Vuosi 2012 Maya- ja Ve
eli maailma Kultaisen
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012-vuosiluku herättää ihmisissä
kautta maailman ylen monenkirjavia
mietteitä ja emootioita. Kauan kohutun
millenniumien taitteen jäätyä taa, yhdenkään kauhukuvista toteutumatta, tietoisella
tasolla onnellisuutta kaihoava ihmiskunta
alkoi jälleen tähyillä uutta fyysistä ilmentymää alitajuisille fobioilleen. Nyt meidän on
aika koetella kepillä jäätä, ja ottaa selvää
siitä, mitä muinaisuudesta kaikuneen Mayaintiaanien ennustuksen on oikein tarkoitus
viestittää meille: – Onko tuo kauan odotettu
vuosiluku pelkkä veteen piirretty viiva, vaiko
jotain äärettömän paljon merkittävämpää?
Tämä artikkeli valottaa tätä arvoituksellista
aihepiiriä Veedisestä näkökulmasta.
Eri puolilla planeettaamme käydään nyt
vilkasta polemiikkia yllämainitusta aiheesta
– ammoin laaditun Maya-kalenterin päättymisestä tänä vuonna. Lähes jokaisella läntisen
pallonpuoliskon maalla on oma mielipide tähän aiheeseen, mutta Intian viisailla on ikioma
visio, joka perustuu ikivanhassa Veeda-kirjallisuudessa esitettyyn kuvaukseen todellisuuden
ja ajan rakenteesta. Globaalista paniikkia levittävät maailmanlopun julistukset ovat kiirineet
myös tälle puolen Maata, niin Intiaan kuin
Nepaliin. Esim. Intiassa on nyt myyntimielessä
julkaistu kalenteri, jossa vuoden 2012 loppuun on laitettu merkintä ‘Pralaya’ eli ‘päivä,
jona maailma päättyy’ – Kansa ei ota koko juttua lainkaan todesta, vaan pitää sitä pelkkänä
länsimaista kantautuneena huuhaana ja tuulesta temmattuna tietämättomyyden ilmauksena. – Jos sellainen olisi luvassa, niin siitä olisi
luonnollisestikin maininta Veedoissa.
Mahdollisesti toisella puolen planeettaa
joku tekee jo Nooan Arkkia talonsa etupihalle, kun taas toinen kaivaa bunkkeria

takapihalle. Huomasin juuri äsken, että ohjekirjasia sellaisen (siis bunkkerin) rakentamiseen on nyt nettimyynnissä! Toimenpiteet ovat aivan ymmärrettäviä, jos ja kun
ihminen tuntee olonsa turvattomaksi. Jopa
Norjan hallituksen toimesta on kuulemma
jo rakennettu maanalainen turvapaikka
kaikkein pahimman varalta - harvoja valittuja eli maan eliittiä varten. Aika ajoin olen
nähnyt, kuinka yhdellä todella monilukuisista intialaisista tv-kanavista syydetään
päivittäin maailmanlaajuista katastrofia
esittävää taltiointia ruutuun, julistaen tämän
vuoden lopulla olevan luvassa ‘Mahapralaya’, joka on totaaliseen maailmanloppuun
viittaava ilmaus. Ajattelevaisen ihmisen on
syytä huomioida, että monet sanomalehdet
ja tv-kanavat tunnetusti niin lännessä kuin
idässä, noudattavat julkaisupolitiikkaa, jonka mukaan vain kohu-uutinen on julkaisemisen arvoinen - taloudellisesti.
Oppineet panditat, bramiinit ja
bhaktat – seesteisesti kohun
yläpuolella
Kautta Intian ja Nepalin suuren oppineiston
keskuudessa vallitsee syvä rauha ja sopusointu
– ja se heijastuu luonnollisella tavalla kansan
syviin riveihin. Miksi niin? Sitä on syytä miettiä.
Panditat, bramiinit ja bhaktat ovat täydellisesti
perillä ennustuksista, mutta heidän visionsa
on sama-darshinah, tyystin yhtäläinen niin ilon
kuin tuskan, niin rauhan kuin hädän ja vaivan
edessä. Kuten ikuisella henkisella mestarillani
Swami B.V. Narayana Maharajalla on tapana
sanoa: ”Parameshvara Sri Krishna, Persoonallinen Jumala, suojelee tätä universumia - tai
tuhoaa sen koska vain haluaa ja luo sen taas
uudestaan milloin vain Häntä huvittaa ”. Srila
Gurudevan mukaan älykkään ihmisen on niin
ollen parasta vain syventyä mietiskelemään
Sri Krishnan kaikkivaltiasta hahmoa Hänen
ylimaallisten nimiensä kautta, jotka varjelevat
niihin suojautuvaa henkiloä kaikilta tämän
maailman vaaroilta, tuskilta, uhilta sekä murheilta - aina ja kaikkialla - samalla suoden ihmiselle syvimmän rauhan ja onnen elämässä.
