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 GURUPURNIMA ÜZENET 2016 
  

Sri Alakhpuriji Bhagwan ki Jay 
Sri Deveshwar Mahadeva ki Jay 

Sri Deep Narayan Mahaprabhuji Bhagwan ki Jay 
Sri Swami Madhavanandaji Sadgurudeva ki Jay 

Sat Sanatan Dharma ki Jay 
  

Áldott Lelkek, Kedves Bhakták! 
A szent Gurupurnima különleges napján  

küldöm Nektek  
az OM Sri Alakhpuriji Siddha Peeth Parampara áldását. 
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Mint azt mindannyian tudjuk, a Gurupurnima igen jelentős és nagyon fontos a 
spirituális fejlődés és megvalósítás szempontjából. A Gurupurnima a 
megvilágosodás napja, amikor a Nap fénye a legelső alkalommal érintette a 
Földet és ez Bhagwan Ved Vyasa megtestesülésének napja is – Ő írta le a 
Védákat. Az Ő és utódai tiszteletére, minden Isteni Mester és a mi guruláncunk, 
az OM Sri Alakhpuriji Siddha Peeth Parampara tiszteletére ünnepeljük a 
Gurupurnimát, hogy a spirituális keresők és bhakták, Mesterük áldása által, 
elnyerjék a tudás fényét és a megvilágosodást. 
  
Kedves spirituális keresők és sadhaka-k, a Gurupurnima alkalmából a 
tanítványok felajánlják sadhana-juk gyümölcseit a Mesternek, hogy 
elnyerhessék az Ő áldását és egy új sankalpa-t hoznak a spirituális fejlődésük 
érdekében. Nem számít, milyen úton jársz, milyen felekezethez tartozol, ezen a 
Gurupurnima napon imádkozom a Mindenható Shiva Istenhez, a Mesterek 
Mesteréhez, aki a jóga tudományát és fényét elhozta a Földre, hogy az OM Sri 
Alakhpuriji Siddha Peeth áldásával nyerd el a lelki fejlődést, a jó egészséget és 
a vezetést a sadhana-d útján. Soha nem szabad hagynod, hogy kétségeid 
támadjanak a sadhana-d iránt, soha ne szakítsd meg a sadhana-dat; legyen 
folyamatos a gyakorlás! 
  
Mint minden évben, idén is Indiában, a Jadan Ashramban töltöm a 
Gurupurnimát. Ezen a napon sok ezer bhakta érkezik, hogy tiszteletüket 
fejezzék ki és ünnepeljék a Sri Alakhpuriji Siddha Peeth-et; Gurupurnima 
Satsang ünnepek lesznek minden ashramunkban az egész világon. 

  
Mindannyiótokat a szívemben, gondolataimban és imáimban tartalak! 

Kedves Bhakták, Kedves Testvéreim, 
megáldalak Benneteket a Gurupurnima nevében! 

Szeretettel: 
Paramhans Swami Maheshwarananda 

 


