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BHAKTI MARGAS 

DRAUGU ̀  

ZIŅU VĒSTULE JŪLIJS 2020   
 
  

 
Ja dienas laikā apzināti praktizējat Dievišķā vārda skandēšanu, pat 
guļot jūs to nepārtraukti skandēsiet. Tā kļūs par adžapa mantru. 

 
Paramahamsa Višvananda 
 

 
Saturs 
 
Ievads 
 
1. Paldies  

2. Mahā Lakšmī Jagna rīta lūgšanu laikā 

3. Priekšskatījums 2020. gada jūlijs – oktobris 

4. Pārskats no marta līdz jūlijam 

 
 
Ievads 
 
Dārgie Bhakti Margas draugi, 
 
Kopš marta sākuma, kad nosūtījām mūsu pēdējo ziņu vēstuli, pasaulē un Bhakti Margas 
centrā ir notikušas izmaiņas. 2020. gada 12. martā mums bija jāaizver Šrī Pītha Nīlaja 
visiem apmeklētājiem. Katru dienu saņēmām papildinājumus Vācijas valdības un Hesenes 
federālās zemes juridiskajiem noteikumiem, kurus mēs ievērojām. Lūgšanas templī tika 
aizliegtas, tās nevarēja apmeklēt pat Vācijas iedzīvotāji, jo reliģisku kopienu sanāksmes 
nebija atļautas. Tikai pudžārī, kā ierasts, no rīta veica Guru Pudžu un pudžas altāra 
dievībām. Mēs katrs savās istabās skatījāmies lūgšanu pārraides un svinējām tās kopā ar 
Gurudžī un murtī uz mūsu pašu altāriem. 
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Domās mēs bieži bijām ar jums kopā! Jūs mums ļoti pietrūkāt, un mēs jūs visus iekļāvām 
savās lūgšanās! 
 
Kopš maija sākuma karantīnas noteikumi pakāpeniski tiek atcelti. Lūdzu, apmeklējiet Bhakti 
Margas vietni www.bhaktimarga.org , lai iegūtu informāciju par visaktuālākajiem 
noteikumiem, par kuriem bieži vien tiek pieņemts tūlītējs lēmums, kā arī lai uzzinātu par 
gaidāmajiem pasākumiem. 
 
2020. gada maijā Svaminī Višvakarunanandamā ir precīzi aprakstījusi šo īpašo pandēmijas 
laiku Starptautiskajā BM biļetenā. Šeit ir izvilkums no viņas vēstules: 
 

'Šo lielo pārmaiņu un apvērsumu izdzīvošanu visos līmeņos var uzskatīt par 
vienreizēju Gurudžī svētību, tā sniedz mums dziļāku mīlestības pieredzi vienam pret 
otru un pret Zemes Māti. 
'Bhakti Margā šajā laikā ir redzamas īpaši izceļas divas pieredzes: izolācija un saikne. 
No pirmā acu uzmetiena tās šķiet kā divi dažādi spektra gali, taču starp tiem slēpjas 
dziļa savstarpēja saikne mūsu garīgajā ceļā. 
'Mūsu pieredze reizēm škiet ved mūs arvien dziļākā vienatnē, kas ved uz galveno 
mērķi - visur piedzīvot Dievu. Apzinoties Dievu savā būtībā, mēs kļūstam saistīti ar 
katru cilvēku un visu Viņa zemes radību. 
'Šajā laikā, individuālā / ģimenes izolācijā, Gurudžī ir uzsvēris, cik liela svētība tā 
mums ir, jo mums ir “laiks” vērsties uz iekšieni. Piedzīvojot aizvien dziļāku un dziļāku 
mieru, izrietošu no mūsu ārējo darbību ierobežošanas. 

