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BHAKTI MARGAN YSTÄVÄT 

UUTISKIRJE SYYSKUU 2018 

 

Sri Bhutabhrteshwarnath temppelin vihkiminen: Jubilee of Love, 7. – 10. kesäkuuta 
2018  https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

Sri Bhutabhreshwaranath Mandir on kaunein hindutemppeli koko Euroopassa. 
Temppeli on elävä Bhaktin, sydämellisen Jumalalle omistautumisen juhlistus. Nimi 
tarkoittaa ”Herraa, joka ravitsee koko maailmankaikkeutta”, viitaten Herra 
Narasimhan (puoliksi leijonan ja ihmisen hahmoinen Jumalan manifestaatio) 
ominaisuuksiin, jotka luovat tasapainoa ja suojelevat kaikkia. 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Johdanto 
 
Suuri ja unohtumaton Bhakti Marga -kesä lähestyy loppuaan. ”Jubilee of Love”-juhlan ydin – Gurujin 
pyyteettömän ja iankaikkisen rakkauden ja huolenpidon sinetöimänä – on talletettu syvälle sisimpäämme. 
 
”Kiitos kaikille auttaville käsipareille, jotka tekivät näistä juhlallisuuksista niin täydelliset, sekä kiitos 
Gurujille kaikesta rakkaudestasi kaikkia kohtaan”, eräs osallinen kertoi, ja mekin yhdymme palautteeseen 
kaikesta sydämestämme. 
 
Tekin olette kaikella säännöllisellä ja arvokkaalla taloudellisella tuellanne olleet osallisena juhlallisuuksien 
menestykseen sekä Gurujin rakkauden ja Bhaktin sanoman levittämiseen. 
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Bhakti Margan puolesta haluamme kiittää teitä kaikkia antamastanne tuesta ja avusta, ja olemme kiitollisia 
Teille, maailmanlaajuisen FoBM-perheen jäsenelle, että pysytte rinnallamme. 
 

2. Katsaus ja muistelo 2018 

Jubilee of Love 
➢ 7. - 10. kesäkuuta: Sri Bhutabhrteshwarnath Mandirin vihkimisjuhlallisuudet 
➢ 13. kesäkuuta: Gurujin 40-vuotisilmestymispäivän juhlat 108 yagnan ja pihapiknikin merkeissä 
➢ 14. kesäkuuta: 1000 osallistujan jokilaivaristeily Rhein-joella Gurujin 40-vuotisilmestymispäivän kunniaksi 
➢ 15. – 17. kesäkuuta: Just Love-festivaali ja Holi-juhla, joissa oli 2000 kävijää kolmen päivän aikana 

 
Sen sijaan, että kirjoittaisimme tapahtumista omin sanoin, tahdomme jakaa lainauksia devoteilta (vihityiltä 
seuraajilta) muistuttaaksemme ihanista päivistä Gurujin seurassa ja innostaakseemme teitä osallistumaan 
ensi vuonna. 
 

• Guruji on tuonut Vaikuntan keskuuteemme, koska Vaikunta on sydän sekä rakkaus, ja nämä päivät 
olivat täynnä sitä! Uskomatonta olla osa tätä kaikkea. Sanat eivät riitä kuvailemaan. 
 

• Nämä päivät olivat niin upeita ja ilmapiiri sanoin kuvaamaton…kiitos Gurujille. 
 

• Harmi, että se on jo ohi. Onnellisena ja tyytyväisenä odotan jo ensi vuotta. Haribol Guruji, KIITOS 
tästä upeasta sanghasta ja uskomattoman kauniista musiikista ja aivan kaikesta. 
 

• Just Love Festival täytti minut ilolla ja rakkaudella. Tämä siunaus kulkee mukanani pitkään. Tässä 
pieni muisto Holista: Kun Holin loppupuolella Swami Vishwananda oli menossa lavalle, kaksi lasta 
kumartui Hänen edessään toivoen saavansa Häneltä siunauksen väreillä. Kaikki värit oli kuitenkin jo 
käytetty. Tällöin Swami Vishwananda ravisteli hiuksiaan. Niissä oli tarpeeksi värijauhetta ja näin 
lapset saivat värillisen siunauksen Häneltä. Minua kosketti se, että Guruji halusi antaa lapsille 
lahjan. Niin suurta rakkautta!!! 

