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Ihmisen arvoitus
Muinaisessa Egyptissä vihittäväksi pyrkivän tuli osata ratkaista Sfinksin arvoitus. Se ei ole, että
mikä kulkee aamulla neljällä, päivällä kahdella ja illalla kolmella jalalla. Vastaus on tosin sama,
Sfinksillähän on ihmisen kasvot, härän ja leijonan ruumis ja siivet selässä. Jos sijoittaa tämän horoskooppimerkkien 12 merkkiin, tulee Vesimies, Leijona ja Härkä, Kotka-Skorpioni. Matteus,
Markus, Luukas ja Johannes. Ne muodostavat ristin. Ihminen on kuutio, joka avattuna on risti
tässä alemmassa nelinäisyydessä, fyysinen, eetteri, astraali ja mentaali.
Ylempi kolmio manas, buddhi, aatma on tavallaan pallo, koska ihminen henkisenä olentona
on auramuna, josta pääsiäismuna on symboli kirkkaine väreineen.
Jos katsoo ihmisten elämää tällä planeetalla, niin se on aika
hämmentävä spektaakkeli. Kulttuurien, uskontojen, tapojen,
mikä on oikein, mikä väärin, kirjo on valtava.
Historia kertoo loistavista kulttuureista, joiden kuitenkin
lopulta on ajauduttava rappioon ja uusi elinvoimainen, aluksi
jopa raakalaismainen kulttuuri ottaa paikkansa. Tämän päivän
maailma nykyisen tiedonvälityksen aikakaudella tulee vääjäämättä yhdenmukaistumaan. Jonain päivänä käsitykset oikeasta
ja väärästä tulevat yhdentymään. Onhan siihen toki matkaa,
mutta uskon tähän. Se on yksi teosofisen liikkeen tarkoituksista. Että me ymmärtäisimme ollevamme veljiä tällä planeetalla.
Vielä tänä päivänä voimme nähdä, kuinka valtioiden ”jalot johtajat” iloitsevat murhista, kun joku vihollinen on onnistuttu
tappamaan. Tulevaisuus on toinen. Tiedemiehet ovat yrittäneet
ratkoa ihmisen arvoitusta. On kartoitettu geenejä ja nehän ovat
suurimmalta osalta samat. Jopa niin, että emme paljon eroa
banaanikärpäsestä. Muistaakseni 90 % geeneistä on samoja
ja simpanssien kanssa 98 %. Johtopäätös on ollut, että ihminen on sosiaalinen eläin. Teosofia ei yhdy tähän. Jokin meissä
on eläintä, ruummiillisen kehityshistoriamme nojalla. Mutta meidän yksilöllinen minuutemme nostaa meidät teosofian
mukaan paremminkin enkeleiden maailmaan. Olemme aineen



kahleissa olevia langenneita tai pudonneita
enkeleitä. Geenikartoitus voidaan tulkita
myös elämän ykseydeksi. Sama elämä, joka
sykkii kaikissa elollisissa olennoissa. Fyysikot voivat alkeishiukkastasolla nähdä, että
elotonkin on samaa ykseyttä. Se on Shivan
kosminen tanssi, luodaan ja hävitetään.
Jokainen meistä on tuleva Prometheus,
jonka tehtävänä on ryöstää tuli taivaasta
ja tuoda se ihmisille valoksi, senkin uhalla,
että se saa meidät näkemään aineen vankilan ja kahleet, jotka sitovat meidät kallioon.
Se aiheuttaa tuskaa, mutta on sen arvoista.
Se on se risti, joka pitää nurkumatta kantaa.
Kun täydellisesti sen hyväksyy, niin koittaa
ylösnousemus. kehottihan Jeesuskin ottamaan taivastenvaltakunna väkirynnäköllä.
Kalevalan sankarit ryöstivät sammon Pohjolan kivimäestä (ruumiin kätköistä) kyntäen sen juuret irti härällä, joka on sukupuolivoima alemmassa aspektissa, kundaliini eli
käärmevoima.
Pekka Ervastin mukaan ihmisen suurimmat salaisuudet on kätketty hänen fyysiseen
kehoonsa. Ne piilevät veressä (minuus) ja
rauhastoiminnoissa, hormoneissa ja sitä
kautta aivoissa, käpyrauhasessa ja aivolisäkkeessä.
Mikä onkaan kehomme salaisuus pohjimmiltaan? Tämän päivän suuri arvoitus
ovat nämä ns. valoravinnolla elävät. Jos se
on totta (Tuomas minussa), niin onhan se
aivan ihmeellistä. Eivätkä nämä ihmiset väitä olevansa mitään adepteja. Teosofian yksi
ihmeellinen kuvaus on juuri niistä ihmisistä, jotka ovat kulkeneet sen evoluution, inhimillisen kehityksen päämäärään, joka on
tälle planeealle annettu. Se on Mestarius.
Viisauden Mestarit muodostavat sen taivasten valtakunnan yhdessä enkelihierarkioiden kanssa, ja heistä kerrotaan ihmeellisiä
tarinoita. He voivat elää samassa kehossa
satoja, jopa tuhansia vuosia. He eivät vanhene. Teosofian antamissa kuvauksissa he
kyllä nauttivat jotain ravintoa, mutta hyvin

vähän. Ervastin ”Suuressa seikkailussa” jopa
viiniä. Moorya taas ”Viisauden Mestarien
kirjeissä” hermostuu niin H. P. Blavatskyn
toilauksista, että katkaisee piippunsa, siis
tupakoi. Koska Mestarius, viiden Vanhan
Liiton vihkimyksen läpikäyneet ihmiset,
viisastuneet, on päämäärä, niin onhan toki
kiintoisaa heihin tutustua. Se vain ei ole
niin helppoa. Jotakin he ovat itsestään antaneet tietää, mutta salaperäisiä arvoituksia
he meille ovat.
Sanotaan, että heitä voi olla missä vain,
vaikka keskuspaikka on Shamballa Gobin
erämaassa. Toiset sijoittavat heidät taas Himalajalle. Pekka Ervast meni tapaamaan
yhtä heistä Kaliforniaan. Näen, että kaikki
esoteeriset traditiot ja henkiset koulutustiet
ovat heidän antamiaan. Ne kaikki tähtäävät
siihen, että ihminen kasvaisi moraalisesti
ja eettisesti kelvolliseksi heidän joukkoonsa todelliseksi ihmiskunnan auttajaksi. He
varoittavat pyrkimästä heidän oppilaikseen,
tseeloiksi. He sanovat, että eläkää hyvää
eettistä elämää, mietiskelkää, täyttäkää elämänne altriustisilla pyrkimyksillä, myötätunnolla ja rakkaudella koko luomakuntaa
kohtaan. Jonakin päivänä he kyllä tulevat
sen luokse, joka on siihen kypsä ja arvollinen. Sitä ennen ihmisen on pitänyt ryöstää
tai saada tuli taivaasta. Vedellä kastaminen
on mielenmuutos parempaan elämään,
mutta kuten Jeesus sanoi, on vielä synnyttävä tulesta, tultava valaistuneeksi.
Mestarit tulevat sen luokse, joka on syttynyt taivaallisesta tulesta.

Taivaallisen tulen
salaisuus on
rakkaus.


Valkoisen
veljeskunnan
lähetit

kysymys – mikäli se minua koski – ollenkaan oli mahdollinen, mutta samalla iloitsin
suuresti, että olin tilaisuudessa oikaiseman
sitä suunnatonta väärinkäsitystä, joka kysymyksen aiheuttaneessa ajatuksessa piili.
Kysymys kuului: Idän Tähden liikkeessä
odotetaan maailmanopettajan pikaista tuloa ja Teosofisen Seuran useimmat jäsenet
johtajista alkaen elävät epäilemättä samassa
uskossa. Toiselta puolen on teosofeja ja pienempiä teosofisia yhdistyksiä siellä täällä,

Pekka Ervast
Tuolloin tehtiin minulle naseva kysymys.
Häpesin sydämestäni sitä, että semmoinen

”Älä mieti, mitä sinulla jo on, vaan oivalla, mitä sinulta vielä puuttuu. Näin
voit nopeimmin saavuttaa ja säilyttää nöyryyden. Koko elämäsi on oltava
kaipauksen täyttämää, jos mielit edistyä kohti täydellisyyttä.”

”Tästä voit nähdä, että vasta-alkajat ja pitemmällekin ehtineet eivät voi oikein mietiskellä, ellei lukeminen ja kuuleminen käy edellä, eivätkä oikein
rukoilla, ellei mietiskely käy edellä.”

”Torju siis mielestäsi kaikki ajatukset ja tunteet, jotka kohdistuvat toisiin
luotuihin ja ennen kaikkea omaan itseesi. Sillä itsesi tiedostamisesta ja kokemisesta riippuu myös kaikkien muiden luotujen tiedostaminen ja kokeminen. Kun unohdat itsesi, on myös helppoa unohtaa kaikki muu. Kokeile
itse kiireesti, niin saat nähdä, että kun olet unohtanut kaikki muut luodut
tekoineen, itsesi ja Jumalan väliin jää vielä jäljelle paljas tietoisuus ja tuntu
omasta olemassaolostasi. Tämä tietoisuus ja tuntu on vielä pyyhittävä pois,
ennen kuin saat kokea täydellisyyden tässä työssä.”
Tietämättömyyden pilvi



jotka eivät lainkaan usko näitä asioita eivätkä pidä niitä tärkeinä eivätkä edes teosofisina, – ja niiden joukossa lienee Suomen
Ruusu-Risti. Mille kannalle nämä jälkimmäiset asettuvat teosofisen liikkeen nykyisen tilanteen suhteen, toisin sanoen: mikä
seura tai mikä henkilö tällä hetkellä edustaa
Salaista Veljeskuntaa? H. P. Blavatsky on
kuollut, hän, joka oli mestarein lähettiläs
maailmassa, – kuka siis nyt on hänen jälkeensä Mestarein edustaja, kuka on Salaisen Veljeskunnan lähetti maailmassa? Paljon kauniita sanoja ja viittauksia on esim.
lausuttu Ruusu-Ristin johtajasta: onko siis
tahdottu ilmaista, että hän tätä nykyä on
tuo mainittu lähettiläs?
Kiiruhdan tietysti vastaamaan seuraavasti:
Kysymys perustuu väärinkäsitykseen. Ei
meillä ole oikeutta puhua Valkoisen Veljeskunnan lähettiläästä madame Blavatskyn
kuoleman jälkeen. H. P. Blavatsky nimenomaan opetti, että vuosisadan viimeisenä
neljänneksenä ainoastaan ilmestyy maailmaan Valkoisen Veljeskunnan lähetti. Sata
vuotta varhemmin tämä lähetti oli kreivi de
Saint Germain ja hänen apunaan Gagliostro ja Mesmer. Meidän aikanamme lähetti
oli H. P. Blavatsky (ja hänen apunaan, voinemme lisätä, Judge ja Olcott, joiden tehtävänsä ja kohtalonsa jonkun verran muistutti Gagliotron ja Mesmerin vastaavaa).
Seuraava lähetti tulee kuluvan vuosisadan
loppupuolella. ”Älkää uskoko, että mestarit
lähettävät ketään maailmaan ennen vuotta
1975”, oli H. P. B:n nimenomainen varoitus oppilailleen.
Onko tämä käsitettävä niin, ettei vuosisadan kolmen ensimmäisen neljänneksen
aikana ole mitään yhteyttä olemassa Salaisen Veljeskunnan ja ihmiskunnan välillä?
On tavallaan. Ei näet ole olemassa mitään
virallista yhteyttä. Mutta salaista, yksityistä yhteyttä saattaa tietysti aina olla. Yksilön
yhteys Valkoisen Veljeskunnan kanssa ei ole

ajasta eikä paikasta riippuvainen. Yksityinen ihminen voi päästä Veljeskunnan yhteyteen tulemalla sen jäseneksi; tai hän voi
joutua jonkun Mestarin valvonnan alaiseksi
ja siten joutua kosketukseen Veljeskunnan
hengen ja voiman kanssa. Yksityinen ihminen voi tavallaan edustaa Valkoista Veljeskuntaa, sen tehtävää ja henkeä, mutta se
tapahtuu hänen omalla vastuullaan.
Suhde on sama esim. kansainvälisessä
valtiollisessa elämässä. Ero on suuri jonkun
valtion virallisen lähettilään – täysvaltaisen
ministerin – ja yksityisen vieraalla maalla
matkustavaisen välillä. Suomalainen Englannissa on kyllä aina suomalainen; kuta
syvemmin hän tuntee Suomen kansaa ja
sen henkeä, sitä paremmin hän sitä edustaa;
mutta virallinen hänen edustuksensa ei ole.
Suomen valtion ja hallituksen edustajana
on ainoastaan siihen valtuutettu henkilö.
Tämmöinen ”valtuutettu ministeri” oli
madame Blavatsky. ”Hän on meidän suoranainen agenttimme”, kirjoitti mestari. Hänen paikkaansa ei kukaan toinen voi täyttää, koska mestarit eivät yhtä mittaa pidä
virallista edustajaa maailmassa.
Kaikki puheet toisen tai toisen henkilön
lähettiläsasemasta Valkoiseen Veljeskuntaan
nähden ovat täten tuulesta temmatut. Älköön kukaan ajatelko Ruusu-Ristin johtajasta enemmän kuin kestään toisestakaan,
että hän olisi Veljeskunnan virallinen edustaja maailmassa. Kaikki ovat yksityishenkilöitä ilman valtuuksia; he ”edustavat” Valkoista Veljeskuntaa vain siinä määrin kuin
he tuntevat sen henkeä, tehtävää ja työtapoja. ”Hedelmästään puu tunnetaan.” Tämä
pitää paikkansa jokaisen ihmisen suhteen,
joka työskentelee herran viinimäessä. Jos
hedelmät ovat hyviä, jos ne ovat Kristuksen
Valkoisen Veljeskunnan hengen mukaisia,
silloin työmiehessä on ollut oikea henki.
Silloin on hän oikealla tavalla Veljeskuntaa
maailmassa edustanut.