Aivan niin kuin Etelä-Amerikan Mayaintiaaneilla, myös muinaisten Veeda-aikojen

Maalaus Sri Sri Gaura-Nitasta.
viisailla ja valaistuneilla mystikoilla oli äärettömän syvällinen näkemys universumimme luonteesta, alkaen Veeda-kirjallisuuden
muistiin merkinneestä ja avatarojen kategoriaan kuuluvasta Srila Vyasadevasta. Yksi heidän varsin ihmeellisistä saavutuksistaan oli
sarva-jnata – kaikkitietäväisyys, ominaisuus,
joka ilmeni muun muassa Srila Gurudevassa. Veedinen tähtitiede, “Jyotish”, on vähintäin yhtä kehittynyttä kuin Mayojen ja siksi
myös näiden Veedisten tietäjien laatimissa
ihmeellisissä teoksissa kuvaillaan koko universumin ohella myös Maa-planeetan menneisyyttä sekä tulevia vaiheita varsin seikkaperäisellä tavalla. Esimerkkinä voidaan
mainita Kali-yugan alkamisajankohta ja siihen liittyvät yksityiskohtaiset ennustukset.
Veeda-kosmologian auktorisoitujen kuvausten mukaan tällä universumilla on sekä
alku että loppu, mutta edes pralaya eli tämän
kaikkeuden osittainen tuho (joka koskee
myos Maa-planeettaa) ei sen mukaan koita
kuin vasta 2 160 000 000 vuotta myöhemmin, tästä päivästä lukien. Mahapralayaan eli
koko universumin tuhoutumiseen sen sijaan
kuluu vielä aikaa monia tuhansia kertoja
kauemmin. Sitä ennen Äiti Maan pinnalla eli
armaalla kotiplaneetallamme koetaan vaihtelevaisesti niin hyviä kuin huonojakin aikoja.
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eda-kulttuurin Valossa
Aikakauden portilla
Jälkimmäisiin lukeutuu myös juuri alkanut aurinkovuosi 2012, sanoi intialainen
astrologi Swami Prakash tämän vuoden tammikuussa: “Ihmiskunta joutuu kokemaan vakavia koettelemuksia luonnon taholta, kuten
maanjäristyksiä, onnettomuuksia jne, ja heidän taloudellinen tilanteensa tulee olemaan
heikoilla.” - Tämän kaltaisiin ja muihin mahdollisesti suurta yleisöä huolestuttaviin näkemyksiin viitaten, korkeasti oppinut sannyasiystäväni ja entinen NASAn tiedemies tri Dandi
Maharaja totesi: ”Ihmisten on hyvin tärkeää
tiedostaa, että mitä ikinä tulemmekaan kohtaamaan, se koituu hyväksi, kun suojaudumme Krishnan pyhiin nimiin, käsittäen, että
Hän on ainiaan kaikenlaisten tuhojen, onnettomuuksien ja huonoenteisyyden tuolla puolen, sekä kykenee siksi suojelemaan meitä
täydellisesti kaikissa olosuhteissa.”
Maya- ja Veeda-kalenteri puhuvat
samasta ajankohdasta
Maya-kalenterin päivämäärä 21.12.2012
viittaa 11.08.3114 eKr alkaneen ajanjakson
päättymiseen. On äärettömän kiehtovaa todeta, että Veeda-astrologien laskelmien mukaan samoihin aikoihin, hieman tarkemmin
sanottuna 20.02.3102 eKr, koitti myös edeltäneen aikakauden eli Dvapara-yugan loppu, sekä parhaillaan meneillään olevan Kali-yugan alku. Tämä tarkoittaa, että näiden
molempien maailman vanhimpiin kuuluvien astrologisten traditioiden - Mayan ja Veedan - arviot ovat ajallisesti hämmästyttävän
yhteneväisiä, vaikka ne ovat peräisin aivan
vastakkaisilta puolilta planeettaa. Kali-yuga
alkoi vain n. 12 vuotta myöhemmin kuin
Maya-intiaanien laskema alkuajankohta tälle juuri nyt päättyvälle aikasyklille!
Vieläkin kiehtovammaksi asetelma muotoutuu, kun saamme tietää, mitä Sri Krishna
totesi Ganges-joen jumalattarelle juuri tuolloin, ollessaan poistumassa tästä maailmasta ikuiseen henkiseen taivaaseen, samalla
hetkellä, kun tämä nyt vallitseva materialismin aikakausi alkoi. Hän sanoi: “Kali-yugan
ensimmäiset vuosituhannet ovat synkkää aikaa, ja ihmiset vain pesevät syntejään sinun
pyhissä vesissäsi, oi Gangadevi, mutta 5000

Carola Roselt

vuotta Kali-yugan alkua myöhemmin koittaa
Kultainen Aikakausi. Silloin Minua mantrojen
välityksellä mietiskelevät ja palvovat puhtaat
bhakti-yogit vaikuttavat Maaplaneetan ilmapiiriin ratkaisevasti - ja ihmiskunnan tietoisuus alkaa jälleen kohota.” Tämä universaalia ja ajatonta, jumalaista viisautta loistavan
Bhagavad-gitan alkuperäisen puhujan ylhäinen toteamus paljastaa, että Maan päällä on
tarkoitus tapahtua nyt jotain ainutlaatuista.