 
• Nämä päivät ovat antaneet uuden suunnan elämälleni ja tuoneet minut lähemmäs sisimpääni, jossa 

en ole vielä koskaan ollut… 
 

• Se oli uskomatonta ja erittäin suuri siunaus. Iso kiitos kaikille, jotka teitte sen mahdolliseksi sekä 
Gurujille, joka kuten aina, ilmestyi paikalle juuri oikealla hetkellä. Aivan ihanaa. Kiitos, kiitos, kiitos. 

 
•  Holi tuntui kuin olisin tanssinut taivaissa. Ja kun Guruji liittyi seuraamme ja juhli kanssamme niin 

kauan aikaa, koin olevani tuhannesti siunattu. Uskomatonta! Se ei ollut tästä maailmasta. 
Yksinkertaisesti PUHDASTA RAKKAUTTA. 

 
• Guruji on tuonut Vaikuntan maan päälle. Kaikki oli niin täydellistä. Eilen kotimatkalla poikani sanoi, 

että oli ihanaa viettää aikaa niin monien ihmisten kanssa, jotka värähtelivät niin positiivisella 
tavalla. 

 
• En voi kuvailla sitä sanoin, nämä päivät ovat olleet minulle kuin pyhiinvaellus sydämeeni. 

 
• SWAMI VISHWANANDA, Rakkauden Kuningas! 

 

Maaviikot Shree Peetha Nilayassa 
 
2018 on ensimmäinen vuosi, jona Sri Swami Vishwananda on antanut joka maalle mahdollisuuden viettää 
yhden yhteisen viikon ryhmänä Shree Peetha Nilayan ashramissa. Yhdessä vastuussa olevan aluejohtajan 
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kanssa Hän on luonut erittäin mielenkiintoisen ja opettavaisen ohjelman. Ohjelman pääpaino on keskitetty 
Bhakti Marga Akatemian kursseille, jotka on simultaanitulkattu kyseisen maan kielelle. Vaihteleva ohjelma 
sisältää mm. uppoutumista Guru Gitaan, Shreemad Bhagavatamiin sekä Bhakavad Gitaan, sekä 
tutustumista hinduismiin ja vaishnavismilinjoihimme, joissa kaikissa on Gurujin henkilökohtaisia tulkintoja, 
jotka koskettavat sydäntämme. Lisäksi tarjoamme suosittuja musiikki-, taide- ja sadhana-kursseja. Lisäksi on 
mahdollisuus tehdä sevaa, pyyteetöntä palvelustyötä, Gurujille ja kanssaihmisille. Guruji antaa myös 
jokaiselle maalle erityisiä satsangeja sekä maaviikon huipentumana kaksi darshania jokaiselle osallistujalle. 
 
Ja me, ashramin asukkaat, olemme iloisia kohdatessamme ihmisiä kaikkialta maailmasta ja oppiessamme 
heidän kulttuureistaan. Teemme parhaamme tehdäksemme vierailustanne mahdollisimman miellyttävän. 
Lisäksi on suuri ilo toivottaa tervetulleiksi maanmiehiämme ja voidessamme jakaa kotimme heidän 
kanssaan hetkeksi ja jutella heidän kanssaan omalla äidinkielellämme. 
 
Gurupurnima 27. – 29. heinäkuuta 2018 
 
Guruji suuressa rakkaudessaan antoi tänä vuonna meille kolme päivää (perjantai, lauantai ja sunnuntai) 
aikaa juhlistaa Gurupurnimaa Hänen kanssaan! Meitä ilahdutti nähdä monia FoBM-perheen jäseniä satojen 
osallistujien joukossa. 
 
Toinen juhlapäivä oli erityinen: silloin pidettiin 108 yagnaa Bhutabhrteshwarnath Mandirin viereisellä niityllä 
sekä piknik ulkona Gurujin kanssa. 
 
Toinen Gurupurniman kohokohta oli “Dashavatar”-teatteriesitys (jonka ensiesitys oli Gurujin 
ilmestymispäivänä järjetetyllä Rheinin-risteilyllä), ja se sai innokkaat aplodit. 
 