Hunnuton Isis:
Teologia, osa 2

tyneessä artikkelissaan. ”Muistetaan kyllä”,
hän lisää, ”että kun muslimit ensi kerran
vyöryivät yli Syyrian ja Vähän-Aasian, siellä
asuvat kristityt toivottivat heidät tervetulleiksi vapauttajina, jotka päästivät heidät
kirkon valtaapitävien virkamiesten sietämättömästä painostuksesta.”
Muhammedia ei koskaan pidetty jumalana eikä pidetä vieläkään; kuitenkin hänen
nimensä antamasta virikkeestä miljoonat
muslimit ovat palvoneet Jumalaansa antaumuksella, jolle ei koskaan löydy vertaista
kristittyjen lahkoista. Asiaa ei muuta se,
että he ovat surullisella tavalla rappeutuneet
sitten profeettansa päivien, se on vain entistä selvempi osoitus aineen vallasta hengen yli kaikkialla maailmassa. Eivätkä he
sitä paitsi ole turmeltuneet alkuperäisesti
uskostaan yhtään enempää kuin kristityt
itse. Mikseivät myös kristityt siis kunnioittaisi Jeesus Nasaretilaista, joka oli tuhatkertaisesti ylevämpi, jalompi ja moraalisesti
korkeammalla kuin Muhammed, ja seuraisi
häntä käytännön elämässä sen sijaan että he
hedelmättömässä uskossaan palvovat häntä
jumalana melkeinpä eräiden buddhalaisten
tapaan, jotka pyörittelevät rukousmyllyjään. Kukaan ei epäile etteikö tämä uskonto
olisi käynyt hedelmättömäksi tai etteikö se
olisi yhtä arvoton kantamaan kristinuskon
nimeä kuin kalmukkien fetisismi Buddhan saarnaaman filosofian nimeä. ”Älköön
otaksuttako meidän olevan sitä mieltä”,
sanoo tri Wilder, ”että nykyisellä kristinuskolla on kovinkaan paljon yhteistä Paavalin
saarnaaman uskonnon kanssa. Siitä puuttuu hänen näkemystensä laajuus, hänen
vilpittömyytensä, hänen terävä, henkinen
ymmärryksensä. Koska kristinuskoa tunnustavat kansakunnat painavat siihen kukin oman leimansa, sen monimuotoisuus
on yhtä suuri kuin rotujenkin. Italiassa ja
Espanjassa se on yhdenlainen, mutta kokonaan toista Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä,

s. 180-191
H.P. Blavatsky
Katsokaapa Paavalia; lukekaa se vähäinen
alkuperäinen aines joka tämän urhean, rehellisen, vilpittömän miehen ajatuksista on
jäljellä hänen nimiinsä pannuissa kirjoituksissa ja tuumikaa sitten, voiko kukaan löytää
niistä sanaakaan jotka osoittaisi, että Paavali
tarkoitti Kristuksen sanalla jotakin muuta
kuin sitä omakohtaisen jumaluuden abstraktista ihannekuvaa, joka ihmisessä piilee.
Paavalille Kristus ei ole persoona vaan aatteen ruumistuma. ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus”, hän uudestisyntyy aivan kuten vihkimyksessä, sillä
Herra on henki – ihmisen henki. Paavali oli
ainoa apostoli, joka oli ymmärtänyt Jeesuksen opetusten takana piilevät salaiset aatteet, vaikkei ollut häntä koskaan tavannut.
Mutta Paavali oli itse vihitty, ja koska hänen
päämääränään oli aloittaa uusi, laaja-alainen, koko ihmiskunnan kattava uudistus,
hän aivan vilpittömin aikein kohotti omat
oppinsa korkealle aikain viisauden yläpuolelle, muinaisten mysteerien ja epoptain kokemien lopullisten ilmestysten yläpuolelle.
Kuten professori A. Wilder osoittaa oivallisesti eräässä mainiossa artikkelisarjassa,
Jeesus ei ollut kristinuskon todellinen perustaja vaan Paavali. ”Ja Antiokiassa ruvettiin
opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi”, sanotaan Apostolien teoissa (11:26).
”Ireneuksen, Epifaniuksen ja Eusebiuksen
kaltaiset miehet ovat jälkipolvien silmissä
maineikkaita valheellisuuden ja kunniattomien tekojen johdosta. Kertomukset tuon
aikakauden rikoksista saavat sydämen sairaaksi”, Wilder kirjoittaa hiljakkoin ilmes-



Armeniassa, Kurdistanissa ja Abessiniassa.
Aikaisempiin palvontamuotoihin verrattaessa näyttää nimissä tapahtuneen suurempi muutos kuin luonteessa. Pakanoina oli
menty vuoteeseen, ja aamulla oli herätty
kristittyinä. Niin pienet kuin suuretkin
kristilliset yhteisöt hylkäävät Vuorisaarnan
helposti havaittavat opetukset. Raakalaisuus, painostus ja julmat rangaistukset ovat
nykyään yhtä yleisiä kuin pakanuuden päivinä.
Pietarin kristinuskoa ei enää ole olemassa. Sen syrjäytti Paavalin kristinusko, joka
puolestaan sekoittui muihin maailmanuskontoihin. Kun ihmiskunta valaistuu eli
kun barbaariset rodut ja suvut väistyvät
luonteeltaan ja vaistoiltaan jalompien tieltä, silloin ehkä korkeista ihannekuvista tulee todellisia.
The Christ of Paul -teos loi arvoituksen
joka käynnisti sinnikkäät ratkaisuyritykset.
Hän oli jotakin muuta kuin Evankeliumien
Jeesus. Paavali jätti tyystin huomiotta niiden ’loputtomat sukuluettelot’. Neljännen
Evankeliumin kirjoittaja, joka oli itse aleksandrialainen gnostikko, kuvaa Jeesuksen
joksikin sellaiseksi josta nyt ehkä käytettäisiin nimitystä ’materialisoitunut’ jumalallinen henki. Hän on Logos, ensimmäinen
Emanaatio – Metatron . . . ’Jeesuksen äiti’
oli prinsessa Mâyân, Danaën ja ehkäpä
myös Periktionen tavoin synnyttänyt jumalallisen jälkeläisen, ei pelkän lehtolapsen. Ei
yksikään juutalainen mistään lahkosta, ei
ainutkaan apostoli eikä varhainen uskovainen milloinkaan levittänyt tällaista aatetta.
Paavali käsittelee Kristusta enemmänkin
henkilöhahmona kuin henkilönä. Salaisissa kokouksissa annetut pyhät opetukset
usein personoivat jumalaisen hyvyyden ja
totuuden ihmishahmoon, jonka kimppuun
ihmiskunnan himot ja halut hyökkäävät
mutta joka on kuitenkin niitä korkeammalla. Tämän kryptasta alkunsa saaneen
opin kirkolliset ja karkeamieliset ihmiset

ymmärsivät samaan tapaan kuin opit tahrattomasta sikiämisestä ja jumalallisesta inkarnoitumisesta.”
Vanhassa, vuonna 1693 julkaistussa kirjassa, jonka kirjoitti Ranskan Siamin suurlähettiläs Sieur de la Loubère, kerrotaan
lukuisia mielenkiintoisia seikkoja Siamin
uskonnosta. Ranskalaisen satiiriset huomautukset ovat niin osuvia, että siteeraamme hänen sanojaan siamilaisesta Vapahtajasta – Sommona-Codomista.
”Kuinka ihmeellisen he väittävätkin Vapahtajansa syntymän olleen, he sentään antavat hänelle isän ja äidin. Hänen äitiään,
jonka nimi löytyy jostakin heidän balien
[pâlin?] kielisistä teoksistaan, kutsuttiin,
kuten he sanovat, Mahâ MARIAKSI, joka
ilmeisesti merkitsee Suurta Mariaa, sillä
Mahâ tarkoittaa suurta . . . Kuinka lieneekin, joka tapauksessa tämä asia kiinnostaa
jatkuvasti lähetyssaarnaajia ja on ehkä saanut
siamilaiset uskomaan, että koska Jeesus oli
Marian poika, hän oli Sommona-Codomin
veli, ja koska hänet ristiinnaulittiin, hän oli
tuo Thevetat-niminen paha veli jonka he sanovat Sommona-Codomilla olleen ja jonka
he sanovat kärsivän helvetissä rangaistusta,
joka liittyy jollakin tavoin ristiin . . . Siamilaiset odottavat toista Sommona-Codomia,
tarkoitan toista hänen kaltaistaan ihmeellistä miestä, jonka he ovat jo nimenneet PraNarotteksi ja josta he sanovat Sommonan jo
ennustaneen . . . Hän teki kaikenlaisia ihmeitä… Hänellä oli kaksi opetuslasta, jotka
seisoivat molemmin puolin hänen kuvaansa, toinen oikealla ja toinen vasemmalla
puolella . . . toista nimitetään Pra-Moglaksi,
toista Pra-Scariboutiksi . . . Tämän saman
balienkielisen kirjan mukaan SommonaCodomin isä oli Teve Lancan eli toisin sanoen kuuluisa Ceylonin kuningas. Mutta
koska balie-kirjoihin ei ole merkitty päivämäärää eikä kirjoittajaa, niillä ei ole yhtään
enempää arvovaltaa kuin perimätiedoilla,
joiden alkuperä on tuntematon.”



Viimein väite on yhtä harkitsematon
kuin naivisti ilmaistu. Emme tiedä maailmassa olevan ainuttakaan kirjaa, jossa olisi
ajankohdista, kirjoittajien nimistä ja traditioista niukemmin tietoja kuin meidän
kristillisessä Raamatussamme. Asioiden näin
ollessa siamilaisten on aivan yhtä järkevää
uskoa ihmeelliseen Somona-Codomiinsa
kuin kristittyjen ihmeellisesti syntyneeseen
Vapahtajaansa. Eipä heillä myöskään ole
suurempaa oikeutta pakottaa siamilaisia tai
mitään muutakaan kansaa omaksumaan
kristinuskoa vastoin tahtoaan omassa maassaan, jonne kristityt ovat lisäksi kutsumatta
tulleet, kuin nk. pakanoilla on oikeus ”taivuttaa miekan avulla Ranska tai Englanti
omaksumaan buddhalaisuus”. Jopa vapaamielisessä Amerikassa on buddhalainen
lähetyssaarnaaja joka päivä vaarassa tulla
pahoinpidellyksi, mutta tämä ei ollenkaan
estä lähetyssaarnaajia solvaamasta brahmaanien, lamojen ja buddhalaisten uskontoja
julkisesti vasten heidän kasvojaan, eikä jälkimmäisillä aina ole mahdollisuutta vastata
heille. Tätä kutsutaan kristinuskon hyväätekevän valon ja sivistyksen levittämiseksi
pakanuuden pimeyteen!
Tästä huolimatta voimme nähdä, että
näitä kaikkia tekosyitä – jotka voisivat vaikuttaa naurettavilta, elleivät ne olisi koituneet kohtalokkaiksi miljoonille ihmisveljillemme, jotka ovat vain pyytäneet saada olla
rauhassa – käytettiin hyväksi jo 1600-luvulla. Henkevä Monsieur de La Loubère antaa kotimaassa oleville kirkon virkamiehille
hurskaan myötätunnon varjolla merkillisiä
neuvoja, joissa asuu itse jesuitismin sielu.
”Siitä mitä olen sanonut itämaiden asukkaiden mielipiteistä”, hän huomauttaa, ”on
helppoa ymmärtää kuinka vaivalloinen
yritys on heidän käännyttämisensä kristillisen uskonnon puoleen ja mikä merkitys
on sillä että idässä evankeliumia julistavat
lähetyssaarnaajat ymmärtävät täydellisesti
noiden ihmisten tapoja ja uskomuksia. Sillä