“Mums tiek dāvāts laiks, lai apdomātu, kāpēc esam šeit un kāds ir mūsu mērķis. Mums ir 
dots laiks, lai atspoguļotu un padziļinātu mūsu attiecības ar Gurudžī. 
“Mūsu izolācija, ierobežojot mūsu ārējās aktivitātes, sniedz dziļu dziedināšanu Mātei Zemei. 
Tāpat arī mūsu ikdienas lūgšanas ar Gurudžī, kurās veltam mūsu mīlestību Mātei Zemei, 
aktivizē dziļāku Mātes Zemes un visa Viņas radītā dziedināšanu. ” 
Komentējot Gurudžī ikdienas tiešsaistes džapas sesiju, lūgšanu par Zemes Māti un Viņa 
ikdienas Satsangu, Swaminī raksta: 
“Katru dienu, klausoties Gurudžī satsangus, es jūtu, ka sēžu pie Viņa kājām. Izolācija 
iedrošina mūs savienoties globālā mērogā. Izmantojot tehnoloģijas, izveidot saikni dažādos 
veidos vienam ar otru un ar garīgajiem meklētājiem, neatkarīgi no tā, vai tā ir OM 
skandēšana, meditācija, Svētie Raksti vai ceremonijas. 
“Mūsu izpratne par Dieva mīlestību ir paaugstināta - jo mūsu izolācija un saikne saplūst 
kopā. Jo vairāk mūsu apziņa pieaug Bhakti Margā  - bhaktas un Gurudžī mīlestība tiek dalīta 
ar citiem cilvēkiem, jo lielāks ieguvums pasaulei. 
“Gurudžī ikdienas lūgšana par Māti Zemi ir mūsu ikdienas iedvesma ,un tā izplata Dieva 
Mīlestību visā pasaulē. 

 
sarvasya cāhaḿ hddi sanniviṣṭo 
"Es atrodos visu sirdīs." 
Bhagavad Gīta, 15. nodaļas 15. pants  

(SV KarunanandaMa) 
 
 
 

1. Paldies 
 

Daudzi no jums savu FoBM iemaksu veica skaidrā naudā atrodoties Šrī Pītha Nīlajā. Tā kā 
pagaidām tas nav iespējams, mēs jums aprīļa beigās nosūtījām vēstuli ar lūgumu izmantot 
citas maksājumu iespējas: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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Saņēmām daudzas pozitīvas atbildes uz mūsu vēstuli un pateicamies par sapratni! 
Mums ir steidzami nepieciešams jūsu finansiālais atbalsts. Tas palīdz padarīt Šrī Pītha 
Nīlaju par labvēlīgu garīgo vietu visu tautību cilvēkiem. 
 
Šrī Pītha Nīlaja ir mūsu Satguru Paramahamsa Višvanandas rezidence un galvenais 
starptautiskais Bhakti Margas centrs. Cilvēki no visas pasaules šeit padziļina saikni ar 
dievišķo un savu nodošanās, mīlestības un kalpošanas ceļu. Nostiprinājušies ticībā un 
paļāvībā, viņi atgriežas savās valstīs un tālāk izplata Gurudžī misiju. Tādā veidā Gurudžī 
vēstījums par mīlestību tiek izplatīts visā pasaulē un daudzus cilvēkus tas var pamudināt 
mainīt savu dzīvi un būt pateicīgiem Mātei Zemei. 
 
Bhakti Margas vārdā mēs pateicamies par jūsu regulārajiem finansiālajiem ieguldījumiem, 
kas padara Šrī Pīthu Nīlaju un tās apkārtni par viesmīlīgu garīguma vietu, kur ikviens jūtas 
kā “mājās”. 
 
2. Mahā Lakšmī jagna rīta lūgšanu laikā 
 
Kopš Bhutabhrtešvarnātha tempļa inaugurācijas, Mahā Lakšmī jagna tiek veikta katru dienu 
jagnas namiņā, kas atrodas ārpusē pie lielās tempļa zāles. Jagna notiek rīta lūgšanu laikā. 
 
