Maailman kohtalo on iäti Īśhvaran käsissä

1) Korkein hallitsija. Sanskriitin kielisessä
kirjallisuudessa Häntä kutsutaan nimillä
Krishna, Govinda, Madhava jne.
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aloisasti alkaneen syksyn ovella tietyt huolestuttavat uutiset ovat kantautuneet meille Maan eri kolkista.
Yhteyteni molemmin puolin Manner-Kiinan kaakkoisrajaa ovat valaisseet siellä vallitsevaa tilannetta erinäisistä näkökulmista,
samoin kansainväliset tiedotusvälineet.
Parhaimmillaan lähes kaksi miljoonaa ihmistä osoittaa nyt mieltään Hong Kongin
pilvenpiirtäjien reunustamilla kaduilla vapauksiensa ja ihmisoikeuksiensa puolesta
rajanaapurina asuvan Iso Veljen tiukkaa
kaitsentaa peläten; ”On kysymys yhden suvun sisäisistä asioista. Olemme samaa sukua, vaikka kaukaista”, eräs ystäväni sieltä
päin maailmaa totesi. Mutta oikeastaan pelissä on enemmän. Maailman myötätunto
on herännyt Hong Kongin asukkaita kohtaan – koen itse tilanteen olevan varsin traaginen ja sydäntä riipaiseva, tuntien paikan
myös sillä suunnalla bhaktia ja yogaa opetettuani – ja siitä huolimatta, Veeda-näkökulmasta on silti todettava, että se mitä itse
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kukin kohtaamme tässä maailmassa, liittyy
aina jotenkin karman lain vaikutuksiin. Toisin sanottuna, tämän maailman piirissä mitään ei satu aivan aiheetta. Sanaa ”sattuma”
ei käytetä Veeda-filosofiassa, vaan maailma
nähdään syiden ja seurausten yhtenäisenä
kenttänä. Vakavat olosuhteet ihmiselämässä
voivat silti aina koitua antoisiksi, kun muistamme haasteiden edessä kääntyä sisäänpäin ja Persoonallisen Jumalan eli Sri Krishnan puoleen, sekä syventyä sadhanaan,
henkisiin harjoituksiin. Samaan aikaan, kun
tätä kirjoitan, tuhoisat tulipalot leviävät syövän tavoin kautta Etelä-Amerikan – ja niin
20 % maailman happea tuottavista alueista
eli ”planeettamme keuhkoista” on vaarassa
tärveltyä iäksi. Maa-planeetan pohjoislaella
napajäätiköiden sulaminen etenee. Ajoittaiset terroriteot – edes Euroopassa tai täällä
Skandinaviassa – eivät ole loppuneet. Hyvyys ja pahuus ovat yhä nokatusten, devojen
ja asuroiden kosminen taistelu jatkuu kuten
aina.
Planetaarinen tilanne, kaikkine epäkohtineen ja draamoineen, vahvistaa
vain elävämme yhä keskellä Kalin aikakauden pimeyttä ja apostoli Johanneksen
kuvailemaa Apokalyptistä aikaa. Toisin
sanottuna, ihmiskunta ei vieläkään käsitä, mikä on elämän tarkoitus ja kuinka
kunnioittaa sekä rakastaa lähimmäisiämme ja että tuon rakkauden ja hyvän tahdon ei tule rajoittua vain ihmisiin ja Korkeimpaan, vaan ulottua myös luontoon
– lehmiin, mehiläisiin ja muihin luonnon

olentoihin. Kaikki ajan shokeeraavat tunnusmerkit ovat vain merkkejä vallitsevan
järjestelmän mädännäisyydestä ja siitä, että sen aika on jo ohi. Paremman
ja terveemmän systeemin on lopulta ihmiskunnan ja luomakunnan
parhaaksi syrjäytettävä tämä kyltymätön ahneus, himo ja itsekkyys.
Valo on kuitenkin ulottuvillamme,
eikä kaukana, vaikka pimeys näyttääkin
olevan joskus voitolla. Kysymys on vain
tiettyjen olennaisten tosiseikkojen hyväksymisestä, ja maapallo pääsee kuiville mistä tahansa uhkaavasta tilanteesta; ratkaisu
on saranagati, Ishvaralle antautuminen ja
tuohon Korkeimpaan turvautuminen Hänen ikuisten nimiensä välityksellä. Kuten
kerran, aikaisemmalla yugalla, demoni
Hiranyakshan ja sen ajan alhaisten hallitsijoiden suistettua Äiti Maan radaltaan,
Sri Krishna ilmestyi avataransa Varahadevan hahmossa ja pelasti hänet varmalta tuholta. Tuon maailman tulevaisuuden kannalta vaarallisen demonin surmattuaan
Hän, Varaha Avatara, kohotti Maan jumalatar Bhumi Devin jälleen tänne, omalle
tutulle, kosmiselle radalleen avaruudessa.
Kun seuraamme uutisia maailmalta, ei näytä olevan mitään varmuutta siitä, tuhoutuuko Maan päällä tänään elävä,
jumalattomuutta ylistävä nykyihmiskunta sukupuuttoon pelkästään omaa kevytmielisyyttään, vaiko kosmoksesta eksyvän
meteoriitin liiskaamana aivan kuten torakka. Tällä haavaa todennäköisimmältä näyt-
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tää usein se, että sapiens-rotu on vähällä
menehtyä omaan kukkoiluunsa paratiisissa, jota se on itse muuttamassa tunkioksi.
Historiassa puhutaan ”pimeästä
keskiajasta,” mutta olemmeko me ihmiset lajina jo edenneet jotenkin lähemmäs valoa ja totuutta? Vai onko nyt
meneillään lähes yhtä hämärä historiallinen vaihe, ”pimeä 20. vuosisata”? On
syytä miettiä, kuinka monta biljoonaa
euroa ”supervallat” USAn johdolla haaskaavat vuosittain asevarusteluun, kuinka
monta neliökilometriä Amazonin sademetsää hävitetään joka päivä ja montako
viatonta eläintä teurastetaan joka minuutti. Mikäli ihmiskunta eläisi jo valossa, näkisimme sen käytännössä jokapäiväisessä
elämässä. Mutta valitettavasti tietoisuuden globaali evoluutio on yhä pahasti
kesken.
Vähitellen kuitenkin todellinen tieto,
vidya leviää, sillä niin on julistettu ikivanhoissa Veeda-ennustuksissa tästä ajasta.
Yhtenä konkreettisena esimerkkinä siitä
näemme tänään kauppojen hyllyjen notkuvan vegaani-tuotteista. Se on luonnollisestikin hyvä uutinen ja askel oikeaan
suuntaan. Bhakti-yogan harjoittaja, kuten
allekirjoittanut itse, noudattaa virallisesti
lakto-vegetaarista ruokavaliota joka sallii
maitotuotteet, mutta näinä päivinä maitoteollisuuden tapa kohdella lehmiä on
niin raukkamaisen brutaalia, että se saa
jopa maitoa rakastavat henkilöt luopumaan lempituotteistaan ja siirtymään yhä

