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Myllyojan Tapahtumat
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MITÄ LUONTO NYT VIESTITTÄÄ
-LUENTO
Markku Mäkinen
Su 30.9. klo 14.00
Väliaika ja kahvitarjoilu klo15.00.
Päätöskahvien yhteydessä
lisää keskusteluaikaa.
HY V ÄN O LO N KO N SE RT T I
La 10.11. klo 15.00
Maria Kamchilina-Larionov, piano
Oleg Larionov, alttoviulu
12-vuotias Maxim Larionov, viulu
Laulaja ilm. myöhemmin.
VIDEOESITYKSENÄ NÄYTELMÄ:
K AK S I M AAR I AAPU N AV AL K O I N EN SU KU KU NT A
os a 1
Koskettava näytelmä kertoo
Suomen kohtalon vuosien
1890–1921 tapahtumista Maarian
pitäjässä ja sen silloisessa
Raunistulan kylässä.

TARJOI LUT K AI KISS A
TIL AI SUUKSI SS A

Tarkemmat tiedot ja
muut tapahtumat:

www.ruusuporttiin.fi
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ilkaistessamme yhä tuoreelle painomusteelle tuoksuvia sanomalehtiä,
elegantteja aikakauslehtiä ja nykykirjallisuutta, toteamme erään varsin yleisen yhteispiirteen. Kuin syksyn somat lehdet, ne kellastuvat ja varisevat pian Ikuisen
Ajan oksilta, sillä ne heijastelevat elämää,
yhteiskuntaa, maailmaa ja todellisuutta lähinnä maallisesta ja katoavaisesta näkökulmasta. Nämä aspektit kuitenkin loistavat
poissaolollaan, samoin kuin avidyā eli tietämättömyyden pimeys, Veeda-viisauden
sisintä valaisevilla sivuilla ja ikuisesti vapautettujen bhakti-yogīen sydämessä.
Viimeisten 30 vuoden ajan, kohtalo on
suonut allekirjoittaneelle vuosikausien ajan
etuoikeuden työskennellä muinaisintialaisen Veeda-kirjallisuuden parissa; ei pelkän akateemisen leipätyön eikä taloudellisen
hyödyn inspiroimana – mikä sekin tosin on
kunnioitettavaa – vaan temppelien ja Intian
siivittämänä, siunauksena suurilta itsensä oivaltaneilta sieluilta. Heistä ensisijaisesti tulee
mainita Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja Śrīla
Prabhupāda ja Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa
Gosvāmī Mahārāja, eli ikioma henkinen
opettajani Śrīla Gurudeva. He olivat sydänystäviä useiden vuosikymmenien ajan; ja
he molemmat laativat viimeiseen henkäykseensä saakka – eli ennen Mahā Samādhiin
astumistaan – ainutlaatuisen ikiautuasta kirjallisuutta koko ihmiskunnan hyväksi, eivätkä saadakseen osakseen katoavaista mainetta tai kunniaa, saatikka maallista vaurautta.
Heidän tähtäimessään oli yksinomaan nykymaailman ihmisten vapauttaminen Kaliyugan hämäristä, jo tuhansia vuosia aiemmin ennustetun Kultaisen Aikakauden eli
Chaitanya Eran valaistuneeseen ilmapiiriin.

Vietettyään kosolti yli 10 vuotta sielukkaassa
lempimaassaan Intiassa ja viimeiset yli 2 vuotta
lähinnä muualla Aasiassa bhakti- ja hatha-yogan
opetuksen merkeissä, Johannes ”Jay Govinda”
Kurki on nyt jälleen kotimaassa.

Jokin muu motiivi tai taho kuin
ahaṁ̇kāra eli arkipäiväinen vale-ego niin
ollen kannustaa aitoja mahā-purushoita jatkamaan kirjallisia töitään; heidän avarassa
sisimmässään kun ei ole tilaa edes väärän
minätunteen tähteille. Sen sijaan, śuddhabhaktojen teokset ovat preman kyllästämiä
sekä sydänverellä kirjoitettuja. Toisin ilmaistuna, jumalaiseen asemaan asettuneet
mestarit tekevät kaiken epäitsekkään uhrautuvaisesti, eli silkasta syvästä myötätunnosta
ja pyyteettömästä rakkaudesta lähimmäisiään kohtaan (śrī-guru karuṇā-sindhu, adhama janāra bandhu ). He näkevät mitä elämä tässä maailmassa on, Saṁsāra-chakraan
eli syntymän ja kuoleman noidankehään
juututtuamme, ja haluavat yksinomaan
näyttää meille reitin ulos, ikuiseen vapau-
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Gopīt sanoivat kaikkein läheisimmille ystävättärilleen, ”Oi sakhīt! Katsokaahan! Kuinka voisimmekaan löytää sanoja ilmaisemaan niiden henkilöiden sanoinkuvaamatonta onnekuutta, joiden
silmät katselevat Mahārāja Nandan kahden pojan,
Kṛṣṇan ja Baladevan tuhoutumatonta kauneutta,
Heidän astuessaan Vrindāvanaan paimenpoikien
ja lehmien kera?” [Sitaatti Veṇu-gītāsta, śloka 2,
kommentaari. Kirj. Śrīla Gurudeva]. © Gauḍīya
Vedānta Publications

teen... Aivan kuten viattoman [ja jo kyllin
kauan samaa kehää kiertäneen] lemmikin
paras ystävä on hän, joka jonain harvinaisen
kauniina aamuna jättää häkin luukun raolleen ... Ja seuraa hiljaa myhäillen sivusta kun
aikakausiksi kahlittu olento kirmaa vihdoin
vapauteen, kuin vastasyntynyt varsa keväiselle niitylle, kukkien sekä viheriöivän luonnon tuoksuun. Tiedostamme sen tai emme,
me kaikki odotamme hetkeä, jolloin tämä
sielunvaellus vihdoin päättyy.
Tähän mennessä suomen kielelle – kuten yleensäkään länsimaisille kielille – ei
ole saatettu läheskään kaikkia muinaisin-

