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BHAKTI MARGA
DRAUGU
ZIŅU VĒSTULE OKTOBRIS 2020

DIEVS IR DIEVS UN DIEVS IR MĪLESTĪBA, KAS VISUS VIENO.
ŠĪ MĪLESTĪBA IR TĀ, KAS RADĪS VIENOTĪBU.
Šī saikne ir stiprāka, kad mēs uz to koncentrējamies. Es lūdzu
Kungu Ganešu, lai Viņš novērš visus šķēršļus jūsu prātā, dzīvē un
šajā pasaulē, un lai visi dzīvotu mierā.
DŽEI GURUDĒV! ESIET SVĒTĪTI!
Paramahamsa Višvananda, Daršana uzruna, 2020.gada
20.augusts.
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Saturs
Ievads
1. Jaunā gada ziņu vēstule un Gurudžī 2020.gada dāvana
2. Gurudžī 2019.gada dāvana
3. Pārskats
4. Pasākumu plāns 2020. gada oktobrim- decembrim
5. Paldies!
6. Pielikums:
Satsangs no Šrī Pīthas Nīlajas, 2012.gada 6. janvāris
Kāda ir dzīves jēga?
Ievads
Kopš mums atkal ir atļauts pieņemt apmeklētājus Ašramā, viesi no tuvākām un tālākām
vietām apmaklē Parahamsas Višvanandas pasākumus teltī un templī, vai vienkārši izbauda
mierīgu nedēļas nogali Šrī Pītha Nīlajā.
Siltajās vasaras un rudens dienās ašrama
apkārtne aicina jūs visus kopā dziedāt,
spēlēt un aprunāties. Ja meklējat mieru un
klusumu, jūs to atradīsiet rožu un Satsanga
dārzā, ko spējām tik skaisti iekopt,
pateicoties FoBM (Bhakti Margas Draugu)
fonda līdzekļiem. Arī skaistā apkārtne ar
mežiem un pļavām aicina jūs uz pastaigām.
Šajās skaistajās nomierinošajās vietās
daudzie noteikumi, piemēram, obligātā
masku valkāšana, distances ievērošana un
citi noteikumi, gandrīz nemaz neietekmē
jūsu labsajūtu.
Tas man atgādina Bhakti Marga Centra oficiālo atklāšanu pirms 7 gadiem, 2013. gada maijā,
kad mēs ielūgumos mūsu draugiem rakstījām:
Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi jums paziņot, ka Paramahamsa Šrī Svami Višvanandas
Bhakti Marga centrs Šrī Pītha Nīlaja Heidenrodā, Špringenā tagad var tikt oficiāli atvērts.
Sākot ar šodienu mums ir atļauts izmitināt mūsu viesus centrā.
Kā Bhakti Marga Draugi, jūs esat daudz ieguldījuši šajā atklāšanā ar jūsu vērtīgo finansiālo
atbalstu, labvēlīgām domām un mīlestību.
Mūsu mērķis ir jūsu apmeklējuma laikā piedāvāt jums tādu vietu, kur jūs justos droši - kā
mājās un, kur jūsu attiecības ar Dievišķo tikai augtu. Bet mēs vēl aizvien esam atakarīgi no
jūsu finansiālā atbalsta, jo Starptautiskā Bhakti Marga centra uzturēšana un tā atjaunošana
prasa izmaksas. Ar jūsu dalību BM Draugu programmā, jūs esat piekrituši veikt ikmēneša
maksu vismaz 10 euro apmērā. No visas sirds pateicamies biedriem, kas tur šo solījumu!
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Šogad, diemžēl, mums bija jāatgādina daudziem biedriem par šo solījumu un ne vienmēr tas
bija ar panākumiem. Tas nozīmē, ka mums tam ir jātērē papildu laiks. Tā vietā mēs labāk
jums veidotu jaunas programmas un piedāvājumus!
Svarīgi ir uzturēt līdzsvaru starp došanu un ņemšanu. Tādēļ, kā FoBM biedriem, jums ir
vairākas priekšrocības, piemēram, biedra karte, kas dod jums 10% atlaidi visu gadu.
Mēs visi ejam garīgo ceļu, Bhakti Marga mīlestības ceļu un uzticamies tam, ko Parahamsa
Višvananda mums māca. Uzticība ir savstarpēja. Jūs uzticaties Gurudžī un mēs uzticamies
jums, ka atcerēsieties par savu solījumu regulāri finansiāli atbalstīt Bhakti Margu.
FoBM mājas lapā https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview jūs atradīsiet trīs
veidus, kā veikt biedru naudas maksājumu:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Jautājumu gadījumā par biedra numuru, kas ir uz jūsu biedru kartes, lūdzu, sazinieties ar
friends@bhaktimarga.org.
Kā arī paziņojiet mums, ja vēlaties pārtraukt dalību vai uz laiku apturēt, vai veikt izmaiņas
biedra naudas apmaksā: friends@bhaktimarga.org

