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BHAKTI MARGAN YSTÄVÄT 
UUTISKIRJE HEINÄKUU 2019 
 
 
 “SIELLÄ, MISSÄ GURU ON, ON VRINDAVAN. SIELLÄ, MISSÄ GURU ON, ON PYHÄ TIRTHA. KAIKKI 

PYHIINVAELLUSPAIKAT OVAT SIELLÄ, MISSÄ MESTARI ASUU.” 

 Paramahamsa Vishwananda (Sri Guru Gita -kommentaarissaan) 

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) on sanskritinkielinen sana, joka tarkoittaa “risteystä, 

kahluupaikkaa” ja viittaa mihin tai kehen tahansa pyhään paikkaan, tekstiin taikka henkilöön. 
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Jai Gurudev 

Rakkaat Bhakti Margan Ystävät 

Voimme jo katsoa taaksepäin vuoden 2019 ensimmäistä puoliskoa ja kiittää teitä 
säännöllisestä taloudellisesta tuestanne. 

Kylmyys on väistynyt ja Heidenrod-Springen sekä Bhakti Marga ovat pukeutuneet 
“kesämekkoonsa” nauttiessamme pidemmistä ja lämpimämmistä päivistä ja leppoisista 
kesäöistä. 

Gurujin syntymäpäiväjuhlallisuuksien jälkeen kesäkuussa Shree Peetha Nilaya ja sen tilukset 
valmistellaan tuoreiksi, luoviksi ja kutsuviksi heinäkuun “Rakkauden juhlaa”, Just Love 
Festivalia, varten. Täällä vallitsee iloinen ja odottava ilmapiiri, ja odotamme innoissamme 
monien vieraiden saapuvan läheltä ja kaukaa. 

Tarjolla on sekä nuorille että vanhoille laaja valikoima aktiviteetteja, jotka vetoavat kaikkiin 
aisteihin kokeaksemme rakkauden juhlan teeman ja jakaaksemme sekä kokeaksemme 
rakkautta ja iloa. 

Sinä ja perheesi sekä ystäväsi olette sydämellisesti tervetulleita! 

 

1. Katsaus vuoden 2019 ensimmäisiin kuukausiin 

➢ Tammikuussa 50-vuotispäiviään juhliva sisääntuloaulan ja takatoimistojen lattia 
vaihdettiin uuteen viehättävään lattiaan, jota monet ovat arvostaneet. 

➢ Varhain tammikuussa vietimme Kroatian, Slovenian, Serbian, Makedonian ja Albanian 
maaviikkoa, johon otti osaa yhteensä 172 osallistujaa. 

➢ Helmikuun alussa Shree Peetha Nilayaan saapui 85 vierasta Sveitsistä maaviikolleen, 
jota seurasivat Turkki 26 osallistujallaan ja Kreikka 36 osanottajallaan. 

➢ Uutta on, että viralliset Darshan-päivät ovat torstai ja perjantai. Lisäksi Guruji siunaa 
maaviikolle osallistuville oman Darshaninsa yksistään heille lauantaisin. 

➢ Maaliskuussa juhlimme Maha Shivaratria ensimmäistä kertaa uudessa temppelissä, 
Bhutabhrteshwarnath Mandirissa. Kaikki osallistujat eivät mahtuneet temppeliin 
kerralla, ja siksi ryhmät vaihtelivat temppelin ja Darshan-hallissa olevan suoran 
lähetyksen välillä. Kaikki Bhakti Margan Ystävät saivat seurata tapahtuman suoraa 
lähetystä kaikkialta maailmast. 

➢ Kuun lopussa oli Italian maaviikko, johon toivotimme tervetulleeksi 138 ystävää. 

