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Alkusanat 

Bhakti Marga -perheemme kasvaa! Yhä useammat ihmiset rakkauden ja onnellisuuden 

etsinnässään löysivät tiensä Bhakti Margan kansainväliseen keskukseen Springeniin 

juhlimaan, laulamaan ja tanssimaan Sri Swami Vishwanandan ja meidän kaikkien kanssamme 

ja sukelsivat rakkauden taivaalliseen värähtelyyn. Mikä armo onkaan kulkea henkistä polkua 

Gurujin ohjauksessa ja luottautua Hänen varaansa! 

Paramahamsa Vishwanandan ashramissa, Shree Peetha Nilayassa, joka on niin täynnä 
rakkautta ja antaumusta, saatiin kokea unohtumattomia tapahtumia kesä- ja heinäkuussa. 
 
13.-14. kesäkuuta juhlimme Hänen 41-vuotissyntymäpäiviään yhdessä Hänen kanssaan. 

Saimme tilaisuuden palvoa Häntä pujalla Bhutabhrteshwarnath Mandirissa (temppelissä) ja 

kunnioittaa Häntä 108 yagnalla isolla nurmiaukealla. Sinä päivänä annoimme Hänelle kaiken 

rakkautemme ja syvensimme suhdettamme Häneen. 

Illalla Hän kutsui kaikki vieraat piknikille isolle nurmikentälle. 

Mikä juhla-ateria se olikaan! Kukaan ei tule koskaan unohtamaan noita kullan kalliita hetkiä 

rakkaan, jumalallisen Mestarimme kanssa. 

Heinäkuun kohokohta oli Just Love Festival, joka pidettiin 13.-15. heinäkuuta. Vaikka 

ensimmäisinä päivinä sää oli viileä ja sateinen, taivas kirkastui lauantai-iltapäivänä kirjavalle 

Holi-festivaalille, ja sunnuntaina kesä oli palannut takaisin. 

Festivaalialueella olevat tienviitat osoittivat Vaikunthaan, Sri Vishnun ja Hänen seuraajiensa 

taivaalliseen asuinsijaan (lokaan). Ja tosiaankin koko julkisivu ja ashramin alue oli muuntunut 

Vaikunthaksi. Kun näkymää katseli ashramin sisäänkäynnin katolta, se todellakin tuntui siltä. 

Laskimme yhteensä noin 2400 vierailijaa, mikä oli suurin piirtein sama lukema kuin 

edellisenäkin vuonna. Monet tulivat ensimmäistä kertaa, ja saivat yhteyden Gurujiin ja Bhakti 

Margaan. 

Anna itsesi lumoutua Swamini VishwaParagatishwarin sanoista, jotka kuvailevat festivaalia: 

 
 “Kun saavuin Rakkauden, Kärsivällisyyden ja Ykseyden asuinsijaan – Shree Peetha Nilayaan 
– olin yllättynyt nähdessäni, kuinka monet asiat olivat muuttuneet. 
 
Pääsisäänkäynnin koristelut julistivat suuresta, iloisesta tapahtumasta. Seuraajat säntäilivät 
ylös ja alas ashramin pihamaata siivoamassa, maalaamassa, auttamassa ja ohjaamassa 
rakenteiden ja kojujen rakentamisessa suurta juhlaa varten. 
 
Lopulta kauan kaivattu hetki koitti perjantaina 12. heinäkuuta – Just Love Festivalin alku. Olin 
vastuussa Mauritiuksen ruokakojusta, ja oli suuri nautinto saada kokata ja tarjoilla saaremme 
eksoottista ruokaa, joka oli täynnä rakkautta ja Jumalaa. Noiden päivien paras hetki oli se, 
kun Gurudev vieraili kojullamme, ja kun seuraajat alkoivat sitten laulaa ja tanssia yksinomaan 
Hänelle. 
 
Suuri lava oli tarkoitettu konsertteja varten, joissa artistit ilmaisivat antaumustaan rakkaudella 
ja ilolla. 
 
