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KOKO MAAILMA ON YHTÄ PERHETTÄ, KOSKA TULEMME KAIKKI 

SAMASTA PAIKASTA. SE ON NARAYANA. JA JOKAINEN ON NARAYANA. 

IHMISKUNNAN PALVELEMINEN ON HERRAN PALVELEMISTA. SIKSI 

SANOTAAN: ‘SE, JOKA PALVELEE KÖYHIÄ, PALVELEE MINUA.’  

  

Paramahamsa Vishwananda, Gurupurnima 2014 
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Jai Gurudev! 

Rakkaat Bhakti Margan ystävät,  

‘Rakkauden riemujuhla’ on suurin, mahtavin ja jännittävin tapahtuma Bhakti Margan 
historiassa. Liity kanssamme 10 täyden päivän ajaksi vietettäviin juhallisuuksiin Paramahamsa 
Vishwanandan kanssa 7. -17. kesäkuuta.  

Älä jätä osalistumatta näihin 10 päivää kestäviin, mahtaviin henkisiin juhliin Paramahamsa 

Vishwanandan kanssa! 

❖ Uuden, suuren temppelin, 'Sri Kripeshwarnathin', inauguraatio  7. - 10. kesäkuuta  

❖ Paramahamsa Vishwanandan 40. syntymäpäivän juhlallisuudet 13. kesäkuuta  

❖ Sitä seuraava laivamatka Rhein-joella 14. kesäkuuta 

❖ Lopuksi JUST LOVE -festivaali 2018 kesäkuun 15. -17. päivä.  
https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love 

Odotamme innolla näkemistäsi ja että saamme toivottaa sinut tervetulleeksi Gurujin kotiin, 

ashramiin ja tapahtumakeskukseen, Shree Peetha Nilayaan!  

Anjushri ja Paartha  

Bhakti Margan puolesta 

 

1. Johdanto 

Missionsa aloittamisen jälkeen vuonna 2005 Paramahamsa Vishwananda on suuresta 

rakkaudestaan vieraillut monissa maissa ympäri maailman siunaamassa ja auttamassa 

ihmisiä, avaamassa heidän sydämiään, muistuttamassa heitä heidän omasta rakkaudestaan 

sekä johtamassa heitä takaisin jumalalliseen lähteeseensä.  

Bhakti Marga on kasvanut eksponentiaalisesti viimeisten 13 vuoden aikana siitä lähtien, kun 

se vuonna 2005 perustettiin. Gurujin inspiroidessa jatkuvasti ihmisiä ja projekteja niin 

organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin, yhä useammat ihmiset mailmassa osallistuvat 

Hänen opetustensa ja harjoitteidensa levittämiseen.  

Eteenpäin mentäessä tällainen kasvu vaatii virtaviivaisempaa ja strategisempaa 

lähestymistapaa organisaation pitämiseksi raiteillaan ja yhtenäisenä sen ympärillä, mitä 

edustamme ja mitä kohti tulevaisuudessa suuntaamme. 

16.-18. helmikuuta 2018 Bhakti Margan kansainvälinen johtotiimi, joka koostuu nimitetyistä 

swameista, aluepäälliköistä sekä STC:stä, tapasi strategisen suunnittelun työpajan puitteissa. 

Ennen viikonlopun aloittamista he viettivät puoli päivää Gurujin seurassa varmistaakseen, 

ymmärtääkseen ja sisällyttääkseen Gurujin näkemyksen tulevista vuosista tähän prosessiin.  

Bhakti Margan 20-vuosipäivän lähestyessä vuonna 2025 syntyivät 3-päiväisen työpajan 

tuotoksena seuraava näkemys, lasunnot missiosta sekä päätös ensisijaisista, organisatorisista 

päämääristä seuraavalle seitsemälle vuodelle.  

