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BHAKTI MARGAN YSTÄVÄT 
 

UUTISKIRJE LOKAKUU 2020 

 
JUMALA ON JUMALA, JA JUMALA ON RAKKAUS, JOKA 
YHDISTÄÄ MEIDÄT.      
Tuo side on voimakkaampi, kun keskitämme mielemme siihen. 
Rukoilen Herra Ganeshalle, että hän poistaa kaikki esteet tieltäsi – 
mielestäsi, elämästäsi ja tästä maailmasta – ja että kaikki voivat elää 
rauhassa.                      
 
JAI GURUDEV! SIUNAUKSIA TEILLE KAIKILLE!  
 

Paramahamsa Vishwananda, Darshan-puhe, 20. elokuuta 2020 
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    Satsang Shree Peetha Nilayassa 6. tammikuuta, 2012 
     Mikä on elämän tarkoitus? 

 
Alkusanat 

Koska voimme jälleen vastaanottaa vieraita ashramiin, vieraat läheltä ja kaukaa voivat 

osallistua tapahtumiin Paramahamsa Vishwanandan kanssa teltassa ja temppelissä taikka 

nauttia rentouttavasta viikonlopusta Shree Peetha Nilayassa. 

Näinä lämpöisinä loppukesän ja syksyn 

päivinä ashramin pihamaat kutsuvat sinua 

laulamaan, soittamaan ja juttelemaan 

yhdessä. Jos kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta, 

voit löytää sitä ruusu-/satsang-tarhasta (joka 

on tehty kauniiksi FoBM-rahoituksen avulla). 

Ympäristön kauniit metsät ja niityt niin ikään 

kutsuvat sinut kävelylle. 

Näissä kauniissa paikoissa ei tarvitse välittää 

monista säännöistä, kuten kasvomaskien 

käytöstä ja turvavälien pitämisestä. 

Se muistuttaa minua Bhakti Margan 

keskuksen avaamisesta seitsemän vuotta sitten toukokuussa 2013, kun kirjoitimme 

kutsukirjeeseen ystävillemme: 

Olemme hyvin iloisia ja kiitollisia saadessamme ilmoittaa teille, että Paramahamsa 

Vishwanandan Heidenrodissa, Springenissä sijaitseva Bhakti Marga -keskus, Shree Peetha 

Nilaya, voidaan nyt virallisesti avata. Tästä lähtien meillä on lupa majoittaa vieraitamme 

keskukseen. 

“Bhakti Margan Ystävänä” olet osallistunut näihin avajaisiin korvaamattomalla taloudellisella 

tuellasi, hyödyllisillä ajatuksillasi ja rakkaudellasi. 

Meidän päämäärämme on tarjota sinulle vierailusi ajaksi Paikka, jossa tunnet olosi 

turvalliseksi ja kotoisaksi, ja jossa suhteesi Jumalaan voi kasvaa ja kehittyä. Olemme silti 

edelleen riippuvaisia taloudellisesta tuestasi, sillä Bhakti Margan kansainvälisen keskuksen 

ylläpitäminen ja tulevat kunnostustyöt ovat hintavia. FoBM-jäsenenä olet sitoutunut 

maksamaan säännöllisesti kerran kuukaudessa vähintään 10 euroa. Kiitämme sydäntemme 

pohjasta kaikkia jäseniämme, jotka pitävät lupauksensa! 
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Tänä vuonna meidän piti ikävä kyllä muistuttaa monia jäseniä heidän lupauksestaan, eikä 

aina menestyksekkäästi. Siitä johtuen meidän on tarvinnut käyttää ylimääräistä aikaa tähän 

sen sijaan, että olisimme luoneet uusia ohjelmia ja tarjouksia teille! 

Tasapaino antamisen ja ottamisen välillä on tärkeä. Sen takia sinulla on Bhakti Margan 

Ystävänä tiettyjä etuja, kuten jäsenkortti, jolla saat 10% alennuksen läpi vuoden. 