apostolit ja ensimmäiset kristitytkään, kun
Jumala tuki heidän saarnaamistyötään monen monilla ihmeillä, eivät yhtäkkiä paljastaneet pakanoille niitä mysteereitä joita me
jumaloimme, vaan pitkät ajat he salasivat
heiltä ja itse katekuumeiltakin asioita, jotka
olisivat saattaneet järkyttää heitä. Mielestäni on varsin järkevää, että lähetyssaarnaajat
joilla ei ole ihmeidentekemisen lahjaa, eivät
paljasta idän asukkaille kristinuskon kaikki
mysteereitä ja tapoja.
Ellen erehdy, olisi esimerkiksi hyväksi
olla saarnaamatta heille ilman äärimmäistä
varovaisuutta pyhimystenpalvonnasta. Mitä
tulee Jeesuksen Kristuksen tuntemukseen,
olisi heidän kanssaan meneteltävä siten, jos
minun sallitaan sanoa, ettei heille kerrota lihaksitulemisen mysteeristä ennen kuin heidät
on saatu vakuuttuneiksi Jumala Luojan olemassaolosta. Sillä onko mahdollista aloittaa taivuttelemalla siamilaiset poistamaan
alttareiltaan Sommona-Codom, Pra-Mogla
ja Pra-Scaribout ja panna sitten Jeesus Kristus, Pietari ja Paavali näiden tilalle? Ehkei
myöskään ole soveliasta saarnata heille Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisesta ennen kuin he ovat ymmärtäneet, että joku
voi olla huono-onninen ja viaton ja että juuri
heidän saamansa määräyksen mukaisesti,
joka merkitsi että viattoman oli otettava
päälleen syyllisten rikokset, oli tarpeen että
jumala tuli ihmiseksi siinä tarkoituksessa,
että tämä Ihmis-Jumala sitten työteliään
elämän ja häpeällisen mutta vapaaehtoisen
kuoleman kautta sovittaisi kaikki ihmisten synnit. Ennen kaikkea on tarpeellista
esittää heille todenmukainen kuva Jumala
Luojasta, joka aivan oikeudenmukaisesti on vihastunut ihmisille. Tämän jälkeen
ehtoollinen ei ehkä järkytä siamilaisia niin
kuin se järkytti Euroopan pakanoita, sillä
siamilaiset uskovat että Sommona-Codom
voi antaa vaimonsa ja lapsensa talaponeille
syötäväksi.
Päinvastoin, sillä koska kiinalaiset kun-



nioittavat vanhempiaan pienimmissäkin
asioissa, en epäile etteikö he kauhistuisi jos
Evankeliumi annettaisiin nyt heidän käsiinsä. He kauhistuisivat kohtaa jossa joku kertoi Jeesukselle että hänen äitinsä ja veljensä
olivat kysyneet häntä, ja Jeesus vastasi heille
niin välinpitämättömällä tavalla, ettei hän
tuntunut edes tuntevan heitä. Aivan yhtä
paljon he järkyttyisivät niistä salaperäisistä
sanoista, jotka Vapahtajamme sanoi tuolle nuorelle miehelle joka pyysi aikaa saada
haudata vanhempansa: ’Anna kuolleitten
haudata kuolleensa’, hän sanoi. Jokainen
tietää millaisiin vaikeuksiin Francis Xavier
joutui japanilaisten kanssa ikuisen kadotuksen kysymyksen vuoksi; japanilaiset nimittäin eivät kyenneet uskomaan että niin
kauhea onnettomuus voisi kohdata heidän
vanhempiaan siksi että nämä eivät olleet
omaksuneet kristinuskoa, josta he eivät olleet
koskaan kuulleetkaan. Näyttää niin ollen
tarpeelliselta pidättyä esittämästä tätä aatetta ja muuttaa sitä samoilla keinoilla joita
Intian suuri apostoli käytti pannessaan alulle aatteen kaikkivaltiaasta, kaikkitietävästä
ja ehdottoman oikeamielisestä jumalasta,
kaiken hyvän lähteestä josta yksin kaikki
on lähtöisin ja joka tahtoo meidän osoittavan kunnioitusta kuninkaille, piispoille,
tuomareille ja vanhemmillemme. Nämä
esimerkit riittävät osoittamaan, kuinka varovaisia meidän on oltava valmistaessamme
itämaiden ihmisiä ajattelemaan omalla tavallamme ja olemaan järkyttymättä yhdestäkään kristillisestä uskonkappaleesta.”
Kysymmepä, mitä saarnattavaa heille
sitten jää jäljelle? Jollei ole Vapahtajaa, sijaissovitusta, ei ristiinnaulitsemista ihmisten syntien sovittamiseksi, ei evankeliumia,
ei ikuista kadotusta josta heille kertoa eikä
ihmeitä joita esittää, niin mitä muuta jesuiitoille jää siamilaisten keskuuteen levitettäväksi ja heidän silmiensä sokaisemiseksi
kuin pakanallisten pyhäkköjen pölyä? Iva
onkin todella pureva. Siveysoppi, joka pa-

kana parkojen pakotetaan liittämään esi-isiensä uskoon, on niin puhdas että kristinuskosta on riisuttava kaikki luonteenomaiset
piirteet ennen kuin sen papit rohkenevat
tarjota sitä heidän tarkasteltavakseen. Sellaisen uskonnon, jota ei uskalleta antaa tutkisteltavaksi sivistymättömille, lapsenomaisen hyveellisille, rehellisesti käyttäytyville,
syvästi Jumalaa kunnioittaville ja Hänen
majesteettinsa loukkaamista vaistomaisesti kammoaville ihmisille, täytyy todellakin
olla erehdyksille perustettu. Omalla vuosisadallamme on vähitellen alettu ymmärtää
asian olevan näin.
Kun buddhalaisuudesta ryöstettiin aineksia uutta, kristillistä uskontoa sepitettäessä, ei tullut kysymykseenkään että niin
täydellinen hahmo kuin Gautama olisi jätetty käyttämättä hyödyksi. Oli aivan luonnollista, että käytettyään hänen legendanomaisen elämäkertansa täytteeksi Jeesuksen
kuvitteellisen tarinan aukkopaikkoihin he
panivat tuon ihmisen, Sâkyamunin, kalenteriinsa muutetulla nimellä. Näin he
todellakin tekivät, ja niin Hindujen Vapahtaja esiintyi aikojen kuluessa pyhimysten
luettelossa Josafatina seuranaan kristinuskon marttyyrit Aura, Placida, Longinus ja
Amphibolus.
Palermossa on jopa Divo Josaphatille
omistettu kirkko. Myöhempien aikojen
kirkolliset kirjailijat ovat turhaan yrittäneet laatia tämän salaperäisen pyhimyksen
sukuluetteloa, ja omaperäisin näistä yrityksistä oli sellainen jossa hänestä oli tehty
Joosua, Nuunin poika. Mutta kun nämä
vähäiset vaikeudet lopultakin on voitettu,
havaitsemme että Gautaman elämäkerta
löytyy Legenda Aureasta eli Kultaisesta Legendasta sanatarkasti buddhalaisten pyhistä
kirjoista jäljennettynä. Henkilöiden nimet
on muutettu, tapahtumapaikka on sama,
Intia – niin kristillisissä kuin buddhalaisissakin legendoissa. Se löytyy myös Vincent
de Beauvais’n teoksesta Speculum Historiale,
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joka kirjoitettiin 1200-luvulla. Ensimmäinen löytö oli historioitsija do Couton ansiota, vaikkakin professori Müller katsoo,
että tarinoiden yhtäläisyyden havaitsi ensi
kerran Laboulaye vuonna 1859. Eversti
Yule kertoo, että Baarlaamin ja Josafatin tarinat ”tuntee myös Baronius, ja ne löytyvät
paavi Gregorius XIII:n käskystä julkaistusta Rooman marttyyriluettelosta sivulta 348,
joka tarkistettiin ’paavi Urbanus VIII:n
määräyksestä ja jonka G. K. Jeesuksen Seurasta käänsi latinasta englanniksi..’”
Pienenkin katkelman toistaminen tuosta kirkollisesti löpinästä olisi väsyttävää ja
hyödytöntä. Se joka epäilee ja haluaa kuulla kertomuksen voi lukea sen eversti Yulen
teoksesta. Jotkut kristityistä ja kirkollisista
spekulaatioista näyttävät saaneen hämilleen
jopa Dominie Valentynen. ”Jotkut pitävät
tätä Budhumia vaeltavana Syyrian juutalaisena”, hän kirjoittaa, ”toiset pitävät häntä
apostoli Tuomaan opetuslapsena, mutta
kuinka hän siinä tapauksessa oli voinut syntyä 622 vuotta ennen Kristusta, sen jätän
heidän selitettäväkseen. Diogo do Couto
pitää kiinni siitä uskomuksesta, että hän oli
Joosua, mikä on vielä mielettömämpää!”
”Uskonnollinen kertomus nimeltä Baarlaamin ja Josafatinan tarina oli vuosisatojen ajan yksi kristikunnan suosituimpia
teoksia”, sanoo ev. Yule. ”Se käännettiin
Euroopan kaikille pääkielille, skandinaaviset ja slaavilaiset kielet mukaanluettuina
. . . Tarina . . . esiintyy ensi kerran 800luvun alkupuolella eläneen teologin Johannes Damaskolaisen teoksissa.” Tässäpä
piileekin tarinan alkuperäinen salaisuus,
sillä ennnen kuin mainitusta Johanneksesta
tuli jumaluusoppinut, hän toimi korkeana
virkamiehenä kalifi Abu Jáfar Almansûrin
hovissa, missä hän mahdollisesti sen kuuli; myöhemmin hän muutti sen sopivaksi
puhdasoppisiin tarpeisiin, jotka oli aiheuttanut Buddhan muuttaminen kristilliseksi
pyhimykseksi.

Diogo do Couto, joka näyttää vastahakoisesti luopuvan merkillisestä käsityksestään jonka mukaan Gautama oli Joosua,
sanoo esitettyään tuon plagioidun tarinan:
”Tälle nimelle [Budâo] ovat pakanat kaikkialla Intiassa omistaneet suuria, loisteliaita pagodia. Tämän kertomuksen johdosta
olemme uutterasti tutkineet, eikö noilla
seuduilla asuvien pakanoiden kirjoituksista löytyisi mitään tietoa Barlaminen käännyttämästä Josafatista, joka legendassaan
kuvataan Intian suuren kuninkaan pojaksi,
jolla oli yksityiskohtia myöten samanlainen
kasvatus kuin olemme kertoneet Budâolla
olleen . . . Kun matkustelin Salsetten saarella ja menin katsomaan tuota erikoislaatuista, ihmeellistä pagodaa, jota kutsumme
Canarân pagodaksi [Kânherin luolissa] ja
joka on tehty vuoren sisään ja varustettu
monin, umpikallioon hakatuin salein . . . ja
tiedustelin tuolta vanhalta mieheltä teoksesta ja siitä ketä hän arveli sen tekijäksi, hän
kertoi meille että epäilemättä teos oli tehty
Josafatin isän määräyksestä yksinäisyydessä
elävän pojan kasvattamiseksi, kuten tarina
kertoo. Ja koska siinä kerrotaan, että hän oli
Intian suuren kuninkaan poika, voi hyvin
olla kuten juuri olemme sanoneet, että hän
oli Budâo, josta he ihmeitään kertovat.”
Lisäksi kristillisen legendan useimmat
yksityiskohdat on otettu ceylonilaisista perimätiedoista. Tällä saarella syntyi tarina
nuoresta Gautamasta, joka hylkäsi isänsä
valtaistuimen, ja kuninkaan hänelle pystyttämästä upeasta palatsista, missä hän piti
häntä puolittain vankina ympäröiden hänet
elämän ja rikkauden kaikilla houkutuksilla. Marco Polo kertoi sen siinä muodossa
kuin oli kuullut ceylonilaisilta, ja nyt hänen kertomuksensa on havaittu olevan uskollinen jäljennös erilaisissa buddhalaisissa
kirjoissa esitetyistä kertomuksista. Kuten
Marco Polo naivisti sanoo, Buddha vietti
niin ankaraa ja pyhää elämää ja harjoitti
niin suurta pidättyvyyttä, että hän oli aivan
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kuin kristitty. ”Todellakin”, hän lisää, ”jos
hän olisi sellainen ollut, hänestä olisi tullut suuri pyhimys Herrallemme Jeesukselle
Kristukselle, niin hyvää ja puhdasta elämää
hän vietti.” Näihin hurskaisiin mietelauseisiin hänen toimittajansa lisää varsin sattuvasti, että ”Marco ei ole ainoa huomattava
henkilö, joka on teoksissaan esittänyt Sâkyamunin elämästä tällaisen näkemyksen”. Ja
professori Max Müller sanoo puolestaan:
”Mitä ajattelemmekin pyhimysten pyhyydestä, lukekoot ne, jotka epäilevät Buddhan
oikeutta kuulua heidän joukkoonsa, hänen
elämäkertansa buddhalaisesta kaanonista.
Mikäli hän eli sellaista elämää kuin siellä
on kuvattu, vain harvoilla pyhimyksillä on
suuremmat oikeudet arvonimeensä kuin
Buddhalla. Kenenkään ei tarvitse kreikkalais- tai roomalaiskatolisessa kirkossa hävetä
sitä, että onkin osoittanut kunnioitusta hänen muistolleen eikä Josafatin, ruhtinaan,
erakon ja pyhimyksen.”
Roomalaiskatolisella kirkolla ei ole koskaan ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia kristillistää Kiinaa, Tiibetiä ja Tartaariaa kuin
1200-luvulla, Kublai-kaanin hallintoaikana. On outoa, etteivät he käyttäneet tilaisuutta hyväkseen Kublai-kaanin aikoinaan
epäröidessä neljän maailmanuskonnon
välillä ja suosiessa kristinuskoa, mahdollisesti Marco Polon kaunopuheisuuden ansiosta, enemmän kuin muhamettilaisuutta,
juutalaisuutta ja buddhalaisuutta. Marco
Polo sekä yksi hänen tulkeistaan, Ramusio,
kertovat meille miksi. Vaikuttaa siltä, että
Marco Polon isän ja sedän lähettilääntyö
epäonnistui, koska Klemens IV sattui juuri
tuolloin kuolemaan. Moneen kuukauteen
ei ollut paavia joka olisi ottanut vastaan
Kublai-kaanin ystävällisiä tarjouksia, ja
niinpä sataa hänen kutsumaansa kristillistä
lähetyssaarnaajaa ei voitu lähettää Tiibettiin ja Tartaariaan. Niiden mielestä, jotka
uskovat että jossain ylhäällä on olemassa
älykäs Jumala joka huolehtii surkean pikku

