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Yksi korkea-arvoisimpia Veeda-
tiedon ja itseoivalluksen suurista 
auktoriteeteista on Srila Sukadeva 

Gosvami. Hän on Srimad-Bhagavatamin 
alkuperäinen puhuja ja esitti sen kuningas 
Pariksitille, joka oli tuomittu kuolemaan 
keskenkasvuisen bramiinipojan kiroama-
na 7 päivää myöhemmin, käärmeenpure-
man kautta. Tämä ainutlaatuinen teos si-
sältää monenlaista korkeatasoista tietoa ja 
viisautta elämästä, lukuisista eri näkökul-
mista. Hänen kathansa ts. seikkaperäinen 
ylimaallinen puheensa käsitteli aikaisem-
pien yugien eli aikakausien aikana ilmes-
tyneitä avataroja ja heidän opetuksiaan ja 
merkittäviä kuninkaita sekä heidän ku-
ningattariaan samoin kuin majesteetillisia 
vaiheitaan ja oikeudenmukaisesti hallit-
semansa kansan keskuudessa vallinnutta 
sopusointua. Hän kuvailee maailman his-
toriaa halki vuosituhansien, jopa vuosi-
miljoonien, ulottuen aina kauas universu-
mimme luomisen alkuvaiheisiin. Samaten 
tuo pyhimysmäisistä yogeista oivaltanein 
kertoi kuningas Pariksitille menneisyy-
dessä eläneistä Maharajoista ja monista 
voimallisista yogeista ja bhaktoista, sekä 
siitä mitä he kaikki olivat henkisen täydel-
listymisensä myötä saavuttaneet ja maail-
malle esimerkillään opettaneet.

Kaiken tämän lisäksi, Sri Sukadeva 
Gosvami paljasti tiettyjä tietäjäisältään Sri-
la Vyasadevalta vastaanottamiaan salai-
suuksia tulevaisuudesta – siitä, mihin tämä 
maailma lopulta ajautuu, Ikuisen Ajan vai-
kutuksesta, tällä synkäksi kuvaillulla Kalin 
aikakaudella; hän sanoi, ’’kaler dosa nidhe 
rajan – Oi kuningas, Kali-yuga on virhei-
den ja vikojen valtameri, mutta siinä on 
yksi hyvä ominaisuus: vain Krishnan ni-
meen suojautumalla, ihminen voi puh-
distua kaikista synneistään, ja saavuttaa 
vapautuksen aineen kahleista’’. Se, mitä Su-
kadeva Gosvami kertoi tästä ajasta – jota 
me tänään elämme – sekä maailman tule-
vaisuudesta, poikkesi moraaliltaan hänen 
ja hänen aikalaistensa silmissä äärimmäi-
sen jyrkästi ja radikaalisti ihmiskunnan ai-
kaisemmista vaiheista ja ihmisyyden sii-
hen astisesta dharmisesta tilasta. Ja niin 
tuo suuri yogi ja tietäjä, ylevää yleisöään 
hieman korkeammalla istuen ja tuorein 
kukin koristeltu vyasasana istuimenaan, 
kuvaili tätä merkittävää aihetta herpaantu-
mattomalla mielenkiinnolla kuuntelevalle 

keisari Pariksitille. Tämä taas istui tyynin 
mielin oppineen, kieltäymyksellisen sekä 
yliaistillisen todellisuuden suhteen koke-
neen tietäjä- ja yogi-yleisön keskellä, omaa 
ennenaikaista kuolemaansa odottaen. Niin 
Sri Sukadeva esitti nämä ennustukset al-
kavasta aikakaudesta, arviolta 5000 vuotta 
ennen tätä päivää.

1.) Sukadeva Gosvami sanoi: Silloin oi ku-
ningas, uskonto, totuudenmukaisuus, puh-
taus, anteeksiantavaisuus, myötätunto, elä-
män kesto, fyysinen voima ja muisti tulevat 
kaikki hupenemaan päivä päivältä, Kalin 
aikakauden voimasta.