Veeda-ennustus: ihmiskunta
Kultaisen Aikakauden kynnyksellä
Sri Krishnan mukaan, Bhakti-yogan (ikuisen
Persoonallisen Jumalan eli universumin Ylisielun puhdas antaumuksellinen palveleminen ja
mietiskeleminen pyyteettömällä rakkaudella)
harjoittaminen muuttaa koko Maa-planeetan
kohtalon ja modernin maailmanhistorian
kulun. Krishnaa pidetään Veeda-kulttuurin
korkeimpana auktoriteettina sekä kaikkeuden alkulähteenä ja Hänen mielipiteenään
on, että tämä aluillaan oleva Kultainen Aikakausi - jolloin ihmiskunta on heräävä jälleen
käsittämään olemassaolonsa todellisen tarkoituksen ja oppii elämään sen mukaisesti
sekä Kosmoksen lakeja noudattaen – kestää
10000 vuoden ajan. Sen alkamisajankohdan
katsotaan ajoittuvan siis ilmiselvästi samoihin
aikoihin kuin paljon kohuttu Maya-kalenterin
päättyminen. Alkamassa oleva Uusi Aikakausi
vaikuttaa jo käyvän synnytystuskiaan läpi! Ja
meidän sallitaan todistaa sen ensivaiheita.
Maailmanhistoriassa nähdään
niin lihavia kuin laihoja vuosia …
Atma eli sielu on ikuisesti yksilöllinen olento,
kuten erehtymättömältä viisaudeltaan ehtymättömässä ja ikituoreessa Bhagavad-gitassa
sanotaan, “mama ivamso jiva-loke, jiva-bhuta
sanatanah”. Niin ollen, tuo sielun kuolematon yksilöllisyys, vaikka se onkin nyt Mayan
ts. maallisen ilmapiirin ja illuusion huntujen
peitossa kuin aurinko pilvisenä päivänä, niin
se tulee nyt esiin kuin unitilassa; mutta kun
maailman mullistukset koettelevat hyveellistä
ihmistä ja häntä ympäröivää maailmaa, niin
silloin hänen sisin ydinminuutensa - atma
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joka on avinash eli ainiaan tuhoutumaton
- voi sielun syvyyksissa vain suojautua Korkeimpaan ja alkaa siten herätä sisimmässä
sopukassaan ikuiseen alkutilaansa.
Ihmisen psykofyysisen olemuspuolen perustana toimivaan sieluun piiloutuva ikuinen
luonne on prema-bhakti eli jumalainen rakkaus; ja se on katoamaton - tapahtuu ulkopuolellamme aivan mitä tahansa. Aineellisen
olemassaolon luonnetta Gita kuvailee sanoin
“duhkhalayam asashvatam” eli se on kärsimysten täyttämää ja katoavaista. Sen tähden
ihmisen suositellaan omistautuvan aina itsensä oivaltamiseen ja Korkeimman mietiskelemiseen, tyystin ulkoisista olosuhteista
riippumatta, näennäisestä hyväenteisyydestä
tai huonoenteisyydesta ailahtelematta, sillä
tässä maailmassa sellaiset olosuhteet tulevat
ja menevat kuin kesä ja talvi.
Tänä aikana Sri Krishnan
Kultainen Avatara näyttää tietä
Kun re-inkarnoituneet sielut kautta maailman
vähitellen tiedostavat ikioman olemassaolonsa salaisuuden sekä siihen kätkeytyvän suuren mahdollisuuden ja alkavat elää tämän
ymmärryksen edellyttämällä tavalla vastuuntuntoisesti Maan päällä, sillä hetkellä koittaa
Bhakti-yogan vuosituhansia aiemmin visioitu
renessanssi – Kultainen Aikakausi. Juuri tätä
täysin ainutlaatuista aikakautta vihkimään
ihonväriltään kullanhohtoinen Yuga-Avatara
Sri Krishna Caitanya ilmestyi, vähän yli 500
vuotta sitten Intiassa ja opetti aikansa ihmisille tämän ikuiseen taydellisyyteen johtavan
sekä äärimmäisen onnellisen ja oikeamielisen
elämäntavan. Veeda-auktoriteetit vakuuttavat,
että etenkin Hänen jalanjäljissään kulkemalla
ja Hänen sädekehänsä valaisemana ihmiskunta voi vihdoin astua Kultaiseen Aikakauteen.
~ Om Tat Sat ~
Johannes “Jaya Govinda” Kurki
(matkanjohtaja / yoga-opettaja)
puh. +91/9872999474 (Intia),
+977/9815184971 (Nepal)
sähköposti: jaygovinda108@gmail.com,
websivusto: www.Avatara-Adventures.com
www.PureBhakti.com
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