Šī uguns ceremonija ir ļoti spēcīga un attīroša. Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri fiziski nav 
klāt, bet tiek nosaukti vārdā un ar noteiktu lūgšanu palīdzību tiek iekļauti jagnas ceremonijā. 
Tiem, kuri šajās ceļošanas ierobežojumu dienās kļūst par jauniem FoBM biedriem, mēs 
veiksim jagnu kā īpašu dāvanu.. 
 
3. Priekšskatījums, 2020 gada jūlijs - oktobris 

 
Mēs atvainojamies, ka juridisku noteikumu dēļ mums šobrīd nav iespējams sniegt precīzu 
informāciju par gaidāmajiem pasākumiem ar Gurudžī. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai 
vietnē www.bhaktimarga.org 
 
Lūdzu, ņemiet vērā: 

Valstu Nedēļas un Daršani klātienē Šrī Pītha Nīlajā līdz septembra vidum ir atcelti. 

Izmantojot mūsu mājas lapu, Telegram grupas un sociālo mediju kanālus, mēs 

regulāri informēsim jūs par jauniem tiešsaistes piedāvājumiem. 

Pagaidām tiek plānoti šādi klātienes pasākumu datumi: 

Krišna Džanmaštami:             2020. gada 12. – 13. augusts  

“Just Love” festivāls:               2020. gada 4. – 6. septembris  

Gajatri Jagna:               Atcelts 

 

4. Pārskats par pasākumiem, 2020. gada marts - jūlijs  

Sīta Rāma and Sarasvatī Devī dievību inaugurācija:  20. februāris  

Hanumāna Džajanti:                     8. aprīlis 

Narasimha Čaturdaši:                    6. maijs                                                   

Mahā Lakšmī Jagna:                              16. -17. maijs 

Paramahamsa Višvananda Džajanti:                13. -14. jūnijs                                                                

Gurupūrnima:                     5. jūlijs 

http://www.bhaktimarga.org/
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Rām Darbar un Sarasvatī ierašanās! 
 
2020. gada 20. februārī Bhutabhrtešvarnātha templī visas dienas garumā tika rīkota 
ceremonija, kuras laikā papildus esošajām dievībām uzstādīja jaunās tempļa dievības – Šrī 
Kripanidhe Rāmačandra Bhagavāns, Sīta Devī, Lakšmans, Hanumāns (šīs dievības kopā 
tiek dēvētas kā Rām Darbar) un Sarasvatī Devī. 
 
Iepazīstinām ar dievībām 
Paramahamsa Višvanda sniedza šo dievību  mīļā aprakstu: 
 
Džei Gurudēv! Šeit ir Kripanidhe Šrī Rāmčandra Bhagavāns – žēlsirdības Dievs. 
 

Viņš tur rokā loku, un ar labo 
roku dāvā svētību. Viņš ir 
tumšā krāsā, jo Viņš ir viss. 
Viņa acis ir ļoti žēlsirdīgas. 
 
 
Blakus Viņam ir Viņa sieva Sīta 
Devī, un pa labi no Viņa ir 
Lakšmans. Zemāk ir 
Hanumandžī, un Hanumandžī 
ir tik skaists, skatoties uz savu 
mīļoto Kungu. Vēl jums ir Rām 
Darbar kā Saligrams, kas nāk 
no Nepālas. 
 

 
 
 
Šajā Saligramā tronī sēž Rāma un Sīta. Pie Viņa kājām ir Hanumāns, 
Nārada, Nārad Rišī, Brahmā, Ganešdžī, Šankar Bhagavāns. Vēl tur ir 
divi brāļi -Bharata un Šatrughna, kā arī Lakšmans. Valmiki arī tur ir. 
Priekšā ir Šrī Rāmas Pādam, un Sītas priekšā ir Sīta Pādam. 
 