2.) Kali-yugalla, omaisuutta pidetään 
osoituksena ihmisen hyvästä syntyperästä, 
asiallisesta käytöksestä ja hienoista omi-
naisuuksista. Laki sekä oikeus asettuvat 
voimaltaan ja asemaltaan parempiosais-
ten puolelle.

3.) Miesten ja naisten suhteet perustu-
vat aistilliseen mielihyvään ja liiketoiminta 
petokseen. Naisellisuuden ja miehisyyden 
ajatellaan tarkoittavan pelkkää seksuaali-
suutta sekä valmiutta seksiin. Bramiinik-
si luokiteltavuuden eli oppineisuuden taas 
katsotaan käyvän ilmi pelkästä nauhasta.

4.) Ihmisen henkinen asema määräy-
tyy ulkoisten seikkojen perusteella ja sa-
moin kaikki muu keskinäinen vuorovaiku-
tus. Vähävaraisuutta pidetään osoituksena 
ihmisen heikkoudesta ja epäluotettavuu-
desta ja sanaleikkejä oppineisuutena.

5.) Kali-yugalla rahatonta henkilöä pi-
detään epähyveellisenä ja tekopyhyyttä tul-
laan pitämään hyveellisyytenä. Avioliitto 
tullaan järjestämään vain sanallisella sopi-
muksella ja ihminen tulee pitämään itseään 
hienona pelkästään käytyään suihkussa.

6.) Pyhän paikan ajatellaan olevan 
pelkkä vesiallas kaukaisuudessa, kauneu-
den yhtä kuin hiustyyli ja vatsan täyttä-
misen elämän tarkoitus. Röyhkeää ihmis-
tä pidetään totuudenmukaisena. Perheen 
ylläpitämisessä onnistuvaa tullaan pitä-
mään taitavana ja uskonnon periaatteita 
suositaan vain maineen vuoksi.

7.) Siten huonotapainen ja korruptoi-
tunut väestö leviää kautta maailman.  Jos 
kellä tahansa intellektuelleista, sotilashen-
kilöistä, kauppiaista tai työläisistä on voi-
maa, hänestä tulee kuningas, hallitsija tai 
poliitikko.

8.) Vaimonsa ja omaisuutensa ahnei-
den ja himokkaiden hallitsijoiden käsissä, 
jotka ovat tehneet varastamisesta oikeute-
tun tehtävänsä, kansa ponnistelee päästäk-
seen vuorille ja metsäalueille.

9.) Käyttäen lopulta vain kasviksia, 
juuria, hunajaa, lihaa, hedelmiä, kukkia 
ja siemeniä ruoakseen, maansa kuivunee-
na vailla sateita, nälänhädän ja verojen 
piinaama ihmiskunta elää raunioitumisen 
partaalla.

[Srimad-Bhagavatam, ote 12. laulusta]1

Näin opetti paramahamsa bhakti-yogi 
Sri Sukadeva kuningas Pariksitia. Nämä 
säkeet antoivat jo tuhansia vuosia ai-
emmin ihmiskunnalle varoituksen siitä, 
minkä nähtiin olevan tulossa – ja nyt ne 
antavat nykyihmiselle väläyksen globaali-

sesta kehityssuunnasta, kuin suoraa ku-
vausta nyky-yhteiskunnassa vallitsevasta 
epätoivotusta tilanteesta Kali-yugan alus-
sa! Herää kysymys, mikä oikein on ih-
miskunnan tulevaisuus ja kohtalo tämän 
satoja tuhansia vuosia kestävän yugan 
aikana? Sanskriitin kielinen teos Srimad-
Bhagavatam ennustaa, että yleensä aivan 
Kalin aikakauden lopussa Jumala – eli 
Sri Krishna – inkarnoituu Kalki-avataran 
hahmossa. Nähdessään ihmiskunnan va-
jonneen tilan – sillä he ovat tuohon aikaan 
mennessä kutistuneet hinteliksi kääpiöik-
si, jotka siittävät lapsia vain ruoaksi – hän 
nousee ylvään valkean ratsunsa selkään. 
Sen selässä ratsastaen, hän kiitää halki 
maailman, tehden vihdoin miekallaan ar-
mollisesti lopun kansan riesana olevista, 
kuninkaan vaatteisiin pukeutuneista mil-

joonista varkaista, ja niin ihmissuku palaa 
taas raiteilleen.