maailmamme hyvinvoinnista, tämän yllättävän tapauksen täytyy olla jo melko hyvä
todiste siitä että buddhalaisuuden pitäisi
voittaa kristinusko. Ehkäpä – kuka tietää?
– paavi Klemens sairastuikin pelastaakseen
buddhalaisuuden vaipumasta roomalaiskatoliseen epäjumalanpalvontaan?
Puhtaasti buddhalaisuudesta on näiden
alueiden uskonto denegeroitunut lamalaisuudeksi, mutta tämä on kaikkine vikoineenkin – puhtaasti muodollisena ja vain
vähän itse oppia huonontaneena – vielä paljon katolisuutta korkeammalla. Apotti Huc
parka pääsi tästä itse selville varsin pian.
Kun hän kulki karavaaninsa mukana, hän
kirjoittaa – ”jokainen sanoi meille samaa,
nimittäin että kulkiessamme länttä kohti
meidän tulisi huomata opin muuttuvan yhä
kirkkaammaksi ja ylevämmäksi. Lhasa oli
suuri valokeskus, josta lähteneet valonsäteet
heikkenivät sitä mukaa kuin ne hajaantuivat”. Eräänä päivänä hän esitti tiibetiläiselle
lamalle ”lyhyen yhteenvedon kristillisestä
opista, joka ei hänestä tuntunut lainkaan
vieraalta [sitä emme ihmettele], ja hän jopa
väitti ettei [katolisuus] paljoakaan eroa Tiibetin suurten lamojen uskosta . . . Nämä
tiibettiläisen laman sanat hämmästyttivät
meitä suuresti”, kirjoittaa lähetyssaarnaaja.
”Jumalan ykseys, inkarnoitumisen mysteerio ja oppi Kristuksen todellisesta läsnäolosta ehtoollisessa olivat mukana hänen
uskossaan . . . Tämä Buddhan uskonnon
uusi valaiseminen sai meidät todellakin uskomaan, että löytäisimme Tiibetin lamojen
keskuudesta vielä puhtaammankin järjestelmän.” Nämä lamalaisuuden ylistyssanat,
joita Hucin kirjassa on runsaasti, saivat
aikaan sen että hänen teoksensa joutuivat
Roomassa paavin kieltämien kirjojen luetteloon ja että hänet erotettiin virastaan.
Kun kysymme Kublai-kaanilta, miksei
hän itse kiintynyt kristinuskoon, jos hän
kerran piti kristillistä uskoa parhaimpana
suojelemistaan uskonnoista, saamme vasta-
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uksen joka on yhtä mielenkiintoinen kuin
merkillinenkin:
”Kuinka minusta olisi voinut tulla kristitty? On neljä profeettaa, joita palvotaan
ja kunnioitetaan kaikkialla maailmassa.
Kristityt sanovat jumalakseen Jeesusta Kristusta, saraseenit Muhammedia, juutalaiset
Moosesta ja epäjumalanpalvojat Sogomon
Borcania [Sâkyamuni Burkhania eli Buddhaa], joka oli ensimmäinen jumala jumalankuvien joukossa. Minä palvon ja kunnioitan kaikkia neljää ja rukoilen, että se joka
heidän keskuudessaan on todellisesti suurin
taivaassa, auttaisi minua.”
Voimme hieman laskea leikkiä kaanin
harkitsevuudesta: emme voi syyttää häntä
siitä että hän jätti hämmentävän arvoituksen ratkaisun itselleen Sallimukselle. Näin
hän selitti Marcolle yhden niistä voittamattomista esteistä, joiden vuoksi hän ei
voinut omaksua kristinuskoa: ”Te näette,
että näillä alueilla asuvat kristityt ovat niin
tietämättömiä etteivät he yllä mihinkään
saavutuksiin eivätkä voikaan yltää, kun
sen sijaan epäjumalanpalvojat voivat tehdä
mitä haluavat, niin että kun istun pöydässä,
astiat tulevat luokseni keskeltä salia viiniä
tai muuta juomaa täynnä ilman että kukaan niihin koskee, ja minä juon niistä. He
säätelevät myrskyjä, saaden ne liikkumaan
mihin tahansa haluamaansa suuntaan, ja
tekevät monia muitakin ihmeitä; myöskin,
kuten tiedätte, heidän jumalankuvansa puhuvat ja ennustavat mistä tahansa valitsemastaan aiheesta. Mutta jos minä kääntyisin Kristuksen uskoon ja tulisin kristityksi,
silloin hovimieheni ja muut jotka eivät ole
kääntyneet, sanoisivat: ’Mikä sai sinut ottamaan kasteen? . . Mitä voimia tai ihmeitä
olet nähnyt Hänellä olevan? (Tiedätte että
epäjumalanpalvojat sanovat tässä kohdin,
että heidän jumalankuviensa pyhyys ja voima saavat aikaan heidän ihmeensä.) Enpä
tiedä mitä heille vastaisin; niinpä he pitäisivät vain entistä lujemmin kiinni erehdyk-

sistään, ja epäjumalanpalvojat, jotka ovat
mestareita tällaisissa hämmästyttävissä taidoissa, saisivat helposti aikaan minun kuolemani. Mutta nyt te menette paavin luo ja
pyydätte minun puolestani häntä lähettämään tänne sata miestä, jotka tuntevat teidän lakinne ja jotka kykenevät moittimaan
epäjumalanpalvojien tapoja heidän edessään ja kertomaan heille että hekin tietävät
kuinka tehdä sellaisia asioita mutta että he
eivät tee, koska sellaiset tehdään paholaisen
ja muiden pahojen henkien avulla, ja sillä
tavalla he saavat epäjumalanpalvojat hallintaansa niin etteivät nämä kykene sellaisiin
tekoihin heidän läsnä ollessaan. Kun tämän
näemme, silloin kiellämme epäjumalanpalvojat ja heidän uskontonsa ja silloin olen
ottava kasteen . . . silloin myös kaikki hovimieheni ja päällikköni kastetaan . . . ja siten
täällä on lopulta oleva enemmän kristittyjä
kuin on teidän puolellanne maailmaa!”
Ehdotus on reilu. Mikseivät kristityt
käyttäneet sitä hyväkseen? Mooseksen sanotaan joutuneen samanlaiseen tulikokeeseen faaraon edessä ja selvinneen siitä voittajana.
Meidän mielestämme tämän koulua käymättömän mongolin logiikka oli epäämätöntä ja hänen intuitionsa virheetöntä. Hän
näki hyvää kaikissa uskonnoissa ja tunsi,
että olipa ihminen buddhalainen, kristitty,
muslimi tai juutalainen, hän voi yhtä lailla
kehittää henkisiä voimiaan ja hänen uskonsa voi yhtä lailla viedä hänet korkeimpaan
totuuteen. Kaikki, mitä hän pyysi ennen
kuin valitsi uskonnon kansalleen, oli todiste jonka varaan uskon voisi perustaa.
Jos Intiaa arvioidaan vain sen silmänkääntäjien perusteella, siellä tunnetaan alkemia, kemia ja fysiikka varmasti paljon paremmin kuin yhdessäkään eurooppalaisessa
akatemiassa. Tämän todistavat ne sielulliset
ihmeet joita muutamat Etelä-Hindustanin
fakiirit sekä Tiibetin ja Mongolian shaberonit ja hubilganit saavat aikaan. Tiede ni-
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meltä psykologia on siellä saavuttanut niin
korkean täydellisyyden, ettei sellaista tavata
muualta ihmeiden aikakirjoista. Mesmerismin ja nk. ”spiritualismin” ilmiöt Euroopassa ja Amerikassa osoittavat, etteivät sellaiset
voimat ole yksin tutkimuksen tulosta vaan
aivan luonnollisia jokaisessa ihmisolennossa. Jos ulkomaalaisten matkailijoiden ja
brittiläisen Intian asukkaiden enemmistö
onkin halukas pitämään kaikkea tätä vain
taitavana silmänlumeena, niin sitä mieltä
eivät ole ne muutamat eurooppalaiset, joilla on ollut niin suuri onni että heidät on
päästetty pagodien verhon taakse. Varmasti
he eivät pilkkaa niitä riittejä tai aliarvioi
niitä ilmiöitä joita Intian salaisissa looseissa
saadaan aikaan. Mahâdevasthânan Pagodien (jota tavallisesti nimitetään gopuraksi sen
pyhän, pyramidin muotoisen portin mukaan jonka kautta rakennuksiin mennään)
eurooppalaiset ovat tunteneet jo ennen tätä,
tosin vain kourallinen heitä.
Emme tiedä pääsikö tuottelias Jacolliot
koskaan yhteenkään näistä looseista. Sanoisimme tämän olevan äärimmäisen epätodennäköistä, mikäli voimme asiaa arvioida
hänen lukuisten fantastisten tarinoidensa
perusteella, joissa kerrotaan bramaanien keskuudessa harjoitettavien mystisten
riittien moraalittomuudesta, pagodien fakiireista ja jopa buddhalaisista (!) joiden
kaikkien yhteydessä hän esittää itsensä
jonkinlaisena Joosefina. Joka tapauksessa
on ilmeistä, etteivät bramaanit opettaneet
hänelle salaisuuksia, sillä puhuessaan fakiireista ja heidän ihmeistään hän huomauttaa, että ”vihittyjen bramaanien johdolla he
harjoittavat pagodien yksinäisyydessä okkultisia tieteitä . . . Älköön kukaan hämmästelkö tätä sanaa, joka aivan kuin avaa oven
yliluonnolliseen, sillä vaikka bramaanien
okkultisiksi kutsumissa tieteissä esiintyykin
ilmiöitä jotka ovat niin erikoislaatuisia että
ne vievät tyrmistyttävyydellään pohjan kaikelta tutkimukselta, niin silti niissä ei ole
yhtäkään jota ei voitaisi selittää ja joka ei

olisi luonnonlakien alainen.”
Epäilemättä jokainen vihitty bramaani
voisi halutessaan selittää jokaisen ilmiön.
Mutta sitäpä hän ei tee. Ennen sitä meidän
on vielä saatava parhailta fyysikoiltamme
selitys kaikkein arkipäiväisimmällekin okkultiselle ilmiölle, jonka joku pagodan fakiirioppilas voi saada aikaan.
Jacolliot sanoo, ettei olisi kovin tarkoituksenmukaista kertoa niistä ihmeellisistä
seikoista joita hän itse on nähnyt. Mutta
täysin totuudellisesti hän lisää: ”Riittäköön
kun sanomme, että magnetismia ja spiritismiä koskevissa asioissa Euroopan on
vielä hoiperreltava ensi aakkosissa ja että
bramaanit ovat näillä kahdella opinalalla
saavuttaneet tuloksiksi ilmiöitä, jotka ovat
todella ällistyttäviä. Kun näkee näitä outoja ilmiöitä, joiden mahtia ei voi kiistää ellei
käsitä lakeja jotka bramaanit varsin tarkoin
salaavat, mieli on ihmetyksestä ymmällään,
ja tuntuu siltä kuin olisi pakko juosta pois
ja särkeä lumous jonka vallassa on.”
”Ainoa selitys jonka olemme kyenneet
tästä aiheesta saamaan eräältä oppineelta
bramaanilta, jonka kanssa olimme sangen läheisesti tekemisissä, oli tällainen: ’Te
olette tutkineet fyysistä luontoa, ja luonnonlakien avulla olette päässeet ihmeellisiin tuloksiin – höyryyn, sähköön jne. Yli
kahdenkymmenen tuhannen vuoden ajan me
olemme tutkineet älyn voimia, olemme löytäneet niiden lait ja voimme saada aikaan,
panemalla ne toimintaan joko yksin tai yhdessä aineen kanssa, ilmiöitä jotka ovat vielä
hämmästyttävämpiä kuin teidän.’”
Ilmiöt
varmaankin
ällistyttivät
Jacolliot’ta, sillä hän sanoo: ”Olemme nähneet asioita joita emme halua kuvata siitä
pelosta että lukija alkaa epäillä järkeämme
. . . mutta siitä huolimatta olemme niitä
nähneet. Tällaisten tosiasioiden edessä voi
todella ymmärtää, miksi muinaisaikaisessa
maailmassa uskottiin . . . pirun aiheuttamaan riivaantumiseen sekä manaamiseen.”
Mutta kuitenkin tämä pappeuden, luos-