 
Uusi temppeli: Rukmini & Gauranga Vitthala 
 
Shirdi Sai Baba temppelin eteläpuolella on nyt uusi temppeli, joka on omistettu Rukminille ja Gauranga 
Vittalalle. Guruji päätti, että rakentajina pitäisi olla sama italialaisista devoteista koostuva ryhmä, joka jo 
aiemmin on rakentanut Shirdi Sai Baba temppelin vuonna 2017.  Ryhmä aloitti työt 13. heinäkuuta, kuten  
Paramahamsa Vishwananda toivoi. Kuten Shirdi Sai Baban temppeli, uusi temppelikin on tiilestä tehty 
kupolin mallinen rakennus. Rakennuksen perustukset valmistuivat heinäkuun lopulla ja kaikki koristelut 
tulevat valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Uudet murtit tulevat suoraan Pandharpurista, Intiasta. 

 

  

Tässä muutamia teknisiä yksityiskohtia: 

Tämäntapaisen rakennuksen tekemiseen tarvitaan kompassia. Kompassin on keksinyt Nubialaisiksi 
kutsuttu  afrikkalainen kansa. Yleensä kupolia rakennettaessa on tarpeen rakentaa ensin ”Centina”, 
puinen kehikko, jonka avulla tiilet laitetaan paikoilleen. Erityistä kompassin käytössä on se, että se 
määrittää jokaisen tiilen paikan tilassa. Tämä on mielenkiintoista, koska  Centinan rakentaminen on 
kallista, se voi maksaa jopa enemmän kuin itse kupoli. Alkujaan kompassia käytettiin pyöreiden 
kupolien rakentamiseen, mutta kun  italialainen  arkkitehti Fabrizio Carola muutti kompassin 
keskikohtaa, se mahdollisti erilaisten kupolien rakentamisen, joissa oli enemmän tilaa ylhäällä. 
 
Tämäntyyppisen rakennuksen hyötyjä: 

• se on edullinen, koska rakennusmateriaali on sama perustuksesta kattoon (tiili tai kivi) 
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• se soveltuu hyvin tee-se-itse -rakentamiseen, koska se on helppo oppia. Alussa tarvitaan 
hieman teknistä apua, jonka jälkeen kuka vain pystyy siihen. 

• erinomainen akustiikka 

• luo mukavan asuintilan 

• rakennuksessa ei ole vetojännitystä 

• Kohdistaessamme painoa mihin tahansa kupolin kohtaan vastaanottava tiili lähettää 
jännitteen kaikkiin suuntiin, mikä luo ns. yhteistyö tilanteen: joka tiili osallistuu rakenteen 
kannatteluun. Tämä on erikoista, sillä se luo tilanteen, jossa kaikki tiilet toimivat yhdessä 
kilpailun sijaan. 

 
 
 

3. Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir 
Sri Bhutabhrteshwarnath Mandirin seremoniat 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Jokaisella murtilla on aina sama vastuussa oleva miespuolinen pujari (eli rukousten tekijä). 
Useimmiten yksi heistä on swami tai rishi ja toinen brahmachari. Siten pujarin ja jumalhahmon 
välille voi syntyä rakastava ja läheinen suhde. 
 

Päivittäiset toimenpiteet: 
➢ Aikaisin aamulla pujari herättää murtit ja pukee heidät päivän asusteisiin. 
➢ Kello 7 aamulla he avaavat verhot ja tekevät temppelivieraille avoimet aamurukoukset, joissa on 

musiikkia ja lauluja. 
➢ Iltapäivällä suoritetaan lounas-puja ja kello 18 illalla vietämme iltarukouksia aamurukousten tapaan. 
➢ Kello 21 päivä päättyy aratiin, verhot suljetaan ja murtit puetaan yöasuihin. 

  
Mantralausunta: 

➢ Kuten edellisessä temppelissä, Guruji edelleen toivoo, että uudessa temppelissä toistetaan mantraa 
kello 9 – 21 välisenä aikana. 

