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JOHANNES JAY GOVINDA DAS

Valoisasti alkaneen syksyn ovella tie-
tyt huolestuttavat uutiset ovat kan-
tautuneet meille Maan eri kolkista. 

Yhteyteni molemmin puolin Manner-Kii-
nan kaakkoisrajaa ovat valaisseet siellä val-
litsevaa tilannetta erinäisistä näkökulmista, 
samoin kansainväliset tiedotusvälineet. 
Parhaimmillaan lähes kaksi miljoonaa ih-
mistä osoittaa nyt mieltään Hong Kongin 
pilvenpiirtäjien reunustamilla kaduilla va-
pauksiensa ja ihmisoikeuksiensa puolesta 
rajanaapurina asuvan Iso Veljen tiukkaa 
kaitsentaa peläten; ”On kysymys yhden su-
vun sisäisistä asioista. Olemme samaa su-
kua, vaikka kaukaista”, eräs ystäväni sieltä 
päin maailmaa totesi. Mutta oikeastaan pe-
lissä on enemmän. Maailman myötätunto 
on herännyt Hong Kongin asukkaita koh-
taan – koen itse tilanteen olevan varsin traa-
ginen ja sydäntä riipaiseva, tuntien paikan 
myös sillä suunnalla bhaktia ja yogaa ope-
tettuani – ja siitä huolimatta, Veeda-näkö-
kulmasta on silti todettava, että se mitä itse 

kukin kohtaamme tässä maailmassa, liittyy 
aina jotenkin karman lain vaikutuksiin. Toi-
sin sanottuna, tämän maailman piirissä mi-
tään 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 muis-
tamme haasteiden edessä kääntyä sisään-
päin ja Persoonallisen Jumalan eli Sri Kri-
shnan puoleen, sekä syventyä sadhanaan, 
henkisiin harjoituksiin. Samaan aikaan, kun 
tätä kirjoitan, tuhoisat tulipalot leviävät syö-
vän tavoin kautta Etelä-Amerikan – ja niin 
20 % maailman happea tuottavista alueista 
eli ”planeettamme keuhkoista” on vaarassa 
tärveltyä iäksi. Maa-planeetan pohjoislaella 
napajäätiköiden sulaminen etenee. Ajoittai-
set terroriteot – edes Euroopassa tai täällä 
Skandinaviassa – eivät ole loppuneet. Hy-
vyys ja pahuus ovat yhä nokatusten, devojen 
ja asuroiden kosminen taistelu jatkuu kuten 
aina.

Planetaarinen tilanne, kaikkine epä-
kohtineen ja draamoineen, vahvistaa 
vain elävämme yhä keskellä Kalin aika-
kauden pimeyttä ja apostoli Johanneksen 
kuvailemaa Apokalyptistä aikaa. Toisin 
sanottuna, ihmiskunta ei vieläkään kä-
sitä, mikä on elämän tarkoitus ja kuinka 
kunnioittaa sekä rakastaa lähimmäisiäm-
me ja että tuon rakkauden ja hyvän tah-
don ei tule rajoittua vain ihmisiin ja Kor-
keimpaan, vaan ulottua myös luontoon 
– lehmiin, mehiläisiin ja muihin luonnon 

olentoihin. Kaikki ajan shokeeraavat tun-
nusmerkit ovat vain merkkejä vallitsevan 
järjestelmän mädännäisyydestä ja sii-
tä, että sen aika on jo ohi. Paremman 
ja terveemmän systeemin on lopul-
ta ihmiskunnan ja luomakunnan 
parhaaksi syrjäytettävä tämä kyl-
tymätön ahneus, himo ja itsekkyys.

Valo on kuitenkin ulottuvillamme, 
eikä kaukana, vaikka pimeys näyttääkin 
olevan joskus voitolla. Kysymys on vain 
tiettyjen olennaisten tosiseikkojen hyväk-
symisestä, ja maapallo pääsee kuiville mis-
tä tahansa uhkaavasta tilanteesta; ratkaisu 
on saranagati, Ishvaralle antautuminen ja 
tuohon Korkeimpaan turvautuminen Hä-
nen ikuisten nimiensä välityksellä. Kuten 
kerran, aikaisemmalla yugalla, demoni 
Hiranyakshan ja sen ajan alhaisten hal-
litsijoiden suistettua Äiti Maan radaltaan, 
Sri Krishna ilmestyi avataransa Varahade-
van hahmossa ja pelasti hänet varmalta tu-
holta. Tuon maailman tulevaisuuden kan-
nalta vaarallisen demonin surmattuaan 
Hän, Varaha Avatara, kohotti Maan juma-
latar Bhumi Devin jälleen tänne, omalle 
tutulle, kosmiselle radalleen avaruudessa.