Viimeisenä päivänä Gurudevan melodinen ääni oli viritetty kauniisti Prakritin kanssa. Ashramin 
rento ja rauhoittava ilmapiiri yhdistyi musisointiin ja Gurujin lausumiin hymneihin, joiden aikana 
kaikki seuraajat tanssivat rakkaudella, vain rakkaudella. 
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16. heinäkuuta (Gurupurnima) oli kuin kirsikka kakun päälle. Se lisäsi tunnelmaan puhdasta 
bhaktia Guru Paramparan tuulahduksella. Seuraajat kokoontuivat puutarhaan Gurudevan 
ympärille tekemään Pada Seva Bhaktia. Viileästä ilmasta huolimatta seuraajat istuivat siellä 
katselemassa Gurudevaa ja kuuntelemassa seuraajien kertomia kokemuksia. Se oli hetki, jota 
tullaan vaalimaan muistoissa vielä pitkään. 
 
Jai Gurudev! 
Swamini VishwaParagatishwari (Mauritius) 
 
 

1. Katsaus  

Heinäkuun 1.-8. päivä pidettyyn nuorten kesä sangha -tapahtumaan osallistui 65 nuorta, jotka 

olivat iältään 12-27 vuotiaita. Guruji siunasi heidät Darshanilla. 

16. heinäkuuta 2019 pidettyyn Gurupurnimaan rekisteröityi kaiken kaikkiaan 1017 osallistujaa. 

Seuraajat, devoteet, brahmachari(ni)t, rishit, swamit ja swaminit monista maista saapuivat 

kunnioittamaan Satguruaan Paramahamsa Vishwanandaa kiittääkseen Häntä ja 

osoittaakseen rakkautensa Häntä kohtaan. 

Illan juhlallisuudet oli suunniteltu pidettäväksi temppelissä, mutta Guruji siirsi tapahtuman 

spontaanisti ulkona sijaitsevalle suurelle nurmiaukealle, jossa kaikki iloisina löysivät itselleen 

paikan läheltä Häntä. 

23. ja 24. elokuuta 400 ihmistä juhli Krishna Janmashtamia, Krishnan syntymäpäivää, 

yhdessä Gurujin kanssa Bhutabhrteshwarnath Mandirissa (temppelissä). 

➢ Maaviikot 

18.-25. heinäkuuta pidetylle Etelä-Afrikan, Mauritiuksen ja Kenyan maaviikolle osallistui 45 

osallistujaa. 

5.-11. elokuuta pidetylle Portugalin, Espanjan ja latinalaisen Amerikan maaviikolle osallistui 

148 osallistujaa. 

26. elokuuta - 1. syyskuuta pidetylle Venäjän, Latvian, Ukrainan ja Liettuan maaviikolle 
osallistui 145 osallistujaa. 

 
 

➢ Rukmini Panduranga Mandir 
  
 

Guruji toi Bhakti Margan Ystäville Intiasta, 

Pandarpurista joululahjaksi vuonna 2018 

siunatun Rukminin ja Herra Pandurangan murtin. 

Sen voi noutaa Shree Peetha Nilayasta vuoden 

2019 loppuun mennessä. 

Uudet jäsenet saavat sen tervetuliaislahjana.   
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Miksi Pandurangan tilak on pyöreä?  

Tämä kysymys nousee esille usein. 

Paramahamsa Vishwananda paljastaa tämän mysteerin ja selittää sen takana piilevän 

merkityksen satsangissa Panduranga Mandirin vihkimisen jälkeen Shree Peetha Nilayassa 

14. huhtikuussa 2019. 

Jai Gurudev, 

Miksi Pandurangan tilak on erilainen? Koska Hän on Krishna, eikä Panduranga ole kukaan 

muu kuin Krishna, vai mitä? Pohjoisessa puhutaan Herra Krishnan eri aspekteista, ja 

Panduranga Leela on Krishnan neljäs aspekti. Krishna ei Panduranga Leelan aikana ollut 

ainoastaan oma Itsensä; Pandurangan aspektissa Vitthalana Hän on myös Shiva. 

Pandurangan päässä on Shivalingam. 

Tämä on siksi, koska Krishnan 

mennessä Rukminin luokse 

leikkimään leelaa Pandurangana, Hän 

meni ensiksi Shivan luokse ja sanoi: 

“Inkarnoidun nyt esittämään tuon 

Leelan, tule kanssani.” Niinpä Shiva 

meni Panduranga.  

Siksi hyvin pitkän aikaa ihmiset eivät 

tienneet, että Panduranga oli Krishna. 