➢ Nykyisin mantra on Om Namo Narayanaya. Rytmi vaihtuu 15 minuutin välein ja mantran lausujat 
vuorottelevat. Vieraat ovat tervetulleita osallistumaan lausuntaan ja jopa sijaistamaan asukkaita 
niin sovittaessa. 

 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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Yagna-tuliseremonia ja ortodoksiliturgia  
Tietoa yagnasta: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 
Ortodoksikirkon jumalanpalvelusta vietetään lauantai-iltaisin kello 18. Kirkon akatistos 
(jumalanpalveluksessa käytettävä runoelma) luetaan kuten aikaisemminkin, päivittäin ennen iltarukouksia 
kello 19. Uutta on, että aamurukousten aikana matajit tekevät vain Maha Lakshmille osoitetun 
yagnaseremonian yagna-katoksessa temppelin länsipuolella. Shree Peetha Nilayahan on Hänen kotinsa! 
 

 
Kaikki naispuoliset vieraat, joilla on sari tai pitkä hame, ja jotka ovat peittäneet päänsä ja hartiansa sarilla tai 
huivilla, ovat tervetulleita osallistumaan tähän kohottavaan ja puhdistavaan tuliseremoniaan. Iloitsemme, 
kun osallistut aamu-yagnaan kanssamme! 
 
Tässä muistutuksena lyhyt kooste “Ohjeistus matajeille kuukautiskierron aikana”, joka on kirjoitettu 
Shree Peetha Nilayassa. 
Kun matajeilla on kuukautiset tai välivuotoa, ja ennen kuin on kulunut 3 päivää kuukautisten päättymisestä, 
on tärkeää, 
 

➢ että he eivät tarjoa jumalhahmoille terälehtiä, riisiä, vesi-aratia tai mitään. 
➢ että he eivät tee pujaa/yagnaa (edes henkilökohtaisille jumalhahmoille) 
➢ että he eivät koske jumalhahmoihin, eivätkä puja-tarvikkeisiin tai -välineisiin. 
➢ että he eivät ota prasadia itse (prasad tarkoittaa mitä tahansa jumalhahmoille tarjottua, esim. ruokaa, 

kukkia, chandania, yagna-tuhkaa jne.) 
 
Mikä on näiden sääntöjen tarkoitus? 
Matajit ovat luonnostaan vastaanottavaisia, he ottavat vastaan paljon ja siten puhdistavat maata, yhteisöä ja 
ympäristöä energeettisesti. Kerran kuussa tulee heidän oman (energeettisen) puhdistumisensa aika, jota 
muiden intensiivisten energioiden ei pitäisi häiritä, eikä viedä heitä pois tasapainosta. 
 
Guruji kertoi tästä satsangissa, joka pidettiin Bhu Devi -yagnan aikaan toukokuussa 2013: ”Matajit, 
kuukautisten aikaan te käytte läpi tiettyä puhdistumista. Shastrojen (hinduismin pyhä kirjoitus) mukaan jopa 
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toisen henkilön koskettaminen vaikuttaa häneen. Tämä on teidän oma puhdistumisenne, joka teidän täytyy 
käydä läpi, joten teidän ei pitäisi edes koskea ihmistä, joka suorittaa rukouksia. Tästä syystä käsken teitä 
menemään kauemmaksi (kuukautisten aikana). Ette saisi myöskään istua ihmisten joukossa yagna-paikalla. 
Voitte osallistua mielessänne (manas). Tämä osallistuminen on myös erittäin tärkeää, mutta rituaalinen 
osallistuminen ei ole hyväksi. Koska rituaaleja suorittamalla kaikki vahvistuu. Ja kun teillä on tämä puhdistus 
käynnissä, tietty negatiivisuus on jo tulossa ulos. Sitten lisäämällä tiettyä energiaa tähän negatiivisuuteen se 
vahvistuu. Siksi sanon, että matajien täytyy pitää tiettyä etäisyyttä. Se ei tarkoita, etteikö heidän pitäisi 
osallistua. He voivat osallistua mielessään, mutta heidän pitäisi pysyä poissa tästä energeettisestä paikasta.” 
 