Kun seuraamme uutisia maailmal-
ta, ei näytä olevan mitään varmuutta sii-
tä, tuhoutuuko Maan päällä tänään elävä, 
jumalattomuutta ylistävä nykyihmiskun-
ta sukupuuttoon pelkästään omaa kevyt-
mielisyyttään, vaiko kosmoksesta eksyvän 
meteoriitin liiskaamana aivan kuten torak-
ka. Tällä haavaa todennäköisimmältä näyt-

tää usein se, että sapiens-rotu on vähällä 
menehtyä omaan kukkoiluunsa paratiisis-
sa, jota se on itse muuttamassa tunkioksi.

Historiassa puhutaan ”pimeästä 
keskiajasta,” mutta olemmeko me ih-
miset lajina jo edenneet jotenkin lä-
hemmäs valoa ja totuutta? Vai onko nyt 
meneillään lähes yhtä hämärä historial-

linen vaihe, ”pimeä 20. vuosisata”? On 
syytä miettiä, kuinka monta biljoonaa 

euroa ”supervallat” USAn johdolla haas-
kaavat vuosittain asevarusteluun, kuinka 
monta neliökilometriä Amazonin sade-
metsää hävitetään joka päivä ja montako 
viatonta eläintä teurastetaan joka minuut-
ti. Mikäli ihmiskunta eläisi jo valossa, nä-
kisimme sen käytännössä jokapäiväisessä 
elämässä. Mutta valitettavasti tietoisuu-
den globaali evoluutio on yhä pahasti 
kesken.

Vähitellen kuitenkin todellinen tieto, 
vidya leviää, sillä niin on julistettu ikivan-
hoissa Veeda-ennustuksissa tästä ajasta. 
Yhtenä konkreettisena esimerkkinä siitä 
näemme tänään kauppojen hyllyjen not-
kuvan vegaani-tuotteista. Se on luonnol-
lisestikin hyvä uutinen ja askel oikeaan 
suuntaan. Bhakti-yogan harjoittaja, kuten 
allekirjoittanut itse, noudattaa virallisesti 
lakto-vegetaarista ruokavaliota joka sallii 
maitotuotteet, mutta näinä päivinä mai-
toteollisuuden tapa kohdella lehmiä on 
niin raukkamaisen brutaalia, että se saa 
jopa maitoa rakastavat henkilöt luopu-
maan lempituotteistaan ja siirtymään yhä 

enemmän vegaanitarjontaan.
Aika ajoin näyttää siltä, että nykypäi-

vän poliitikot ja EU-parlamentaarikot eivät 
käsitä, kuinka suurista asioista on kysymys, 
tehdessään epämääräisiä päätöksiään laeis-
ta ja säädöksistä, sekä naiiveja kompromis-
sejaan maiden rajavyöhykkeillä ummis-
taen silmänsä siihen kätkeytyviltä turhilta 
riskeiltä. Se, minkä eteen isoisät ja esi-isät 
kautta Suomen sekä Euroopan historian 
taistelivat ja uhrasivat elämänsä 1900-lu-
vun alusta lähtien, kuitataan nyt olanko-
hautuksella. Nykyään on vallalla absurdi 
kuvitelma siitä, että ”muutos” on kehityk-
sen synonyymi (vrt. Suomen posti, Turun 
kauppatori, kirjastojen vähentäminen, ter-
veyskeskuspalvelut jne.) ja virhepäätel-
mä ”koska en ollut itse osallinen tuon ke-
hitysaskeleen ja saavutuksen suhteen, se 
on arvoton ja merkityksetön saavutus.” 
Näiden seikkojen johdosta, kaikkea sitä 
hyvää, mitä tähän mennessä on saavutet-
tu, ei osata enää arvostaa, vaan se nähdään 
vähäpätöisenä.

Elämme Kalin aikakautta. Mahabhara-
tassa kuvailluista osapuolista toinen edusti 
dharmaa, ja toinen adharmaa. Herra Kri-
shnan suosiossa olleet Pandava-veljekset 
olivat kaikki taivaan puolijumalten poi-
kia ja kuin enkeleitä, kun taas vastapuolen 
armeija oli heidän ilmetty vastakohtansa, 
johdossaan katala Duryodhana. Samal-
la tavoin tänä päivänä nykymaailmassa on 
havaittavissa kaksi samankaltaista vasta-
poolia. Kaikki tekevät omat valintansa, ja 

