
HH ABUNATH MAHAMANDALESHWAR PARAMHANS SWAMI 

MAHESHWARANAND PURI-JI, DRAGI SWAMIJI, 

 
Iskrene, iskrene čestitke ob izrednem dogodku, dodelitvi častnega naziva »Bharat 
Gaurav« v londonskem Britanskem parlamentu, 23. julija 2014. Iz naših src, ti presrečni 
pošiljamo čestitke vsi tvoji slovenski učenci. 
 
Letos v Sloveniji praznujemo 26. obletnico odkar si v našo državo prinesel svetlobo Joge 
v vsakdanjem življenju. Težko je najti prave besede zahvale, saj se vse zdi premalo, a 
še težje je našteti premnoge aktivnosti, samo v naši državi. Kako opisati kaj smo 
pridobili, naredili in spremenili v tem času, tvojega neumornega in nesebičnega deljenja 
znanj joge.  
 
V teh letih si nam, na neštevilnih seminarjih joge, predajal svoja obsežna znanja o 
telesnih, umskih in duševnih vplivih starodavnih tehnik joge, o etičnih in moralnih vplivih 
na naša življenja kot je ahimša – nenasilje do soljudi, živali in vseh ostalih bitij, o 
zdravem načinu prehranjevanja brez žrtvovanja živali, o pomenu zdravih medsebojnih 
odnosih: razumevanju sebe in drugih, toleranci, strpnosti, sodelovanju in mirnem 
sožitju. Nikoli nas ne pozabiš opomniti na bistvo človeškega življenja: prepoznati in 
sprejeti božansko v sebi in v najmanjšem delčku vesolja okoli nas ter v vsakdanjem 
življenju živeti v skladu s tem najvišjim duhovnim spoznanjem. 
 
Kot neumorni svetovni Ambasador miru, že desetletja, prinašaš Gandijeva sporočila 
nenasilja prepletena z duhovno dediščino OM Sri Alakhpuriji Siddha Peeth Parampara na 
medreligijskih molitvah za mir, v Ljubljani je bila leta 2004 in Svetovnih mirovnih Vrhih, 
v Ljubljani 2006. Na našem Modrem planetu sadiš drevesa miru in v Sloveniji si jih 
posadil devet: v Kranju in Ljubljani oktobra 2006 ob Svetovnem mirovnem Vrhu, leta 
2008, ob 20 obletnici JVVŽ v Sloveniji, so bila posajena drevesa miru v Novem Mestu, 
Domžalah, Portorožu in Celju ob lokalnih javnih predavanjih o jogi, številnih hkratnih 
srečanjih z župani in drugimi predstavniki lokalnih oblasti, srečanji z ministri in 
sodelovanju na srečanju Evropskih županov v Ljubljani. Ob 20. obletnici Društva JVVŽ 
Maribor, je bilo posajeno drevo miru 21. maja 2009, v juniju naslednjega leta pa še 
drevesi miru v Novi Gorici in Zagorju.  
 
Na tvojo pobudo, dragi Swamiji, imamo v Sloveniji še dva parka:  prvega je organiziralo 
Društvo slovensko indijskega prijateljstva začetek decembra 2012, ko so prostovoljci in 
člani njihovih družin posadili 150 dreves jablan ekološke sorte Topaz. Pridelek, čez 
nekaj let, bodo lahko trgali mimoidoči in ostali brezplačno.    
Društvo JVVŽ Kranj je ob svoji 20. obletnici delovanja, ob sodelovanju z Občino Kranj 
organiziralo posaditev Parka miru z 12 drevesi, na očiščeni občinski parceli ob šolskem 
centru. Dne, 20. septembra 2013 sta slavnostno odprla Park miru Kranj tvoja visoka 
predstavnika Mahamandaleshwar Swami Vivek Puri in Mahamandaleshwar Gyaneshwar 
Puri s podžupanoma in ostalimi predstavniki lokalne oblasti ter društvenega življenja. 
 
Ob zaključku še enkrat: iskrene čestitke iz srca ob sprejemu visokega častnega naziva 
»Bharat Gaurav«. Želimo še mnoga skupna leta tudi na satsangih v Sloveniji, dolgo 
zdravo, uspešno življenje in naj se svetloba Sri Mahaprabhujijevih blagoslovov še naprej 
širi.  

Z ljubeznijo in globokim spoštovanjem Sd. Savitri                                                                                        
Piran, 23. julij 2014  