Lisätietoa aiheesta: 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Jäsenkortti  
 
Vuodesta 2018 alkaen henkilökohtainen ja ei-siirrettävissä oleva FoBM-jäsenkortti on toiminut 
käteiskorttina (cash card), johon on painettu käyttäjän nimi, jäsennumero ja kotimaa. Korttiin voi siirtää 
rahaa käteiskorttiautomaatilla SPN:ssa ja sama kortti pysyy käytössä koko jäsenyytesi ajan. Pidä tästä syystä 
kortti mukanasi aina, kun tulet SPN:aan. 
 
Suosittelemme, ettet siirrä kortille liikaa rahaa, koska saat ne takaisin vasta jäsenyytesi päätyttyä. Jos 
kadotat kortin, se voidaan lukita ja saat uuden kortin 5 € hintaan. Kortti on ohjelmoitu siten, että saat läpi 
vuoden 10% alennuksen käyttäessäsi sitä SPN:ssa. 
Jos kuitenkin yövyt SPN:ssa, valmiiksi maksetut ateriat pitää maksaa normaalilla käteiskortilla. Yöpyessäsi 
ashramin ulkopuolella voit maksaa keskuksessa ateriat jäsenkortilla. 
 

5. Jäsenmaksu: 
 
Vuoden 2016 alussa jäsenmaksu nousi 5 eurosta 10 euroon kuukaudessa. Olemme kertoneet asiasta ja 
selittäneet syyt siihen aikaisemmissa jäsenkirjeissä. 
 
FoBM on hyväntekeväisyysohjelma, joka perustuu kuukausittaisiin lahjoituksiin. Voit kuitenkin maksaa myös 
muinakin ajanjaksoina, esim. neljännesvuosittain, puolivuosittain tai koko vuoden. Pidäthän huolta, että olet 
maksanut heinäkuun loppuun mennessä jäsenyytesi ensimmäisen puolivuotiskauden (tammi-kesäkuu) 
maksamalla tilisiirrolla, Bhakti Marga Shopin kautta tai käteisellä SPN:ssa. 
Lisätietoa: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Sydämelliset kiitokset säännöllisestä tuestasi. Ohessa lyhennelmä Gurujin lahjoituksia koskeva satsang, joka 
pidettiin helmikuussa 2016: 
 
“Ihmisellä on oltava oikea asenne palvelemisen ja lahjoittamisen suhteen, ei vain siksi, että on rahaa, vaan 
koska haluaa tehdä niin. Jos haluaa tehdä niin, saa takaisin vielä enemmän.” 
 

”Tämä koskee kaikkia uskontoja, ei vain hindulaisuutta. Bhagavan Krishna jopa puhui siitä Bhagavad 
Gitassa. Hän sanoi, että on erittäin tärkeää antaa. Tämä on se, joka lisää sinun punyaasi, jotta sielusi voi 
kehittyä; muuten ei. Tästä syystä oikea asenne on erittäin tärkeä.” 

 

6. Suora lähetys FoBM-jäsenille 

Vuoden 2018 toukokuusta lähtien uusi tietosuojasäädös (GDPR) on astunut voimaan EU:ssa. Nämä säännöt 
koskevat myös Bhakti Margaa. Olemme iloisia, että voimme jatkaa suorien lähetysten (live stream) 
lähettämistä FoBM:n jäsenille - meidän täytyy kuitenkin sopeutua uusien sääntöjen asettamiin vaatimuksiin, 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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kuten siihen, että kukaan henkilö ei saa olla tunnistettavissa ilman kirjallista lupaa. 

Tämä on suuri haaste kuvausryhmälle ja saatat huomata eron aikaisempiin lähetyksiin verrattuna. 

Vuoden 2018 alusta lähtien olemme pystyneet lähettämään seuraavat tapahtumat suoratoistona salasanan 
kanssa: Shivaratri helmikuussa, Lakshmi yagna toukokuussa ja Gayatri yagna elokuussa, joka oli 
ensimmäinen lähetys uusien tietosuojasääntöjen mukaisesti toteutettuna. 

Noin viikko ennen tilaisuuden alkua lähetämme sähköpostilla siihen kuuluvan salasanan. Käyttäjätunnus on 
aina FoBM, eikä se muutu. Vain salasana vaihtuu jokaisen lähetyksen kohdalla. 
 