1. Jaunā gada ziņu vēstule un Gurudžī 2020. gada dāvana
●

Gurudžī dāvana

Šogad Gurudžī svētīta dāvana tiks nosūtīta pa pastu kopā ar ikgadējo vēstuli.
Šī vēstule būs vienīgais FoBM dokuments, ko nosūtīs pa pastu. Pārējā informācija tiks
nosūtīta ar e-pastu. Pasta vēstules tiks izsūtītas novembra vidū, lai šīs vēstules paspētu
laicīgi nokļūt visās valstīs.
Tādēļ jums lūdzam:
●

Svarīgi! Ja ir mainījusies jūsu adrese, vārds vai garīgais vārds, informējiet mūs
vēlākais līdz oktobra vidum, sūtot ziņu e-pastā,: friends@bhaktimarga.org.

●

vēstule var tikt nosūtīta tikai tādā gadījumā, ja mums ir zināma jūsu pilnā adrese:
vārds un uzvārds, iela un mājas numurs, pilsēta, jūsu pilsētas vai valsts pasta
indekss.

●

Visiem FoBM biedriem bez norādītas adreses būs iespēja saņemt dāvanu Šrī Pītha
Nīlajā pie Urmilaavati vai Anjushri.

●

Lūdzu, pārliecinaties, ka jūs regulāri esiet pārskaitījuši solīto ikmēneša maksu.
Šaubu gadījumā, lūdzu, jautājiet Urmilaavati vai Anjushri, rakstot uz
friends@bhaktimarga.org

●

Vēlākais līdz oktobra beigām informējiet mūs, ja vēlaties personīgi saņemt vēstuli Šrī
Pīthā Nīlajā.

●

Jautājumu gadījumā rakstiet mums uz friends@bhaktimarga.org
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2. 2019. gada Gurudžī dāvana
●

Diemžēl, ne visi biedri varēja paņemt savu dāvanu, jo Centrs ilgu laiku bija slēgts.
Nesatraucieties, dāvanas vēl aizvien jūs gaida!

Diemžēl, 2019. gada dāvanas nevaram nosūtīt.
Vislabāk dāvanas saņemt personīgi. Ja tas nav iespējams, mēs iesakām rīkoties sekojoši:
o

o

Palūdziet draugiem vai tuviniekiem no jūsu valsts, kuri brauc uz ŠPN, lai atved jums
dāvanu. Uzrakstiet mums šīs personas vārdu un kuru dāvanu viņam vai viņai jāpaņem.
Lūdzu, norādiet arī savu vārdu un biedra numuru.
Ja veicat pasūtījumu BM veikalā tiešsasitē, dāvanu iespējams nogādāt kopā ar jūsu
pasūtījumu. Lūdzu, pirms tam informējiet mūs par sava pasūtījuma datumu un uzrakstiet
savu vārdu, piegādes adresi un, ja iespējams, biedra numuru.