 

 
Šīs Kunga un Viņa bhaktas attiecības ir 
apbrīnojamas. Ļoti bieži jūs redzat cilvēkus, 
kas cīnās viens pret otru, bet lai saprastu šīs 
attiecības, jūs redzēsit, ka Kungs Šiva 
nosauca Šrīman Nārājanu par “Prabhu” un 
otrādi; Šrīman Nārājana sauca Kungu Šivu 
par “Prabhu” un abi paklanījās viens otram. 
Šīs attiecības nav nošķirtas. To var redzēt, 
kad Bhagavāns iemiesojās Kunga Krišnas 
veidolā. Kungs Šankars nevarēja vienkārši 
sēdēt Kailaša kalnā; viņš nevarēja pateikt: 
“Labi, es vienkārši pasēdēšu un pagaidīšu.” 
Nē, viņš teica: “Visaugstākais Kungs ir 

iemiesojies uz Zemes, un tas ir ļoti liels retums. Man jāiet un jāiegūst Viņa daršans.” 

Ar Rāmas inkarnāciju Kungs Šiva nāca Hanumāna formā, lai vienmēr būtu Rāmas pusē, 
tāpēc Viņš pieņēma šo aspektu, lai būtu tur. " 
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Šrīmati Sarasvatī Devī  

Viņa ir tik žēsirdīga! Jūs varat redzēt 
Viņas šķīstību. Viņa tur rokās mūzikas 
instrumentu vīna. Vienā rokā Viņa tur 
Svētos Rakstus, otrā – malas. Viņa 
sēž uz lotusa zieda, un Viņas vāhana 
ir gulbis. Gulbis simbolizē prāta tīrību, 
kurā nav neziņas. Tātad, pateicoties 
Viņas svētībai, Viņa savā rokā tur 
zināšanas, un caur šīm zināšanām 
jūsu neziņa izzūd.   

 

 

 
Skaņa ir kosmiska skaņa, kas jūs paceļ. Ejot garīguma ceļu, tu dzirdi kosmisko skaņu OM, 
kur viss kļūst par vienu, par visu. Kā Krišna teica Gītā: “Jogi uztver tikai mani.” Tāpēc tikai 
caur OM skaņu var pacelties un saskatīt Kungu it visā. Un tu to vari izdarīt tikai ar džapu, 
skandējot Viņa Dievišķo Vārdu. 
Prāts tiek attīrīts, kad Kunga Vārds tajā ieņem savu vietu. Pretējā gadījumā cilvēks vienmēr 
ir prāta vergs un nekad nav brīvs. 
Tāpēc mēs lūdzam, lai Sarasvati Deevī Mā attīra mūsu prātu. Palūdz Sarasvatī Devī, lai dod 
tev zināšanas pareizi saprast lietas; jo tev patīk daudz ko lasīt, tev patīk daudz ko klausīties, 
bet tomēr sapratnes nav. Tāpēc lūdz Viņai. Viņa ir tā, kas to piešķir. 
 
Džapa klusumā un Satsanga tiešraide no Vrindāvanas. 2020. gada marts - aprīļa 
sākums 

Nepagāja ilgs laiks, līdz mums ļāva 
skandēt Dievišķo vārdu visiem kopā 
lielajā Bhakti Margas kopienā. Katru 
dienu Paramahamsa Višvananda 
tiešsaistē vadīja džapas sesiju, kas 
tika pārraidīta no Vrindāvanas uz 
visiem Bhakti Marga ekrāniem. Tas 
mums palīdzēja pārveidot ikdienas 
rutīnu, kas šķita tik ierasta, ievērot 
distances noteikumus, apzināties 
savas darbības, apzināties laiku, ko 
pavadām kopā ar Dievu. 
 
 

 
“Sauc Viņu. Lai OM Namo Nārājanāja vibrē caur visām tavām ķermeņa šūnām, jo Viņš 
ir vienīgā īstenība.” 