14

Hindu ja hindutemppeli Intiassa

tarijärjestöjen ja kaikkien maiden ja uskontojen – bramaanit, lamat ja fakiirit mukaanluettuina – leppymätön vihollinen on
niin hämmästynyt intialaisten, tosiasioihin
perustuvien kulttien ja katolisuuden tyhjien väitteiden välisestä vastakohtaisuudesta,
että kuvattuaan vilpittömän vastenmielisyyden vallassa fakiirien kauhistuttavia itsekidutuksia hän päästää tunteensa valloilleen:
”Kuitenkin näissä fakiireissa, näissä kerjäläisbramaaneissa, on jotakin suurta: kun
he ruoskivat itseään ja kun itse aiheutetun
marttyriuden aikana liha revitään irti pala
palalta, veri valuu maahan. Mutta te [katoliset kerjäläismunkit], mitä te tänä päivänä teette? Te, Harmaatveljet, kapusiinit ja
fransiskaanit, jotka leikitte fakiiria ryhmysauvoinenne ja koomisine itsekidutuksinenne – fanaatikot ilman uskoa, marttyyrit
ilman kidutuksia? Eikö teiltä ole oikeus kysyä, onko Jumalan tahdon noudattamista se
että sulkeudutte paksujen seinien taakse ja
siten pakenette työn lakia, joka niin raskaana painaa kaikkia muita ihmisiä?. . . Olette
pelkkiä rääsyläisiä, menkää tiehenne!”
Siirtykäämme eteenpäin – olemme uh-
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ranneet jo liiankin paljon tilaa heille ja
heidän palasista kootuille teologialleen.
Olemme käyttäneet heidän punnituksessaan historian, logiikan ja totuuden vaakoja
ja havainneet heissä puutetta. Heidän järjestelmänsä synnyttää ateismia, nihilismiä,
epätoivoa ja rikoksia, sen papit eivät kykene tekojen avulla osoittamaan vastaanottaneensa jumalallisen voiman. Jos sekä kirkko
että pappi voisivat hävitä maailman silmistä
yhtä helposti kuin niiden nimet nyt poistuvat lukijan näkyvistä, olisi tämä onnellinen
tapaus ihmiskunnan historiassa. Silloin voisivat New York ja Lontoo piankin olla yhtä
hyveellisiä kuin jokin pakanakaupunki jossa ei ole kristittyjä; Pariisi olisi puhtaampi
kuin muinainen Sodoma. Kun katolinen ja
protestantti ovat brahmalaisen ja buddhalaisen kanssa yhtä mieltä siitä, että heidän
jokainen rikoksensa saa rangaistuksen ja
jokainen hyvä tekonsa palkkion, silloin he
saattaisivat käyttää omiin pakanoihinsa sen
mikä nyt kuluu heidän lähetyssaarnaajiensa
pitkiin piknik-matkoihin ja kristinuskon
nimen saattamiseen vihatuksi ja inhotuksi
jokaisen kansan keskuudessa kristikunnan
rajojen ulkopuolella.

Askeleen
lähempänä
Buddhaa

Ne, joilla on toisenlainen uskonto, saattavat ajatella että buddhalaisuudella ei ole
mitään annettavaa heille, mutta minä olen
löytänyt sieltä puuttuvia paloja, joita olen
elämässäni etsinyt. Buddhalaiset puhuvat
ihmisen voimavaroista; ne eivät kuulu yksin buddhalaisille vaan meille kaikille. Meidän ei tarvitse uskoa mihinkään ulkoiseen,
on vain uskottava siihen mahdollisuuteen,
joka on sisässämme. Buddhalaisuuden harjoittaminen tarkoittaa vastuun ottamista
itsestään, mikä käytännössä tarkoittaa, ettemme voi syyttää ketään muuta – emme
toisiamme tai olosuhteitamme.
Buddha sanoi, että jos jäämme jonkin
ajatuksen vangiksi ja luulemme sen olevan
totuus, menetämme tilaisuuden oppia tuntemaan totuus. Tietoisina fanaattisuuden ja
ahdasmielisyyden synnyttämästä kärsimyksestä emme anna minkään opin, teorian tai
ideologian – emme edes buddhalaisen – sitoa meitä. Buddhalaiset opetukset on tarkoitettu opastamaan meitä tutkimaan asioita syvemmin ja kehittämään ymmärrystä
ja myötätuntoa. Niiden puolesta ei tarvitse
taistella, tappaa eikä kuolla.
Minulle, kuten varmaan monelle muullekin ruusuristiläiselle buddhalaisuus avau-

Leena Rinkinen
Valitsin otsikkoni ajatellen, että jokainen
matka alkaa ensimmäisestä askeleesta. Jos
joku on tällä tiellä ottanut useampia askeleita, hän on jo varmasti sisäistänyt buddhalaista altruismia eli myötäelämistä sen verran, että katselee minua samalla lämmöllä
ja ilolla kuin isoäiti lapsenlastaan, joka ottaa
ensimmäiset haparoivat askeleensa.
En ole buddhalainen, ja tuskin älykkyytenikään riittää ymmärtämään buddhalaisuuden eri suuntausten kirjoa ja niiden
eroja. Sen kuumat ja kylmät helvetit eivät
mieltäni ole kiehtoneet. Eivätkä eri jumaluudet, joiden nimiä en kykene edes lausumaan. Kuitenkin jokin buddhalaisuudessa
on aina mieltäni kiehtonut, ja elämäni varrella on kokemuksia, jotka aina uudelleen
ovat innoittaneet minua lähestymään aihetta uudella innolla.

Thaimaalaisen luolan makaava buddha
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tui ensin Pekka Ervastin Suurten Uskontojen
kautta. Luin 20 sivua buddhalaisuudesta ja
saatoin esiintyä joissakin piireissä suurena
asiantuntijana.
Jalo kahdeksankertainen tie: jos tahdot
kulkea tiellä, ensimmäinen askel on oikea
usko. Oikea usko ei ole luulottelua, jonkin
asia totena pitämistä, vaan tietoa ja sellaista
mitä me voimme varmasti tietää. Jokainen
tietää, että elämä on kärsimystä, kulkemista
kohti kuolemaa – se on varmaa. Toinen askel, oikea ajatus, johtaa oikeaan puheeseen,
josta seuraa oikea teko. Viides askel on
oikea elinkeino ja kuudes askel oikea pyrkimys. Meidän on kuljettava eteenpäin totuudessa ja viisaudessa, jotta voimme tulla
palvelijoiksi ja auttaa toisia. Seitsemäs askel
on oikea muisti, kahdeksas askel oikea mietiskely. Totisesti: yksinkertainen ja simppeli
tapa vapautua kärsimyksestä.
Asia olisi varmaan jäänyt siihen – muutamia kirjoja lisää ja teoreettinen tietoni
buddhalaisuudesta ylitti keskiverron, ja suvaitsevaisuudessa olin ylittänyt kirkkoristityt. Mitä sitä enempää voisi vaatia? Mutta
silloin sain oman Buddhan, pienen keraamisen nauravan Buddhan ja viisi pientä laamaa. Tarkastelin patsasta usein, ja lopulta
se tuntui nauravan juuri minulle. Se nauroi
etsinnälleni, että etsin elämälleni tarkoitusta itseni ulkopuolelta, ja silloin peilasin vain
omaa puutteellisuuttani muihin ihmisiin.
Tunne itsesi, sanotaan Delfoin mysteereissä. Tao Te Chingissä sanotaan, että joka
tuntee toiset on viisas, ja joka tuntee itsensä on valaistunut. Mahatma Gandhi, sanoi
että jos sisäinen ystäväsi sanoo ”tee se”, älä
kuuntele muita ystäviä. Buddha sanoo, että
jos toinen taistelussa voittaa tuhannen kertaa tuhannen miestä ja toinen voittaa itsensä, on jälkimmäinen voittajista suurempi.
Buddhalaisuuden peruskäsite on turvapaikka. Se koskee mielestäni jokaista henkistä traditiota, jokaista ihmistä, tarvettamme löytää elämän tarkoitus. Mitä minä

Dzon-ka-ban Mestari teosofisen liikkeen takana.

haluan? Mikä on se päämäärä, jonka haluan
toteuttaa? Kaikki voivat olla yhtä mieltä perustoiveista: jokainen haluaisi olla onnellinen, ei haluaisi kokea kipua ja kärsimystä
vaan iloa ja rauhaa. Kaikissa uskonnoissa
luvataan että se on mahdollista, ei vain yhdelle edelläkulkijalle vaan jokaiselle. Jokaisella, joka kulkee henkistä polkua, on oltava
luottamus siihen, että meidän on mahdollista muuttua ja kehittyä.
Turvapaikan ottaminen on päätös, joka
perustuu vakaumukseen, että minussa on
mahdollisuus buddhuuteen tai valaistumiseen – että minun on mahdollista toteuttaa
tämä. Haluan tehdä sen ja sitoudun ottamaan sen päämääräkseni.
Turvapaikan ottaminen Buddhassa tarkoittaa, että meillä on selvä käsitys suunnasta ja säilytämme sen riippumatta siitä,
kuinka nopeasti tai hitaasti edistymme.
Kysymys ei ole siitä, että Buddha pelastaisi
meidät.
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van, päätöstämme tukevan ja dharman harjoittamista edistävän ympäristön itselle ja
muille. Yritämme olla tekemisissä ihmisten
kanssa, jotka voivat auttaa meitä opiskelussa. Yritämme luoda myönteisen ympäristön
ja suotuisat olosuhteet, jotka kannustavat
meitä myönteisellä tavalla. Tämä oli tavallaan selvää minulle – olinhan juuri liittynyt
Ruusu-Ristiin, ja minulla oli luja luottamus
Pekka Ervastiin ja hänen viitoittamaansa
tiehen.
Dhammapadan esipuheessa Pekka Ervast
sanoo, että dhammapadan eli ”uuden elämän ensi askeleen” tekstikirja tulee avuksi
sille, joka on karmallisessa kehityksessään
saavuttanut määrätyn kohdan elämässään.
Sen lauseissa voimme nähdä sielumme kuin
peilistä, ja voimme päättää millä kohden
elämän tiellä vaellamme. Nähdessämme
sielumme tilan tunnemme henkisen itsekasvatuksemme lähtökohdan. Sielumme
on kuin kukka, johon siemenenä sisältyy
lähin henkinen tehtävä: dhamma eli dharma.
Elämässäni alkoi uusi vaihe. Joka elää
vain nautintoja pyytäen, aistejaan hillitsemättä, ruuassaan kohtuutonna, laiskana ja
heikkona, hänet maaja (kiusaaja) totisesti
kaataa kuin heikon puun. Ja totisesti minä
kaatuilin. Välillä heittelehdin kuin ajopuu
omassa syntisyydessäni, välillä epätoivoisena kannoin koko maailman syyllisyyttä.
Vietnamilaisen munkin Thich Nhat Hanhin runo Kutsu minua oikeilla nimilläni
kirjassa Rauha on jokainen askel kuvaa tuntemuksiani hyvin.

Buddha, joka nauraa.