Kerrothan meille, jos et saa kutsua sähköpostiisi, niin voimme selvittää syyn siihen. Huom. tarkistathan 
ensin roskaposti-kansion. 
 
Gurujin suostumuksella pystymme lähettämään suorana lähetyksenä Navaratri-juhlallisuudet lokakuussa 
sekä Babaji päivän 30. lokakuuta FoBM:aa säännöllisesti tukeville jäsenille.   
                         
 

7. Joulun ja uuden vuoden kirje 
 

Kerran vuodessa lähetämme joulun ja uuden vuoden kirjeen postitse. Se on ainoa postilähetys, jonka saat 
FoBM:lta, sillä kaikki muut viestit saat sähköpostitse. Yleensä viemme kirjeet postiin jo marraskuun 
puolivälissä, jotta ne ehtivät ajoissa jokaiseen maahan. 

• Ilmoitathan meille viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jos haluat noutaa kirjeen itse SPN:sta. 

• Kaikki jäsenet eivät ilmoittaneet meille osoitettaan hakukaavakkeessa. Meille se tarkoittaa sitä, että 
he haluavat lopettaa kirjeen vastaanottamisen, ja me kunnioitamme sitä. 

• Tärkeää: Muistathan ilmoittaa meille kirjallisesti lokakuun puoliväliin mennessä, jos osoitteesi, 
nimesi tai henkinen nimesi on muuttunut: friends@bhaktimarga.org tai anjushri@bm365.org 

• Postitamme vain kirjeitä, joissa on täydet osoitetiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, kaupunki 
postinumeroineen ja maan nimi. 

 

8. Joululahja 

Tämän vuoden joulun ja uuden vuoden kirjeen mukana löytyy vuosikirje ja joulukortti, tosin ei tavallista 
joululahjaa. Älkää pettykö! Rakkaudesta teihin ja kiitoksena uskollisuudesta ja henkisestä kasvusta Guruji on 
keksinyt jotain hyvin erityistä! Pyyhiinvaelluksellaan Etelä-Intiassa viime syksynä Hän henkilökohtaisesti 
valitsi ja osti lahjat jokaiselle FoBM:n jäsenelle. Mikä siunaus ja armo! Esittelemme teille tämän erityisen 
lahjan joulukirjeessämme – siihen saakka se on salaisuus. Koska se on liian suuri ja painava lähetettäväksi 
kirjeenä, pyydämme teitä noutamaan sen Shree Peetha Nilayasta joulukuun alussa. Tietenkin myös ne 
vieraat, jotka eivät ole antaneet meille osoitetietojaan, tulevat saamaan tämän lahjan. 

Se on kiitoslahja taloudellisesta avustanne sekä tavallisista maksusuorituksistanne. Bhakti Marga on erittäin 
riippuvainen avustanne. Ettehän siksi unohda maksaa lupaamaanne maksusuoritusta joka kuukausi, tai 
mikäli olette unohtaneet, voitte maksaa useamman erän kerralla. Me mielellämme annamme lisätietoa 
tarvittaessa, jos on epäselvyyksiä koskien maksusuorituksianne. 

 

 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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9. Satsang 5.1.2016: Antautuminen 
 
Kysymys: Voisitko kertoa lisää antautumisesta ja siitä, kuinka voi antautua? 
Paramahamsa Vishwananda: Antautumisesta puhuttaessa monesti sanotaan: ”Antaudu tällä tavoin, tuolla 
tavoin”, ”luovu siitä tai tästä.” Se ei ole antautumista, koska joku toinen käskee sinua tekemään niin. Niin 
kauan, kun on joku toinen, jopa guru, käskemässä sinua tekemään niin, se ei ole antautumista. 
 
Antautumista on, kun omasta tahdostasi, ilman että kukaan käskee sinua, annat itsesi Jumalalle. Se on 
antautumista!     
 
Jos oletat, että antautumista on se, että sanot: ”Okei, olen jättänyt kaiken”, se ei ole! Olet saattanut jättää 
kaiken muun, mutta olet kiinnittynyt toisiin asioihin. Se ei ole antautumista. Vasta kun täysin unohdat itsesi, 
on se antautumista. 
 