Gurudžī Indijā jums izvēlējās četras Višnu formas.
Aprakstu un attēlus varat atrast FoBM 2020.gada marta Ziņu vēstulē.
⮚
⮚
⮚
⮚

Baladžī (Venkatešvara)
Baladžī (Mahā Višnu forma) ar Ašta Lakšmī
Kungs Baladžī ar Vaišnava Tilaku kā Prabhavalī
Kungs Padmanabha

3. Pārskats
2020. gada 5. jūlijs: Guru Pūrnima
Guru Pūrnimas dienā
kopā ar 200 viesiem
mēs godinājām savu
mīļo Satguru
Parahamsu Šrī Svami
Višvanandu. Pēc
guru-pudžas, kuru
novadījām zālienā pie
tempļa, virtuve mūs
lutināja ar gardu
mielastu.

Gurudžī noslēdza ceremoniju ar iespaidīgu runu.
Viņa vārdi piepildīja mūsu sirdis ar pateicību un milzīgu mīlestību par visām svētībām, ar
kurām Viņš mūs apbēra, un par Viņa vadību, kuru mums ir laimējies pieredzēt katru dienu.
2020. gada 17. - 19. jūlijs: Šrī Jantras seminārs teltī:
Šajā īpašajā 3 dienu seminārā Paramahamsa Višvananda veda 200
dalībniekus soli pa solim caur Šrī Jantras deviņiem līmeņiem. Viņš
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atklāja dažādas dievības, kuras ieņēmušas šo formu, un paskaidroja, kā pareizi rūpēties par
jantru un to novietot, lai iegūtu vislielāko ieguvumu.

“Brauciet atpūsties ašramā!”
Tāds bija īpašais piedāvājums no 2020. gada 21.jūlija
līdz 9.augustam, un tas tika pilnībā izmantots.
Šīs atpūtas dienas cilvēkiem deva laiku un vietu sava
iekšējā Es un miera atrašanai. Cilvēki varēja izmantot
ašrama
piedāvājumus
un
satikties
ar
līdzīgi
domājošajiem.

2020. gada 1. – 9. augusts & 14. – 23. augusts: divas Bhakti Sanga nedēļas
jauniešiem!
Šīs garīgās vasaras nometnes ir ideāls veids, lai jaunieši varētu satikties ar līdzīgi
domājošiem no visas pasaules, kuri ir apņēmušies garīgi augt un dzīvot garīgu dzīvi.
Nometnē jaunieši pieredz Bhakti Margu dažādos aizraujošos veidos, tajā pat laikā kopā
iegūstot un padziļinot zināšanas. Gurudžī bieži pievienojās jauniešiem pastaigās un džapa
pastaigās ap Ašramu. Viņš iejūtīgi rūpējās par viņu bažām un vakarā Satsanga dārzā
atbildēja uz jautājumiem, kas viņus nomāca.
Šogad 39 jaunas sievietes un 28 jauni vīrieši izmantoja šo lielisko iespēju. Diemžēl, 13
jaunieši no noteiktām valstīm, kuri vēlējās pievienoties, nevarēja piedalīties, jo Bhakti Margai
bija jāatcēļ reģistrācija Covid ceļošanas ierobežojumu dēļ.

2020. gada 12. un 13. augusts: Krišna Džanmaštamī
12. augusta vakarā iekšpagalma lielajā zālienā par godu Krišnas dzimšanas dienai
norisinājās 108 Jagnas.
Plkst. 22.00 visi sapulcējās teltī, lai noskatītos lugu par
pirmajiem trīs Alvāriem un Krišnas līlu maza bērna gados.
Izcilais ŠPN bhaktu uzvedums tika pārraidīts tiešraidē
tikai Bhakti Marga draugiem. 150 FoBM biedri no visas
pasaules pieslēdzās šai tiešraidei.
Pēc tam sekoja īstās dzimšanas dienas svinības Krišna
Džanmaštamī, kas notika Bhutabhrtešvarnath templī
kopā ar Gurudžī un 200 dalībniekiem. Svinības ilga līdz
agram rītam.
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2020. gada 13. augusts: Paramahamsa Višvanandas runa par Bala Krišnu
Šajā īpašajā pasākumā Parahamsa Višvananda vairākas stundas lasīja lekciju par Kunga
Krišnas dzīvi, Viņa dievišķajām spēlēm un Viņa uzvaru pār dēmoniem.
Ikviens dēmons nozīmē kādu negatīvu īpašību, kuru mums sevī ir
jāatpazīst un jāpārveido.
Bala Krišna jeb burtiski “Bērns Krišna”, ir Kunga Krišnas saldā forma,
kā Vrindāvanas mazais mīlulis, kurš mēdza iekarot gopī un gopas
sirdis ar Savām draiskulīgajām palaidnībām, flautas skaņām un
neparasto uzvedību.
Jūs atradīsiet Kunga Krišnas dzīvi ar Gurudžī komentāriem grāmatas
The Essence of Shreemad Bhagavatam 10. nodaļā.

