Veeda-näkemyksiä yks in olemisen illuusiosta
Opetuksia havaintokyk ymme vajavaisuudesta
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eillä länsimaisilla ihmisillä on
usein käsitys siitä, että elämä ja
maailma rajoittuvat siihen, mikä
on aisteilla havaittavissa, päivän lehdestä
luettavissa ja mielen tasolla ymmärrettävissä. Se on kuitenkin hyvin suppea näkökulma todellisuuteen kaikkine mysteereineen.

Kahden linnun vertaus
vuosituhansien takaa
Muinaisintialaisessa Mundaka Upanishadissa kerrotaan kiehtova metafora kahdesta
linnusta, jotka asustavat saman puun oksilla. Toinen niistä on lakkaamatta uppoutunut
maistamaan tuon puun hedelmiä, päivin ja
öin niiden makeutta ja kirpeyttä siemaillen,
kun taas toinen vain seuraa hiljaa ja ääneti
sivusta tätä siivekästä ystäväänsä.
Tässä puuta verrataan aineelliseen ruumiiseen aisteineen, ja jīvātmā eli yksilöllinen sielu – esim. ihmisen ruumiiseen syntynyt – rinnastetaan tuon puun hedelmiin
eli nautintoihin kiintyneeseen lintuun. Toinen lintu, joka vain seuraa tyynesti ja iäti
kaikesta kiintymyksestä vapaana toverinsa
puuhia, on Korkein Sielu, Paramātmā. Hän
on Jumalan paikallistunut olemuspuoli
kaikkien elävien olentojen sydämessä. Ensimmäistä kutsutaan sanskriitiksi termillä
anu-atma, eli pikkuruinen sielu, kun taas

Jay Govinda kutsuttiin syksyllä 2019 Egyptiin, mutta
käynti faaraoiden ja pyramidien maassa ei laimentanut hänen arvostustaan Intian ihmeitä kohtaan.

toista kutsutaan sanalla vibhu-atma, eli
kaikkivaltias; todellinen Guru on Hänen
läpinäkyvä, ulkoinen edustajansa ja välikappaleensa. Itse päädyin tuollaisen aidon
henkisen mestarin eli Srila Gurudevan,
Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharajan, oppilaaksi Intiassa asuessani.

Bhakti-yoga, eli henkinen itseoivallus,
johtaa onneen
Vasta kun yksilöllinen olento sysää syrjään
vähäpätöiset nautintonsa ja kärsimyksensä, sekä kiinnittää sen sijaan huomionsa

sisimmässään aina läsnäolevaan Korkeimpaan Sieluun, Sri Krishnan eli Persoonallisen Jumalan paikallistuneeseen olemuspuoleen, niin hän vapautuu oitis kaikista
aineellisen luonnon parissa kokemistaan
huolista, murheista ja suruista.
Bhakti-yogan menetelmä eli pyyteettömän rakkauden polku on auktorisoitu,
ikuinen ja universaali menetelmä lähestyä tuota Korkeinta Sielua. Tämän seikan
tiedostaessamme, missä tahansa vaiheessa
elämäämme ja missä tahansa olosuhteissa –
on sitten meneillään liikenneonnettomuus,
terrorihyökkäys, epidemia, avioero, eristyneisyys, lähimmäisen menetys, sotatila tai
jokin luonnonkatastrofi kuten maanjäristys, tsunami, kuivuus, tulva tms – me emme
ole koskaan edes silmänräpäyksen ajan yksin. Voimme aina ja kaikkialla kääntyä tuon
Korkeimman Ystävämme puoleen, etenkin
Hänen nimistään koostuvan mahāmantran
välityksellä, sekä palvella Häntä.

Sāks. ien1 eli näkymättömien
todistajiemme aitiopaikka
Śrīmad-Bhāgavatam kertoo muinaisen
tarinan siitä, kuinka Ajāmila, nuori brahmana viehättyi prostituoituun ja sortui tämän pauloihin. Hylättyään oman vihityn ja
dharmisen vaimonsa, hän avioitui lopulta
tuon langenneen naisen kanssa. Uutta perhettä elättääkseen Ajāmila vajosi alhaisiin
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tekoihin ja jopa rikoksiin, ja niin hän lankesi hyvin alas. Vanhoilla päivillään hän
nimesi kymmenentenä syntyneen lapsensa
Nārāyan.aksi, lukemattomilla ylimaallisilla
nimillä tunnetun Persoonallisen Jumalan
mukaisesti. Pian sen jälkeen koittaneen
kuolemansa hetkellä yamadutat – eli ulkonäöltään pelottavan näköiset noutajat
– tulivat hakemaan häntä kuoleman valtakuntaan, helvettiin. Silloin hyveellisestä
elämästään vuosikymmenten ajaksi hairahtunut brahmana alkoi kauhusta ja epätoivosta vaikeroiden kutsua nimeltä pientä
poikaansa, ”Nārāyan.a, Nārāyan.a !”
Siinä samassa Ajāmilan kuolinvuoteelle ilmestyi neljä hahmoltaan kaunista
ja valoa hohtavaa vishnudutaa, Nārāyan.an ikuista seuralaista. He estivät kuoleman viestinviejiä viemästä hänen sieluaan mukanaan, sekä puolustivat häntä
arvovaltaisin Veedisin argumentein. Sen
jälkeen he katosivat. Niin Ajāmila heräsi henkiin yhä ihmeissään tapahtuneesta.
Tämän kokemuksen myötä hän tuli vihdoin järkiinsä ja jätti kaiken. Niin hän uppoutui hartain ja vakavin mielin itsekurin
sekä katumusharjoitusten suorittamiseen
Haridvarissa, lähellä nykyistä Rishikeshin
kaupunkia (Pohjois-Intiassa).
Tiettyä ajanjaksoa myöhemmin, kun tuo
yli 80-vuotias bramiini oli saavuttanut jälleen puhtaan tietoisuudentilan ja syventynyt Korkeimpaan, nuo vishnudutat palasivat