Kalki-avataran ilmestyminen saattaa 
kuitenkin olla tarpeetonta tällä erityisellä 
Kali-yugalla. Sri Caitanya Mahaprabhu eli 
Kultainen Avatara ilmestyi vuonna 1486 
Intiassa, arviolta 533 vuotta sitten. Sri 
Krishnan ikuisten nimien resitoimises-
ta koostuva Sankirtan Yajna – uhritoimi-
tus jonka Sri Caitanya Mahaprabhun in-
karnoituminen aloitti– jatkuu aina tämän 
yugan loppuun saakka, sillä se on koko 
tätä universumia siunaava ja valaiseva 
Yuga Dharma. Patita-pavanaksi eli Kali-
yugan langenneiden sielujen pelastajaksi 
ja puhdistajaksi kutsutun Herra Sri Cai-
tanyan inkarnoituminen on käytännös-
sä armahtanut jo koko maailman, mutta 
tuon siunauksen konkreettiset seuraukset 
tulevat vasta vähitellen silminnähtävästi 
havaittaviksi.

Veeda-ennustusten mukaan on var-
maa että ainakin 10 000 vuoden ajan ih-
miskunta tulee kokemaan Kultaisen Ai-
kakauden valaisevine vaikutuksineen 
ja että tämä vaihe on juuri nyt alkuvai-
heissaan, aamunsarastuksen tavoin. Sen 
myötävaikutuksella voimme olettaa so-
pusoinnun tulevan lopulta vallitsemaan 
ihmisten sekä kansojen kesken. Kuten 
saatamme itse todeta, niin näinä 2000-lu-
vun alkuvuosikymmeninä, näemme yhä 
kansainvälisiä selkkauksia, jotka saavat 
ihmiset ympäri maailmaa pelkäämään 3. 
maailmansodan syttymistä, mutta nämä 
merkit ovat kuin ihmiskuntaa kohtalok-
kaasti ravistelevan taudin viimeisia kou-
ristuksia, ennenkuin puhtaan bhaktin eli 
antaumuksen seerumi parantaa sen juu-
ria myöten; syttyykö se, vai vältytäänkö 
siltä, riippuu etenkin siitä, kuinka Her-
ra Caitanyan aloittama Sankirtan Yajna 
leviää maailmalla. Yugan lopulla, johon 
on vielä kosolti aikaa, väistämätön seu-
raava vaihe on se, että tämän parhaillaan 
meneillään olevan aikakauden jälkeen 
– tästä hetkestä 427 000 vuoden kulut-
tua – alkaa taas uusi ja voimallinen Satya 
Yuga. Silloin kaikki ihmiskunnan jäsenet 
ovat jo syntymästään asti lähes valaistu-
neita, eli lähestulkoon vapautettuja sie-
luja. Mutta siihen asti ei ketään kannus-
teta odottamaan, koska kukaan ei tiedä 
mihin sielumme päätyy tulevissa synty-
missä, joten tämänhetkinen ihmiselä-
mämme on otettava hyvin vakavissaan, 
aidon henkisen kehityksen kannalta. 
Kumotakseen nyt vallankahvaa pitä-
vien tahojen absurdit, luonnonvastai-
set toimenpiteet, jotka uhkaavat koko 
planeetan ja luomakunnan hyvinvoin-

tia, hyväenteistä tulevaisuutta tähyile-
vän ihmiskunnan on kautta maailman 
kyettävä tekemään lähivuosina huomat-
tava muutos. Muinaisintialaisten nou-
dattama ja bhaktin kyllästämä Veedi-
nen elämäntapa on upea ja rakentava 
esimerkki maailmalla laajaa huomiota 
saaneesta ”kestävästä elämäntavasta”. Se 
pystyy ylläpitämään luontoa sekä säilyt-
tämään sen elinvoimaisuuden luonnon-
läheisellä elämäntavallaan, johon tiiviisti 
nivoutuu myös henkisyys ja ihmisen si-
säinen kehitys, maallisen aistinautinnon 
ylikorostamisen ja epäeettisen rahakes-
keisyyden sijaan.