2020.gada 22. augusts: Ganeša Čaturthi
Ganeša Čaturthi atzīmē Kunga Ganešas Atnākšanas dienu. Kungs Ganeša ir Dievs ar
ziloņa galvu, Viņš ir zināms arī kā veiksmes devējs un tas, kas novērš šķēršļus. Viņš ir Prāta
Valdnieks un pārstāv inteliģenci un gudrību. Atzīmējot Ganeša atnākšanas dienu, rīta
lūgšanu laikā mēs skaitījām īpašas Ganeša lūgšanas, veicām pudžu, abhišekā un
dziedājām bhadžanas. Satsangā, kurā piedalījās 65 dalībnieki, mēs dalījāmies ar dažām
Viņa līlām.
2020.gada 26. augusts: Rādhāštamī
Rādharanī ir pazīstama kā Vrindāvanas karaliene un
Krišnas vismīļākā gopa. Mēs pagarinājām ikdienas
lūgšanas, lai nosvinētu šo īpašo dienu ar pudžu,
abhišekā, bhadžanām un satsangu, slavinot Šrīmati
Rādharanī.
Reizi gadā Rādha
Aštami laikā jums
ir iespēja apbrīnot
Rādhas
lotusa
pēdas.

2020.gada 26. augusta rīta lūgšanas:
Satsangs ar Svami Revatikanandu: 37:25. Gurudžī dzied bhadžanas: 1:32:37
https://youtu.be/oyza920KFdw

2020.
gada
1.
septembris: Pārsteiguma
svētki! Paramahamsa Višvananda izpildīja īpašu
pudžu
Sudaršana
Čakrai,
atzīmējot
Ananta
Padmanabha Čaturdaši! https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc
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2020. gada 4. - 6. septembris: Just Love festivāls
https://www.justlovefestival.org/memories
Šogad Just Love festivālā bija daudz intīmākas un retrītam
līdzīgas sajūtas, bet tas tāpat bija piepildīts ar Dievišķo
mīlestību un daudz kopīga laika ar Parmahamsu Višvanandu!

2020.gada 20. – 27. septembris: Klusuma retrīts ar Paramahamsu Višvanandu Umbrijā,
Itālijā.

4. Pasākumu plāns
Pasākumu datumi no 2020. gada oktobra līdz decembrim: Var būt izmaiņas!
Saistībā ar šībrīža situāciju vēl aizvien nav skaidrs, kuri pasākumi patiešām notiks.
Ja plānojat apmeklēt kādu pasākumu, lūdzu, pārliecinieties pasākumu kalendārā, kurā var
atrast jaunākās izmaiņas un atjauninājumus: https://www.bhaktimarga.org/

2020. gada oktobris / novembris / decembris
5. oktobris:

Čehijas Republikas, Slovākijas un Ungārijas Valstu nedēļas
sākums

15. oktobris:

Šrī Širdi Sai Mahāsamadhi

17. – 25. oktobris:

Navaratrī

14. novembris:

Divalī

26. novembris:

Tulsi Vivaha

28. – 29. novembris:

Kartika nakts

30. novembris:

Mahavatāra Babadžī diena

6. decembris:

Sv. Nikolaja svētki

7. decembris:

Polijas,
Somijas,
Nīderlandes,
Beļģijas
(flāmu),
Ziemeļamerikas (ASV un Kanādas) Valstu nedēļas sākums

24. un 25. decembris:

Ziemassvētku svinības

31. decembris:

Jaunā gada svinības, kirtans
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Paldies!