Visio ilmoittaa, missä haluamme tulevaisuudessa olla. Visio on kaikille osastoille keskipiste, 

jota kohti työskennellä sekä pyrkiä saavuttamaan päivittäisten velvollisuuksien kautta. Missio 

selittää, miksi olemme olemassa ja mitä teemme. Sen yksinkertaisuus sallii jokaisen muistaa, 

miksi pavelemme Gurujia ja mitä haluamme saavuttaa. Gurujin siunauksella keskitymme tähän 

seuraavien vuosien ajan:  

 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love


BHAKTI MARGAN VISIO 

‘Kuvittelemme maailman täynnä yksilöitä ja yhteisöjä, jotka kokevat rakastavan suhteen 

Jumalan kanssa Paramahamsa Vishwanandan ajattoman viisauden, elämän ja rakkauden 

insipiroimina.’ 

 

BHAKTI MARGAN MISSIO  

‘Missiomme on luoda ihmisille mahdollisuuksia kokea ja jakaa jumalallista rakkautta 

Paramahamsa Vishwanandan armosta. 

 

BHAKTI MARGAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT  

Bhakti Margan 20- vuotispäivän lähetessä vuonna 2025 johtotiimi työskenteli yhdessä 

tunnistaakseen ja selventääkseen organisatoriset päämäärät viidellä suurimmalla alueella: 

yleinen kasvu, devoteiden säilyttäminen, maiden organisatorinen tukeminen, johtajakoulutus 

ja rahoitus. 

 

GURUJIN SIUNAUS 

Guruji on antanut sydämellisen tukensa tälle prosessille ja kehottanut meitä kaikkia toimimaan 

tulevaisuuden puolesta:   

 ‘Pidän todella paljon tekemistänne ponnisteluista. Nyt on aika tehdä tästä totta. 

Se tapahtuu vain, jos yritätte parhaanne. Siunaukseni on teidän kaikkien kanssa.’   

-- Paramahamsa Vishwananda 

Gurujin rohaisu ei koske vain Bhakti Margan johtoa, vaan se on viesti kaikille niille, jotka 

ymmärtävät Hänen opetustensa ja harjoitteidensa arvon ja rakkauden ja jotka haluavat jakaa 

niitä maailman kanssa. Tämä on kehotus devoteille ympäri maailman kokoontua yhteen ja 

täyttää Gurujin toive omistamalla päivittäiset ponnistelunsa kohti tämän vision ja mission 

toteuttamista kaikessa tekemässään.    

Rakas Bhakti Margan Ystävien perhe! 

Kiitos jatkuvasta tuestanne ja pyrkimyksestä manifestoida Gurujin missiota 
maailmassa!  

  

2. Tapahtumat Paramahamsa Vishwanandan kanssa SPN:ssa heinäkuusta 
joulukuuhun 2018  

Seuraavien tapahtumien päivämäärät voivat muuttua! Ennen varausten tekemistä ole hyvä ja 
konsultoi Bhakti Margan kalenteria, koska tapahtuman tullessa internettiin, se tapahtuu 
varmuudella ja sitten voit rekisteröityä ja tehdä varauksia Shree Peetha Nilayassa 
majoittumiseen. https://www.bhaktimarga.org/events 

 

GURUPURNIMA:   27. heinäkuuta  2018    

GAYATRI YAGNA:                             26./27. elokuuta   

KRISHNA JANMASTHAMI:              2. & 3. syyskuuta     

https://www.bhaktimarga.org/events


PITRA PAKSH:    8. lokakuuta 2018 

NAVARATRI & DUSSERA:  9. – 18. lokakuuta 2018  

KARTIK- YÖ:                3. marraskuuta 2018    

DANTHERAS:    5. marraskuuta N2018 

BABAJI-PÄIVÄ:               30. marraskuuta 2018    

JOULUN JUHLALLISUUDET: 24. - 26. joulukuuta  

DARSHANIT NAISILLE:   27. & 29. joulukuuta  

DARSHAN MIEHILLE:   28. joulukuuta  

UUDEN VUODEN AATTO, KIRTAN: 31. joulukuuta 

 

3. Bussipysäkki Shree Peetha Nilayassa ja matkatiedot: 

Joulukuun 2017 puolivälistä alkaen meillä on ollut julkinen bussipysäkki ashramilla. Siinä on 
aikataulu, josta näkee, milloin bussit kulkevat.  