Pystyt luopumaan tietyistä asioista. Kaikesta materiaalisesta on helppo luopua. Omistat jotain, ja kun heität 
sen pois, se on mennyttä! Niin helppoa! Mutta sitäkö sinä kutsut antautumiseksi? [naurua] Ei, se ei ole 
antautumista. 
 
Se ei ole antautumista, että päästää irti tietyistä asioista ja sanoo: ”Kyllä, olen antautunut. Luovuin talostani. 
Luovuin tavaroistani.” Ja sitten väittää: ”Nyt olen antautunut Jumalalle. Asun Shree Peetha Nilayassa, olen 
hurskas ihminen.” Ei, se ei ole antautumista! 
 
Se tarkoittaa sitä, että olet tehnyt askeleen sitä kohti. Jos sisäisesti et ole antanut itseäsi kokonaan, jos 
sinulla ei ole selkeyttä polullasi, selkeyttä siitä, mitä todella haluat, silloin matkallasi tulee vastaan uusia 
halun kohteita. 
 
Niin kauan, kun ajattelet: ”Minä teen näin, olen tehnyt noin, olen tehnyt näin”, olet kaukana 
antautumisesta. Koska samaistumisesi ”minä, minä, minä” toistuu koko ajan mielessäsi. Silloin 
antautuminen ei merkitse yhtään mitään. 
 
Antautumisessa on tietty selkeys. Kun antaudut täysin Jumalalle, myös Jumala antautuu sinulle. Tämä on 
antautumisen seuraava aste. Bhakti-polun ja muiden polkujen välillä on ero. Bhakti-polulla asetat Jumalan, 
Hänen minkä tahansa jumalaisen muotonsa, korkeimmaksi päämääräksesi. Asetat Jumalan ensimmäiselle 
sijalle, eikä kyse ole siitä, että sinä saavutat Hänet. Antautuminen tarkoittaa sitä, että mitä tahansa 
teetkään, missä tahansa oletkaan, Hän nostaa sinut ja vie sinut sinne. Tämä selkeä tietoisuus täytyy olla, 
että tulet saavuttamaan Hänet, mutta et omalla tahdollasi, et omilla ansioillasi, vaan Hänen armostaan. 
Tietylle tasolle pääset omin avuin, mutta sinun on laskettava Hänen armonsa varaan. 
 
Tiedättehän, hyvin usein sanotaan: ”Olen antautunut. Olen luopunut kaikesta. Swamiji, sinun täytyy 
huolehtia minusta.” Niin, olette luopuneet kaikesta ulkoisesta, mutta miksi silti olette kiinnittyneitä nimeen, 
maineeseen ja kunniaan? Luovutte yhdestä asiasta, mutta silti olette kiinnittyneet toiseen asiaan. Onko se 
antautumista? Ei, se ei ole antautumista. 
Olette antaneet pois yhden asian, kiinnitytte johonkin toiseen. Antautuminen tarkoittaa sitä, ettei ole edes 
nimeä, mainetta tai kunniaa. Nämä ovat pahempia kuin tavarat, koska niiden takia voit pudota jopa 
syvemmälle. Sanotaan vaikka, että tässä elämässä olette saavuttaneet tietyn henkisyyden tason. Mutta 
sitten nimen, maineen tai kunnian kaipuu saa teidät putoamaan. Se tarkoittaa, ettei tällainen kiinnittyminen 
ole antautumista. Antautuminen merkitsee sitä, että sinulla on tietty selkeys, kun annat itsesi kokonaan 
Jumalalle, riippumatta lopputuloksesta. Sinä vain luotat siihen. Ja sellaista antautumisen tulisi olla. 
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10.  Kiitokset 

 
Kiitämme teitä vilpittömästi ystävyydestänne ja tuestanne Bhakti Margaa ja Paramahamsa Vishwanandan 

rauhan ja rakkauden maailmanlaajuista missiota kohtaan, ja olemme kiitollisia siitä, että voimme luottaa 

tukeenne, sillä luotettavat ystävät ovat kallisarvoinen lahja. 

 

  

Mataji Anjushri ja Paartha 

 

 

 

Shree Peetha Nilayan, Springenin Bhakti Marga -keskuksen puolesta 
   