Ar Gurudžī mūsu sirdīs, esam vienoti mīlestībā visā pasaulē, kā Bhakti Marga Draugu
ģimene.
Mūsu kopīgais mērķis ir izplatīt Gurudžī vēstījumu par mīlestību un vienotību un kalpot
Viņam. Jūs finansiālais ieguldījums atbalsta Bhakti Margu šī mērķa sasniegšanā. Pateicoties
jūsu palīdzībai, Ašrams ir vieta, kuru cilvēkiem patīk apmeklēt, lai iegrimtu dievišķajās
vibrācijās, dalītos pieredzē un paplašinātu savas zināšanas. Viņi satiek līdzīgi domājošos un
atrod atbildi uz daudziem dzīves jautājumiem. Pēc šī “ārpus laika” cilvēki atgriežas mājās
dziedināti no ikdienas dzīves un spēcināti ticībā un paļāvībā.
Mēs no visas sirds pateicamies jums par atbalstu, ko sniedzat Paramahamsa Višvanandas
starptautiskajam Bhakti Marga centram Šrī Pītha Nīlaja Špringenā, Vācijā!
Biedri, kas pievienojās FoBM laika posmā no marta līdz jūnijam, nevarēja izmantot savu
biedra karti, jo ašrams bija slēgts. Pateicībā par viņu atbalstu, mēs iekļāvām viņus, minot
viņu vārdus rīta Mahā Lakšmī Jagnā. Tādā veidā viņi izbaudīja Dievišķās Mātes svētību,
kura ir izvēlējusies Šrī Pītha Nīlaju par Savu mājvietu.
Mēs ar prieku aicinām jūs uz Ašramu, kā visdārgākos draugus mūsu Bhakti Marga ģimenē!