enemmän vegaanitarjontaan.
Aika ajoin näyttää siltä, että nykypäivän poliitikot ja EU-parlamentaarikot eivät
käsitä, kuinka suurista asioista on kysymys,
tehdessään epämääräisiä päätöksiään laeista ja säädöksistä, sekä naiiveja kompromissejaan maiden rajavyöhykkeillä ummistaen silmänsä siihen kätkeytyviltä turhilta
riskeiltä. Se, minkä eteen isoisät ja esi-isät
kautta Suomen sekä Euroopan historian
taistelivat ja uhrasivat elämänsä 1900-luvun alusta lähtien, kuitataan nyt olankohautuksella. Nykyään on vallalla absurdi
kuvitelma siitä, että ”muutos” on kehityksen synonyymi (vrt. Suomen posti, Turun
kauppatori, kirjastojen vähentäminen, terveyskeskuspalvelut jne.) ja virhepäätelmä ”koska en ollut itse osallinen tuon kehitysaskeleen ja saavutuksen suhteen, se
on arvoton ja merkityksetön saavutus.”
Näiden seikkojen johdosta, kaikkea sitä
hyvää, mitä tähän mennessä on saavutettu, ei osata enää arvostaa, vaan se nähdään
vähäpätöisenä.
Elämme Kalin aikakautta. Mahabharatassa kuvailluista osapuolista toinen edusti
dharmaa, ja toinen adharmaa. Herra Krishnan suosiossa olleet Pandava-veljekset
olivat kaikki taivaan puolijumalten poikia ja kuin enkeleitä, kun taas vastapuolen
armeija oli heidän ilmetty vastakohtansa,
johdossaan katala Duryodhana. Samalla tavoin tänä päivänä nykymaailmassa on
havaittavissa kaksi samankaltaista vastapoolia. Kaikki tekevät omat valintansa, ja
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ovat itse vastuussa seurauksista, myös karmallisesti. On hyvin tärkeää muistaa, että
tuo yksilöllinen karma ei pääty tähän yhteen
elämään. Sen tähden ihmisten on oltava
joka askeleella varovaisia ja harkitsevaisia
elämänsä suhteen. Meidän on otettava tilaisuudesta vaarin, kuten vanha suomalainen sananparsi kuuluu. Vaikka kohtaammekin haasteita, niin on käsitettävä, että
viime kädessä kaikki on hyväksi. Jopa ankarat vastoinkäymiset voivat olla vain siunaus valepuvussa ja auttaa meitä pärjäämään paremmin elämässä, kun sen aika
koittaa, sekä avaamaan samalla meidät kaikelle hyvälle, mitä Sallimus on meitä varten
varannut. Niin ollen, meidän on kaikissa
olosuhteissa opittava näkemään asiat sopusointuisesta näkökulmasta ja toimimaan
sitten rakentavalla tavalla, jotta sielumme
kehitys etenisi progressiivisessa hengessä
oikeaan suuntaan. Siihen vaaditaan kärsivällisyyttä, titikshavaa, samoin kuin päättäväisyyttä, dhairyaa. Pohjimmiltaan on
Īśhvaran – korkeimman hallitsijan – lootuskäsissä, kuinka historia ja ihmiselämä
etenee läpi tämän maailman ja ikuisen ajan.
Johannes Jay Govinda Das, Svami B.V. Narayanan oppilas, kääntää suomeksi henkisen
opettajansa kirjoja ja opettaa itse ajoittain
Suomessa, tällä hetkellä lähinnä Turussa.
Tiedustelut, luentokutsut (tapahtumiin,
keskuksiin ja oppilaitoksiin) ja workshopit:
jaygovinda108@gmail.com
Nettisivu: www.PureBhakti.com
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YLEISÖESITELMÄT SUNNUNTAISIN KLO 13.00
NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA ANINKAISTENK. 5 A 5, TURKU
29.9. Sinikka Savolainen
Suomen enkeli
13.10. Timo Eränkö
Jälleensyntyvä ihminen
27.10. Raija Kiiski
Temppelityö
3.11. Juha Vainio
Teosofis-kristosofian tuomaa uutta 2

10.11. Jaakko Kesävuori
Elämää kolminaismaailmassa
17.11. Kyösti Niiranen
Hyvä tahto henkisenä kehitysvoimana
24.11. Pekka Okko
Kirjamyyntiä ja -lainausta
esitelmien yhteydessä
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