Turvapaikan ottaminen dharmassa on
Buddhan osoittama tie, hänen opetuksensa. Kuitenkin vain ne, jotka kulkevat matkan, saapuvat perille. Ei ole vain yhtä tietä.
Dharma on jokaisen valaistumisen tien löytäneen kokemus; on monia teitä, ja mikä
tahansa, mikä kehittää ymmärrystämme ja
auttaa löytämään todellisen luontomme, on
tie. turvapaikan ottaminen dharmassa tarkoittaa päätöstä opiskella tietä ja harjoittaa
sitä. Dharmalla sanotaan olevan kaksi puolta: opetuksellinen kirjoitettu dharma ja
kokemuksellinen oivallettu dharma. Vasta
kun kirjoitettu dharma muuttuu kokemukseksi, kyseessä on todellinen dharma, joka
muuttaa meidät.
Turvapaikka sanghassa tarkoittaa, että
arkisella tasolla haluamme luoda kannusta-
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Älä sano, että lähden huomenna, koska vielä tänäänkin aina vain saavun.
Katso syvästi: saavun joka sekunti
ollakseni silmu kevätoksassa, ollakseni pikku lintu, vielä hentosiipinen,
joka opettelee laulamaan uudessa pesässään,
ollakseni perhosentoukka kukan sydämessä,
ollakseni itsensä kiveen kätkenyt jalokivi.
Aina vain saavun, nauraakseni ja itkeäkseni,
pelätäkseni ja toivoakseni.
sydämeni rytmi on kaiken elossa olevan
syntymä ja kuolema.
Olen päivänkorento, muutan muotoani
joen pinnalla,
olen lintu, joka kevään tullen
saapuu ajallaan syömään päivänkorennon.
Olen sammakko uiskennellen onnellisesti kirkkaassa lammessa,
ja olen myös ruohokäärme, joka lähestyen hiljaisuudessa
ruokkii itsensä sammakolla.
Olen lapsi Ugandassa, pelkkää luuta ja nahkaa, jalkani ohuet kuin bambukepit,
ja olen asekauppias
myyden tappavia aseita Ugandaan.
Olen kaksitoistavuotias tyttö,
pakolainen pienessä veneessä,
heittäydyn mereen
koska minut raiskasi merirosvo,
ja olen merirosvo, eikä sydämeni kykene vielä
näkemään eikä rakastamaan.
Olen politbyroon jäsen, käsissäni on paljon valtaa,
olen mies, jonka täytyy maksaa
verivelka kansalleen,
kuolen hitaasti pakkotyöleirillä.
Iloni on kuin kevät, niin lämmin
että se saa kukat kukkimaan kaikilla elämän poluilla
Tuskani on kuin kyynelten joki,
niin täysi, että se täyttää kaikki neljä valtamerta.
Pyydän, kutsu minua oikeilla nimilläni,
niin että voin nähdä, että iloni ja tuskani ovat yhtä.
kutsu minua oikeilla nimilläni,
niin että voin herätä
ja että sydämeni ovi
voi jäädä auki, myötätunnon ovi.
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Kaunis runo puhutteli minua syvästi. Mutta minulle kävi kuin uimataidottomalle,
joka hyppää pelastamaan hukkuvaa. Molemmat siinä hukkuvat, ei siitä mitään iloa
ole kummallekaan.
Huono käytös on vaimon tahra, niukkuus hyväntekijän tahra; tahratut kaikki
pahan tiet tässä elämässä ja toisessa, mutta
yksi ainoa tahra on kaikkia pahempi: tietämättömyys on suurin tahra, oi munkit!
Heittäkää tuo tahra ja tulkaa täysin puhtaaksi.
Olin ymmärtänyt harjoittelun tarpeen
niin perinpohjaisesti, ettei ollut juolahtanut
mieleenkään itse todella harjoittaa itseäni.
Buddhalaisuus siirtyi mieleni perukoille ja
innostukseni etsintään oli usein sanghani
varassa.
Minulle kuitenkin sattui tapahtuma,
joka antoi uutta intoa etsinnälle. Olimme
Englannissa, ja eräässä pienessä myymälässä myytiin kaikenlaista tavaraa rihkamasta antiikkiin, erilaisia matkamuistoja ja
lahjatavaroita. Niiden joukossa oli saveen
valettu Buddha. Olisin ehdottomasti halunnut sen, mutta matkabudjettimme oli
tiukkaan laskettu, eikä siihen ollut sisällytetty matkamuistoja. Olimme liikkeellä kehitysvammaisten asukkaittemme kanssa ja
lahjoitusrahoilla, joten tinkiminen muusta
suunnitelmasta ei tullut kysymykseen. Minun oli siksi luovuttava Buddhasta. Kuitenkin Buddha oli minua varten. Käveltyämme noin kymmenen minuuttia, läheiselle
kirkolle jota olimme menossa katsomaan,
aukiolta nousi tuulen puuska ja lennätti
rinnalleni setelin. Sen arvo vastasi summaa,
joka oli liimattu Buddha-patsaan pohjaan.
Koska aukiolla ei ollut ketään ja seteli oli
nuhruinen, ajattelin, ettei se koskaan löytäisi oikeaa omistajaansa. Ja niin minulla oli
uusi Buddha.
Tuo Buddha-patsas on aina muistuttanut minua siitä, että jos jotain oikein toivoo
ja on valmis luopumaan, sen voi saavuttaa.

Ehken ollutkaan niin huono, tavoitteeni
eivät vain olleet realistiset. Buddha oli luopunut rikkauksistaan ja perheestään, viettänyt vuosia askeettista elämää ja mietiskellyt.
Minä olin menettänyt toivoni muutaman
epäonnistuneen kokeilun jälkeen, kun mitään ei ollut tapahtunut.
Missä on se kestävyys, josta Pekka Ervast Kirjassa Tähtikoulut puhuu? Sanotaan,
että maapallo on tuskallisten ponnistusten
koulu ja että maapallomme tulee auttaa ja
tukea toisia planeettoja oman inspiraationsa kautta. Kestävyys ja kärsivällisyys ovat
maapallon inspiraatiot, joilla voimme toisia
auttaa. Kestä kaikissa vaikeuksissa.
Vaikka olin saanut aavistuksen, mistä
buddhalaisessa harjoittamisessa on kysymys, pidin kuitenkin itseäni enemmän Jeesuksen seuraajana, ja omaa laiskuuttani ohjeet taas kerran hiipuivat taka-alalle. Meillä
täällä länsimailla kun on jotain aivan muuta
– uusi liitto – ja elämäni oli taas aallon pohjalla.
Olen hukannut hymyni, mutta älä ole
huolissasi, voikukalla se on.
Olen syntynyt hyvien tähtien alla, tai vanha karmani suo minulle aina uuden mahdollisuuden, ja niin Buddha tuli elämääni
jälleen kerran. Nyt jouduin hakemaan sen
Kiinasta asti. Luostarin puutarhassa kohtasin ensikertaa suuren Buddha-patsaan.
Halusin polvistua sen edessä, sillä muistin
Pekka Ervastin sanat, että kukaan ei voi
ymmärtää Jeesus Kristuksen työtä ellei ole
polvistunut Buddhan jalkojen juureen.
Sen jälkeen olen usein miettinyt, mitä sillä tarkoitetaan. Miksi Jeesus Kristuksen
taivaassa on enemmän buddhalaisia kuin
kristittyjä? Taas uudella innolla perehdyin
buddhalaiseen maailmaan ja sen taivaisiin
ja kuumiin ja kylmiin helvetteihin. Kuitenkin ne tuntuivat vierailta. Kuolemanjälkeiset tilatkaan eivät tuntuneet tutuilta,
ja ajattelin, etten ainakaan Buddhan taivaasta ole tullut, jos en Jeesus Kristuksen-
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joka huokui sellaista elämänmyönteisyyttä ja iloa, jota tämä buddhalainen munkki
huokui. Se oli tarttuvaa, hänen kanssaan oli
hyvä olla eikä suuria sanoja tarvittu. Mitä
en ollut ymmärtänyt? Buddhalaisuus, jossa
elämä on kärsimystä josta on vapauduttava,
saa aikaan mitä elämänmyönteisimpiä yksilöitä tähän maailmaan, jossa Kristikunta
kierii synnintunnossaan, totisena ja ilottomana.
Taas syvennyin uudella innolla opetuksiin. Geshe Pema Dorjeen opetuksia on
niukasti suomennettu, joten hänen vaikutuksensa oli enemmän vain kohtaamisessamme.
Kaikki ovat varmaan kuulleet kertomuksen oppilaasta, joka meni opettajan luo.
Opettaja kaatoi hänelle teetä. Kun kuppi
oli täynnä, opettaja vain jatkoi kaatamistaan. Lopulta oppilas huomautti asiasta,
jolloin opettaja sanoi: ”tulithan sinäkin,
vaikka mielesi on täynnä”.
Geshe Pema Dorjee opettaa, että voimme olla kääntäneet kuppimme, jolloin huomiomme kääntyy opetuksen ulkopuolisiin
asioihin, eivätkä opetukset jää mieleemme.
Ja jos kaadamme vettä likaiseen astiaan,
muuttuu myös puhdas vesi likaiseksi. Meidän motivaatiomme ja tarkoituksemme
pitäisi olla puhdas ja vilpitön. Opetusten
saamisen kautta on tarkoitus tehdä omasta
ja muiden elämästä merkityksellistä. Mikäli
kaadamme vettä astiaan, joka on rikki, ei
vesi pysy astiassa. Opetusten jälkeen olemme unohtaneet kaiken, eikä mieleemme ole
jäänyt mitään, mitä voisimme harjoittaa.
Samoihin aikoihin oli Dalai-laman kirja
Sisäinen tasapaino ollut minulla työn alla.
Olin lukenut sitä ajatuksella: ei ole mitään
sellaista, mikä ei tulisi helpommaksi, kun
siihen tottuu. Kuitenkin itsettömyyden
ymmärtämiseksi on välttämätöntä tietää,
mikä itse on – se itse, jota ei ole, tulee tunnistaa. Tällöin sen vastakohta, itsettömyys,
on mahdollista ymmärtää. Itsettömyydessä

Naurava Buddha

kaan taivaaseen ollut yltänyt. En ymmärtänyt, mitä en ymmärrä. Mutta mielessäni soi
zeniläinen sanonta: ymmärrät tai et, asiat
ovat niin kuin ovat.
Sitten tapasin Geshe Pema Dorjeen,
Tiibetin-buddhalaisen munkin, joka teki
minuun valtavan vaikutuksen. En juuri puhu englantia, joten mihinkään hyvin
syvällisiin keskusteluihin ei ollut mahdollisuutta, mutta silti hän antoi minulle kaksi
syvällistä opetusta. Meillä oli kunnia syödä
illallista hänen kanssaan, ja tilattuamme
soodaveden hän siunasi hartaasti omansa.
Siunauksen jälkeen hän hymyili minulle
ja sanoi että hänen soodansa oli parempaa
kuin minun. Takertelin että niin varmasti,
kun hän oli siunannut omansa. Herskyvän
naurun säestämänä hän kertoi tilanneensa
sen sokerilla. Toisen opetuksen sain, kun oli
pyytänyt saada kuvata häntä, ja kuvauksen
jälkeen hän pyysi nähdä ottamani kuvan.
Suurella hartaudella hän asetti digikameran
pöydälle ja liitti hartaana kätensä yhteen sanoen: ”pyhä mies, pyhä mies”. Sen jälkeen
hän ojensi minulle kameran taas vilpittömän naurun saattelemana – naurun, joka
tuntui tulevan suoraan sydämestä. Tuntui
kun hän olisi nähnyt lävitseni, minun, joka
teki niin helposti asioista liian mystisiä ja
joka oli aina etsinyt ulkopuolista pelastajaa.
En varmaan koskaan ollut tavannut ihmistä,
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ei ole kyse siitä, että jokin aiemmin olemassa ollut muuttuu ei-olevaksi; tämä itse on
sellainen, jota ei koskaan ole ollut olemassa. Onkin tunnistettava ei-olemassaolevaksi
se, mikä aina on ollut ei-olemassaoleva. Jos
tällaista tunnistamista ei tehdä, ajaudumme
mielensamentajien kuten halun ja vihan
valtaan sekä kaikkiin niihin ongelmiin, joita ne tuovat.
Asioiden ilmenemistapa eroaa suuresti
niiden varsinaisesta olemistavasta. Viisauden täydellistymisharjoituksia tekevä ihminen analysoi tällä tavalla ja tutkii sitten,
kuinka asiat ilmenevät tavallisessa kokemuksessa. Hän vaihtelee analyysia ja vertailua tavanomaisen ilmenemisen kanssa, jotta
hän huomaisi ristiriidan ilmiöiden todellisen olemistavan ja niiden ilmenemistavan
välillä.
Tällä tavoin negaation kohteena oleva
luonnostaan-olemassaolo tulee selvemmäksi ja selvemmäksi. Sitä mukaa, kun kohde
tulee selkeämmäksi, sitä syvemmäksi tyhjyyden ymmärtäminen käy. Lopulta kohdataan paljas tyhjyys, joka on olemassaolon
negaatiota. Näin siis Dalai-lama.
Itselleni tämä ei vielä ole täysin selvinnyt;
tyhjyyden tunne päässäni toki on kasvanut.
Kuitenkin kirjassa oli maininta Tsongkhapan kirjoituksesta, jossa on laaja esitys polun vaiheista ja harjoitukset vähäkykyisille
ja kyvyiltään keskinkertaisille. Ei liene aivan
sattumaa, että Tsongkhapa on yksi niistä
Viisauden Mestareista, jotka ovat teosofisen
liikkeenkin takana: hän uskoi valkoisten
barbaarien mahdollisuuksiin.
Harmittelin, ettei niitä ole käännetty
suomen kielelle. Sillä jostainhan niidenkin
täytyy aloittaa, joilla on likainen, rikkinäinen kuppi käännettynä nurinpäin. Tsongkhapa kuitenkin tuli avukseni vähän kiertotietä. Ystävämme oli mieltynyt pieneen
hopeiseen Tsongkhapan patsaaseen, jonka
kädet olivat opetusasennossa. Kuitenkaan
hänen varansa eivät siihen silloin riittäneet,