➢ Huhtikuu oli meille hyvin erityinen kuukausi. Kristillisyys ja hindulaisuus tasapainottivat 
toinen toisiaan Shree Peetha Nilayassa. Niin yhdeksänpäiväistä kevät-Navaratria kuin 
pääsiäisviikkoa ja sitä seuraavia kastetilaisuuksia juhlistettiin samalla rakkaudella, ilolla 
ja omistautumisella. Bhakti Margan keskuksen ainutlaatuisuuden rakentaa idän ja 
lännen uskontojen yhdistyminen. Kuten Guruji sanoo, on olemassa vain yksi Jumala, 
joka on rakkaus, ja kaikki kantavat tuota rakkautta sydämissään. Olemme kaikki tämän 
rakkauden yhdistämiä ja kuljemme samalla antaumuksen, Bhakti Margan, polulla. Om 
Namo Narayanaya! 

➢ Toukokuun ensimmäisellä viikolla oli Ranskan maaviikko, johon osallistui 220 vierasta 
yhdessä Belgian 57 osallistujan kanssa. Useissa ranskankielisissä Satsangeissa 
Guruji vastasi moniin kysymyksiin ja valaisi niitä pyhimysten ja avataarojen tarinoilla. 
Tällä tavoin Hän auttaa meitä seuraamaan henkistä tietämme järkkymättöminä, 
rehellisinä ja luottavaisina, vaikka monet ihmistoverimme eivät ymmärtäisikään meitä 
tai jopa torjuisivat meidät. 
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➢ Kesäkuun puolessavälissä oli Itävallan ja Saksan maaviikko, jonka jälkeen Tsekin ja 
Slovakian maaviikko. 

 

2. Rukhmini Panduranga Mandirin (temppelin) vihkiminen Shree Peetha Nilayassa  

14. huhtikuuta 2019 

 

Huhtikuun merkittävin tapahtuma oli uuden Herra Vitthala Pandurangan ja Rukminin temppelin 
vihkiminen kolmen viimeisen Navaratri-päivän aikana. 

Kirjoitimme temppelin rakentamisesta syyskuun 2018 uutiskirjeessä. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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SPN:n brahmachari-asukkaan, Chidanandan, kertomus temppelin vihkimisestä:  

Rukhmini Panduranga temppelin vihkiminen 12.-14. huhtikuuta 2019 oli hyvin merkityksellistä 
aikaa Shree Peetha Nilayassa. Itseasiassa seremonian viimeiseen päivään kulminoitui kolme 
päällekkäistä tapahtumaa Shree Peetha Nilayassa: temppelin vihkiminen; Ram Navami, jolloin 
juhlistamme Herra Raman ilmestymisen päivää; sekä kevät-Navaratrin viimeinen päivä. 

 

Temppelin vihkiminen kesti kolme päivää perinteisine veedisine rituaaleineen, jotka Guruji itse 
suoritti. Joka päivä päämurtit, Panduranga ja Hänen vaimonsa Rukmini näyttivät heräävän 
eloon, kun Guruji otti aikansa ja suoritti huolella muinaisen rituaalin, Prana Pratishtan, tuoden 
heidät eloon. Italian Bhakti Margan seuraajien rakentama uusi temppeli kimmelsi tuhansin 
koristemosaiikein tarjoten sädehtiville jumalhamoille täydellisen asuinsijan.  

Kaikista kaunein osa seremonioita oli kuitenkin Gurujin läsnäolo temppelissä kaikkina kolmena 
päivänä. Hän teki henkilökohtaisesti jokaisen kolmen päivän rituaalit, joiden kruununjalokivenä 
kimmelsi temppelin jumalhahmoille tehty kokonainen abishekam viimeisenä päivänä. 

Kun seremoniat olivat ohitse, Guruji piti Satsangin antaumuksen tärkeydestä elämässämme. 
Hän kuvaili ihmisten omistautunutta uskoa, joka on johtanut henkilökohtaisiin suhteisiin 
Jumalan kanssa, juuri niin käsin kosketeltaviin suhteisiin, kuin voi ystävien ja perheen kanssa 
olla. Koskettavana hetkenä hän sanoi: “Jos vain tietäisitte, kuinka paljon Hän rakastaa teitä.” 
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Rohkaisemme kaikkia, jotka eivät ole vielä saaneet mahdollisuutta nähdä näitä jumalhahmoja, 
vierailemaan Pandurangan ja Rukminin temppelissä ja vastaanottamaan tämän hyvin erityisen 
jumalallisen parivaljakon siunauksen. 

