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Tässä dramaattisessa ja käänteen-
tekevässä maailmanhistorian vai-
heessa henkisyyden merkitys tulee 

nousemaan keskeiseen asemaan – kuin 
valoa hohtava majakka öisen myrskyn kes-
kellä. Älykkäät ihmiset alkavat vähitellen 
käsittää tietoisuuden arvoituksia ja 
tiedostaa nykytieteen olevan lähinnä 
ymmällään sen edessä. Luonnollisestikin, 
todelliset mahātmat ovat aina harvinaisia 
kuten Bhagavad-gītāssa todetaan, mutta 
silti henkisyys alkaa saada uutta jalansi-
jaa ihmisten sydämessä nyt, kun tähän 
asti tuntemamme maailma on kohdannut 
kiperän kriisin; samalla se asettaa tähän-
astisen maailmankuvamme koetuksel-
le. Moderni tiede kykenee tarjoamaan 
meille vain ulkokohtaisen ymmärryksen 
todellisuudesta ja sen rakenteesta; sa-
maan aikaan se on kuitenkin umpisokea 
olemassaolomme kulmakiven, ātman eli 
sielun suhteen, sekä kykenemätön selit-
tämään siitä alati virtaavaa tietoisuutta, 
jonka silkkaan läsnäoloon meidän oma 
elämämme psykofyysisellä tasolla perus-
tuu. Ātma on todellisuutta. Niin ollen, 
luonnon, eläinkunnan ja kotiplaneettam-
me varjelemisen ohella, henkisyyden tu-
lee toimia perustana uudelle sukupolvelle, 

uudelle tieteelle ja uudelle sopusointuisel-
le maailmalle, kun sen ennalta määrätty 
aika koittaa.

Muutoksen aika jokaisen käsissä

Sokeaan materialismiin perustuva systee-
mi alkaa olla vaakalaudalla. Monet seikat 
osoittavat, että ihmiskunta on nyt uuden 
globaalisen käännekohdan edessä: usko ja 
luottamus meitä hallitseviin valtaraken-
teisiin – samoin kuin mediaan – alkaa olla 
koetuksella. Juuri ennen kuin Mahārāja 
Prithu, Jumalan hallintomahdilla val-
tuutettu hallitsija-avatāra nousi monta 
aikakautta aiemmin valtaan, hyvin epäva-
kaa tilanne oli havaittavissa maan päällä. 
Suuret tietäjät näkivät, että kansa oli kuin 
muurahaiset keskellä puun oksaa, jonka 
molemmissa päissä roihuaa tulen liekit. Eli 
kansa oli jäänyt valtaa pitävien, ja toisaal-
ta konnien ja varkaiden armoille.1 Tietäjät 
käsittivät ihmiskunnan olevan turvaton 
ja vaarassa. Niin he suistivat bramiini-
sella voimallaan maaplaneetan silloisen 
johdon. Vasta kun kuningas Prithu kruu-
nattiin, maan päälle palasi jälleen rauha 
ja sopusointu. Tätänykyä massiivinen ja 
konkreettinen muutos on väistämätön 
edellytys sopusointuiselle kehitykselle 
globaalisti ja par’aikaa meneillään oleva 
vaikea aika voi toimia sen kannustimena 
ympäri maailmaa. Maan johdon tulee olla 
– Mahārāja Prithun tavoin – ihanteellinen 
sekä koko muuta kansaa dharmisempi ja 
esimerkillisempi inspiroidakseen positii-
vista kehitystä, sillä kansan keulakuva saa 
aina osakseen 1/6-osan kaikesta karmas-
ta, myös huonosta.

Uutisia lukiessa tuntuu välillä siltä, 
että ihmiskunta on nyt kuin kala koukus-

1 Lähde: Śrīmad-Bhāgavatam 4.14.8 (vapaa-
muotoinen luonnokseni)

sa. Monien lähteiden mukaan maailmaa 
piinaava virus on ovelasti tehtailtu bioase, 
modernien asuroiden2 nikkaroima ”roko-
teversio” on mikrosirulla ladattu ja tilas-
toja on manipuloitu; paniikkia lietsomalla 
jotkut ovat luoneet hyvät apajat rokote-
bisnekselle koko maailman kustannuksel-
la, kun taas toiset, tätä samaa sotkua ve-
rukkeena käyttäen, tähtäävät vapauden 
riistämiseen kansalta. Epäilemättä on 

2 Asura= luonteenpiirteiltään, teoiltaan ja 
päämääriltään demoninen henkilö

myös hyveellisiä ihmisiä vaikutusvaltai-
sessa asemassa. Silti, kuka meistä menee 
silmää räpäyttämättä sanomaan varmuu-
della, mitä kaikkea on meneillään? Ja toi-
saalta, mitä kaikkea tulee seuraamaan? 
Veeda-opetusten mukaan, ehdollistuneel-
la sielulla on neljänlaisia puutteita: 1.) tai-
pumus tehdä erehdyksiä, 2.) taipumus olla 
harhan vallassa, 3.) taipumus huijata, ja 
4.) omien aistitoimintojen epätäydellisyys. 
Sen vuoksi on parasta jättää tämä kaaos 
sitä koskevine uutisineen ja teorioineen 
ajoittain tyynesti sivuun ja käyttää sen si-
jaan tarjolla oleva aika todelliseen hen-
kiseen kehitykseen. Kenenkään ei pidä 
antaa periksi millekään totuuden vastai-
selle vastoin omaa tahtoaan ja omatunto-
aan; meitä kaikkia opastetaan sisimmästä 
käsin, ja Parameśvara3 – Persoonallinen 
Jumala Itse – on kaikesta tietoinen hyvän-
toivojamme. Me emme ole yksin tämän 
globaalisen draaman edessä.