Vielä tänäkin päivänä monet uskovat, 

että Vitthoba on Shiva. Mutta 

todellisuudessa Hän on Krishna. Mutta 

Shivalingamin takia, ja koska Hänen 

käsivarressaan olevissa koruissa on 

myös Adishesh, Shesh Nag, käärme, 

monet ihmiset sekoittavat Hänet. 

Tietenkään se ei ole enää niin tänä 

päivänä, mutta 1100-luvulla vallitsi 

sekaannusta. Samoin kuin Tirupatin 

kohdalla. 

Palatakseni takaisin kysymykseesi: 

tuo tilak edustaa Shivaa. Se on hyvin 

mielenkiintoista, koska hyvin usein 

vaishanavat ja saiviitit ovat erillään, 

mutta tässä aspektissa he eivät ole, 

koska Shiva on Krishnan suurin 

bhakta. Ei ole ketään muta, joka olisi 

omistautuneempi kuin Herra Shiva. Siksi otsassa on Shivalingam. Se osoittaa, että Hänen 

mielensä on aina keskittynyt Hänen bhaktaansa, niin kuin bhaktan mieli on keskittynyt 

Herraan. Siksi Hänellä on tuo tilak. 

Shiva on Krishnan suurin bhakta…Hänen mielensä on aina keskittynyt Hänen bhaktaansa, 

niin kuin bhaktan mieli on aina keskittynyt Herraan. 

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Esikatselu 

Tapahtumia lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa 2019 

Lokakuu / marraskuu 
 
• 12. lokakuuta  Darshan Münchenissä Paramahamsa Vishwanandan kanssa  
• 15. lokakuuta  Shirdi Sai Maha Samadhi 
• 27. lokakuuta  Diwali 
• 02. lokakuuta  Kartik  
• 16. marraskuuta  24 tunnin Maha OM Chanting SPN:ssa 
• 30. marraskuuta  Babaji-päivä 
 
 
Joulukuu 2019 
 
• 24. - 25. joulukuuta   Joulu  
• 27/29 joulukuuta   Darshanit miehille/naisille  
 
 

3. Joulun ja uuden vuoden kirje sekä Gurujin lahja vuonna 2019 

➢ Joulun uutiskirje 

Joulun ja uuden vuoden kirje on ainoa FoBM-dokumentti, joka lähetetään postitse. Kaikki muu 

informaatio välitetään sähköpostitse. Jotta joulun ja uuden vuoden kirje saapuisi kaikkiin 

maihin oikeaan aikaan, aloitamme postittamisen marraskuun puolessa välissä. 

• Lähetämme ainoastaan ne kirjeet, joissa on koko osoite, mukaan lukien etu- ja 

sukunimi, kadunnimi ja talon numero, asuinpaikka, postinumero sekä maa.  

• Lähetäthän meille viestiä viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jos noudat kirjeen 

mieluummin henkilökohtaisesti Shree Peetha Nilayasta kuin postitse. 

• Kaikki FoBM-jäsenet eivät ole antaneet postiosoitteitaan rekisteröityessään, ja se 

kertoo meille, että he eivät halua kirjeitä postitse. Me kunnioitamme tätä valintaa.    

• Tärkeää: Lähetäthän meille tiedon kirjoittamalla lokakuun puoliväliin mennessä meille, 

mikäli osoitteesi, nimesi tai henkinen nimesi on muuttunut. Osoite on 

friends@bhaktimarga.org tai vaihtoehtoisesti anjushri@bm365.org  

• Tarkistathan, että olet lähettänyt kuukausittaisen maksusi säännöllisesti. Jos et ole 

varma siitä, voit tiedustella sähköpostitse Anjushrilta: friends@bhaktimarga.fi tai 

anjushri@bhaktimarga.org  

 

➢ Gurujin joululahja vuonna 2019 

Guruji on rakkaudessaan valinnut FoBM-jäsenille joululahjat asukkaiden 

pyhiinvaellusmatkalla Etelä-Intiaan vuoden 2019 tammikuussa. Se on arvostuksen osoitus 

kaikille Hänen Bhakti Marga -keskustaan säännöllisesti taloudellisesti tukeville. Antamisen ja 

vastaanottamisen tasapainottamisen perinne juurtuu syvälle intialaiseen traditioon. 