Kuljemme kaikki henkistä polkua, Bhakti Margaa, rakkauden ja luottamuksen polkua, jonka 

Paramahamsa Vishwananda on meille opettanut. Luottamus on molemmin puoleista. Sinä 

luotat Gurujiin ja me luotamme, että sinä muistat lupauksesi tukea Bhakti Margaa 

taloudellisesti ja säännöllisesti. 

FoBM-nettisivuilta https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview löydät kolme tapaa 

maksaa jäsenmaksusi:  

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

Jos sinulla on kysyttävää jäsennumerostasi, joka lukee jäsenkortissasi, otathan yhteyttä 

friends@bhaktimarga.org 

Kerrothan meille myös, jos haluat lopettaa jäsenyytesi, lakkauttaa sen väliaikaisesti tai 

muuttaa jäsenmaksusi määrää: friends@bhaktimarga.org 

 

1. Uuden vuoden uutiskirje ja Gurujin lahja vuonna 2020 

• Gurujin lahja 

Gurujin siunaama lahja lähetetään tänä vuona kirjeitse vuosittaisen kirjeen mukana. 

Tämä kirje tulee olemaan ainoa postitse lähetetty FoBM-kirje. Kaikki muu tieto lähetetään 

sähköpostitse. Postittaminen tapahtuu jo marraskuun puolessa välissä, jotta kirjeet 

saapuisivat oikeaan aikaan kaikkiin maihin. 

Siksi pyydämme sinua: 

• Tärkeää: Informoi meitä sähköpostitse viimeistään lokakuun puoleen väliin 

mennessä, jos osoitteesi, nimesi tai henkinen nimesi on muuttunut: 

friends@bhaktimarga.org  

• Voimme lähettää kirjeen ainoastaan, jos meillä on kaikki osoitetietosi: etu- ja 

sukunimesi, kadun nimi, talon numero, kaupunki, postinumerosi sekä maasi. 

• FoBM-jäsenet, joilla ei ole osoitetta, voivat noutaa lahjansa Shree Peetha Nilayasta 

Urmilaavatilta tai Anjushrilta. 

• Varmistathan, että olet säännöllisesti maksanut lupaamasi kuukausittaisen 

maksun. Jos et ole varma, otatathan yhteyttä Urmilaavatiin tai Anjushriin 

sähköpostitse friends@bhaktimarga.org  

• Ilmoitathan meille viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jos haluat noutaa kirjeesi 

henkilökohtaisesti Shree Peetha Nilayasta. 

• Jos mieleesi juolahtaa kysymyksiä, otathan yhteyttä sähköpostitse 

friends@bhaktimarga.org  

 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
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2. Gurujin lahja viime vuonna 2019 

• Valitettavasti kaikki jäsenet eivät pystyneet noutamaan lahjaansa vielä, koska keskus 

oli suljettuna pitkän aikaa. Ei syytä huoleen: lahjasi odottaa edelleen noutamista! 

 

Valitettavasti emme voi lähettää vuoden 2019 lahjoja postitse. 

• On parasta, että noudat lahjan henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, 

ehdotamme seuraavaa: 

o Voit pyytää maastasi SPN:aan matkustavaa ystävää tai sukulaista tuomaan 

lahjasi mukanaan. Lähetä meille sähköpostia ja kerro noutajan nimi ja 

haluamasi lahja. Kerro samalla nimesi ja jäsennumerosi. 

o Jos teet verkkotilauksen BM-kaupasta, lahja voidaan lähettää tilauksesi 

mukana. Informoithan meitä etukäteen tilauksesi päivämäärästä ja kerro 

meille nimesi, tilauksen postitusosoite sekä jäsennumerosi. 

Valikoimassa on Gurujin Intiasta valitsemat neljä Vishnun muotoa. 

Kuvaukset ja kuvat löytyvät maaliskuun 2020 FoBM-uutiskirjeestä. 