Aikamme haasteet – 
ja saṅkīrtana yajña

Olemme kukoistuskauden kynnyksellä, 
uusien mullistavien keksintöjen ja uudis-
tusten häikäisemiä, mutta kuten näemme, 
ihmiskunta on kompastua pahan kerran 
omaan tulevaisuuteensa johtavan oven 
edessä. Pitemmällä tähtäimellä tulevai-
suus tulee olemaan hyvin valoisa, mutta 
ihmisen ja maailman on opittava tietyt 
tärkeät läksyt ennen seuraavaa kehitys-
vaihetta, jonka on määrä olla henkisempi. 
Siihen voi mennä vielä hieman aikaa: riip-
puu suuresti ihmisten omista valinnoista, 
kuinka nopeasti tuo siirtymä tapahtuu 
(kork. 15 – 30 v.). Tilanne saattaa kärjistyä 
ankaralla tavalla, sillä on olemassa kaksi 
vastapoolia – hyvän ja pahan välinen ikui-
nen taistelu ihmiskunnan kohtalosta on 
yhä käynnissä.

Monelta taholta on ennustettu huo-
mattavan osan maailman väestöstä hupe-
nevan sotien, tautien ja luonnonkatastro-
fien karmallisena, lähes apokalyptisenä 
seurauksena. Ja on päivänselvää, että ke-
hitys ei voi enää kauaa jatkua tähän sa-
maan suuntaan: jonain päivänä radikaalin 
muutoksen täytyy tapahtua – aivan kuten 
Rooman valtakunta tuhoutui, myös tä-
män latteaan materialismiin juuttuneen 
struktuurin päivät ovat luetut. Tuon suu-
ren muutoksen myötä koittaa ikivanhois-
sa sanskriitin kielisissä Purāṇoissa julis-
tettu, vähintään 10 000 vuotta kestävä 
Kultainen Aikakausi. Veeda-kirjallisuuden 

3 parama = korkein | īśvarah= hallitsija (sans-
kr.)

esittämä ratkaisumalli tämän aikakauden 
vakavien ongelmavyyhtien selvittämiseen 
on Saṅkīrtana Yajña. Toisin sanottuna, 
aikamme Yajña eli ”uhritoimitus” on pa-
sifistinen, ahiṁsaan4 perustuva; ja sana 
Saṅkīrtana viittaa sen suorittamiseen yh-
dessä. Sitä kutsutaan prema-dharmaksi, 
eli yliaistillisen rakkauden viljelemisek-
si ihmisen omassa sydämessä, ja halki 
koko planeetan. Se nojautuu Korkeim-
man Olennon ikuisien nimien ylistämi-
seen – universaalin veljeyden, yhteistyön 
sekä antaumuksen hengessä.

     Tämän synkäksi luonnehditulle Ka-
lin aikakaudelle5 suositellun hyväentei-
sen menetelmän esitteli alunperin Kultai-
nen Avatāra, Śrī Chaitanya Mahāprabhu, 
1400- ja 1500-luvun taitteen Intiassa. Hä-
nen opettamansa menetelmä kannustaa 
meitä syventymään kaikissa olosuhteissa 
mietiskelemään ja resitoimaan Śrī Krish-
nan ikuisia nimiä; kaikki todellisuuden 
ilmiöt ovat Hänen alaisuudessaan suo-
raan ja epäsuorasti, ja kaikki elävät olen-
not ovat Hänen ikuisia osiaan sekä pal-
velijoitaan. Kaikki uskonnot ja aidot 
henkiset menetelmät ovat yhteneviä yti-
meltään. Silti Veeda-kirjallisuus painottaa 
nk. mahāmantran ainutlaatuista asemaa 
ja kuvailee sillä olevan tuskasta, paheista, 
masennuksesta ja epäonnesta vapauttava, 
4 Väkivallattomuus
5 Sana ’Kali’ viittaa ”synkkään” tai 
”pimeään”, mutta myös tämän aikakauden 
henkilöitymään, joka yllyttää ihmisiä hylkää-
mään dharmisen elämäntavan ja antautu-
maan heikkouksilleen.

pelottomuuden suova vaikutus. Bhakti-yo-
gan voimallista menetelmää noudattamal-
la ihminen oivaltaa itsensä sekä kohottau-
tuu vaivatta näiden katoavaisten ulkoisten 
olosuhteiden yläpuolelle. Niin hän saavut-
taa rauhan, jumalaisen suojeluksen samoin 
kuin onnellisuuden sisimmässään, ihmis-
suhteissaan ja koko elämässään.
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Andre Luizin kanavoima kirjasarja 
Chico Xavierille
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Veedinen ratkaisuma lli – aikamme ihmiselle
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