Kerromme tästä yksityiskohtaisemmin joulun ja uuden vuoden uutiskirjeessämme ja vuoden 

2020 ensimmäisessä uutiskirjeessä. Nyt pidämme sen vielä salaisuutena! 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.fi
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Lahjaa ei ole mahdollista postittaa joulun ja uuden vuoden kirjeen mukana. Tästä syystä 

johtuen voit napata sen “Bhakti Margan Ystävät” -tiskiltä Urmilaavatilta ja Anjushrilta 

adventin ajan alusta lähtien. Muista ottaa jäsenkorttisi mukaan. 

4. Korjaustyöt 

➢ Temppelirakennuksen julkisivun korjaaminen  

 

Kun keskus rakennettiin 50 vuotta sitten, 

pestyjä betonilevyjä käytettiin nykyisen 

temppelirakennuksen rakentamiseen. 

Kun murtunut levy alkoi repeytyä syksyllä 2018, 
syntyi tarve pienen korjaustyön sijaan kerralla 
koko remontille. (Kävi ilmi, että turvalevyjen 
kannattimet olivat ruosteessa ja mädäntyneen, 
ja ne piti vaihtaa välittömästi.) Se oli vaikea 
tehtävä! 
 

 
Oli hyvin vaikeaa löytää rakennusfirmaa, joka 
olisi ollut valmis vastaamaan tähän 
haasteeseen. 
 
Monien tiedustelujen ja torjumisten jälkeen 
löysimme Bad Schwalbachista ammattimaisen 
firman, joka oli valmis poistamaan nuo levyt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Korjaustyöt läntisellä julkisivulla alkoivat 

syyskuussa 2018; vuoden 2019 maaliskuun ja 
toukokuun välillä kaikki betonilevyt 
temppelirakennuksesta oli poistettu. 

  
 
Sen jälkeen mineraalipohjaisesta materiaalista tehdyt lämmöneristyslevyt kiinnitettiin tiileen 
eristykseksi ja lopulta asennettiin ristikko maalaamista varten. Muutamien tarjousten jälkeen 
Wiesbadenista valittiin erittäin hyvä firma hoitamaan tuo työ. 
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 Gurujin toiveen mukaisesti tämän ja muidenkin 
rakennusten julkisivuille maalattiin oransseja 
raitoja. Tämä työ saatiin päätökseen elokuun 
loppuun mennessä. 
 
Muut temppelirakennuksen työt odottavat 
vuorollaan käsittelyään: uudet ikkunalaudat on 
asennettava ja aurinkosuojat korvattava uusilla, 
koska vanhoja ei voitu enää aktivoida. 
  
Joihinkin ikkunoista on asennettava venttiileitä 
lämmön ja savun poistumista varten. Lisäksi 
puuseppä kiinnitti julkisivuihin puiset räystäät. 
 
Lisäksi temppelin sisääntulon kohdalle on 
suunniteltu tulevaisuudessa asetettavan suuri 
lasinen katto, mutta tämän projektin 
toteuttamista on siirrettävä taloudellisista syistä 
johtuen. Nyt sen tilalla toimii väliaikainen 
pleksilasista tehty katto, jotta kenkämökistä 
voidaan päästä temppeliin suhteellisen kuivin 
jaloin. 
 

 

➢ Läntisen ulkoportaikon korjaustyöt 

Vanha portaikko oli rappeutunut, ja se täytyi korvata uudella. Sillä oli huono ja paikoittain 

olematon rakenne. Kaikki porrasaskelmat olivat erilaisia ja epätasaisia ja näin ollen 

turvallisuusuhka, sillä monet ihmiset käyttävät tätä reittiä keskuksen pääsisäänkäynnille. 
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5. Hotelliosaston parannustyöt 

On Gurujin toive, että niin monet Hänen vieraista kuin vain mahdollista saavat SPN 
tapahtumien aikaan tilaisuuden pysyä lähellä Häntä. 
 
Hänen toivettaan seuraten ja antaaksemme useampien vieraiden majoittua ashramin 
rakennuksessa, ashramin asukkaat ovat muuttaneet. Jotkut heistä jakavat nyt huoneita 
ensimmäisessä kerroksessa (A-rakennuksessa), kun taas toiset ovat muuttaneet Bhakti 
Margan kylällä sijaitseviin taloihin. Sen seurauksena useita huoneita on juuri kunnostettu 
vierashuoneiksi. 
 