Caur ikdienas tiešraides džapas apļiem un tiešraides 
satsangiem ar Gurudēvu, mēs varējām piedzīvot, cik 
lielu piepildījumu gūstam dodot Īpaši aizkustinošas bija 
Mātes Zemes meditācijas ar mūsu džapas apļu 
veltīšanu Viņai. Mēs tās atdevām dabai, pilsētām, mūsu 
ģimenēm, cilvēkiem, kuri šajā ārkārtas laikā pilda darbu, 
kalpojot citiem, mēs veltījām džapu pat tiem, kuri mūs 
nenovērtē. Tas bija ļoti piepildoši. 
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Savā lielajā mīlestībā Gurudžī aicina mūs pievienoties Viņam tiešsaistē: 
https://paramahamsavishwananda.com/ 
 
 
Tiešraides Džapa & Satsangs ar Meistaru 
Tiešraides Džapa, Dievišķā vārda skandēšana: otrdienās un ceturtdienās, 17.00 pēc 
Latvijas laika Viņa Facebook lapā 
  
 
Tiešraides Satsangs, garīgie jautājumi un atbildes uz tiem: otrdienās un ceturtdienās, 
18.00 pēc Latvijas laika.  
 

 Meditācija Mātei Zemei – lūk attēls, kurā 
Gurudēvs vada meditāciju - mēs sūtām savu 
mīlestību Mātei Zemei, kā iepriekš tika aprakstīts. 

 
Esam iemācījušies savu ikdienas rutīnu pielāgot 
jaunajai situācijai, taču laiks bez lūgšanām 
daudziem no mums nebija viegls, tāpēc tiešraides 
no Vrindāvanas un pēc tam no ŠPN šajā laikā bija 
liels uzmundrinājums. Mēs sapratām, kā mēs visi 
esam saistīti viens ar otru neatkarīgi no attāluma 
starp mums. Kad aprīļa sākumā dzirdējām ziņas, 
ka Gurudžī atgriežas Vācijā, mēs sajut’am prieka 
asaras. Pat Viņa atgriešanās dienā Viņš deva 
Satsangu, kas tiešraidē tika pārraidīts no ašrama 
ŠPN. 
 
 

 

Hanumāna Džajantī, 2020 gada 8. aprīlī, KLUSUMĀ  

2020. gada 8. aprīlī Šrī Pītha Nīlajā divu pudžāriju 

vadībā Hanumandžī tika veikts Abišekā rituāls. No 

ieraksta tika atskaņotas 11 Hanumāna Čalīsas. No 

rīta valdīja neierasta atmosfēra, jo mēs bijām 

pieraduši agri no rīta celties un piedalīties 

ceremonijā. Paramahamsa Višvananda ievēroja 

karantīnu pēc atgriešanās no Indijas. Sākot no 7.00 

rītā, mums tika dota atļauja pa vienam saņemt 

Hanumāndžī daršanu. 

Satsanga laikā Gurudžī atkal dalījās ar stāstu par 
Hanumāndžī un to kā Viņš parādījās Gurudžī, kad 
Viņš pirmo reizi bija Indijā.  

Tas bija brauciens uz Maisūru, kopā ar dažiem sekotājiem, kad pēkšņi no nekurienes 
parādijās milzīgs, balts pērtiķis (Hanumāndžī) un nostājās pa vidu pilnīgi tumšam ceļam. 
Šoferis apbrauca apkārt lielajam stāvam un apstājās ceļa malā, bet Viņš jau bija nozudis. 
Daži pasažieri pamodās no miega, un Hanumāns bija ieradies tikai uz to brīdi. 

Tad Gurudžīi atcerējās sapni, kas Viņam bija bērnībā. Viņš gāja pa ielu, kura bija gaismas 
piepildīta, un no abām ielas pusēm bija dēmonu rokas, kas vēlējās Viņu sagrābt. Hanumāns 

https://paramahamsavishwananda.com/
https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/
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bija tieši aiz Viņa. Hanumāns cīnijās ar dēmoniem un teica Viņam: “Tu tikai ej tālāk uz 
priekšu un tikai uz priekšu…” 

Gurudžī arī minēja, ka daži todien esot skandējuši 108 Hanumāna Čalīsas. Četrdesmit 
Hanumāna Čalīsas panti ir pierādijums Hanumāna pazemībai un diženumam, Viņa varai, 
spēkam un pinīgai nodošanās Rāmam. Viņš ir vienmēr gatavs palīdzēt tiem, kas nāk pie 
viņa, viņš iedvesmo un ir līdzās, jo īpaši grūtos brīžos. 

