

legalább napi egy-két órát mélyen hogy megértsd a témát 
különféle látószögekből

legalább napi három órát odaadóan a bhaktákkal megvitatva
állandóan szorgalmasan bhakták társaságában

folyamatosan szakértelemmel istentestvéreiddel 
együttműködve

naponta hittel más bhakták segítségével

részletekben feszült figyelemmel idősebb istentestvéreid 
segítségével

egyre többet szépen részletesen
egyszer-kétszer-

háromszor áthatóan tudományosan

egyiket a másik után kitartóan elemzően

megint és megint filozofikusan lépésről lépésre, 
figyelmesen

24 órát olvasva mélyrehatóan alaposan
rendszeresen hosszasan

ismételten komolyan
ismételten az egész életen 

át őszintén

a nap folyamán amikor 
csak lehet alázatosan

amikor csak akad idő megfontoltan
elfogadóan

megfelelő gonddal
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Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura
vizsgarendszere

Śrīla Prabhupāda vágyát a szentírások 
szisztematikus oktatására lelki tanítómes-
terétől és paramparamgurujátólörökölte. 
Bhaktivinoda Ṭhākura, Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī Ṭhākura édesapja és egyik leg-
főbbgurujaegy levélben így írt fiának:

„Különlegesen vágytam arra, hogy 
olyan könyvek jelentőségét prédikál-
jam, mint a ŚrīmadBhāgavatam, a 
Ṣaṭsandarbha,a Vedāntadarśana. El 
kell vállalnod ennek a felelősségét. Śrī 
Māyāpur fel fog virágozni, ha létesítesz 
ott egy oktatási intézményt.”14

Bhakti Vikāsa Swami15 a Bhaktisiddhānta
Vaibhavacímű művében egy, a Harmonist
fo lyó iratban megjelent, „A tanulás újjáé-
lesztése Ó-Navadvīpában – Parāvidyā-
pīṭha Śrī Māyāpurban” című cikket idéz, 
amely utal rá, hogy Bhaktivinoda Ṭhākura 
fenti kérését Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
Ṭhākura hogyan valósította meg: 

„Az elmélyült tanulmányokra alkal-
mas fiatal férfiakat, akik a Gauḍīya 
Maṭhához csatlakoztak, prédikáló te-
vékenységeik megkezdése előtt tanulás 
céljával a Parā-vidyā-pīṭhába küldték. 

14 Bhaktivinoda Ṭhākura levele Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī Ṭhākurának 1910-ből, idézi a 
Bhaktivedānta Vidyāpīṭha Information Brochure 
4. oldala. (http://www.vidyapitha.in/wp-content/
uploads/2015/10/Bhaktivedanta-Vidyapitha-
Information-brochure.pdf)

15 Bhaktivedanta Swami Prabhupāda angol 
származású tanítványa. 1975-ben csatlakozott 
az ISKCON-hoz, azóta prédikátor, elsősorban 
Indiában. 1989-ben lépett a sannyāsa rendbe. 
Több mint húsz kötet szerzője.

A kurzusok a vaiṣṇavatudományterü-
letek fogalomról fogalomra haladó, de 
széleskörű elemzését biztosították a 
gauḍīyasiddhāntahangsúlyozásával. A 
vizsgákat a Parā-vidyā-pīṭha írta ki, s a 
tudományos fokozatokat a Navadvīpa-
dhāma-pracāriṇī-sabhā állította ki Śrīla 
Bhaktivinoda Ṭhākura útmutatásai sze-
rint.”16

Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura 1919 
márciusában, egy évvel a sannyāsarend-
be lépése és első központja, a kalkuttai 
Bhaktivinoda Asana megalapítása után 
vezette be a Bhakti-śāstrī vizsgát és dip-
lomát mint oktatási kezdeményezést, majd 
később kibővítette azt.17 Azt szerette vol-
na, hogy értelmiségi tanítványai alapo-
san ismerjék a szent szövegeket, ahogy ő 
maga is egy kiemelkedő tudós volt. De a 
kevésbé intellektuális beállítottságú kö-
vetőitől is elvárta egészen a lelki életük 
kezdetétől, hogy ismerjék az Úr Caitanya 
filozófiájának Bhaktivinoda Ṭhākura ál-
tal megnevezett tíz alapvető elemét, a 
daśamūlát.18E tíz elem közül az első 
a pramāṇatattva,vagyis hogy a tudás 
hiteles forrása (pramāṇa) a szentírás. A 
következő kilenc elem a prameyatattva,
vagyis a szentírások által kifejtett leg-
főbb tételek.19 Maga a kilenc prameya 