Guruji oli hyvin tyytyväinen tästä muutoksesta, ja olemme iloisia, että voimme palvella Häntä 
tällä tavalla. 
 

Kiitos 

Voit huomata, kuinka tärkeitä ja välttämättömiä jäsenmaksusi ovat Bhakti Margan 
kansainväliselle pääkeskukselle. Säännöllisen osallistumisesi ansiosta suunnittelemme 
joidenkin välttämättömien pitkän aikavälin remonttien toteuttamista.  
 
Remontit ovat jo alkaneet, kuten esimerkiksi Bhakti Shopin laajentaminen. Siitä syystä 
johtuen hindupyhimysmuseo on siirretty Babaji-luolaan. Muita parannustöitä on pian 
alkamassa, kuten Darshan-hallin remontointi. 
 
 
 “Bhakti Margan Ystävät” ja Bhakti Marga kiittävät sinua täydestä sydämestä taloudellisesta 
tuestasi, joka on oleellinen apu Shree Peetha Nilayan ylläpitämisessä. 
 
Odotamme saada vastaanottaa teidät Bhakti Margan perheen jäseninä tänne kanssamme 
usein. 
 
 
 

 Mataji Anjushri, Mataji Urmilaa ja Paartha 

 

 

Shree Peetha Nilayan, Bhakti Marga -keskuksen puolesta 

 

 

7. Liitteet 

 

Elämäsi tarkoitus  

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose  

Paramahamsa Vishwananda Jayanti Shree Peetha Nilaya, 13. kesäkuuta 2019  
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Paramahamsa Vishwananda jakoi kaikkien kanssa ihmiselämän tarkoituksen 

ytimen. Guruji myös painotti, että missä tahansa olimmekaan, kuinka kauan 

olimmekaan olleet henkisellä tiellä ja mistä tilanteesta itsemme löysimmekään, 

meidän ei tulisi koskaan unohtaa, että Guru ja Jumala ovat aina kanssamme 

kaikkina hetkinä johdattamassa matkaamme Rakkauteen.  

Jai Gurudev, kaikki!  

Katsokaahan, inkarnoituminen, syntyminen itsessään on mysteeri. Se on syvällinen 

mysteeri. Miksi? Koska ihmisen syntymä on hyvin erityinen. Olette kuulleet monia 

satsangeja siitä. Et synny ihmiseksi kovinkaan helposti. Mutta kun kerran olet saanut 

ihmisen elämän, on hyvin tärkeää, miten käytät tuon elämän.  

Kaikki ihmiset ovat kutsutut johonkin suurempaan elämässä, koska et rajoitu vain siihen 

mitä ajattelet itsestäsi. Olet enemmän. En tarkoita vain teitä, kun puhun, tarkoitan koko 

ihmiskuntaa. Useinkaan ihmiset eivät ymmärrä, miksi elämä tapahtuu, miksi ihminen 

syntyy maan päälle. Kuten sanotaan, elämä on palvelua, mutta palvelua kenelle? Se on 

palvelua Sriman Narayanalle, Jumalalle. Kun oivallat sen, olet palvellut elämäsi 

tarkoitusta.  

Elämä on palvelua. Palvelua Sriman Narayanalle, Jumalalle.  

Miksi inkarnoituminen tapahtuu? Miksi Guru saapuu?  

Guru saapuu seuraajien vuoksi. Seuraajat eivät voi tulla Gurun takia, koska he ovat 

edelleen Mayan sitomia.  

Uddhava Gitassa on kaunis säkeistö, jossa Uddhava kysyy jotain Krishnalta. Hän sanoo: 

”En ole koskaan kysynyt Sinulta mitään.” Katsokaahan, Uddhava kasvoi Krishnan kanssa, 

mutta ei koskaan kysynyt Häneltä mitään. Niinpä Krishnan päättäessä inkarnaationsa Hän 

sanoi Uddhavalle: ”Kysy Minulta jotakin. Et ole koskaan kysynyt Minulta mitään.”  