 

Temppelin päivittäiset seremoniat 

Guruji päätti ashramissa asuvien matajien palvelevan Rukhmini Panduranga Mandirin 
pujarineina. Kaikki brahmancharinit ilahtuivat tästä kovasti, sillä jumalhahmojen palveleminen 
on mahtava lahja. Jumalhamot ovat oikeasti eläviä ja syventävät yhteyttämme ja 
rakkauttamme Krishnaa ja jumalallista Äitiä kohtaan.  

6.30 aamulla herätämme hellästi Rukhminin ja Pandurangan erityisten mantrojen ja rituaalien 
avulla. Sitten tarjoamme heille kupillisen lämmintä hunajamaitoa. Sen jälkeen nostamme 
heidät pienestä sängystään alttarille. Myöhemmin he saavat abishekamiksi kutsutun kylvyn, 
heidät puetaan puhtaisiin vaatteisiin ja heille tarjotaan aamiaista. Nautimme sen myöhemmin 
prasadina. Aratin jälkeen temppelin lasiovi sulkeutuu, mutta murtit voi nähdä temppelin 
ulkopuolelta, josta heitä voi palvoa.  

Illalla kello 21.15 ovet avataan aratia ja loppurukouksia varten. Kaikki ovat tervetulleita 
tekemään parikramaa temppelin sisällä jumalhahmojen ympäri.  

Sitten verhot sulkeutuvat. Vitthala Pandurangalle ja Rukhminille annetaan lämmintä 
hunajamaitoa Tulsilla ja heidät puetaan pyjamiinsa. Rakastavasti laitamme heidät sänkyyn ja 
toivotamme heille hyvää yötä pienen aratin saattelemana. Suljemme ovet hiljaa ja he elävät 
sydämissämme.  

 

3.Tapahtuman Paramahamsa Vishwanandan kanssa SPN:ssa heinäkuu - joulukuu 2019 

Seuraavat päivämäärät saattavat muuttua! Tarkistathan ne aina kalenterista Bhakti Margan 
kotisivuilta: www.bhaktimarga.org.  

Vasta tapahtuman aktivoinnin jälkeen se järjestetään varmasti ja voit ilmoittautua siihen sekä 
varata yöpaikan Shree Peetha Nilayasta. https://www.bhaktimarga.org/events   

JUST LOVE FESTIVAL:  13. /14. / 15. heinäkuuta 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPURNIMA:   16. heinäkuuta 2019 

KRISHNA JANMASTHAMI:   23. elokuuta 2019  

GAYATRI YAGNA:    07. / 08. syyskuuta 2019 

NAVARATRI ja DUSSERA:              29. syyskuuta – 08. lokakuuta 2019  

KARTIK NIGHT:    02. marraskuuta 2019  

KARTIK PURNIMA    11. / 12. marraskuuta 2019 

BABAJI-PÄIVÄ:               30. marraskuuta 2019    

JOULUN VIETTO:                          24. – 26. joulukuuta 2019 

DARSHAN NAISET:               27. & 29. joulukuuta 2019 

DARSHAN MIEHET:    28. joulukuuta 2019 

UUDENVUODENAATTO, KIRTAN:  31. joulukuuta 2019 

 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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4. Tärkeitä huomautuksia 

• Jäsenmaksu:  

Tärkeää: Vuodesta 2016 pienin lahjoitus on 10 euroa kuussa. Ole hyvä ja tee tilisiirto 
säännöllisesti. Voit valita jatkuvan maksun tai maksaa tietyin väliajoin, kuten 
vuosittain tai muutaman kuukauden välein.  

Varmista, että heinäkuun loppuun mennessä olet maksanut alkuvuoden 
lahjoitukset. Tarvittaessa Anjushrilta saa tietoa maksujen tilanteesta. Löydät 
nettisivuiltamme tietoa maksumahdollisuuksista 14 eri kielellä:  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

• Gurujin joululahja 2018: Guruji osti Intiasta jokaiselle FoBM-jäsenelle Rukminin ja 
Herra Pandurangan murtin. Jos et ole vielä hakenut omaasi, voit saada tämän siunatun 
lahjan Shree Peetha Nilayan Bhakti Margan ystävät -pisteestä vuoden 2019 loppuun 
saakka (ks. myös joulun uutiskirje sekä uutiskirje syyskuu 2018) 

• Nimen- ja osoitteenmuutos: Älä unohda ilmoittaa meille, jos osoitteesi, 
puhelinnumerosi, nimesi tai henkinen nimesi muuttuvat.  