16 Bhakti Vikāsa 2018a: 400. 
17 Bhakti Vikāsa 2018a: 77.
18 Bhakti Vikāsa 2018a: 259–260. 
19 A kilenc prameya: 1. Kṛṣṇa a Legfelsőbb 

Abszolút Igazság; 2. Ő minden energia forrása; 
3. Ő minden kapcsolat forrása; 4. Az élőlények az 
ő elkülönült szerves részei; 5. Az anyagi energia 
az élőlényeket a hatalma alatt tudja tartani; 6. Az 
élőlények felszabadult állapotukban mentesek az 
anyagi energia hatásától; 7. Minden egyidejűleg 
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Baladeva Vidyābhūṣaṇától származik, aki 
a Prameyaratnāvalīcímű művében fo-
galmazta meg azokat Śrī Madhvācārya ta-
nításai alapján. Bhaktivinoda Ṭhākura a 
különféle szentírások kijelentéseit hasz-
nálva részletesen kifejtette a tíz elemet, 
és azok számos könyvének szolgálnak 
alapjául.20 

Ahogy apja, Bhaktivinoda Ṭhākura, úgy 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura is úgy 
látta, hogy az istenközpontú oktatást fel-
váltó szekuláris képzés előtérbe kerülésé-
vel az emberek egyre inkább megfeled-
keznek az élet valódi értelméről, s ennek 
visszafordítása érdekében több oktatási 
projektbe is belekezdett. Bhaktivinoda 
Ṭhākura kérésének eleget téve 1927-ben 
megalapította Māyāpurában a Parā-vidyā-
pīṭha (a transzcendetális tudás székhelye) 
nevű oktatási intézményt.21 

Bhakti Vikāsa Swami a Bhaktisiddhānta
Vaibhava 1. kötetében a bengáli Gauḍīya
folyóirat alapján áttekinti, hogy a tanul-
mányok milyen szintjeit és területeit ha-
tározta meg Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
Ṭhākura.22 Bhakti Vikāsa Swami kuta-
tásai szerint Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
nyolc, az általam fellelt Sajjanatoṣanī 
1927. évi 8. száma szerint pedig tíz tudo-
mányterületet nevezett meg.23 

azonos Kṛṣṇával, és különbözik tőle; 8. Az élő-
lény által követendő gyakorlat a tiszta odaadó 
szolgálat; 9. A Kṛṣṇa iránti tiszta szeretet az élő-
lény végső célja.

20 Daśamūlatattva,Caitanyaśikṣāmṛta,Jaiva
dharma, Vaiṣṇavasiddhāntamālā, Śrīman
mahāprabhuraśikṣā,Harināmacintāmaṇi.

21 Bhakti Vikāsa 2018a: 403–406.
22 Gauḍīya9.747, idézi Bhakti Vikāsa 2018a: 401.
23 E lista 4. és 7. eleme nem szerepel a Bhakti Vi kā sa 

Swami által közzétett listában.

1. Śruti (a négy veda)
2. Vedānta (a Vedāntasūtra és a 

Bhagavadgītā)
3. Bhāgavatam
4. Ekayānapañcarātra
5. Sāhitya (irodalom, költészet, nyelv-

tan, főleg a vaiṣṇavaācāryák írásai)
6. Aitihya (védikus történelem)
7. Sampradāyavaibhava(a sampradāya 

dicsősége)
8. Bhaktiśāstra(olyan śāstrák,amelyek 

kifejezetten a bhaktitémájával fog-
lalkoznak)

9. Tattva(a filozófiai igazságok)
10. Rasa(az Istennel való kapcsolatok).

A bhaktiśāstrákatfeldolgozó kurzusok 
hall ga tói az e tudományterülethez tartozó 
szövegekből tett vizsga után kapták meg a 
bhaktiśāstrī címet.Lehetőség volt egyéni 
tanulmányokat folytatóknak is vizsgázni-
uk. Az egész napot igénylő vizsgára min-
dig Caitanya Mahāprabhu megjelenési 
napján került sor, amivel Bhaktisiddhānta 
Saravatī Ṭhākura azt akarta hangsúlyoz-
ni, hogy a vizsgázás egyenértékű az Úr 
Caitanya imádatával.24 