Niinpä Uddhava pohti: ”Mitä voisin kysyä Häneltä? Hän on Herra, Hän tietää kaiken. Mutta 

minä kysyn Häneltä jotakin.” Niinpä hän pyysi ensin lupaa, johon Herra Krishna suostui 

sanoen: ”Koska olen antanut Arjunalle Bhagavad Gitan, se, mitä sinulle annan, tulee 

kantamaan sinun nimeäsi. Sitä kutsutaan Uddhava Gitaksi,  

Niinpä ensimmäinen kysymys oli: ”Kuka on todellinen ystävä?“  

Herra Krishna sanoi, että todellinen ystävä on sellainen, joka tulee pyytämättä auttamaan 

ystäväänsä.  

Hän sanoi: ”Oi, kuinka hienon vastauksen Sinä annatkaan! Saanko kysyä Sinulta toisen 

kysymyksen?”  

Hän vastasi: ”Kysy vain.”  

”Olet kertonut minulle, millainen on tosi ystävä, mutta kerro minulle, millaisina Sinä pidät 

Pandavia? He ovat Sinun todellisia ystäviäsi, eikö vain? Mutta Sinä et kiirehtinyt 

auttamaan heitä.”  

Uddhava jatkoi sanoen: ”Missä Sinä olit, kun Dushasana veti Draupadilta saria? Sinä 

sanot olevasi todellinen ystävä. Missä olit, kun Pandavat pelasivat noppapeliä? Yudishtir 

oli jo lyönyt vetoa veljistään – miksi Sinä et pysäyttänyt peliä? Missä Sinä olit silloin? Sanot 

olevasi todellinen ystävä.”  
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Tarina Draupadin antautumisesta  

Kun hän oli kysynyt nämä kysymykset, Herra Krishna vastasi hänelle: ”Se on totta, mutta 

sinun on ymmärrettävä ensinnäkin, että olin itse Yudishtirin rukouksen sitoma. Yudishtir 

ei antanut Minun tulla väliin; hän rukoili, että en sekaantuisi tuohon peliin. Hän ei halunnut 

Minun saavan tietää, että hän oli hävinnyt tuon pelin vastapuolen ilkikurisuudesta johtuen. 

Niinpä hän ei sallinut Minun tulevan väliin. Hän rukoili, että en sekaantuisi hänen 

asioihinsa. Jos joku on siis jo sitonut Minut rukouksellaan, kuinka voisin mennä väliin?”  

”Toiseksi sinä kerrot Minulle Draupadista. Draupadia vedettiin hänen hiuksistaan. Mitä 

hän teki? Hän kirosi Dushasanan, hän kirosi Duryodhanan ja niin edelleen. Hän oli 

keskittynyt kamppailemaan omine voimineen. Pandavat itkivät omassa 

onnettomuudessaan ja kirosivat Duryodhanaa. Kukaan heistä ei ollut edes ajatellut Minua. 

Ja Minä olin siellä; Minä olin oven takana.” Oven takana voi tarkoittaa ”mielen oven 

takana”, joka erottaa ihmisen näkemästä Herraa. ”He olivat siis kaikki hyvin keskittyneitä 

itseensä. Lopulta kun Dushashana oli riisumassa Draupadia, tällä oli älyä muistaa Minut. 

Silloin tapahtui ihme. Silloin Minä tulin väliin. Mutta Minä olin siellä kaiken aikaa.”  

Sitten Uddhava sanoi: ”Mutta Herra, Sinä juuri sanoit, että tosiystävä tulee apuun 

pyytämättä. Sinä tiedät, että he eivät edes ajatelleet Sinua. Tarkoittaako tämä siis, että 

Sinä tulet apuun vasta, kun joku pyytää sitä?”  

Krishna hymyili ja sanoi Uddhavalle: ”Uddhava, älä ymmärrä väärin. Nuo ihmiset ovat 

hyvin viisaita. Nähdessään, että he ovat jatkuvasti yksin, nähdessään, että he häviävät, 

Yudishtir olisi voinut ajatella Minua edes yhden kerran – vain yksi ajatus, ja Minä olisin 

tullut apuun.” Sitten Hän sanoi: ”Katso Duryodhanaa, hän on viisas, koska hänellä oli 

aineellisesti kaikki, mutta hän ei osannut pelata. Mitä hän siis teki? Hän otti vastaan avun 

enoltaan, joka oli taitava nopan pelaaja, vaikka pelaaminen olikin huijaamista.” Sitten 

Krishna sanoi: ”Luuletko, että Minä en olisi auttanut, jos Yudishtir olisi pyytänyt apuani? 