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Ensimmäiseksi soita erityiseen 
puhelinnumeroon busseja varten: 0049 
6124 – 7265913. 

Tätä numeroa käyttäen bussi hakee sinut 
aikataulun mukaisena ajankohtana.  

Sitä kutsutaan nimellä R u f b u s (tämä 
tarkoittaa, että sinun tulee soittaa!)  

Ole hyvä ja jaa tätä tietoa, jotta palvelua 
käytetään usein. (Johonkin aikaan myöhemmin bussipysäkki muuttaa, sekä myös JLF:n 
aikana.)  

Lisää matkatietoja löydät osoitteesta:  

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 

 

4. Sadhana Shree Peetha Nilayassa 

➢ Uusi Sadhana-sarja puheita & 

harjotteita  
 

Hiljennä mieli: Japa-  puhe & -harjoitus Rishi 
Tulsidasanandan johdolla on uusi SPN 
Sadhana-sarja puheita, joihin sisältyvät 
Rishi Tulsidasanandan jaetut viisaudet ja 
sadhana-kokemukset.  
 
Tämä sarja on kaikille avoin ja jokainen on 
tervetullut. Jokainen puhe Japasta on erilainen, niin jaetun viisauden kuin harjoitteen suhteen.  

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus
https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information


 
Aina on jotain uutta opittavaa tai koettavaa Japasta, päivittäisestä sadhana-
harjoitteestamme. Osallistujat sanovat, etteivät tienneet aikaisemmin, kuinka kaunista Japa 
voisi olla ja kuinka sitä voi tehdä niin monella tapaa. He kokivat tämän olevan erilaista, 
kauniimpaa ja syvällisempää. 
 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan kuuntelemaan seuraavaa Japa-puhetta sunnuntaina 29. 

heinäkuuta klo 10.00 SPN:ssa.  

 

➢ Viikottaisen sunnuntai-aamun AKY-harjoitteen elvyttäminen  
Meillä on säännöllisiä AKY-ryhmäharjoitteita, jotka pidetään keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 
temppelissä. Helmikuusta alkaen olemme aloitteen uudelleen SUNNUNTAI-AAMUN 
OHJATUN AKY-RYHMÄHARJOITTEEN klo 7.00-8.00 Babaji-luolassa. Nämä ovat viikon 
aikana olevia ihmeellisiä hetkiä, jolloin voit istua hiljaa muiden joogien kanssa ja sukeltaa 
syvälle sydämeesi sekä nauttia Jumalan läsnäolosta. 

Rakkaat Bhakti Margan Ystävät ja kaikki Atma Kriya Yogit, pyydämme teitä tulemaan paikalle 
ajoissa ennen harjoitteen alkua ja olemaan tulematta sisälle tai lähtemättä huoneesta 
harjoitteen aikana. Kiitämme ystävällisestä avustanne hiljaisuuden luomiseksi huoneessa, 
jossa jokainen voi kokea, kuinka kaunista on tehdä AKY-harjoite hiljaisuudessa.  

➢ Uudet, säännölliset suoratoistolähetykset AKY:n ohjatuista ryhmäharjoitteista: 

Muutamien viime kuukausien aikana Bhakti Marga Sadhana -perheenä olemme lähettäneet 

Shree Peetha Nilayassa pidettävät Atma Kriya Yoga -yhteisharjoitteemme suoratoistona Atma 

Kriya Yogan Facebook-sivulla. Tämä on hieno mahdollisuus kokoontua yhteen perheenä ja 

nauttia yhdessä harjoitteestamme. Meillä on tällä hetkellä kaksi suoratoistolähetysta, jotka 

lähetetään keskiviikkona klo 18.00 sekä sunnuntaina klo 7.00. Kutsumme teidät, rakkaat 

Bhakti Margan Ystävät, liittymään seuraamme, jotta voimme nauttia Atma Kriya Yogastamme 

yhdessä.  
 