A bhaktiśāstrák elsajátítása után elnyert 
bhaktiśāstrīkinevezéssel lehetett elkez-
deni a sampradāyavaibhava kur zust, ami 
a különféle vaiṣṇavaés nem vaiṣṇava
sampradāyáktörténelmével és tanításai-
val foglalkozott. Az ezen tananyagból vizs-
gázók a sampradāyavaibhavācārya címet 
kapták. A Bhakti Vikāsa Swami által emlí-
tett harmadik kurzus a pañcarātra, amely 
során a hallgatók a gauḍīyavaiṣṇava
mūrti-imádatot és rituálékat sajátították el, 
s a sikeresen vizsgázók a pañcarātrācārya
24 Bhakti Vikāsa 2018a: 405. 
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címet kapták, és ennek birtokában végez-
hettek családosok számára házasságkö-
tést, illetve śrāddhaés más szertartáso-
kat. A negyedik és legmagasabb fokozatot, 
a śrīsārvabhaumát mind a tíz fenti terü-
lethez tartozó összes szövegben való ala-
pos jártasságról tett tanúbizonysággal le-
hetett elnyerni.

A BhaktisiddhāntaVaibhava3. köteté-
nek hatodikfüggelékében megtalálható 
a bhaktiśāstrī és a sampradāyavaibha
vācārya címekhez tartozó kötelező olvas-
mányok listája:25 

Bhaktiśāstrī:
ŚrīCaitanyacaritāmṛta, ŚrīCaitanya
bhāgavata, Bhaktiratnākara, Jaivadhar
ma,Caitanyaśikṣāmṛta, Satkriyāsāra
dīpikā, Gauḍīyakaṇṭhahāra.

Sampradāyavaibhavācārya:
Elsődlegesszövegek: ŚrīCaitanyaca
ritāmṛtaaz Amṛtapravāhabhāṣyaés 
Anubhāṣyamagyarázatokkal, Śrī Cai
tanyabhāgavataa Gauḍīyabhāṣyama-
gya rá zattal, Śrī Bhaktiratnākara, Śrī
Haribhaktivilāsa,valamint a ŚrīSajjana
toṣaṇī,a Gauḍīyaés a NadiaPrakashfo-
lyó iratok olyan cikkei, amelyek a négy va
iṣṇavasampradāyárólszólnak.
Másodlagosszövegek: Prapannāmṛta,
Madhvavijaya(Madhvācārya életrajza), 
Bhaktamāla, Vaiṣṇavamañjuṣāsamā
hṛti,Gauḍīyakaṇṭhahāra,Brāhmaṇoo
VaiṣṇaveraTāratamyaviṣayakaSiddh
ānta,ĀcaryaoĀcarya,Gauḍamaṇḍala
parikramādarpaṇa,CitreNavadvīpa,Va
isnavism,SaivismandMinorReligious
Systems.
25 Bhakti Vikāsa 2018b: 249. 

A pañcarātrācāryacímhez tartozó szö-
vegeket Bhakti Vikāsa Swami nem emlí-
ti. A Sajjanatoṣaṇī 1927. júliusi száma 
alapján Bhaktisiddhānta Sarasvatī a kü-
lönböző címekhez az alábbi szövegekből 
rendelt vizsgát:26

Bhaktiśāstrī
Elsődleges: Bhaktirasāmṛtasindhu,Śrī
Caitanyacaritāmṛta,Stavamālā,Stavā
mṛtalaharī,Brahmasaṁhitā(ötödik fe-
je zet),Kṛṣṇakarṇāmṛta,Padyāvalī,Bha
janāmṛta,Jaivadharma
Másodlagos: Mukundamālāstotra,Śrotra
ratna,Haribhaktikalpalatikā,Nimbārka
daśaślokī,Prārthanā,Kalyāṇakalpataru,
Śoḍaśagranthā,ŚrīUjjvalanīlamaṇiki
raṇa,ŚrīBhaktirasāmṛtasindhubindu,Śrī
Bhāgavatāmṛtakaṇā,Mādhuryakādam
binī,Rāgavartmacandrikā.