Minä olisin auttanut! Luuletko, että mikä tahansa numero, jota Duryodhan ja hänen 

kumppaninsa olisivat pyytäneet, olisi tullut ja että olisin antanut sen heille? Ei, en olisi 

antanut! Se olisi voinut tapahtua ainoastaan yhden ajatuksen voimalla. Ja vielä yksi asia: 

kuinka he olisivat voineet ajatella olevansa yksin tietäessään, että olen kaikessa ja 

todistan kaikkea?”   

Kuinka voit siis tehdä jotain tietäen, että Jumala on aina kanssasi? Et voi! Mutta se ei tullut 

edes heidän mieleensä! Tässä näemme siis, että ihmiset hyvin usein unohtavat, koska he 

ovat niin kiireisiä kaiken muun kanssa. He ajattelevat, kuinka he voisivat olla onnellisia, ja 

unohtavat samalla, että he eivät ole koskaan yksin. Guru ja Jumala ovat aina heidän 

kanssaan, halusivat he sitä tai eivät. Hyvin usein heidän egonsa saattaa herätä kun he 

ajattelevat, että he ovat niin mahtavia, että eivät tarvitse ketään muuta, he eivät tarvitse 

Gurua tai Jumalaa, ja että he pystyvät hoitamaan kaiken itsekseen. Mutta se on erilaista.  

Guru on se, joka tulee opetuslapsensa vuoksi. Mutta opetuslapsi on jo tullut sata tai ehkä 

miljoona kertaa saadakseen tarpeeksi punyaa jatkaa henkisellä tiellään. Mutta mieli on 

se, joka estää häntä näkemästä tuota todellisuutta. Niin kauan kuin mieli saa viihdykettä, 

ajattelet olevasi onnellinen. Tässä kohtaa ihmiset menevät harhaan. Niin kauan kuin 

mieltä ei haasteta, et liiku eteenpäin. Gurun velvollisuus on haastaa mieli, koska rakastat 

mieltäsi niin paljon. Rakastat niin paljon sitä, mitä mielesi sinulle kertoo, että et salli sen 

tulla haastetuksi. Tuo mieli itse ei salli sinun tulla haastetuksi, koska ajattelet mielesi 

olevan rakas ystäväsi. Kun tuollaiset ajatukset nousevat, Guru saapuu ja haastaa tuon 
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mielen. Kun hyväksyt tuon haasteen ja ylität sen, vasta silloin muuntuminen tapahtuu. 

Muutoin mieli pysyy aina samana.  

Kuinka monta elämää haluat vielä lisää? Älä kuvittele, että Guru saapuu joka kerralla. 

Tämä on se virhe, jonka ihmiset usein tekevät. He ajattelevat: ”Guru tulee joka kerta, kun 

minä tulen.” Ei. Guru sallii ja antaa apua muulla tavalla, mutta ainoastaan sinun Gurusi 

voi todella vapauttaa sinut. Eikä jokainen Guru voi vapauttaa kaikkia. Monet Gurut 

kehottavat sinua olemaan onnellinen ja nauttimaan maailmasta. On totta, että sinun on 

oltava onnellinen, sinun on nautittava, mutta sinun on tähdättävä myös korkeimpaan 

onnellisuuteen, vaikka et ymmärtäisi sitä. Mutta tuo korkein onnellisuus on syvällä 

sisälläsi. Kun sinulle selkenee, mitä todella haluat, silloin annat Gurun toimia. Kuten 

sanoin, Bhagavad Gitassa Krishna selittää Arjunalle, että se on kuin istuisi autossa. Herra 

on kehossasi, mutta on aivan eri asia, sallitko Hänen ottaa ohjat käsiinsä ja ajaa. Jos 

kuitenkin jatkat kuljettajan paikalla istumista ja sanot: ”Ei, minä ajan”, Hän vastaa: ”Selvä, 

aja sitten.”  

Sinun velvollisuutesi on muistuttaa itseäsi jatkuvasti siitä, että et ole koskaan yksin.  