• Suora lähetys: Uudesta tietosuojalaista johtuen emme enää valitettavasti voi lähettää 
Darshaneita suorana SPN:sta.  

• Gurujin luvalla lähetämme tietyt tapahtumat suorana vain FoBM-jäsenille: Tätä 
varten tarvitset FoBM-käyttäjänimen (et omaa nimeäsi!) sekä salasanan. Lähetämme 
ne sähköpostitse noin viikkoa ennen tapahtumaa.  

• Suorat lähetykset vuonna 2019 tähän mennessä ovat olleet Shivaratri, kevät-
Navaratri sekä Lakshmi Yagna.  

• Tulevista suorista lähetyksistä saat tietoa hieman ennen tapahtumaa. Toivomme 
voivamme lähettää FoBM-jäsenille suorana Gayatri Yagnan ensimmäisen osan sekä 
syksyn Navaratrin.  

• Sähköpostista: FoBM:aan liittyvät tiedot, kuten uutiskirjeet tai kutsut suoriin 
lähetyksiin, lähetetään sähköpostitse 14 eri kielellä. Osoitteet tallentuvat 
postituslistallemme. Joskus BM:n viestit päätyvät roskapostikansioon. Jos et löydä 
viestiäsi sieltäkään, ota yhteyttä friends@bhaktimarga.org tai anjushri@bm365.org ja 
tarkastamme asian.  

• FoBM-jäsenkortti (ks FoBM-uutiskirje helmikuu 2018) Uusi jäsenkortti on 
osoittautunut onnistuneeksi ja arvostetuksi. Kokovuosittainen 10% alennus lasketaan 
automaattisesti maksettaessa. Jos kortti ei toimi, kyse on luultavasti teknisestä viasta, 
eikä kyse ole maksamattomista jäsenmaksuista. Jos niin tapahtuu, ota yhteyttä 
FoBM:aan, mieluiten Anjushriin tai Akshajanandaan (joka tulostaa kortit) tai mene 
vastaanottoon, joka on meihin yhteydessä. BM Shop on tietoinen ongelmasta. Tässä 
tapauksessa alennukset lasketaan käsin. (Tämä menettely ei valitettavasti toimi 
Bhajan Caféssa ongelman ilmaantuessa siellä.) 

 

 

 

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:anjushri@bm365.org
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5. Tietoa BM Sadhana-tiimiltä Shree Peetha Nilayasta  

• Just Love Festival 2019  

lähestyy, ja olemme iloisia saadessamme 
kutsua sinut liittymään seuraamme 
meditaation, aikuisten ja lasten joogan, 
perheiden Maha OM Chantingin ja monien 
muiden aktiviteettien pariin jooga- & 
meditaatiopuutarhassamme.  

    

 

 

Lisätietoa JLF-nettisivuilla osoitteessa:  https://www.justlovefestival.org/ 

Shree Peetha Nilayan Sadhana-tiimi on iloinen voidessaan ilmoittaa ensimmäisestä 24-tunnin 
Maha OM Chantingista Shree Peetha Nilayassa. Liity seuraamme tähän erityiseen 
tapahtumaan 16. marraskuuta 2019. Odotamme innolla näkemistäsi! 

 

 

Rakkaat Bhakti Margan ystävät, 

Suuri kiitos teille lojaaliudestanne ja tuestanne.  
 
Taloudellinen tukenne on äärimmäisen tärkeää ja tarpeellista. Teidän tärkeän lahjoituksenne 
avulla Shree Peetha Nilayasta, Bhakti Margan kansainvälisestä päämajasta ja suurimmasta 
keskuksesta tehdään kutsuva rakkauden, ilon ja henkisen kasvun paikka.  
 