Maailmankuulu bhakti-yogī mestari Śrīla Gurudeva, eli B.V. Nārāyaṇa Mahārāja, on laatinut tämän
Veṇu-gītā -teoksen alkuperäisen käännöksen ja
kommentaarin. Hän on julkaissut yli 50 kirjaa, ja
ne on tarkoitus kääntää vähitellen kaikki suomeksi.

tialaisen kirjallisuuden ylimaallisia aarteita. Kun maailmallisen ilmapiirin iäksi täydellisesti ylittäneet ja kaikista anārthoista
eli sydämen heikkouksista iäti vapaat maailman henkiset hyväntoivojat paljastavat
noiden teosten sisällön sellaisena kuin se
on, koittaa ihmiselämän ja ihmiskunnan
historian onnekkain vaihe; tämän kaltaista
hyväenteistä aikaa uumoilen, katsellessani
Śrīla Gurudevan joitain vuosia aiemmin
Intiassa julkaiseman Veṇu-gītān viimeisiä säkeitä ! Tämän ainutlaatuista premaa
eli jumalaisen rakkauden ambrosiaa ylitse
vuotavan teoksen käännöstyö on nyt loppusuoralla, ja oikolukukin jo aluillaan, joten se tullaan julkaisemaan suomeksi vuodenvaihteeseen 2018 mennessä, mikäli ei
vielä kuluvan syksyn päätteeksi.

Veṇu-gītā tarkoittaa suomeksi ”Huilun
laulu”, ja se viittaa Śrī Kṛṣṇan pyhiin ajanvieteleikkeihin *. Niitä kuvailee etenkin ŚrīmadBhāgavatam, ja kuten henkinen opettajani
on todennut, niin tuossa ylhäisessä teoksessa on viisi prāṇaa, eli elämän ilmavirtaa – ja
ne tunnetaan myös gītān eli laulun nimellä;
ihmiskehossa toimivien prāṇojen tavoin, ne
pitävät koko teoksen ’hengissä’ halki aikojen
ja jopa ikuisesti; ja niistä viidestä hän paljastaa tämän teoksen sivuilla yhden hyvin merkittävän ... Sen kuinka Śrī Kṛṣṇa sekä Hänen
huilunsoittonsa viehättävät kaikkia eläviä
olentoja, eivätkä vain ihmisiä vaan koko
luomakuntaa, tätä äärettömältä vaikuttavaa universumia maasta taivaisiin; ja ennen
kaikkea, gopeja eli Vrajan neitoja, jotka ovat
Hänen aikalaisiaan ja Vrindāvanan paimentyttöjä. Rādhān ja Kṛṣṇan ikuisiin seuralaisiin lukeutuvien Vrajan gopīen prema on
äärimmäisen tietoisuutta kohottava, kiehtova ja valaiseva aihe tutustua. Veṇu-gītā suo
meille ainutlaatuisen tilaisuuden perehtyä
Golokaan eli henkisen maailman ylimpään
ilmapiiriin, śuddha-bhaktan tahrattoman
puhtaan ja erehtymättömän vision välityksellä.
*On olemassa muitakin gītān nimellä kuuluisiksi
tulleita sanskriitin kielisiä teoksia, ja tunnetuin
niistä on Śrī Kṛṣṇan puhuma Bhagavad-gītā, eli
”Herran Laulu”. Sen ymmärtää vain ja ainoastaan tutustuessaan sen sanomaan itsensä oivaltaneen auktoriteetin välityksellä. Siitä huolimatta,
Veṇu-gītā (Śrīmad-Bhāgavatamin 10. laulun 21.
luku) on – varsin yllättävää kyllä – jopa jumalaista ja kautta maailman ylistettyä Bhagavad-gītaa
luottamuksellisempi teos, sillä se kuvailee Gopāla
Kṛṣṇan ja gopīen välistä ikuista suhdetta.
Jay Govindan luento aiheesta Turun
henkisen keskuksen illassa 8.11.,
katso s. 3

KRISTOSOFIA

YLEISÖESITELMÄT SUNNUNTAISIN KLO 13.00
NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA ANINKAISTENK. 5 A 5, TURKU
14.10. Raija Kiiski
Henkisen syntymän mahdollisuus
21.10. Juha Vainio
Teosofia-kristosofian tuomaa uutta
28.10. Sinikka Savolainen
Saatana ja Elämänpuu
4.11. Kyösti Niiranen
Usko ja tieto uuden ajan ajattelussa

11.11. Pekka Okko
Elämän koulu
18.11. Jaakko Kesävuori
Sotaisuuden juurien perkaaminen
25.11. Jarmo Niemi
Puhdistuksen tie
2.12. Tapani Pentsinen
Kirjamyyntiä ja -lainausta
Luomispäivistä
esitelmien yhteydessä

www.kristosofia.fi
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