➢ Uusi viikottainen Japa-kävely harjoite  
Iloitsemme kutsuessamme teidät kanssamme uusille sunnuntain hiljaisille Japa-kävelyille klo 
14.15-15.15 (tapaamispaikka aulassa), jotta voitte sukeltaa syväemmälle Om Namo 
Narayanayaan ja pysyä terveinä kehollisesti, mielellisesti sekä hengellisesti. 
  

➢ Päivittäinen OM Chanting 
Olet tervetullut mukaan päivittäiseen OM Chantingiin maanantaista lauantaihin klo 17.00-17.55 

sekä sunnuntaina klo 12.00-13.00. Ringin aikataulu voi vaihdella tapahtumien aikaan. Ole hyvä 

ja tarkista infotaulu sisäänkäynnin luona!  

 

Saadaksesi lisätietoa SPN Sadhanasta, ota yhteyttä: spnsadhana@bhaktimarga.org 

 

5. Tärkeitä huomautuksia 

● Osoitteen tai nimen muutos: Ole hyvä ja ilmoita meille, kun osoitteesi, 

puhelinnumerosi tai henkinen nimesi muuttuu.   

● Suoratoistolähetys (suora lähetys):  
      Kaikki Shree Peetha Nilayassa Paramahamsa Vishwanandan kanssa pidettävät 
Darshanit lähetetään suorina (ilman salasanaa). Mene osoitteeseen 
www.bhaktimarga.org ja valitse kohta ‘livestream’ (=suoratoisto) tai klikkaa kameran 
kuvaa.  
 

● Sellaisiin lähetyksiin, jotka on tarkoitettu vain FoBM- jäsenille, tarvitaan salasana ja 
käyttäjänimi. Käyttäjänimi on aina FoBM, ei henkilökohtainen nimesi. Ainoastaan 

mailto:spnsadhana@bhaktimarga.org
http://www.bhaktimarga.org/


salasana muuttuu jokaiseen lähetykseen. Mahdollisuus lähettää tapahtuma 
suoratoistona riippuu Gurujin suostumuksesta ja tapahtumapaikasta. Siten viime 
hetken muutoksia voi ilmaantua. Viikkoa ennen tapahtumaa lähetämme yleensä 
(sähköpostilla) kutsun salasanan kera.  

 

● Tällä hetkellä suunniteltu suora lähetys 2018: Lakshmi Yagna 19./20. toukokuuta 
2018 

 
● Tulevista suorista lähetyksistä: Vasta uuden ‘Sri Kripeshwarnath’- temppelin 

inauguraation jälkeen voimme ilmoittaa, milloin tapahtumien paikat ovat tiedossa. 
Toivottavasti voimme lähettää suorina samat tapahtumat kuin vuonna 2017: Gayatri 
Yagnan, Navaratrin sekä Babaji-päivän. 

 
● FoBM- jäsenkortti (Ks. FoBM- uutiskirje helmikuu 2018) 

 

     Vuodesta 2018 alkaen FoBM- jäsenkortti tulee olemaan erityinen Bhakti Marga -

käteiskortti, jolle voit ladata rahaa joko käteisellä tai luottokortilla/ tilisiirrolla. Se on 

henkilökohtainen ja siirtokelvoton kortti, jonka jokainen jäsen saa vain yhden kerran  

ja jota tulet pitämään koko FoBM-jäsenyytesi ajan. 