SPN on Paramahamsa Sri Swami Vishwananda koti ja täältä käsin Hänen viestinsä ihmisten 
sydänten avaamisesta leviää. Täällä Hän antaa Satsangeja temppelissä tai 
meditaatiopuutarhassaan. Ihmiset monesta eri maasta kokoontuvat SPN:aan, tapaavat saman 
henkisiä ystäviä ja saavat vastauksia kysymyksiin elämän tarkoituksesta tai henkisestä 
matkastaan.  
 
Kaikista tärkein on heidän saamansa mahtavan, valaistuneen mestarin, todellisen Gurun, 
Satugurun siunaus. Hänen rakkautensa on mittaamatonta ja ympäröi jokaisen! 
 
Rakkain kesäterveisin odotamme vierailuanne ashramille! 
 

Bhakti Margan puolesta,  

 

Paartha & Anjushri 

 

   

 

 

https://www.justlovefestival.org/
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6. Erityinen lisäys 

Sri Swami Vishwanandan puhe Rukhmini Panduranga Mandirin (temppelin) 

inauguraatiossa Shree Peetha Nilayassa 14. huhtikuuta 2019 

Paramahamsa Vishwananda piti sydämellisen puheen Shree peetha Nilayan uuden 

Rukhmini Panduranga Mandirin vihkimisseremonian aikana. Gurudev selitti temppelin 

merkityksen, karman tärkeyden, Herran suunnitelman päämäärän sekä näkymättömät tavat, 

joilla Jumala ohjaa elämäämme.  

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

Osa yksi 

➢ PANDURANGA – IKUISEN ILON JA ONNEN HERRA  

Paramahamsa Vishwananda 

 

 

Jai Gurudev, 

Siunatkoon Panduranga ja Rukimini teidät kaikki, erityisesti ne, jotka ovat auttaneet.   

Temppelin rakentaminen ei ole jokaisen päämäärä. Jokainen ei saa Armoa osallistua 

temppelin rakentamiseen. Temppeli on Herran asuinsija. Vietämme tänään Ram 

Navamia. Rama muistuttaa sisäisestä temppelistä. ”Ra” tarkoittaa temppeliä, ”ma” 

puolestaan sisäistä. Rama tarkoittaa siten jotakin sisäistä. Tänä hyväenteisenä 

päivänä teemme tästä kauniista Panduranga Rukhiminin temppelistä muistutuksen 

siitä, mitä meillä on sisällämme. 

➢ RAMA MUISTUTTAA SISÄISESTÄ TEMPPELISTÄ. 

—Paramahamsa Vishwananda 

Ette ehkä tunne ja tiedä sitä, mitä sisällänne on, mutta se on siellä. Siitä armosta, 

jonka Bhagavan antoi seuraajalleen, sen armon takia, jonka Herra hyvien tekojesi 

ansiosta varallesi suunnitteli jo kauan ennen kuin synnyit, sinulla on mahdollisuus 

osallistua. Älä luule sen olevan sattumanvaraista. Älä luule hallitsevasi asioiden 

kulkua. Siinä ihminen on väärässä. Jumala antaa sinun valita. Hän esittää sinua. Hän 

saa sinut ajattelemaan, että hallitset tilannetta, vaikka todellisuudessa se on Hänen 

hallinnassaan ja Hän tekee kaiken tuodakseen sinut lähemmäs Itseään. Hän tekee 

kaiken, jotta mielesi on täynnä Häntä. Sinun tulee haluta sitä. Hän ei pakota sinua.  

Jos haluat jotakin, teet kaikkesi sen saavuttamiseksi. Hän käytti italialaisia tämän 

temppelin rakentamiseen ja te kaikki osallistuitte. Se ei ole Hänen takiaan vaan 

teidän takianne. Teitä muistutetaan kaikkein tärkeimmästä asiasta: Hän on 

kanssanne. Kuten sanoin, Panduranga on aina iloinen. Hänessä ei ole kärsimystä. 