Niinpä jälleensyntymässä on hyvin tärkeää oivaltaa, miksi olet täällä ja miksi myös Guru 

on täällä. Guru ei ole täällä itseään varten. Minä en tullut siksi, että Minun pitäisi saavuttaa 

jotain. Ei voi myöskään sanoa, että seuraajat tulevat Gurun takia. Guru tulee, kun sinulla 

on tarpeeksi punyaa, että voit vapautua. Niinpä sinun myös on tehtävä velvollisuutesi sen 

oivaltamisessa; sinun velvollisuutesi on jatkuvasti muistuttaa itseäsi siitä, että et ole 

koskaan yksin. Koska on helppoa olla onneton ja ajatella: ”Minä olen yksin.” Kuinka monet 

ihmiset sanovatkaan niin päivittäin! Tämä maailma on täynnä ihmisiä, jotka itkevät 

murheitaan joka päivä. Mutta se ei ole päämäärä. Päämäärä on herätä.  

Jos sinun ja Jumalan välillä on suhde, silloin olet Hänen silmissään erityinen. Niin kuin 

sinä olet Hänelle rakas, Hän on myös sinulle rakas. Siksi Krishna sanoi: ”Minä tanssin 

seuraajan sydämessä.” Mutta Hän on läsnä jokaisessa sydämessä. Mutta monessa 

sydämessä hän on usein äärettömän pitkästynyt ihmisiä odottaessaan. Kuvittele! Siksi Sri 

Ranganath lepäilee tuolla. Hän sanoo: ”Monissa sydämissä Minä vain lepäilen.  

Mutta seuraajien sydämissä Minä tanssin.” Tuon tanssin saa aikaan se suhde, joka sinulla 

on Hänen kanssaan. Ja Guru on se, joka todistaa tuota tanssia. Olet siis erityinen 

nöyryydestäsi johtuen; et ylpeydestä ja egosta, koska ylpeys ja ego ovat vain mielessä.  

Kuten hyvin usein sanon, kuollessasi se päättyy. Kuka muistaa sinua silloin? Jos sinulla 

on lapsenlapsia, he muistavat sinut. ”Kerran minulla oli isoäiti ja isoisä”, siinä kaikki. Sitä 

seuraava sukupolvi ei edes muista sinua. Eläessäsi kuvittelet olevasi niin mahtava. Ja 

sitten se päättyy. Ajattelet koko universumissa olevasi niin mahtava. Kuvittele, että istut 

kotona ajattelemassa, että olet niin erityinen. Kuten sanoin, naapurisikaan ei luultavasti 

tunne sinua. Kuinka moni kylässäsi tai kaupungissasi on edes kuullut sinusta? 

Kourallinen. Entä kuka sinä olet koko maan mittakaavassa? Et kukaan! Kuinka erityinen 

sinä kuvittelet koko maailman mittakaavassa olevasi! Sinä et ole mitään. Saati sitten koko 

maailmankaikkeuden mittakaavassa ajateltuna.  

Eräässä kuvassa kaikki planeetat olivat vieretysten, ja maapallo näytti siinä hyvin pieneltä. 

Tässä koko universumissa tämä planeetta ja koko aurinkokunta eivät ole yhtään mitään. 

Ja siitä huolimatta tuo suhde Jumalaan, kaiken luojaan, saa ihmisen tuntemaan itsensä 

erityiseksi. Se saa sinut tuntemaan itsesi erityiseksi – suhteessasi Häneen. Asia on vain 

niin, että Hän tuntee sinut, mutta sinä et tunne Häntä. Mutta sinun on opittava tuntemaan 
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Hänet. Tulet tuntemaan Hänet ainoastaan sydämesi nöyryyden kautta, kun tuo mieli on 

muuntunut ja muuttunut. Silloin voit saavuttaa todellisen onnen, Mutta jos ajattelet vain 

rajoituksia, siitä tulee vaikeaa. Kuka rajoittaa sinua, itseäsi lukuun ottamatta? Koska 

Jumala haluaa sinun heräävän täyteen potentiaaliisi. Siksi sinä olet tullut.  

Nyt te juhlistatte Gurun syntymäpäivää, mutta se on myös teidän syntymäpäivänne, koska 

eroa ei ole sen jälkeen, kun olette saaneet tämän Oivalluksen; Guru tulee teitä kaikkia 

varten. Se on ymmärrettävä. Silloin ymmärrätte, miksi olette tulleet ja mitä sinä todella 

kaipaatte.  

Jai Gurudev! 