Kā pērtiķis Hanumāns parāda to, ka jebkurš var sasniegt Dievu. Kā Vēja Dieva dēls viņš ir 
pranājamas patrons. Hanumāns arī simbolizē cilvēka garu, kas ar dziļu nodošanos Dievam 
(Bhakti) var sasniegt augstākus apziņas līmeņus. Hanumāns varēja kļūt gan milzīgs, gan ļoti 
mazs. Kā Bhakta, Dieva kalps, var būt ļoti pazemīgs. Bet Viņš ir gatavs uzņemties arī 
atbildību. Kalpojot Dievam, viņš pāraug savus ierobežojumus. (avots: internets) 

 

Narasimha Čaturdaši 2020. gada 6. maijā.  

Paramahamsa Višvananda: 'Šis ir mūsu pirmais pasākums pēc karantīnas!' 
 
Mums bija pieejamas 50 vietas, lai viesi varētu piedalīties šajā tiešraides pasākumā, kas tika 
pārraidīts no Šrī Pītha Nīlajas. 
 

                      

Žēlsirdīgais Aizstāvis                             

Narasimha Čaturdaši ir Kunga 
Narašingadēva parādīšanās diena, kurš ir 
viss žēlsirdīgākais savu mīļoto kalpu 
aizstāvis. Lai gan Viņš izskatās biedējošs 
savā UGRA formā, patiesībā Viņš ir 
vissaldākais tiem, kas Viņam ir pilnībā 
nodevušies. Narašingadēvs atjauno 
līdzsvaru, iznīcina visus tumsas spēkus un 
attīra prātu no negatīvisma. Pasaulei ir 
vajadzīga Viņa enerģija, Viņa žēlastība un 
Viņa spēks.  

Dievs parāda savu spēcīgāko veidolu un šo 

Ugra (mežonīgo) formu, lai iznīcinātu 

dusmas, lepnību un egoismu mūsos, parādot, 

ka Viņš ir pāri visam. Paramahamsa Šrī Swami 

Višvananda 

Ja Kungs Narasimha varēja iznākt no 

pīlāra, tad Viņš viegli var iznākt no tavas 

sirds, jo tā ir daudz maigāka par akmeni.  

Gurudžī (Runa pēc Narasimha Čaturdasi) 
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Mahā Lakšmī Jagna, 2020. gada 16. – 17. maijs 

Saistībā ar šo pasākumu Šrī 

Pītha Nīlajā, mēs priecājāmies 

pirmo reizi pēc vairāk kā divu 

mēnešu ilgas centra slēgšanas, 

uzņemt viesus un piedāvāt 

viņiem nakšņošanas iespējas. 

Viesi pievienojās mums Jagnā, 

svētajā uguns rituālā, lai 

godinātu Dievišķo Māti un 

izrādītu pateicību par visu, ko 

Viņa dara mūsu labā. Mahā-

Lakšmī Jagna ir pielūgsmes un 

mīlestības izrādīšanas veids, 

svinot Viņas diženumu un 

kalpošanu cilvēcei. 

 

Jagna ir sens vēdisks uguns rituāls, 

kas tiek praktizēts jau tūkstošiem 

gadu. Uguns ceremonija attīra 

emocijas, sadedzina neatrisinātos 

konfliktus un raizes, un liek mums 

justies iekšēji vieglākiem, brīvākiem 

un atvērtākiem. Kad mēs 

koncentrējamies uz atlaišanu, uguns 

atbrīvo mūsu spriedzi.  