ovat itse vastuussa seurauksista, myös kar-
mallisesti. 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 ti-
laisuudesta vaarin, kuten vanha suomalai-
nen sananparsi kuuluu. Vaikka kohtaam-
mekin haasteita, niin on käsitettävä, että 
viime kädessä kaikki on hyväksi. Jopa an-
karat vastoinkäymiset voivat olla vain siu-
naus valepuvussa ja auttaa meitä pärjää-
mään paremmin elämässä, kun sen aika 
koittaa, sekä avaamaan samalla meidät kai-
kelle hyvälle, mitä Sallimus on meitä varten 
varannut. Niin ollen, meidän on kaikissa 
olosuhteissa opittava näkemään asiat so-
pusointuisesta näkökulmasta ja toimimaan 
sitten rakentavalla tavalla, jotta sielumme 
kehitys etenisi progressiivisessa hengessä 
oikeaan suuntaan. Siihen vaaditaan kärsi-
vällisyyttä, titikshavaa, samoin kuin päät-
täväisyyttä, dhairyaa. Pohjimmiltaan on 
Īśhvaran – korkeimman hallitsijan – loo-
tuskäsissä, kuinka historia ja ihmiselämä 
etenee läpi tämän maailman ja ikuisen ajan. 

Johannes Jay Govinda Das, Svami B.V. Na-
rayanan 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

   

 
Ayurveda konsultoinnit 

Intian Kalevi on nyt tavattavissa Kanarian saarilla! 
Aurinkoa ja hyvää mieltä. Casa Natura SPA Lanzarote
www.bookcanarias.com  Casa Rural Natura. 
Voit tehdä mukavan retken Lanzaroten saarelle myös muilta 
saarilta kuten Teneriffa ja Gran Canaria. Armas lautta risteilee 
saarten välillä. 
Voit myös tuoda oman ryhmän resorttiin. 

Tiedustelut: +358 407574243  kalevileht@gmail.com
Lisätietoja: www.vedakeskus.fi,
www.casanaturalanzarote.com

AYURVEDA JA SUOMALAISET TURVEHOIDOT

Loma jolla on tarkoitus ... Kanarian saarilla
Kursseja ... hoidot ... VedaPulse-konsultointi

Turvallista matkaa ja hyviä hoitoja
on Kalevi tarjonnut jo yli 30 vuotta. 
Healthy and Wealthy life. Pidetään 
yhteyttä vaikka Facebookin kautta.

forum saunaforum sauna
Tiesitkö, saunomalla säilyy ja

perinnehoidoilla paranoo luonnollisesti!!
Yleinen sauna, kuppaus, turve, iilimato

ym.hemmotteluhoidot.
Mervi Hongisto, 050-5885013, Tervetuloa

www.forumsauna.fi
www.saunan7salaisuutta.fi

www.saunaterapia.com www.hoitokeidasatrium.fi

Energiahoito, Rosen-hoito,
luontoyhteyskoulutus

tuula.kristiina@hoitokeidasatrium.�
p. 0408238154 • Yliopistonk. 27b A 7 Turku

DIPLOMIHOMEOPAATTI

Minna            Keitu

Ajanvaraus: 044 -330 2312
Leipäläntie 57 A, 20300 TURKU

homeopaattikeitu@gmail.com
www.keitu.fi

Uusi turkulaisen kirjoittama kirja
VOIMAA LUONNOSTA, rakkaudesta homeopatiaan
MARJA-TERTTU PAKKANEN
Kirja on mielenkiintoinen kokonaisuus yhdistävästä lääketieteestä. Kirjassa 
kerrotaan kuinka hoitotyössä voi helposti yhdistää kahta toisiaan tukevaa 
hoitomuotoa. Hammaslääketiede ja homeopatia kulkevat ”käsi kädessä”. Lisäksi 
kerrotaan, miten paljon hampaiston terveydellä on vaikutusta yleisterveyteen.  
Kirja saatavilla kaikista nettikirjakaupoista esim.: bod./kirjakauppa
lisäksi:  www.arshomeopatica. ja marjaterttupakkanen@gmail.com

Hyvä  valikoima
ENKELIKORUJA

Ja koruina myös mm. unensieppaajat,
elämänpuu, Jing-Jang, ankh-ristit,
infinity ja  usko, toivo ja rakkaus.

www.enkelikauppa.fi

1) Korkein hallitsija. Sanskriitin kielisessä 
kirjallisuudessa Häntä kutsutaan nimillä 
Krishna, Govinda, Madhava jne.Maailman kohtalo on  iäti Īśhvaran1 käsissä

Varāha 
Avatāra 
ja Äiti 
Maa eli 
Bhūmi 
Devī.
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