ja päädyimme vaihtokauppaan. Me hankkisimme patsaan ja hän toimittasi meille
myöhemmin kirjoja. Myös omaa kokoelmaamme koristaa nyt Tsongkhapan patsas
samaiselta reissulta.
Sitten sain haltuuni Ringu Tulkun kirjan Elämä ilman pelkoa ja vihaa sekä Zopa
Rinpochen kirjan Onnellisuuden saavuttaminen. Geshe Pema Dorjee ei toki jättänyt
minua aivan noiden kirjojen varaan vaan
kävi sittemmin Suomessa esitelmöiden ensin aiheesta Pelon ja vihan voittaminen ja
seuraavana päivänä aiheesta Hyvän sydämen
kehittäminen. Olen siis saanut aiheeseeni
vielä viime hetken preppausta.
Kirjoista minulle avautui uusi maailma.
En tiedä osaanko kertoa, mitä oikeastaan
oivalsin. Kirjoissa ei ollut mitään uutta eikä
edes mitään erityisen buddhalaista siinä
mielessä, ettei samoja asioita olisi voinut lukea jostain muistakin kirjoituksista. Minulle vain avautui aivan uusi näkökulma asioihin. Jeesushan sanoo vuorisaarnassa: älä
suutu. Ringu Tulku kirjoittaa samasta asiasta: vihaisena oleminen, kaunan kantaminen
ja vihan ja ikävien tunteiden pitäminen sisällämme on täysin hyödytöntä. Vihastumme, jos joku tekee meille jotain epämiellyttävää. Tämä on jokseenkin ironista, koska
vihaisena oleminen on kaikkea muuta kuin
mukavaa. Vihastumalla teemme vihollisen
työn heidän puolestaan – autamme vahingoittamaan itseämme.
Tärkeintä on, että en vihastu, en kanna
kaunaa, enkä muutu ilkeäksi, koska se ei
ole hyväksi minulle. Tietenkään se ei ole
muillekaan hyväksi, mutta ennen kaikkea
vahingoitan itseäni. Ei ole varmaa, että vihamme vahingoittaa vihamme kohdetta.
Ehkä, ehkä ei. Täysin varmaa on kuitenkin
se, että vihamme vahingoittaa meitä itseämme. Kukaan ei sano, että olipa minulla
tänään mukavaa, kun olin niin vihainen.
Kärsimme ollessamme vihaisia.
Ringu Tulku muistuttaa, että myötä-
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tunto on kevyttä. Joskus ihmiset sanovat,
että he ovat väsyneet olemaa mukavia ja
myötätuntoisia. Tämä johtuu siitä, että on
ymmärtänyt myötätunnon väärin. Yrittäessämme työstää vihaamme ja yrittäessämme
olla myötätuntoisempia ei kyseessä ole palveluksen tekeminen toiselle. Teemme sen
omaksi hyväksemme, koska emme tahdo
kärsiä. Niin yksinkertaista se on. Myötätunto on yleistä hyväntahtoisuutta ja pelkän hyvän toivomista. Se ei tarkoita, että
olisi välttämätöntä auttaa kaikkia, emmekä
edes pystyisi siihen, mutta kaikille voimme toivoa hyvää. Maailmassa on hyviä ja
vähemmän hyviä ihmisiä – ihmisiä, joiden
seurassa viihdymme, ja ihmisiä, joiden seuraa vältämme. Mutta ei meillä silti tarvitse
olla vihamielisiä tunteita ketään kohtaan.
Jos ärsyttävä lähimmäisemme meidän on
hyväntahtoisuudestamme vähän paremmalla tuulella, etu on silloin meidänkin
puolellamme.
Aitoa myötätuntoa ei ole mahdollista kehittää ilman suvaitsevaisuutta ja kärsivällisyyttä. Kaikkein vaikein vaihe elämässä on
paras mahdollisuutemme todellisen kokemuksen ja sisäisen voiman saavuttamiseen.
Kuka sinua parhaiten silloin opettaa? Ei gurusi eikä ystäväsi, vaan vihollisesi.
Kirjassa puhutaan myös siitä, ettei suinkaan ole tarkoitus kätkeä vihaa. Aika ajoin
me vihastumme, ja esim. pieni malttinsa
menettäminen ei olekaan suurin ongelma.
Jotkut ihmiset ovat luonnostaan äkkipikaisempia, mikä on mielestäni aivan hyväksyttävää, sillä sellaisia jotkut ihmiset vain ovat.
Jonkin ajan kuluttua nämä ihmiset oppivat
tuntemaan millaisia he ovat, joten ei se ole
kovin vakavaa eivätkä he aiheuta liikaa vahinkoa toisille tai itselleen. Näin lohdullisesti Ringu Tulku kirjoittaa.
Todellinen ongelma meillä on vasta alkaessamme kantaa kaunaa – kun emme päästä
vihastamme irti. Mitä enemmän kannamme vihaa sisällämme, sitä raskaammalta

meistä tuntuu.
Menneisyys on unen kaltaista. Se on
mennyttä eikä palaa takaisin; se on vain
muistissamme. Se voi olla tuskallista tai epämiellyttävää, mutta emme voi muuttaa sitä,
joten jos pidämme kiinni tuosta vahingollisesta tunteesta, se vain vahingoittaa meitä
enemmän. Mitä nopeammin päästämme
irti, sitä parempi on. Vaikka muistikuva jää,
voi meillä olla mielenrauha, jos sydämemme on vapaa vihasta. Se on mahdollista ja
sitä on buddhalainen harjoittaminen.
Ensin Ringu Tulku puhuu ymmärtämisen harjoittamisesta. Ei pelkkä älyllinen ymmärtäminen riitä. Jos ymmärryksemme on
pelkästään teoreettinen, siitä ei ole apua, jos
kohtaamme todellisen ongelman. Käsitteellinen ymmärtäminen ei muuta elämäämme
eikä kokemustamme. Meidän on muistutettava itseämme yhä uudelleen ja yritettävä
soveltaa ymmärrystä käytäntöön jokapäiväisessä elämässämme, aluksi pienemmissä ongelmissa, ja vähitellen suuremmissa. Joskus
tarvitsemme vain hieman tarkkaavaisuutta,
niin asia palautuu mieleemme. Tässä oli vapaasti lyhennetty kirjan sisältö.
Kirjan lopussa on vielä luku mietiskelystä. Se on tapa mennä syvemmälle sisimpäämme ja saavuttaa ymmärryksen hienovaraisemmat tasot. Meidän on totuteltava
itsemme tunteiden ymmärtämiseen, kunnes
siitä tulee osa meitä. Joskus tätä prosessia
kuvataan pisimmäksi matkaksi: matkaksi
päästä sydämeen. Jätän kuitenkin mietiskelystä puhumisen muille.
Kirjassa Tähtikoulut Pekka Ervast rinnastaa mielen puuhun, jossa linnut lentelevät.
Buddhalaiset puhuvat puusta, jossa apinat
hyppelevät. Mieleltäni olen ehkä enemmän
buddhalainen, sillä huomatessaan tarkkailijan apinalauma yltyy armottomaan säpinään ja kirkunaan. En oikein ole päässyt
puusta pidemmälle. Yritän aina liikaa hallita
laumaa, joka on syntynyt villinä ja vapaana.
En osaa antaa asioiden vain olla. Meillä on
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tarjolla lukemattomia erilaisia meditaatiotekniikoita, joista länsimaiseen valintamyymäläkulttuuriin tottuneen on ilo shoppailla.
Valitettavasti liiallinen valinnanmahdollisuus ei tee meistä onnellisia. Joidenkin
koulukuntien tarkoitus on löytää sisäistä
rauhaa tai jonkinlaista jännitystä tai hyviä
kokemuksia hienojen energioiden fyysisellä
manipuloinnilla; jotkut jopa opettavat tekniikoita halun vahvistamiseen. Lama Yeshe
Losal sanoo: jos tavoitteesi on rajoittunut
rauhan ja tyyneyden löytämiseen, saatat viidentoista vuoden jälkeen saada tietynlaisen
mielenrauhan istuessasi mietiskelytyynylläsi. Meillä ei ole varaa istua ja olla tekemättä
mitään koko elämämme ajan. Meidän on
mentävä tunnekuohujemme alkulähteelle.
Meidän on kehitettävä halua toimia kaikkien elävien olentojen hyväksi. Kun alamme
meditoida ja innostumme vahvasti ajatuksesta, että teemme sen muiden puolesta,
ajatus voi viedä meidät mennessään. Se on
vain merkki siitä, että ajatuksemme ovat
vain yhä liikekannalla, mikä on vain ajanhukkaa meditaatiomme kannalta. Keskeistä
ei ole ajatusten myönteisyys tai kielteisyys,
molemmat häiritsevät meditaatiotamme.
Meidän tulisi tehdä sitoutuminen vain meditaation alussa. Tämä on kuin pellon kyntämistä: Mikäli kynnämme pellon kunnolla
ja istutamme hyvin puhtaat siemenet, ei
meidän ole tarpeen kaivaa siemeniä kaiken
aikaa esiin nähdäksemme niiden itävän.
Meidän olisi syytä tietää, että mikäli olemme tehneet kaiken kunnolla, puhtaat hedelmät tulevat aikanaan. Epäilys on suurin este,
sillä tietoisuus että syvällä mielessämme on
buddhaluontomme, on puhdas ja täydellinen. Se on suurta luottamusta siihen, ettei
meidän tarvitse käyttää mitään menetelmiä tai muotoja ja ettei meidän ole tarpeen
tehdä mitään, koska kaikki on täydellistä
sellaisenaan. Tosin tämän tajuamiseen me
usein tarvitsemme monimutkaisia teorioita
ja mitä moninaisimpia harjoituksia.

Jeesuksen ohjeet olen pyrkinyt pitämään
elämäni ohjenuorana, mutta huonolla menestyksellä. Tuntuu että olen aina langennut jo yrittäessäni aloittaa. Vähän niin kuin,
että olen vannonut mielessäni, etten enää
koskaan suutu. Valehdellut itselleni, että
olisin niin hyvä ja epäitsekäs, että siihen kykenen. Vakuuttanut itselleni, kun joku on
loukannut minua, ettei Jeesuksen seuraaja
voi suuttua. Ja jonkin aikaa siinä on onnistunutkin pettämään itseään ja muita, kunnes suuttumus on vienyt taas voiton.
Ringu Tulkun näkemys antoi aivan uuden lähestymistavan: minun ei tarvitse
olla vielä täydellinen, voin lähteä liikkeelle
omasta itsekkyydestäni käsin, jota en vielä
ole voittanut. Ja pienet epäonnistumisetkaan eivät enää saa niin suurta roolia elämässäni, sillä syyllisyys ei kuulu buddhalaiseen näkemykseen – eilisessä roikkuminen
kun ei johda mihinkään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että itsekkyydestä ei olisi tarkoitus luopua. Kaikki tähtää viime kädessä
kuitenkin siihen, että toimisimme kaikkien
ihmisten vapautumisen ja onnen puolesta.
Kirjassa Onnellisuuden saavuttaminen
Zopa Rinpoche sanoo luvussa Elämän tarkoitus: Sinulla on tämä kallisarvoinen ihmisruumis auttaaksesi toisia eläviä olentoja;
sen tarkoitus ei ole saavuttaa onnellisuutta
itsellesi vaan poistaa muiden kärsimys ja
tuottaa heille onnellisuutta. Kaikki haluavat kestävää onnea, ja paras apu jonka voit
toisille tarjota, on johdattaa heidät siihen.
Mutta voidaksesi osoittaa toisille polun on
sinun itse kuljettava se. Sillä vain kaikkitietävä mieli tuntee erilaiset keinot polun
osoittamiseksi. Siksi sinun on itse saavutettava valaistuminen.
Jos tarkastelemme elämäämme syntymästämme asti tähän hetkeen, voimme
nähdä kuinka monta kertaa olemme muuttaneet mielemme. Voi miettiä, kuka sen teki
puolestasi. Sitä ei ole tehnyt Buddha eikä
Jeesus. Kuka sen teki? Meillä itsellämme
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on kyky vapautumiseen, sillä synnymme
tämän kyvyn kanssa. Meidän täytyy vain
oppia käyttämään energiamme ja älykkyytemme oikealla tavalla.
Erilaisen asenteen kehittäminen ongelmiin – mielestäni tähän ajatukseen liittyy
Jeesuksen ohje pahan vastustamattomuudesta. Meidän täytyy oppia näkemään erilaiset ongelmat ja vaikeudet hyödyllisinä ja
näkemään ne onnellisuuden aiheena. Sen
sijaan, että vaikeudet nähdään elävien olentojen ja ei-elollisten tuottamina kärsimyksinä, tulisi kehittää tapa tunnistaa ne kaikki
vahvistavina ja hyödyllisinä olosuhteina,
onnellisuutesi lähteinä. Ala pitää pieniä
vaikeuksia hyödyllisinä, kunnes vähitellen
siihen totut, ja lopulta totuttuasi tähän pystyt pitämään vakavampia ongelmia hyvinä,
jopa miellyttävinä ja välttämättömänä onnellisuudellesi.
Historiasta voimme nähdä ja varmasti
myös omasta menneisyydestä, kuinka tärkeä rooli kärsimyksillä on ihmisen kasvattajana, herättäjänä totuuden etsijäksi. Varmasti oma tarkoituksensa on myös niillä
kertomuksilla, joissa ihmisen on herättävä
totuuden etsijäksi ilman kärsimyksen kasvattavaa vaikutusta. On joitakin Buddhan
elämän kaltaisia kertomuksia, joissa ihminen elää tietämättä sairaudesta, vanhuudesta ja kuolemasta, mutta meidät muut
leppoisa elämä usein tekee laiskoiksi. Vasta
vastoinkäymiset panevat ajattelemaan elämän tarkoitusta.
Ongelman perussyy on vahvasti itsekäs
mielemme. Mielellemme on ominaista
mieltyä tietynlaiseen tapaan nähdä asioita.
Teemme pienistä asioista suuria ongelmia,
koska olemme niin tottuneet tekemään. Ja
mitä enemmän kuvittelemme ongelmien
tulevan ulkopuoleltamme, sitä enemmän
tyytymättömyytemme kasvaa.
Huolimatta siitä kuinka paljon meillä on
ongelmia, voimme pystyä ajattelemaan, ettei niiden kannata antaa häiritä ja ärsyttää.