➢ Balaji (Venkateshwara)   

➢ Balaji (Maha Vishnun muoto) Ashta Lakshmin kanssa 
➢ Herra Balaji ja Vaishnava Tilak Prabhavali 

➢ Herra Padmanabha 

 

3. Tilannekatsaus 

5. heinäkuuta 2020: Gurupurnima 

Gurupurniman 

päivänä 

kunnioitimme 

rakasta 

satguruamme 

Paramahamsa Sri 

Swami 

Vishwanandaa 

yhdessä 200 

vieraan kanssa. 

Päärakennuksen 

takana sijaitsevalla 

nurmialueella 

juhlitun guru-pujan 

jälkeen nautimme 

usean ruokalajin juhla-aterian. 

Juhlallinen seremonia kulminoitui Gurujin vaikuttavaan puheeseen. 

Hänen sanansa täyttivät sydämemme kiitollisuudella ja suurella rakkaudella kaikista Hänen 

meille suomistaan siunauksista ja kaikesta Hänen johdatuksestaan, jota olemme onnekkaita 

kokemaan jokapäiväisissä elämissämme. 
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17.-19. heinäkuuta 2020: Sri Yantra -seminaari teltassa:  

Tämän hyvin erityisen, kolmepäiväisen työpajan aikana Paramahamsa 

Vishwananda johdatti kaikki 200 osallistujaa askel askeleelta Sri 

Yantran yhdeksän tason lävitse. Hän kertoi monista deevoista, jotka 

ovat sisällä tässä muodossa ja selitti, kuinka pitää kunnolla huolta ja 

asemoida yantra parhaiden hyötyjen saamiseksi. 

 

”Tule rentoutumaan ashramiin!” 

oli erityinen tarjous ajalla 21. heinäkuuta – 9. elokuuta 

2020. Kaikki paikat täyttyivät. 

Nämä rentouttavat päivät antoivat ihmisille aikaa ja tilaa 

löytää sisäisen itsensä ja rauhoittua, hyödyntää 

ashramin tarjontaa ja yhdistyä saman henkisten 

ihmisten kanssa. 

 

 

1. – 9. & 14. – 23. elokuuta 2020: Kaksi Bhakti Sangha -viikkoa nuorisolle! 

Nämä uskomattomat, henkiset kesäleirit ovat täydellinen tapa nuorille kohdata ympäri 
maailmaa eläviä, saman henkisiä tovereita, jotka ovat sitoutuneita henkiseen kasvuun ja 
elämään. Nuoriso kokee Bhakti Margan monin erilaisin ja iloisin tavoin samalla, kun tietoa 
jaetaan ja syvennetään yhdessä. Guruji liittyi monta kertaa nuorten seuraan kävelyille ja 
japa-kävelyille ashramin ympäristöön. Hän ymmärrettävästi otti huomioon heidän 
huolenaiheensa ja vastasi iltaisin heidän kysymyksiinsä puutarha-satsangissa. 

Tänä vuonna 39 tyttöä ja 28 poikaa tarttuivat tähän mahtavaan tilaisuuteen. Ikävä kyllä 13 

nuorta tietyistä maista ei voinut osallistua Covid-matkustusrajoitusten takia. 

 

12. ja 13. elokuuta 2020: Krishna Janmasthami  

Teimme 108 yagnaa iltapäivällä 12. elokuuta 

takanurmikolla Krishnan syntymäpäivän kunniaksi. 

Kymmeneltä illalla kaikki kokoontuivat telttaan 

katsomaan näytelmää kolmesta ensimmäisestä 

Alvarista ja Krishnan lilasta taaperoiässä. 

Tämä SPN:n seuraajien upea näytelmä lähetettiin 

suoratoistona Bhakti Margan Ystäville. 150 jäsentä 

vastasi kutsuun ja virittäytyi linjoille katsomaan 

näytelmää. 

Tätä seurasi varsinainen syntymäpäiväjuhla, 

Krishna Janmashtami, jota vietettiin 

Bhutabhrteshwarnath Mandirissa yhdessä Gurujin 

ja 200 osallistujan voimin. Juhlallisuudet jatkuivat aina aamuun saakka. 
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13. elokuuta 2020: Paramahamsa Vishwanandan Bala Krishna -puhe  

Tässä hyvin erityisessä, teltassa pidetyssä tapahtumassa Paramahamsa Vishwananda piti 

monen tunnin mittaisen luennon Herra Krishnan elämästä ja jumalallisista teoista, ja kuinka 

Hän nujersi demoneita. 