        Voit ladata lisää rahaa FoBM- käteiskortillesi milloin tahansa täällä SPN:ssa 
käteiskortti- automaatilla. Et voi kuitenkaan palauttaa rahoja kortilta, kuten tavallisen 
kortin tapauksessa. Ole hyvä, äläkä lataa kortille liikaa rahaa.  

Milloin tahansa maksaesssasi tällä kortilla, saat FoBM- jäsenenä alennusta 10%.. 

● Kaupassa koko valikoiman tuotteista  
● Bhajan-kahvilassa. 
● Välipala- ja juoma-automaatista. 
● Tietyistä seminaareista sekä Academy-kursseista. 
● Muista tarjouksista, jotka saatetaan päättää lyhyellä varoitusajalla. 

 
● Bhakti Marga-uutiskirje, OMC ja AKY -uutiskirje: Nämä kuukausittaiset uutiskirjeet 

antavat sinulle tietoa uutisista ja Bhakti Margan, OMC:n ja AKY:n tärkeistä 
tapahtumista. Jos haluat tilata uutiskirjeen, mene osoitteeseen: www.bhaktimarga.org 
tai käytä seuraavaa linkkiä:  

             www.bhaktimarga.orghttps://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 
 

 

6. Bhakti Margan onnelliset lehmät 

Shree Peetha Nilayan karjaan kuuluu neljä lehmää, joiden nimet ovat Kamadhenu, Surabhi, 

Sushila js Manoratha, sekä uusin vasikka, Nandini.  

Miksi Guruji kutsuu niitä ‘onnellisiksi lehmiksi’? Koska ne voivat elää elämäänsä lajilleen 
sopivalla tavalla, kunnes niiden elämä päättyy luonnollisesti, eikä niitä monien lajitovereidensa 
tapaan tapeta surkeasti teurastamolla. Lehmistämme huolehditaan rakkaudella, huolella ja 
kunnioituksella, sillä - kuten Guruji eläytyy - lehmä on äitimme.   

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates


 

 

Satsang 30. tammikuuta 2018 

Paramahamsa Vishwananda: Mauritiuksella joky kysyi Babaji Sathya Narayana Dasilta ‘Mikä 

eläin meidän tulisi ottaa?’, tiedättekös. ‘Koira, kissa, kani tai jotain sinnepäin?’ Babaji Sathya 

Narayan Dasji vastasi: ‘Parasta ottaa lehmä.’ [Yleisö nauraa] Se oli todella hauskaa, kuinka 

hän sen sanoi. Tiedättekös, lehmän pitäminen lemmikkinä on melko hankalaa!  

Mutta tehdessäsi palvelusta lehmälle se on sama kuin palvelisit jumalhahmoa temppelissä. 

Kuvittele saamasi punya, kun lehmän palveleminen on samanarvoista kuin jumalhahmon 

palveleminen temppelissä. Hauskaa, eikö olekin? Näettekös, ihmiset eivät oivalla tätä. 

Mielissään he ajattelevat: ‘Voi, se on vain lehmä’, mutta lehmä on aina jumalhahmosta 

seuraava.  

Tiedättekö, miksi hindulaisuudessa rukoilemme lehmää? Koska palvomme häntä äitinä. Kun 

synnyt, mitä syöt ensimmäiseksi? Äidinmaitoa, eikö niin? Sama asia, juodessasi lehmän 

maitoa, lehmä on äitisi. Hänen palvelemisestaan saamasi punya on itse asiassa suuri siunaus.  

Muinaisista ajoista alkaen jokaisella ashramilla Intiassa oli lehmiä. Ne ovat pyhiä. 

Satsangissaan 10. kesäkuuta 2017 Paramahamsa Vishwandanda sanoi:  

´Hinduperinteessä elämän suurin lahjoitus, joka antaa sinulle jopa taivaan, suurimmat meriitit, 

on lehmä. Mutta ei syötäväksi! [Yleisö nauraa] Vain tehdäkseni tämän selväksi, teidättekös, 

vaan ashramin ylläpitoa varten.  