Sampradāyavaibhavācārya:
Elsődleges: Caitanyacaritāmṛta(Amṛta
pravāhabhāṣyamagyarázattal),Caita
nyabhāgavata,Bhaktiratnākara,aSaj
janatoṣaṇīésaGauḍīyafolyóirat cikkei 
a négy sampradāyáról,Haribhaktivilāsa.
Másodlagos: Prapannāmṛta,Bhaktamālā,
Anyānyabhaktacaritram,Mañjuṣāsam
āhṛti,Gauḍīyakaṇṭhahāra,Brāhmaṇa
vaiṣṇavatāratamyasiddhānta, Ācārā
cāryakam.

Pañcarātrācārya:
Elsődleges: Nāradapañcarātra,Hari
bhaktivilāsa,Satkriyāsāradīpikā,Ha
ritasaṁhitā,Chāndogyaupaniṣad.
Másodlagos:Nṛsiṁhaparicaryā, a 20 
dharmaśāstra, Sātvatapurāṇaṣaṭkarma,
26 Bhaktisiddhānta 1927: 63–64.
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Sātvakatantrasamūha, Rāmārcana
candrikā,Jyotiṣaśāstrapañcāṅgakālau,
Sadācārasmṛti,Kṛṣṇāmṛtamahārṇava,
Smṛtyarthasāgara, Smṛtimuktāvalī,
Āgamaprāmāṇyam.

Śrīsārvabhauma
Ennek a címnek az elnyerése követel-
te meg a legalaposabb és legszélesebb 
körű sásztrikus ismereteket. A szövegeket 
Bhak ti siddhānta Sarasvatī a már fent em-
lített tíz csoportra osztotta, és azokon be-
lül meghatározott elsődleges és másodla-
gos fontosságúakat. Egyes szövegek több 
tudományterületnél is szerepelnek.
a. Śruti
Daśopaniṣad,Śvetāśvataraupaniṣad,Kṛṣ
ṇaupaniṣad,Caitanyaupaniṣad,Kalisan
taraṇaupaniṣad, Gopālatāpanīupaniṣad.
b. Vedānta
Elsődleges: Govindabhāṣya,Pūrṇapraj
ñadarśana,Śrībhāṣya,Parijātabhāṣya,
Anubhāṣya,Vedāntatattvasāra,Vedānta
syamantaka,Siddhāntaratnam,Bhaga
vadgītā Madhva, Rāmānuja és Baladeva 
ma gyarázataival.
Másodlagos: Āmnāyasūtra, Vedānta
sāra,Sarvadarśanasaṁgraha,Śārīraka
bhāṣya,Daśopaniṣadbhāṣya,Pañcadaś
yāparokṣānubhūti,Vedārthasaṁgraha,
Tattvaviveka,Tattvasūtra,Yuktimallikā.
c. Bhāgavatam
Elsődleges: ŚrīmadBhāgavatamViś va-
nāt ha Cakravartī Ṭhākura, Madhvācārya 
és Bhak ti siddhānta Sarasvatī Ṭhākura ma-
gya rázataival, Bhagavatsandarbha,Bṛ
hadbhāgavatāmṛta,Laghubhāgavatām
ṛta,Sarvasamvādinī

