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[Johannes on ammattikirjoittaja ja yoga-opettaja, joka on 
asunut Intiassa yli 10 vuotta ja työskennellyt siellä matkaop-
paana. Hän on julkaisemassa kirjaa aiheena Intian kiehtova 
kulttuuri ja se, mikä antoi hänelle alkusysäyksen kotiutua 
sinne.]

Autenttinen nöyryys, eli vapaus 
toiveesta saada osakseen mui-
den kunnioitusta, on henkisen 

kehityksen ensiaskel. Nykymaailmassa 
jota luonnehtii loputon kiire, tietämät-
tömien henkilöiden innokkuus touhuta 
vain maallisen menestyksen, katoavaisen 
omaisuuden ja muun mammonan parissa 
sävyttää ilmapiiriä ympärillämme radi-
kaalisti. Tänä päivänä on totuttu siihen, 
että maailma pyörii poliitikoiksi tekey-
tyneiden liikemiesten ympärillä. He ovat 
ottaneet kenenkään huomaamatta vallan-
kahvan käsiinsä Maaplaneetalla ja tehneet 
siitä oman puotinsa. Heidän motiivinaan 
on pelkkä taloudellinen kehitys ja lähin-
nä, kun se koituu heidän itsensä hyväksi. 
Sen saavuttaakseen he ovat valmiita uh-
raamaan ja vaarantamaan kaiken muun 
ympärillämme. He leikkivät luonnonva-
roilla ja luonnon viattomilla asukeilla – 
niiden hengestä rahtuakaan piittaamatta 
– kuin ne olisivat pelkkiä vähäisiä leluja 
ja räsynukkeja, joiden olemassaolon ai-
nut määre on niiden rahallinen arvo ja 
laskelmoiden, että ne ovat koska tahansa 
korvattavissa uusilla muovileluilla kaupan 
hyllyltä. Niin monet eläinlajit ovat kuol-
leet jo sukupuuttoon. Mutta jälkipolvet 
saavat kalliisti maksaa heidän järjettö-
myytensä. Nyt ihmisten on aika käyttää 
aivojaan ja valita kautta maailman johta-
viin asemiin sen kaltaisia henkilöitä, jotka 
käsittävät muidenkin arvojen olemassa-
olon, kuin hyötykäyttöön ja riistoon pe-
rustuvien - kaiken mahdollisen eli niin 
ihmiskunnan, luonnon kuin eläinkunnan 
valjastamisen markkinavoimien ja sotate-
ollisuuden alaisuuteen.

Tämän kaltaisten faktojen tajuami-
nen on sivuseikka elämän tarkoituk-
sen kannalta, mutta se saattaa silti luoda 
eräänlaisen perustan pitemmälle viedyl-
le keskustelulle henkisestä kehityksestä. 
Olemme eläneet aivan liian kauan vain 
poliittisesti ja ekonomisesti motivoitunei-
den vallankäyttäjien vauhdittamassa ora-
vanpyörässä. He ovat muuttaneet viime 
vuosikymmeninä aiemmin niin hyveel-
lisen yhteiskuntamme kehityssuunnan 
aina vain materialistisempaan suuntaan. 

Nykyään avioliittokin on aika köykäi-
nen rakennelma, kun ihmisille – nuorille 
miehille ja naisille – ei opeteta enää edes 
siveyden ensiaskelia, että he tähtäisivät 
omistautumaan vain yhdelle vastakkaisen 
sukupuolen edustajalle elämässään, sen 
sijaan että sortuisivat pelkän aistillisen 
viehätyksen vallassa pyhäksi katsotun liit-
tonsa häpäisemiseen jonkun sen kannalta 
täysin ulkopuolisen henkilön kanssa.  

   Poikkeavuutta ja moraalittomuut-
ta pyritään normalisoimaan maailmassa, 
jossa alennutaan näennäisen edistyksen 
nimissä kaikkeen absurdiin. Hyvä, terve 
ja aito elämä on vähitellen unohtua sensu-
roimattoman massaviihteen ja markkina-
talouden sekä joukkotiedotusvälineiden 
lietsoman kulutushysterian sokaisema-
na. Ihmisen todellinen asema on suu-
resti hämärtynyt tässä maailmassa, jos-
sa rooliimme ei kuulu osa luomakunnan 
armottomana kruununa vaan sen nöy-
ränä ja lempeänä palvelijana, joka osoit-
taa myötätuntonsa ja rakkautensa kaikkea 
elävää kohtaan – niin kauan kun se py-
syy luonnon suojelemisen, ihmisen sisäi-
sen evoluution ja eettisten periaatteiden 
mukaisella nuhteettomalla linjalla.  Onko 
luomakunnan kruunuksi otaksuttu olen-
to muuttumassa vähitellen pelkäksi kak-
sijalkaiseksi eläimeksi, tai luonnonmu-
kaisemmin ja sopusointuisemmin eläviä 
eläinparkoja alemmaksi, teknokratiaksi 
mutatoituneessa sivilisaatiossa, jossa hä-
nelle ei opeteta enää edes todellisen mo-
raalin aakkosia! Korkea moraali ei ole 
muodissa, koska se ei ole hyväksi markki-
nataloudelle, joka perustuu hyvin suures-
sa määrin totaaliseen moraalittomuuteen. 

He ovat tehneet länsivaluutasta tietämät-
tömyyteen ja kvasitietoon eksyneiden ih-
mismassojen jumalan, jota oravanpyö-
rään juuttuneet kumartavat hartaasti kuin 
Aadolfin sijaista.

   Työkaluiksi hyvän elämän takomiseen 
aikakaudella, jolla pimeys tunkee joka ais-
tin kautta ihmisen tajuntaan veedinen nä-
kemys tarjoaa totuudenmukaisuutta, ai-
toon nöyryyteen perustuvaa myötätuntoa, 
sekä sydämen puhdistamista mantra-mie-
tiskelyn ja itsekurin kautta. Vain itsensä 
oivaltaneen sielun eli todellisen henkisen 
mestarin”Satyamdayataposaucam” opas-
tuksella käsitämme, mitä on nöyryys ja 
henkinen elämä päämäärineen. Nämä 
neljä yllä lueteltua ominaisuutta mukaile-
vat dharman neljää peruspilaria ja ne kuu-
luvat uhanalaiseksi päätyneen – Veedoissa 
symbolisesti härkään verratun - dharman 
eli kaikkeutta ylläpitävän luontaisen vel-
vollisuuden ohella – ihmiskunnan sekä 
sen terveen kasvun ja edistyksen takaavan 
hyveellisyyden kulmakiviin. Ilman lujaa 
perustaa, on mahdotonta rakentaa kestä-
vä talo, ja ilman lujaa karaktääriä, joka ei 
anna myöten heti ensimmäisten houku-
tusten edessä, vaan kestää kuin timantti – 
henkinen kehitys on pelkkää egon valtaa-
maa haihattelua, joka ei johda mihinkään. 
Kuka meistä saa haltuunsa mitään arvo-
kasta kaivamalla kukkarostaan vain pari 
köykäistä lanttia jalokivipuodin tiskillä? 
Tai päätyy Maharajan tavoin majesteetilli-
selle Intian-matkalle pelkällä taskurahal-
la? Vain uhraamalla koko elämäsi korke-
amman tason oivaltamiseen valaistut sen 
aarteen kaltaisen salaisuuden suhteen, 
jonka vuoksi olemme olemassa.

~ Veeda-viisauden valoa  
– eväitä polulle muinais-Intiasta~
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