ENKELIAROMATERAPIA™, ENKELIHOIDOT JA
VIESTIT, ENERGIAMAALAUKSET, REIKI

KAARNAPOLKU.COM • NETTIAIKA.FI/ARWOKAS

SAATAVILLA MYÖS
LAHJAKORTTEJA!

Bioresonanssiterapia eli MSAS-analyysi
Mitataan kehon tärkeimpien elinten ja kudosten tasapainotilaa ja etsitään tasapainotilaa
häiritseviä tekijöitä, esim. homemyrkky, loinen, sekä edistäviä tekijöitä esim. ravintoaine,
yrtti tai kukkatippa. Lopuksi tehdään terapia löydetyillä tasapainottavilla tekijöillä.
Muita palveluita: Detox-ionipuhdistus ja Magnetix Wellness -hyvinvointituotteet

Heidi Lehtonen

www.heigreen.fi | www.heigreen.magnetix-wellness.com/fi | 040 9642 442
14

ja veivät hänet vimānalla2 eli yliaistillisella lentoaluksellaan Vaikun.t.haan, henkiseen
maailmaan; ja näin hän saavutti ikuisen vapauden aineellisesta olemassaolosta. Tämä
kertomus paljastaa meille Śrī Krishnan pyhien nimien voiman – mutta mikäli me lausumme niitä loukkaavalla, ylimielisellä ja
vilpillisellä asenteella, me emme saata koskaan kokea niihin kätkeytyvien siunausten
salaisuuksia täydessä mitassa.

Ajāmilan tarina herättää kysymyksiä
Kuinka yamadutat tiesivät saapua Ajāmilan
kuolinvuoteelle? Mistä he tiesivät hänen
eksyneen hyveen polulta? Bhāgavatam
mainitsee, ”Aurinko, tuli, eetteri, ilma,
puolijumalat, Kuu, aamun- ja illankoitto,
10 ilmansuuntaa, vesi, Maa, Yamarāja (eli
Kuoleman Valtias) – nämä kaikki toimivat
Ylisielun ohella kehollistuneen olennon
sāks.eina eli todistajina.” [SB. 6.1.42]
Niin ollen, Veeda-maailmankuvan
mukaan, me emme ole koskaan yksin.
Emme voi välttyä olemassaoloamme kehystävän universumin hierarkian korkeampien tasojen hyväntahtoiselta tarkkailulta - eli aina on olemassa näkymättömiä
todistajia joskaan ei näkyväisiä henkilöitä
fyysisessä hahmossaan. Entä mikä ratkaisi Ajāmilan kohtalon, että hän päätyi Narakan synkän pimeyden sijasta Nārāyan.an viestinviejien suojelukseen, ja lopul-
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Paramatma eli ylisielu asustaa jokaisen elävän
olennon sydämessä ja tarkkailee sieltäkäsin yksilöllisen sielun toimia kunnes tämä alkaa lähestyä
Häntä elämän surujen ja huolien vaivaamana
tai - mikä parhainta - puhtaan antaumuksen inspiroimana. (©Taiteilija: Syamarani Dasi)

ta Vaikun.t.haan, henkisen maailman valoon ja kirkkauteen? Yksinkertaisesti sen
ansiosta, että hän lausui kuolinhetkellään
Korkeimman pyhää, jumalaista nimeä
loukkauksitta ja puhtaasti, hän päätyi onnekkaasti yhdeksi Persoonallisen Jumalan
ikuisista seuralaisista.
1 Sāks.i = todistaja (sanskriittia)
2 Monia vuosituhansia aiemmin laadituissa Veedakirjoituksissa mainitaan usein lentäviä aluksia.
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26.1. Anneli Vasala
Henkinen rakennustyö
2.2. Pekka Okko
Piirteitä kristosofisesta sanomasta
9.2. Jouko Sorvali
Oleminen ja tekeminen
23.2. Hilkka Lampinen
Kultainen lanka

8.3.

Jarmo Niemi
Eetteriruumiin rakenteesta ja toiminnasta
22.3. Sinikka Kesävuori
Syysuhteen laki ihmisen elämässä
29.3. Pirkko Wiggenhauser
Avartuva ihmistajunta
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