Jokainen demoni edustaa yhtä negatiivista ominaisuuttamme, 

joka meidän on tunnistettava ja muunnettava sisällämme. 

Bala Krishna, tai kirjaimellisesti “lapsi-Krishna”, on Herra Krishnan 

suloinen muoto, Vrindavanin rakas, joka valloitti gopi-tyttöjen ja 

gopa-poikien sydämet ilkikurisilla tempauksillaan, huilunsa äänellä 

ja epätavallisilla aktiviteeteillaan. 

Herra Krishnan tarina ja Gurujin kommentit löytyvät Srimad 

Bhagavatamin ydin -kirjasta, kappaleesta 10. 

 

 

22. elokuuta 2020: Ganesh Chaturthi 

Ganesha Chaturthi merkitsee Herra Ganeshan ilmestymispäivää. Herra Ganesha on 

norsunpäinen jumala, joka tunnetaan myös menestyksen takaajana ja esteiden poistajana. 

Hän on mielen Herra, joka edustaa älyä ja viisautta. Juhlimme Ganeshan ilmestymispäivää 

rukouksin, pujalla, abishekamilla ja bhajaneilla aamurukoustemme yhteydessä. Rukouksiin 

osallistui 65 henkilöä. Jaoimme satsangissa myös hänen lilojaan. 

26. elokuuta 2020: Radhashtami 

Radharani tunnetaan Vrindavanin 

kuningattarena ja Krishnan rakkaimpana 

gopina. Juhlimme Srimati Radharania 

päivittäisten rukoustemme yhteydessä 

erityisen pujan, abishekamin, bhajaneiden 

ja satsangin merkeissä. 

Kerran vuodessa Radhashtamin aikaan voimme ihailla Radhan lootusjalkoja. 

 

Aamurukoukset 26. elokuuta 2020:  

Satsang Swami Revatikanandan kanssa: 37:25 Guruji laulaa bhajaneita: 1:32:37 

https://youtu.be/oyza920KFdw 

https://youtu.be/oyza920KFdw


7 
 

1. syyskuuta 2020: Yllätysjuhlat! Paramahamsa 

Vishwananda järjesti erityisen pujan Sudarshana 

Chakralle Ananta Padmanabha Chaturdashin 

kunniaksi! 

https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc 

 

 

 

4. – 6. syyskuuta 2020: Just Love Festival  https://www.justlovefestival.org/memories 

Tänä vuonna Just Love Festivaleillamme oli intiimimpi, 

retriitinomainen tunnelma, täynnä jumalallista rakkautta ja 

Paramahamsa Vishwanandan kanssa vietettyä aikaa! 

 

 

20. – 27. syyskuuta 2020: Hiljaisuuden retriitti Paramahamsa Vishwanandan kanssa Italian 

Umbriassa 

 

4. Esikatsaus 

Tapahtumat lokakuusta joulukuuhun 2020: Takuuta tapahtumien järjestämisestä ei ole! 

Nykyisen tilanteen valossa ei ole vielä varmaa, mitkä tapahtumat voidaan todella järjestää. 

Muistathan tarkistaa tapahtumakalenterin osoitteessa https://www.bhaktimarga.org/ mistä 

löydät tapahtumiin liittyvät mahdolliset muutokset ja lisäykset. 