Šrī Pītha Nīlajas, Bhakti Marga centra Špringenā vārdā
Matadžī Anjushri and Matadžī Urmilaavati
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7. Pielikums: no arhīviem.
Paramahamsa Višvananda:
Satsangs Šrī Pītha Nīlajā, 2012. gada 6. janvārī.
Kāda ir dzīves jēga?
Kāda ir dzīves jēga? Jūs visi dzīvojat, jums to vajadzētu zināt labāk, vai ne? Tā kā jūs
dzīvojat, tas ir ļoti interesants jautājums. Jūs dzīvojat, tāpēc jums vajadzētu zināt, kāda ir
dzīves jēga un kāpēc jūs dzīvojat.
Dzīves jēga katram nozīmē ko citu. Protams, tā kā jūs ejat garīgo ceļu, jūsu dzīves jēga
atšķirsies. Galu galā tā ir Dievišķā sasniegšana. Nekas cits! Bet pirms Dievišķā
sasniegšanas, pirms Dieva žēlastības sasniegšanas, lai realizētu šo Mīlestību, ikvienam ir
jāiziet cauri daudzām dzīves jēgām.
Dažiem cilvēkiem dzīves jēga ir mašīna. Dažiem cilvēkiem māja ir visa viņu dzīves jēga.
Citiem visa dzīves jēga ir suns (...vai kaķis...atvainojos, aizmirsu par kaķi). Bet tā ir
patiesība! Jūs redziet savu dzīves jēgu tajā, uz ko koncentrējaties. Arī koncentrēšanās uz
kaķi kādam nozīmē visu. Dzīves jēga ir atkarīga no tā, kam jūs to piešķirat. Ja jūs
koncentrēsieties uz Dievišķo, jūs sasniegsiet Viņu. Jūs koncentrēsieties uz kādu cilvēku, un,
ja būs lemts, jūs dabūsiet šo cilvēku. Jūs koncentrēsieties uz mašīnu, jūs to iegūsiet. Bet vai
tas viss vienmēr jūs darīs tikpat laimīgu? Tāds ir jautājums. Ne viss jums sniedz vienādu
laimi.
Mašīna jums sākumā sniegs daudz prieka un laimes un pēc tam daudz galvas sāpju. Jūs
visu dzīvi meklējat skaistu partneri? Skaistās mataji, jūs staigājat apkārt un ieraugāt skaistu
vīrieti. Un pēkšņi jūsu sirds sāk sisties straujāk...tuk-tuk-tuk-tuk...un tad: “Es vēlos...Viņš ir
mans… Tagad viņš ir visa mana dzīve!” Viņa darīs visu, lai viņu dabūtu, ne tā? Tādējādi šis
cilvēks kļūst par dzīves jēgu, īslaicīgi. Kāpēc saku, ka īslaicīgi? Jo tādu prieku, kādu cilvēks
izjūt sākumā, neizjutīs vienmēr. Prieks var likt sirdij sisties straujāk un dažkārt - stipri lēnāk.
Tad kāda ir dzīves jēga?
Katram ir savs uzskats, kas ir dzīve. Bet realitātē vienīgā perspektīva, vienīgā dzīves jēga,
ko jūs varat nosaukt dzīves beigās, šīs reinkarnācijas beigās, ir šāda: kad jūs atstājat šo
planētu, jūs varat teikt - jā, es kaut ko esmu paveicis savā dzīvē. Kad jūs atskatāties uz savu
dzīvi, vai jūs kaut ko esat paveikuši? Jo kādu dienu eņģeļi atnāks un pajautās: ”Dievs tevi ir
sūtījis šurp, ko tu esi paveicis? Pastāsti!” Mēs dzīvi uztveram kā pašsaprotamu. Cilvēki
uzskata, ka dzīve ir tikai jābauda. Baudiet...un jūs atkal atgriezīsies. Tas ir sasvstarpēji
saistīts. Dzīve ir prieks. Dzīve ir laime, bet jums jāzina, kā to izbaudīt.
Kad eņģeļi lūgs jums atskaitīties, sakot: “Pastāsti man...” Redziet, lai ko cilvēki darītu, pastāv
līdzsvars starp kredītu un debetu. Jūs domājat, ka jums pieder šis ķermenis. Patiesībā tas
jums ir dots. Jūs to īrējat, un kādu dienu jums par to būs jāmaksā. Kā jūs apmaksāsiet īri?
Sasniedzot mērķi! Lai sansiegtu mērķi, jums ir jāzina mērķis.
Tāpēc šī jautājuma sākumā es teicu, ka ir dažādas dzīves jēgas. Ja mērķis ir Dievišķais, tad
nav iespējams to nesasniegt. Bet, ja mērķis ir vērsts uz ārpasauli, ārpasaule tiks sasniegta.
Bet atceraties vienu, ka ārpasaule un iekšējā pasaule ir divi atšķirīgi ceļi. Viens ved lejup, bet
otrs augšup. Tā ir izvēle. Protams, var sasniegt augstāko savā dzīvē, ja patiesi vēlas tikai
Viņu. Bet, kamēr vien cilvēks nevēlēsies sasniegt Dieva realizāciju, tā netiks sasniegta.
Jūs praktizējat. Kāpēc jūs praktizējat? Lai Dievs varētu apžēloties par jums un patiesi liktu
jums Viņu sasniegt. Lai jūs sasniegtu mērķi. Bet, lai to izdarītu, jums patiešām ir jāgrib
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sasniegt mērķis. Jūs nevarat vienkārši pateikt: “Jā, jā, es vēlos sasniegt mērķi”, un tajā pašā
laikā nedarīt neko, lai to sasniegtu.
Ļoti bieži es satieku cilvēkus, kas vēlas sasniegt Dievu. Patiesībā tas ir ļoti viegli. Tas ir
visvienkāršākais, ko var izdarīt, bet daudzi to nedara. Vai arī dara, bet prāts nav īsti vērsts
uz to, ko viņi dara. Ja jūsu prāts nav pilnībā vērsts uz to, ko jūs darāt, kā gan jūs varat
paveikt kaut ko izcili?
Lūk, šis ir dzīves mērķis jeb dzīves jēga.

Paramahamsa Šrī Svami Višvananda