Mahā-Lakšmī ir Dievišķā Māte un 

mūžīgā Kunga Nārājana dzīves 

biedre. Viņa sniedz visu saviem 

bērniem. Savā žēlastībā, Viņa 

aizsargā savus bērnus un dod garīgas 

un materiālas dāvanas visiem, kuri no 

sirds Viņu lūdz. 

'Mahā-Lakšmī rada līdzsvaru, 

apvienojot tavu prātu, ķermeni un 

garu, lai tu varētu virzīties pa savu 

garīgo ceļu.' 

 Paramahamsa Šrī Svami Višvananda 

Mēs esam pateicīgi Mahā-Lakšmī 

(Dievišķajai Mātei) par visu, ko Viņa ir 

mums devusi un par visu, no kā mums 

ir atļauts atbrīvoties. 
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Pašreizējie notikumi, 2020. gada maijs: 

Sestdiena, 2020. gada 13. jūnijs, plkst. 7.00 - Paramahamsa Višvanandas Džajantī -  

Atkal mūsu mīļotais Gurudēvs svinēs Savu atnākšanas dienu kopā ar Bhakti Margas ģimeni 

savās mājās - Šrī Pītha Nīlajā. 

Vai tu zināji? 
 
Skaistajā Maurīcijas salā pie Āfrikas krastiem, 1978. gada 13. jūnijā ir dzimis Paramahamsa 
Višvananda kā Dievrealizēts meistars. Gandrīz uzreiz cilvēki redzēja, ka Viņš ir kaut kas 
īpašs. Kaut arī Viņš bija ļoti jauns, Viņam patika dziedāt Dievišķos vārdus un iedvesmot 
visus apkārtējos cilvēkus mīlēt Dievu. Patiesībā Viņš vienmēr ir bijis dzīvs Bhakti Margas 
(nodošanās ceļš) piemērs.  
 
Svētdiena, 5. jūlijs, plkst. 7.00 – 23.00 

Pateicība Guru 
 
Gurupūrnima ir diena, kad mēs godājam savu mīļoto Satguru Paramahamsa Šrī Svami 
Višvanandu. 
'Bhaktas mērķis ir sasniegt Guru labvēlību, Guru Kripu. Ar Guru Kripu cilvēks tiek 
paaugstināts un iegūst visas dāvanas, visus sasniegumus, visu bagātību, pat atbrīvošanu.” 
Paramahamsa Šrī Svami Višvananda 
 
Vai tu zināji? 

Sākotnēji Gurupūrnima tika svinēta, atceroties dižo Veda Vjāsu. Viņš bija Tā Kunga dievišķā 

inkarnācija, kurš sastādīja četras Vēdas, uzrakstīja 18 galvenās Purānas, Mahabharatu un 

Šrīmad Bhagavatam. Gurupūrnima tika ieviesta kā diena, lai godinātu Guru, kurš meistarīgi 

vada savas bhaktas uz Kunga Lotospēdām. 

 

Dārgie Bhakti Margas ģimenes draugi 

Mūsu sirdis ir savienotas ar Gurudžī. Tā ir mūsu visu vēlēšanās kalpot Viņam. Kalpot 

Dievam nozīmē kalpot savam līdzcilvēkam. Ar jūsu atbalstu Bhakti Margas centrs Šrī Pītha 

Nīlaja ir kļuvis par viesmīlīgu vietu cilvēkiem no visas pasaules. Garīga vieta jauniem un 

veciem cilvēkiem, kur ikviens var padziļināt savas personīgās attiecības ar Dievu. Mēs 

pateicamies par jūsu pastāvīgo Bhakti Margas finansiālo atbalstu! 

Ceram jūs visus satikt “Just Love” festivālā septembra sākumā! 

Daudz mīlestības! 

Anjushri un Urmilaavati 

friends@bhaktimarga.org 

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

https://www.justlovefestival.org/ 

mailto:friends@bhaktimarga.org
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.justlovefestival.org/