Lokakuu / marraskuu / joulukuu 2020 

5. lokakuuta:  Tsekin, Slovakian ja Unkarin maaviikko alkaa 

15. lokakuuta:  Sri Shirdi Sai Mahasamadhi 

17. – 25. lokakuuta:   Navaratri 

14. marraskuuta:  Diwali 

26. marraskuuta:  Tulsi Vivaha 

28. – 29. marraskuuta:  Kartik-yö 

https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc
https://www.justlovefestival.org/memories
https://www.bhaktimarga.org/
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30. marraskuuta:   Mahavatar Babajin päivä 

6. joulukuuta:   Pyhän Nikolauksen juhlapäivä 

7. joulukuuta:  Puolan, Suomen, Belgian ja Pohjois-Amerikan (USA, Kanada) 

maaviikko alkaa 

24. & 25. joulukuuta: Joulujuhla 

31. joulukuuta: Uusi vuosi, kirtan  

 

Kiitokset 

 
 
 
Guruji sydämissämme yhdistymme rakkaudessa Bhakti Margan Ystävien 
maailmanlaajuisena perheenä. 
 
Yhteinen päämäärämme on levittää Gurujin rakkauden ja ykseyden viestiä ja palvella Häntä. 
Sinun taloudellinen tukesi auttaa Bhakti Margaa saavuttamaan tämän päämäärän. Kiitos 
avustasi. Ashram on paikka, johon ihmiset tulevat uppoutumaan jumalalliseen värähtelyyn, 
jakamaan kokemuksiaan ja laajentamaan tietämystään. He kohtaavat saman henkisiä 
ihmisiä ja saavat neuvoja moniin elämän kysymyksiin. Tämän “paussin” jälkeen he palaavat 
koteihinsa palautuneina ja uskossa sekä luottamuksessa vahvistuneina. 
 
Kiitämme sinua koko sydämestämme tuestasi Paramahamsa Vishwanandan 
kansainväliselle Bhakti Marga -keskukselle, Shree Peetha Nilayalle, Saksassa! 
 
FoBM:aan maaliskuun ja kesäkuun välillä liittyneet jäsenet eivät ole saaneet tilaisuutta 
käyttää jäsenkorttiaan ashramin sulun vuoksi. Kiitollisina heidän tuestaan olemme lisänneet 
näiden jäsenten nimet joka-aamuiseen Maha-Lakshmi Yagnaan. Näin he ovat saaneet 
nauttia Taivaallisen Äidin siunauksista – Hänen, joka on valinnut Shree Peetha Nilayan 
asunnokseen. 
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Toivotamme teidät iloisesti tervetulleiksi ashramiin arvokkaina ystävinä Bhakti Margan 
perheessä! 
 
Mataji Anjushri ja Mataji Urmilaavati  

Shree Peetha Nilayan, Springenin Bhakti Marga -keskuksen puolesta 

 

 

 

7. Liite: Vanhoista arkistoista 

Paramahamsa Vishwananda:  
Satsang Shree Peetha Nilayassa 6. tammikuuta 2012 
 
Mikä on elämän tarkoitus? 
 
Mikä on elämän tarkoitus? Te kaikki elätte, teidän tulisi siis tietää? Tämä on hyvin kiintoisa 
kysymys, koska te kaikki elätte. Koska te elätte, teidän tulisi tietää, mikä elämän tarkoitus on 
ja miksi te elätte. 
 
Elämällä on jokaiselle oma tarkoituksensa. Koska olet henkisellä polulla, elämän tarkoitus on 
sinulle tietenkin eri. Yleisesti ottaen elämän tarkoitus on tietenkin saavuttaa Jumala. Ei ole 
mitään muuta. Mutta ennen tuon jumaluuden saavuttamista, ennen Jumalan armon 
saavuttamista ja rakkauden oivaltamista ihminen käy läpi monia merkityksiä. 
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Joillekin ihmisille auto on heidän elämänsä. Joillekin ihmisille talo merkitsee koko elämää. 
Joillekin koira on koko elämä (tai kissa…anteeksi, unohdin kissan). Se on totta! Sillä elämän 
tarkoitus muodostuu siitä, mihin keskityt. Kissa voi myös muodostaa kokonaisen elämän 
tarkoituksen. Elämän tarkoitus muodostuu oman keskittymisesi mukaisesti. Jos keskityt 
Jumalaan, saavutat Hänet. Jos keskityt johonkuhun, saat tuon henkilön, jos se on tarkoitettu 
niin.  Jos keskityt autoon, saat auton. Mutta antavatko nämä kaikki asiat saman onnen 
tunteen? Tämä on se kysymys. Kaikki nämä asiat eivät tuota sinulle samantasoista onnea.  
 