Másodlagos: Bhāgavatatātparyam,Mant
rabhāgavatam,Daśopaniṣad,Brahmasūt
ra,Siddhāntadarpaṇa 
d. Ekayānapañcarātra
Elsődleges: Nāradapañcarātra,Hari
bhaktivilāsa,Satkriyāsāradīpikā,Ha
ritasaṁhitā,Chāndogyaupaniṣad
Másodlagos: Nṛsiṁhaparicaryā, 20 dhar
maśāstra,Sātvatapurāṇaṣaṭkam,Sātva
katantrasamūha,Rāmārcanacandrikā,
Jyotiṣaśāstrapañcāṅgakālau,Sadācāra
smṛti,Kṛṣṇāmṛtamahārṇava,Smṛtyart
hasāgara,Smṛtimuktāvalī,Āgamaprā
māṇyam
e. Sāhitya
Elsődleges: Govindalīlāmṛta,Caitanya
caritāmṛta,Kṛṣṇabhāgavatāmṛta,Kṛṣṇa
bhavanāmṛta,Caitanyacandrāmṛta,Go
pālacampū,Ānandavṛndāvanacampū,
Alaṅkārakaustubha,Nāṭakacandrikā,
Candraloka,Caitanyacandrodaya,La
litamādhava,Vidagdhamādhava,Hari
nāmāmṛtavyākaraṇa,Chandomañjarī, 
Ja ya deva Gosvāmī dalai, Jagannāthaval
labhanāṭaka,Pādakalpataru,Bhaktirat
nākara,Mṛdaṅganaipunyam.
Másodlagos:Stavamāla,Nṛsiṁhacam
pū,ŚrīmadBhāgavatam10. Ének,Sāhit
yadarpaṇa,Stavāvalī,Madhvavijaya.
f. Aitihya
Elsődleges: Mahābhārata,Rāmāyaṇa,
Harivaṁśa, a 18 purāṇa
Másodlagos: Pṛthivīdharmasamuheti
hāsa,Bhūgolakam,Khagola,Kālatatt
vam,Lalitavistara,Śaṅkaravijaya.
g. Sampradāyavaibhava
Elsődleges: Caitanyacaritāmṛta,Caitan
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yabhāgavata,Bhaktiratnākara,Sajjana
toṣaṇīésGauḍīyafolyóirat (cikkek a négy 
sampradāya történetéből), Haribhakti
vilāsa.
Másodlagos: Prapannāmṛta,Bhaktamālā,
Anyānyabhaktacaritram,Mañjuṣāsamā
hṛti,Gauḍīyakaṇṭhahāra,Brāhmaṇava
iṣṇavatāratamyasiddhānta,Ācārācār
yakam.

h. Bhaktiśāstra
Elsődleges: Bhaktirasāmṛtasindhu,Śrī
Caitanyacaritāmṛta, Stavamālā, Sta
vāmṛtalaharī,Brahmasaṁhitā,Kṛṣṇa
karnāmṛta,Padyāvalī,Bhajanāmṛta,Jai
vadharma.
Másodlagos: Mukundamālāstotra,
Śrotraratna,Haribhaktikalpalatikā,
Nimbārkadaśaślokī,Prārthanā,Kalyā
ṇakalpataru,Śoḍaśagranthā,ŚrīUjjvala
nīlamaṇikiraṇa, Śrī Bhaktirasāmṛta
sindhubindu,ŚrīBhāgavatāmṛtakaṇā,
Mādhuryakādambinī, Rāgavartma
candrikā.

i. Tattva
Elsődleges: ŚrīmadBhāgavatam,Bhāga
vatasandarbha,Bhaktirasāmṛtasindhu,
Siddhāntaratna,Prameyaratnāvalī,Śrī
Caitanyacaritāmṛta,Jaivadharma
Másodlagos: Sarvadarśanasaṅgraha,
Tattvaviveka,Arthapañcakam,Māyāvā
daśatadūṣaṇī,Vedārthasaṅgraha,Yukti
bhallikā,Kṛṣṇasaṁhitā,Brahmasaṁhitā,
Mahāprabhuśikṣā,Bṛhadbhāgavatāmṛta,
Laghubhāgavatāmṛta.

j. Rasa
Elsődleges: Bhaktirasāmṛtasindhu,Sta
vāvalī,Stavamālā,Prītisandarbha,Saṅ

kalpakalpadrūma,Govindalīlāmṛta,
Gopīgītā,Bhramaragītā,Mahajanapa
dāvalī,Caitanyacaritāmṛta, Jayadeva 
köl te mé nye i, Candidāsa költeményei, 
Vid yā pati költeményei, Jagannāthaval
labhanāṭaka,Kṛṣnakarṇāmṛta,Rādhā
rasasudhānidhi.
Másodlagos: Stotraratna,Mukundamā
lā,Dvādaśastotra,Bhāvanāmṛta.

AŚrīlaPrabhupādaáltalmeghatá
rozottvizsgarendszer
Nincs történelmi nyoma annak, hogy 
Prabhupāda a fent említett vizsgák bár-
melyikét letette volna, de a lelki tanító-
mesteréhez hasonlóan fontosnak tartotta 
különböző szintekhez kötni a szentírások 
alapos ismeretét.