Muinaisina aikoina ashramit olivat omavaraisia tai kuninkaan tukemia. Ihmisetkin halusivat 

tukea ja osallistua, koska mitä tahansa ashramissa tehtiinkään, ihmiset hyötyivät siitä. 

Esimerkiksi jonkun tehdessä ashramissa rukouksia ja rituaaleja, paljon punyaa, hyötyjä, 



meriittejä herää ja tietenkin ihmiset tiesivät tämän. Siihen osallistuminen auttoi heitäkin. 

Muinaisina aikoina ashramia pystyi auttamaan lahjoittamalla lehmän, jotta brahminit voivat olla 

omavaraisia ja saada maitoa. Maidosta saatiin rahkaa, jugurttia ja niin edelleen. Siksi lehmää 

pidettiin suurimpana siunauksena. ´  

Shree Peetha Nilayan perustamisesta lähtien vuonna 2009 Bhakti Marga myös harkitsi 

lehmien pitämistä. Silti tähän aikaan Guruji sanoi: ‘Odottakaa, lehmät tulevat. Aika ei ole vielä 

kypsä sille.’  

Siten suunnitteleminen jatkui ja monet devoteet auttoivat niin sanoin, teoin kuin rahallisesti 

tämän idean toteuttamisessa. 

Kun infrastruktuuri oli valmis, Gurujilta kysyttiin, minkä rodun hän haluaisi. Hänelle näytettiin 

kuvia eri lehmistä ja hän valitsi tanskalaisen ‘Jersey’-rodun.  

Mikä ilo se olikaan meille kaikille, kun Just Love -festivaaleilla heinäkuussa 2015 ensimmäiset 

lehmät tuotiin Shree Peetha Nilayaan. Guruji siunasi ne ja antoi niille nimet Kamadhenu ja 

Surabhi. Kamadhenu on vanhempi, syntynyt 3. toukokuuta 2012, ja Surabhi 12. joulukuuta 

2013.   

19. syyskuuta Kamadhenu synnytti tyttärensä Sushilan ja 30. joulukuuta 2017 toisen tyttärensä 

Nandinin.  

Manoratha on Surabhin tytär ja syntyi 30. joulukuuta 2016. 

Onnellisten lehmiemme tuore maito maistuu mahtavalta! Tätä maitoa käytetään myös kerman, 

voin, gheen ja jugurtin valmistukseen. Niitä tarjotaan SPN:n aamiaisbuffetissa ja niitä 

arvostetaan suuresti. 

Temppelissä Swami Keshavaananda käyttää lehmiemme maitotuotteita erilaisiin 

seremonioihin, kuten Pujaan, Abishekamiin, Yagnaan jne.  

 



 

Lehmämme ovat erittäin luottavaisia ja onnellisia ystävällisten ihmisten tullessa katsomaan 

niitä.  

 

 



Rakkaat Bhakti Margan Ystävät,  

Yhdessä Surabhin ja hänen 
kumppaneidensa kanssa 
kiitämme teitä sydämellisesti 
Bhakti Margan ja Shree Peetha 
Nilaya-ashramin säännöllisestä, 
rahallisesta  tukemisesta.  
 
Rahallisen tukenne ansiosta 
voimme toteuttaa monia 
projekteja, jotka auttavat 
Paramahamsa Vishwanandan 
tien, Bhakti Margan, sekä Hänen 
missionsa levittämisessä:  
 
 
Kuvittelemme maailman täynnä 

yksilöitä ja yhteisöjä, jotka 

kokevat rakastavan suhteen 

Jumalan kanssa Paramahamsa 

Vishwanandan ajattoman 

viisauden, elämän ja rakkauden 

inspiroimina.  

 

Tässä hengessä tervehdimme 

sinua sydämellisesti ja 

odotamme innolla vierailuasi 

Ashramissa. 

 

Bhakti Margan puolesta,  

 

Paartha and Anjushri 

 

   

 