Vasta rukouksen ja mietiskelyn myö-
tä sisäänpäin kääntyessään, etenkin Sri 
Krishnan pyhistä nimistä koottuun Ma-
hamantraan syventymällä, globaalien tu-
homaisemien sijasta valoisalle tulevai-
suudelle otollinen ihminen saattaa vähin 
erin löytää ja kohdata Jumalan, sydämen-
sä valtiaan, syvältä omasta sisimmästään; 
yliaistillisen äänivärähtelyn mietiskelemi-
nen on Kalin aikakaudella voimakkain 
menetelmä saavuttaa täydellisyys. Me 
emme kuitenkaan löydä Korkeinta niin 
kauan kun meitä vaivaa ylpeys, ylimieli-
syys, himo, ahneus, kateus ja kaikki muut 
heikkoudet sekä paheet2. Ne vievät meil-
tä terveen maalaisjärjen, ja ymmärryksen 
omasta nöyrästä roolistamme tässä kato-
avaisessa maailmassa – sekä loitontavat 
meidät sisimmästämme, ulkoisten ais-
tikohteiden viehätyksiin; samalla tavoin 
kuin myskin tuoksun hullaannuttama 
kauris juoksee halki metsien, vain omasta 
navastaan virtaavaa myskiä etsien.

Turhuuksien sijasta elämäänsä to-
tuutta ja todellista onnellisuutta kaipaa-
vasta ihmisestä tulee askel askeleelta to-
della onnekas hyveellisen elämäntavan, 
säännöllisen henkisen harjoituksen, 
sekä sen suoman kehityksen siivittä-
mänä. Kaikkein onnekkain saattaa jopa 
nähdä Jumalan Itsensä eli saada darsha-
nin, tai kuulla kuinka tuo jokaisen sydä-
men lootuksessa lepäävä kaikkivaltias 
Korkein soittaa iänikuista huiluaan. Pai-
menpojan hahmoinen Sri Govinda, Hän 
joka on iäti kutsunut Häntä rakastavia 
sieluja tästä murheen laaksosta kuole-
mattomaan elämään, tämän universu-
min tuolta puolen ainiaan hohtavaan 
asuinsijaansa. 

1.)Srimad-Bhagavatam, 12. laulun 2. luvun säkeet 1 - 9. Käännös 
suomeksi: Jaya Govinda Das, Sanskriitin kielisen alkuteoksen kir-
joittaja Srila Vyasadeva.
2.) Yksin olemme heikkoja, mutta bhaktin harjoittaminen ja aito 
henkinen opettaja voi auttaa meitä näiden epätoivottujen asioiden 
raivaamisessa sydämestämme.

Pyhiä visioita Ka lin aikakaudesta

Kultainen avatara Nimai Pandit tanssimassa 
preman eli jumalaisen rakkauden haltioittama-
na. Hänet tunnettiin sannyasiksi ryhtyessään eli 
kieltäymyksen elämänvaiheeseen astuttuaan Sri 
Krishna Caitanyan nimellä.

Syntyjään turkulainen Jay Govinda Das eli Johan-
nes asui yli 10 v. Intiassa ja opetti sen jälkeen yli 2 
vuotta Aasiassa bhaktia, yogaa ja Veeda-filosofiaa, 
mutta asuu nyt kotimaassaan Suomessa. Kuva 
luennolta Kiinassa.

Kalki-avatara hevosensa selässä. Hän on yksi 
Veedoissa kuvailluista Jumalan inkarnaatioista, ja 
yleensä Hän ilmestyy Kalin aikakauden lopussa.

Anurag choubisa
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