Prabhupāda már 1968-ban elkezdett ar-
ról beszélni, hogy miután a követői mé-
lyen és szisztematikusan tanulmányozták 
a könyveit, tegyenek különböző szintű 
vizsgákat a szentírásokból,27 a sikeres 
vizsgázókat pedig három címmel akarta 
jutalmazni: bhakti-śāstrī, bhakti-vaibhava 
és bhaktivedānta. Később ezt kiegészí-
tette a bhaktisārvabhauma címmel.28 E 
címeket a felvételi vizsgához és a BA, 
MA és PhD fokozatokhoz hasonlította a 
bhaktitudományok területén.29 A szanszk-
rit elnevezések a szövegekben való jár-
tasság egyre emelkedetteb szintjét jelö-

27 Lecke, Bhagavadgītā 2.8, Los Angeles, 
1968.11.27.

28 Levél a GBC-nek, Nellore, 1976.01.06.
29 Levél Tamālának és Gurudāsának, London, 

1971.08.23.; levél Tuṣṭa Kṛṣṇa Swaminak, Bom-
bay, 1975.11.09.; levél Svarūpa Dāmodarának, 
Bom bay, 1976.01.10.
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lik, és Prabhupāda a négy közül kettőt, a 
bhakti-śāstrī és a bhaktisārvabhauma 
címet közvetlenül Bhaktisiddhānta Sa-
rasvatī Ṭhākurától vette át. A bhaktiszó 
a Śrīla Prabhupāda által elnevezett min-
den címben szerepel, s Caitanya iskolá-
jára és fő tanítására, az odaadás jógájá-
ra utal. Prabhupāda ezzel hangsúlyozta a 
bhaktiśāstrákjelentőségét, melyek min-
den más védikus tanulmány alapját és 
egyben betetőzését is képezik. A śāstrī
szó azt jelenti, hogy aki a śāstrában,a 
szentírásban jártas, tanult.30 Egy levelé-
ben Prabhupāda úgy értelmezi a bhakti
śāstrīcímet, hogy azt jelöli, aki ismeri az 
odaadó szolgálat elveit.31

A vaibhavaszó erőt, hatalmat, nagy-
szerűséget, dicsőséget jelent,32 s a Bhak-
ti siddhānta Sarasvatī által bevezetett 
Sampradāya-vaibhavācārya címben is sze-
repel. Sannyāsīkneveiben is előfordul.33 
A vedāntaszó szerint azt jelenti, hogy a 
veda vége, vagyis teljes tudás a vedákról.34 

A bhaktivedānta címet Prabhupāda 
1947-ben kapta az istentestvéreitől a szent-
írásokban való nagy jártasságára tekintet-
tel,35 és annak hangsúlyozására, hogy a 
vedāntaa bhaktitjelenti, vagyis a vedák
végkövetkeztetése a Kṛṣṇa iránti odaadás. 
Egy 1969-es levelében kifejezte azt a vá-

30 Monier-Williams 2011: 1069. 
31 Levél Kanupriyának, Los Angeles, 1969.01.15.
32 Monier-Williams 2011: 1023.
33 Prabhupāda egyik istentestvérét Bhaktivaibhava 

Puri Gosvāmīnak hívták.
34 Monier-Williams 2011: 1017. 
35 Satsvarūpa 1980: 103. és beszélgetés, Bombay, 

1976.12.26.

gyát, hogy ezt a címet a követőinek jöven-
dő generációi is „örököljék”.36 

A sārvabhaumaszó arra utal, aki az 
egész földön uralkodik, vagy aki az egész 
világon ismert.37 A Śrī Caitanyacari
tāmṛtaolvasói számárajólismert Sār va-
bha uma Bhaṭṭācārya személye, aki a kor 
tanult tudósainak volt a vezetője, és bár 
családos volt, még sannyāsīkatis tanított.38 
A sārvabhaumacímet kapta Jagannātha 
Dāsa Bābājī Mahārāja Bhaktivinoda 
Ṭhākurától, arra utalva, hogy Jagannātha 
Dāsa Bābājī volt a legkiválóbb, legfőbb 
a kor vaiṣṇaváiközött.39