Kärsimys on mielessäsi. Etsiessäsi kärsimystä tulet löytämään sen. Jos etsit jotakin 

ongelmaa, Hän luo sellaisen! Vaikkei sinulla olisi ongelmia! Nähdessään sinun 

haluavan ongelmia Hän pyytää sisareltaan Maha Mayalta apua.  

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Hän pyytää sisartaan peittämään sinut. Se ei johdu siitä, että Hän on pahansuopa ja 

haluaa satuttaa sinua. Ei. Se johtuu siitä, että olet tyhmä! Se on niin yksinkertaista. 

Hän halua muistuttaa sinua tyhmyydestäsi.  

Hän antaa Itsensä ja sanot: ”Ei.” Sitten haluat Mayaa. Hän sanoo: ”Kyllä, ota se!” 

Kuinka kauan nauttisit siitä? Tässä muodossaan Hän sanoo elämän olevan iloa. 

Todellinen ilo on ikuista ja se jatkuu; se ei ole rajallista. Hän haluaa antaa sinulle 

ikuisen ilon.  

Ilon ja onnen Herra halua sinun saavan ikuisen ilon. Sen takia Hän haluaa sinut 

kokonaan Itselleen. Ei osittain. Osittaisuus on inhimillistä. Haluat Hänet, mutta et ole 

pyyteetön halussasi. Haluat Hänet, MUTTA! On monia asioita, joita haluat ennen 

Häntä. Haluat monia asioita: aineellisia asioita, haluat tuntea olosi mukavaksi, saada 

hyvän suhteen, hyvän miehen tai vaimon, hyviä lapsia. Bhagavan on listan perällä.  

Hän jatkuvasti muistuttaa niitä, jotka kuuluvat Hänelle. Monin tavoin Hän sanoo 

jatkuvasti: ”Hei! Milloin oikein heräät? Nukut nyt Mayassa. Kuinka kauan?”  

Tämä asioihin kiintynyt, rajallinen mieli ei koskaan ole onnellinen. Hän haluaa sinun 

olevan onnellinen. Hän haluaa sinun olevan ikuisesti onnellinen, mutta haluatko sitä? 

Mitä se tarkoittaa? Tunnet vain rajalliset asiat. Panduranga, Nimi, ikuinen ilo ja 

rakkaus; sen Hän haluaa antaa sinulle. Sen Hän on antanut. Katsoessasi 

pyhimyksiä, jotka ovat saavuttaneet Hänet, heille Hän on Leeladhari; Hän on rakas 

seuraajalleen ja Hän hiljaa tulee palvelemaan seuraajaansa. Hiljaisuudessa Hän 

tekee tekonsa näyttämättä, mitä Hän tekee. Ihmisinä haluamme nähdä asiat. 

Tehdessämme jotakin haluamme nähdä lopputuloksen. [nauraa] Hänen 

lopputuloksensa on piilossa. Ne, jotka todella kaipaavat Häntä, eivät tarvitse ulkoisia 

lopputuloksia. He tietävät saavuttavansa Hänet. Hän lupaa niin Gitassa. Hän ei 

poikkea lupauksestaan. Olet saattanut elää miljoonia elämiä, mutta kuinka 

armeliaasti Hän muistuttaakaan sinua! Hmm? Silti nukut.  

Tänään Raman syntymästä on kulunut 9578 vuotta. Melko pitkä aika. Silti Hänen 

elämäänsä muistetaan. Miksi? Koska Hän oli hyvä, Hän oli inkarnoitunut Jumala vai 

koska Hän tappoi Ravanan pelastaakseen vaimonsa? Ei, ei sen takia! Juhlistamme 

Hänen syntymäpäiväänsä kaikkien näiden vuosien jälkeen muistutuksena. Hän tuli 

tähän maailmaan muistuttamaan ihmiskuntaa. Siksi nykyäänkin Intiassa tai missä 

tahansa, missä Ramacharitamanasia luetaan, jos ihmiset syventyvät siihen, asia on, 

kuten Ramacharitamanasissa sanotaan: pelkkä Raman nimi auttaa ylittämään 

samsaran valtameren. Vain se: Rama! 

 

— Paramahamsa Vishwananda 