Saat uudesta autosta paljon iloa ja onnea aluksi, jonka jälkeen saat siitä päänvaivaa. Olet 
etsinyt koko elämäsi kaunista puolisoa. Sinä, mataji, kävelet kadulla, ja kohtaat komean 
miehen. Sydämesi alkaa pamppailla. Ajattelet mielessäsi: “Haluan hänet. Hän kuuluu 
minulle. Elämäni kävelee tuossa!” Teet kaikkesi saadaksesi tuon miehen. Näin tuosta 
miehestä tuli hetkeksi elämäsi tarkoitus. Miksi sanon “hetkeksi”? Koska tuota iloa ei kestä 
ikuisesti. Tuo ilo voi saada sydämesi pamppailemaan hetkeksi, mutta se voi vetää sinut 
myös alas. Mikä sitten on elämän tarkoitus? 
 
Jokaisella on oma näkemyksensä siitä, mitä elämä on. Nykyisen inkarnaatiosi päättyessä 
tarkastelet elämäsi tarkoitusta: voitko sanoa tehneesi jotain elämäsi aikana? Sillä eräänä 
päivänä enkelit tulevat ja kysyvät sinulta: “Jumala lähetti sinut tänne – mitä olet tehnyt? 
Kerro minulle siitä.” Otamme elämän itsestäänselvyytenä. Ihmiset kuvittelevat, että 
elämässä on kysymys vain nauttimisesta. Jos vain nautit, palaat takaisin tänne. Elämä on 
iloa ja onnea, mutta sinun tulee tietää, kuinka nauttia siitä oikein. 
 
Mitä tahansa ihmiset tekevätkään maan päällä, perustuu suorituksiin ja velkoihin. Sinä 
ajattelet omistavasi tämän kehon. Luulet sen kuuluvan sinulle. Itseasiassa tämä kehon on 
annettu sinulle. Sinä vuokraat sitä, ja eräänä päivänä sinun on maksettava tuo vuokra. 
Kuinka maksat sen? Saavuttamalla päämäärän. Jotta saavuttaisit päämäärän, sinun on 
tunnettava päämäärä. 
 
Siksi alussa kerroin eri merkityksiä elämälle. Jos päämääräsi on Jumala, ei ole 
mahdollisuutta, että et saavuttaisi Häntä. Mutta jos tavoittelet jotakin ulkoista, saavutat vain 
tuon ulkoisen asian. Mutta tiedä eräs asia: ulkoinen ja sisäinen ovat kaksi eri polkua. Yksi 
johtaa alas ja toinen ylös. On kysymys valinnasta. Tietenkin Perimmäisen voi saavuttaa 
ainoastaan, jos haluaa Hänet vilpittömästi. Mutta niin kauan kuin et täysin halua saavuttaa 
Jumaloivallusta, et tule sitä saamaan. 
 
Sinä harjoitat. Miksi? Jotta Jumala voisi armahtaa sinua ja saada sinut saavuttamaan Hänet; 
jotta voisit saavuttaa päämäärän. Mutta silloin sinun tulee aidosti haluta saavuttaa tuo 
päämäärä. Et voi vain puhua ja olla samalla tekemättä mitään sen eteen. 
 
Tapaan hyvin usein ihmisiä, jotka haluavat saavuttaa Jumalan. Se on itseasiassa hyvin 
helppoa. Se on kaikista helpoin asia, jota monet eivät kuitenkaan tee. Tai sitten he tekevät, 
mutta heidän mielensä ei ole aidosti keskittynyt. Jos mielesi ei ole täysin keskittynyt siihen 
mitä teet, kuinka voisit tehdä jotakin täydellisesti? 
 
Tämä on siis elämän tarkoitus.  
 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

 