A bhaktiśāstrīcímről már egy 1955-
ös levelében is ír Prabhupāda, amikor a 
Bhakták Ligája prédikátor tagjait akar-
ta erre jogosulttá tenni, és a cím elnyeré-
sének feltétele a Bhagavadgītā rendsze-
res tanulmányozása volt.40 Az ISKCON 
alapítása után a bhaktiśāstrīvizsgáról 
1968 végén kezdett el beszélni, 1969-ben 
be is vezette, és ekkor is a Bhagavad
gītāalapos ismeretére volt hozzá szük-
ség.41 1969 februárjában és márciusá-
ban egy-egy levelében a bhaktiśāstrī, 
bhaktivaibhava és bhaktivedānta cí-
mekhez vezető tanulmányokat hétéves 

36 Levél Haṁsadūtának, Los Angeles, 1969.01.3.
37 Monier-Williams 2011: 1210.
38 ŚrīCaitanyacaritāmṛta2. 6. fejezet.
39 Jagannātha Dāsa Bābājī Mahārāja a Brahma-

Madhva-Gauḍīya-sampradāyāban Pabhupādát 
megelőző negyedik ācārya volt.

40 A levél megtalálható a Bhaktivedanta Vedabase-
ben: Letter to Brother – Unknown Place
September1955.

41 Üzenet minden templomnak, New York, 
1968.11.24.; előadás, Los Angeles, 1968.11.27. 
és 12.06.
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programnak tervezte.42 1969 februárjá-
ban egy levélben már a Bhagavadgītā, a 
Könnyűutazásmásbolygókraés Azoda
adásnektárjatanulmányozását írta elő a 
bhaktiśāstrī címhez.43 Az első vizsgára 
1969-ben Janmāṣṭamī napján került sor,44 
melynek kérdéssorát Prabhupāda szemé-
lyesen állította össze, s a válaszokban a 
Bhagavadgītāból, a Brahma-saṁhitāból 
és a ŚrīIśopaniṣadból kért hivatkozáso-
kat.45 A vizsgadolgozatokat személyesen 
ellenőrizte.46

A második és harmadik fokozathoz 
tervezett szövegek többféleképpen is 
megjelennek a leveleiben. Az utolsó, 
Prabhupāda által meghatározott lista két 
levelében is így jelenik meg:47 
Bhaktiśāstrī:Bhagavadgītā,Azoda
adásnektárja,Atanításoknektárja,Īśo
paniṣad,Könnyűutazás másbolygókra és 
minden más kis könyv, valamint az Arca
napaddhati.48

42 Levél Aniruddhának, Los Angeles, 1969. 02.04.; 
levél minden templomnak, Hawaii, 1969.03.14.

43 Levél Mahāpuruṣának, Los Angeles, 1969.02.07.
44 Janmāṣṭamī Kṛṣṇa evilági megjelenésének 

ünnepnapja. Jelentőségteljes, hogy Bhak ti-
siddh ānta Sarasvatī Ṭhākurához hasonlóan 
egy fontos vaiṣṇavaünnepnapot választott a 
vizsgáztatás napjául. Levelekből tudjuk, hogy 
1970-ben és 1977-ben is Gaura Pūrṇimā napján, 
Caitanya megjelenésének ünnepén volt az 
ISKCON hivatalos Bhakti-śāstrī vizsgája (Levél 
Haṁsadūtának, Los Angeles, 1969.01.03. és 
levél Satsvarūpa Dāsa Gosvāmīnak, 1976.02.03.)

45 Levél, Bhakti Sastri Examination, Los Angeles, 
1969.09.04.

46 Levél Tamāla Kṛṣṇának, Tittenhurst, 1969.09.14.
47 Levél a GBC-nek, Nellore, 1976.01.06.; levél 

Svarūpa Dāmodarának, Bombay, 1976.01.10.
48 Az Arcanapaddhati,a mūrtiimádat sza bály-

a iról szóló könyv ekkor még nem ké szült el. 

Bhaktivaibhava:a fentiek és a Śrīmad
Bhāgavatamelső hat éneke.
Bhaktivedānta:a fentiek és a a Śrīmad
Bhāgavatammásodik hat éneke (7–12).
Bhaktisārvabhauma:a fentiek és az 
egész ŚrīCaitanyacaritāmṛta.

1969-ben egy levélben azt írta Prab-
hu pāda, hogy a bhaktivedāntacímmel 
rendelkezők avathatnak majd tanítványo-
kat.49 1976-ban egy reggeli séta során azt 
mondta, hogy második avatást csak azok 
kaphassanak, akik letették a bhaktiśāstrī
vizsgát,50 néhány nappal később egy le-
velében pedig azt írta, hogy a sannyāsa
elfogadásának előfeltétele lesz a sikeres 
bhaktivaibhavavizsga.51 1976-ban há-
rom újabb kurzus bevezetését is kérte 
Prabhupāda, melyek további címekhez 
vezetnek, de ezek elnevezését a GBC-re 
bízta: 1. A négy vaiṣṇavasampradāyafi-
lozófiája; 2. Zene a Sāmaveda alapján; 
3. Politikatudomány Pṛthu Mahārāja éle-
te alapján.52 Ez is jelzi, hogy Prabhupāda 
milyen tanulmányokat hangsúlyozott. 
Jelenleg hivatalosan az ISKCON oktatá-
si minisztériumának vizsgabizottsága ír 
ki és felügyel rendszeresen bhaktiśāstrī
és bhaktivaibhava vizsgákat.53

Nagyon szembetűnő, hogy Śrīla Prab-

Prabhupāda jelezte a levelében, hogy az egyik 
tanítványára, Nitāi Dāsára bízta a meg szer kesz-
té sét, a Hari-bhakti-vilāsa alapján. 

49 Levél Haṁsadūtának, Los Angeles, 1969.01.03.
50 Reggeli séta, Nellore, 1976.01.06.
51 Levél Tuṣṭa Kṛṣnának, Bombay, 1976.01.09. 

és Tamāla Kṛṣna Gosvāmī levele a GBC-
képviselőknek, 1976.01.06. 

52 Levél Svarūpa Dāmodarának, Māyāpura, 
1976.01.29. 

53 h t tps : / / iskconeducat ion.org/board-of-
examinations/ 
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A. C. Bhaktivedanta Swami Prab hu pá da,  
a lelki oktatás kie mel ke dő képviselője

hu pāda a különböző címekhez, főleg a 
bhaktisārvabhauma címhez sokkal ke-
vesebb szentírás ismeretét várta el, mint 
lelki tanítómestere. Míg Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī Ṭhākura tanítványai Indiában 
éltek, és általában jól ismerték a vaiṣṇava
szentírások nyelvét, fogalmait és a vé-
dikus kultúrát, Prabhupāda nyugati kö-
vetői számára mindez teljesen új volt. 
A vaiṣṇavák vizsgáztatásának rendsze-
rét Śrīla Prabhupāda lelki tanítómeste-
rétől vette át, de a saját követőire szab-
ta. A vizsgákhoz rendelt könyvek kom-
mentárjait úgy írta meg, hogy azokban 
a lelki tökéletességre törekvő sādhakák 
megtalálhassanak mindent, ami céljuk 
eléréséhez szükséges. Életének misszi-
ója volt, hogy eltérés nélkül és teljessé-
gében adja át a gauḍīyavaiṣṇavamegér-
tés három szintjét: a sambandhajñānát, 
ami az egyén és Isten, Kṛṣṇa helyzetét 
és kapcsolatát definiálja; az abhidheya-
jñānát, ami a bhaktiyoga gyakorlatá-
nak tudománya; valamint a prayojana
jñānát, ami a bhaktiyoga gyakorlásának 
eredményét fejti ki. Habár Prabhupāda a 
négy szöveg, a Bhagavadgītā,a Śrīmad
Bhāgavatam,a Śrī Caitanyacaritāmṛta 
és Azodaadásnektárjatanulmányozását 
elegendőnek tartotta a premabhaktiel-
éréséhez, bátorította a követőit a gauḍīya
vaiṣṇavaācāryákminden könyvének ta-
nulmányozására. 

Śrīla Prabhupāda tehát nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy a tanítványai alapo-
san elmélyüljenek a szentírásokban. A 
szentírások mélyreható elemzésével az 
olvasó nemcsak információhoz juthat, 
hanem a szent tanítás transzformálja is 
a tudatát, mivel az emelkedett szerzők, 

ācāryákgondolataihoz kapcsolódhat. A 
megemésztett tanítások továbbadása pe-
dig még jobban elmélyíti a megértést, és 
vonzza az Úr kegyét. Prabhupāda víziója 
az volt, hogy akkreditált, Kṛṣṇa-tudatban 
elnyert fokozatokkal a követői világszerte 
iskolákban, egyetemeken és templomok-
ban fognak tanítani.54
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