Ei ole yksinkertaisesti tarvetta pitää niitä
ongelmina. Ongelmasta ei kannata huolestua ja olla onneton, jos se voidaan ratkaista.
Ja jos sitä ei voi ratkaista, ei silloinkaan kannata olla huolestunut tai onneton, koska se
ei mitenkään auta ongelmaa ratkaisemaa.
Meidän kannattaa vain nähdä että tämä on
suotuisa, hyödyllinen tilanne, josta voimme
oppia. Asennetta ei tietenkään muuteta yhdessä yössä. Ajattele yhä uudelleen kaikkia
elämässä kohtaamiasi ongelmia ja seurauksia siitä, että olet pitänyt niitä ongelmina.
Kehitä sitten erittäin voimakas motivaatio
ja tee päätös: Tästä eteenpäin huolimatta
siitä, mitä ongelmia kohtaan, en anna niiden häiritä minua. En aio pitää mitään kokemiani ongelmia ongelmina. Suhtaudun
niihin positiivisesti.
Harjoittamalla mieltäsi ja totuttautumalla siihen teet jopa mielen suurista ongelmista helposti kestettäviä, miellyttäviä.
Tähän on helppo uskoa, kun näkee
Tiibetin buddhalaisten munkkien kasvot
ja kuulee heidän kertomuksiaan elämästä
maanpaossa ja kidutuksista, joita he ovat
joutuneet kokemaan. On erittäin tärkeää
olla hyvin valmistautunut, ennen kuin todella kohtaa onnettomia olosuhteita, koska
on äärimmäisen vaikeaa yhdistää ne välittömästi hyveeseen. Sinun täytyy selvästi
ymmärtää, että ongelmat ovat itse asiassa
välttämättömiä hyveen harjoittamisellesi.
Ensin meidän on harjoiteltava pieniä asioita omien kykyjemme mukaan. Pyri kaikin
keinoin näkemään ongelmien hyviä puolia
ja hyötyjä. Se, onko elämän tilanne erinomainen vai ei, riippuu siitä kuinka mielesi
sen tulkitsee.
Otan esimerkiksi Dalai-laman kirjoitukset, joihin jo aikaisemmin viittasin. En oikein ole koskaan ymmärtänyt, miksi niihin
niin useasti palasin, vaikka aina minulla oli
samantyyppinen kokemus, että ne menevät vähän yli hilseen ja tunnen itseni vain
tyhmäksi. Nyt selatessani uutta teosta Maa-
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ilmankaikkeus atomissa, jossa hänen pyhyytensä vertaa Einsteinin suhteellisuusteoriaa
ja kvanttifysiikan suhdetta buddhalaiseen
filosofiaan, mieleeni tuli kertomus sammakosta joka asui kaivossa ja kehuskeli kuinka
suuri ja valtava se oli. Ei ollut mitään suurempaa ja ihmeellisempää kuin kaivo, jossa
se eli – kunnes kerran tuli toinen sammakko, joka kertoi suuresta ja ihmeellisestä merestä jonka rannalla se eli. Sammakko, joka
eli kaivossa, ei ylpeyttään voinut käsittää
mitään suurempaa.
Ehkä jokaisen on joskus hyvä nousta kaivostaan ja nähdä, ettei ehkä sittenkään tiedä
ihan kaikkea. Toisin sanoen voimme nähdä
arvostelun hyödyn; se hävittää ylpeyden.
Onnellisuus ja kärsimys ovat riippuvaisia omasta mielestämme. Sinä, oma mielesi,
olet luonut kaiken onnellisuutesi ja kaiken
kärsimyksesi. Helvetin valtakuntien kaikkein raskaimmat kärsimykset ja kaikkitietävän mielentilan suurin onni tulevat omasta
mielestäsi. Kaikki teot – ruumiin, puheen
ja mielen teot – jotka tähtäävät tähän maailmaan haluten onnellisuutta vain tähän
elämään, ovat ei-hyveellisiä ja johtavat kärsimykseen.
Sillä niin kauan kun ihminen toimii
halujen mukaan, sydän ei saa rauhaa; aina
huomaa jotakin puuttuvan. Vaikka haluat
nauttia asumisesta, ruuasta, ystävistä, aina
tuntuu jotakin uupuvan. Köyhältä puuttuu
vain vähän rahaa, jotta olisi onnellinen, ja
mitä rikkaampi on, sitä enemmän uupuu.
Onnelle ei voi asettaa ehtoja. Elämä on
kuin hunajan nuolemista partakoneen terältä: aina kun nuolee liian hanakasti, se
tuottaa kärsimystä.
Et pysty kokemaan onnellisuutta, jos
vaalit vai itseäsi. Onnellisuus herää luonnollisesti, kun opit iloitsemaan, kun jollekulle
tapahtuu jotain hyvää – jos joku löytää etsimänsä onnen, saa menestystä elämässään,
ymmärtää elämää enemmän kuin sinä.
Sanotaan, että kerää uskomattomat an-

siot, jos käyttää kaikki mahdollisuudet
iloitsemiseen. Iloitseminen on helpoin ja
kattavin tapa kerätä ansioita, jos siihen todella kykenee. Välitön iloitseminen lopettaa kateuden. Meidän ei tarvitse himoita
toisen omaa, kun osaamme iloita toisen
puolesta, ja silloin luomme tulevaisuuteen
menestyksen perustan. Vaikkemme nyt olisikaan edenneet dharman harjoittamisessa,
niin luomme tulevaisuuteen puitteet, joissa
voimme kasvaa ja saavuttaa ymmärrystä ja
oivalluksia.
Ongelmien kokeminen toisten puolesta,
itsen vaihtaminen toisiin, on Bodhicittaharjoitus. Vaikka emme vielä kykenisi tähän
huomaamme, miten omat murheemme
tuntuvat varsin pieniltä, kun tuomme rinnalle todellisen ongelman. Jos kylmennyt
ruokamme saa meidät tuntemaan itsemme
kiukkuiseksi, ajatus miljoonista joilla ei ole
mitään syötävää saa kiukkumme tuntumaan
kohtuuttomalta. Hyvän sydämenvoimaan
verrattuna monien atomipommien voima
on täysin merkityksetön. Hyvä sydän pitää
vihollisen loitolla. Olet jatkuvasti onnellinen, kun elät elämääsi tavalla, joka on vastakkainen itsesi vaalimisen ajatukselle. Mitä
tahansa tapahtuu, miten olosuhteesi muuttuvatkaan, olet onnellinen. Mutta vaikka
meillä olisi kokonainen kirjasto täynnä
kirjoja teorioista, kuinka tulla onnelliseksi
ja kuinka ajatuksemme muunnetaan, pysyvät ongelmat ennallaan, ellemme yritä toteuttaa niitä käytännössä. Se on tärkeintä.
Mielestäni nämä ovat ajatuksia, jotka vievät
meitä eteenpäin riippumatta siitä mikä on
taustamme.
Askeleen lähempänä – rakkaus ja myötätunto tuntuvat olevan jossain kaukana,
mutta Geshe Pema Borge tiivisti ajatukseni
pieneen hymyyn. Jokainen voi ilman suurta vaivaa tai omaisuutta suoda lähimmäiselleen hymyn. Voimme palauttaa mieliimme
hetken vaikka nuoruudestamme, hetken
jolloin ihailemamme nuorukainen kohtasi
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Rukoilen, että edes pieni osa
siitä valaistuneiden opettajien viisaudesta
loistaisi epäjohdonmukaisuuteni paljouden läpi,
ja auttakoon tämä karkottamaan
tietämättömyyden pimeyden kaikkien olentojen mielistä
ja johdattamaa heidät täydelliseen oivallukseen,
vapaaksi kaikista peloista.

katseemme ja soi meille säteilevän hymynsä. Päivämme oli pelastettu, pelkkä hymy
sen teki. Ehkä meidän hymymme ei enää
ihan samaa vaikutusta tee kanssaihmisiin,
mutta jollekin se saattaa olla ainut kontakti
kanssaihmisiin koko päivänä. Miksi emme
uhraisi yhtä hymyä toisille? Ja kohottaessamme poskipäämme jokin hyvää tekevä
hormoni virtaa elimistöömme, ja tunnemme itsemmekin iloisemmiksi. Muuta ei tarvita.
Katsellessani Thaimaassa eräässä luolatemppelissä makaavan Buddhan patsasta
mieleeni tuli zenbuddhalainen ajatelma:
Joskus unissaan puhuvakin voi herättää
jonkun.

Näin lopettaa kirjansa Ringu Tulku, miksen siis minäkin.

”Nöyryys ei itsessään ole sen kummempaa kuin ihmisen oikea tuntemus ja
tieto siitä, millainen hän on. Sillä joka oikein tuntee itsensä ja näkee, millainen
hän on, pysyy totisesti nöyränä.”

”Kaikilla ihmisillä on murheen aihetta, mutta ennen kaikkea sillä, joka on
tietoinen omasta olemisestaan. Kaikki muu murhe on tämän rinnalla pelkkää
leikkiä. Sillä se ihminen suree vilpittömästi, joka ei vain tiedä, millainen hän
on, vaan tuntee myös erillisen olemassaolonsa. Surkoon se, joka ei vielä ole
tällaista murhetta tuntenut, sillä hän ei vielä tiedä, mitä täydellinen suru on.”

”Kaikilla älyllisillä olennoilla, ihmisillä ja enkeleillä, on kaksi keskeistä sielunkykyä: tietämisen kyky ja rakastamisen kyky. Toinen niistä, tieto, ei pysty
koskaan käsittämään Jumalaa, joka on ne luonut. Mutta toisen, rakkauden,
kautta pystyy jokainen käsittämään Jumalan täysin ja kokonaan.”
Tietämättömyyden pilvi

27

H. P. Blavatskyn
esoteerisen ryhmän
mietiskelymenetelmä

kannanottoja. Tarkoitus on ollut kuitenkin
löytää muutamia tärkeimpiä perusideoita
tuon sisäisen ryhmän henkisestä opetuksesta ja mietiskelymenetelmistä. HPB:llä
oli koko sen ajanjakson, jonka hän toimi
teosofian parissa, ns. esoteerinen koulu jossakin merkityksessä, eli hänellä oli muutamia läheisiä oppilaita, joita hän koetti saada
heräämään todelliseen henkiseen elämään.
Tässä esityksessä olen kiinnittänyt suurimman huomion hänen viimeisten elinvuosiensa aikana eli vuosina 1887–1891 annettuihin opetuksiin. Tuolloinhan Lontoossa
toimi Blavatskyn teosofinen koulu.
Virginia Hansonin kirjassa Näkökulmia
mietiskelyyn on esitetty mietiskelykaava,
jonka HPB opetti sisäiselle ryhmälleen
Lontoossa vuosina 1887–1888. Virallisesti
sisäinen ryhmä perustettiin vasta 1890, ja
siihen kuului kuusi naista ja kuusi miestä.
Myös Hiljaisuuden ääni ilmestyi noihin
aikoihin, ja se oli todennäköisesti sisäisen
ryhmän merkittävä opiskelukirja. Sanotaan
että ainakin yksi syy siihen, että HPB kirjoitti Hiljaisuuden äänen, oli juuri hänen
oppilaidensa vaatimus saada syvempi kosketus henkisiin opetuksiin. Hiljaisuuden
ääni kirjoitettiin päivittäiseksi oppaaksi varsinaiseen itsekasvatustyöhön. Esoteerisen
ryhmän opiskelu perustui paljolti tämän
kirjan oppiin, ja siitä on kirjoitettu hyvin
monia tulkintoja myöhemmin. Tuo Hiljaisuuden äänessä kuvattu tie on niin korkealle tähtäävä ja niin vaikea, että vain harvat
etsijät ovat sen kulkeneet; kirjassahan kuvataan oppilaan tie yksityiskohtaisesti aina
ensimmäisistä askeleista arhatiksi saakka.
(Arhat-vihkimys on teosofisen vihkimysjärjestelmän mukaan neljäs suuri vihkimys.
Viides vihkimys on mestarivihkimys; sen
saavuttaneita sanotaan Viisauden Mestareiksi, ja heitä on ilmeisesti muutama kymmenen maan piirissä tälläkin hetkellä.)
On luonnollista ajatella, että HPB käytti
hyväkseen sitä kaikkea opetusta, jota oli itse

Oiva Solehmainen
Elämme aikaa, jolloin joogan, meditaation
ja mietiskelyn nimissä leviää aika tavalla toisistaan poikkeavia opetuksia ja mitä erikoisimpia menetelmiä, joten ehkäpä on hyvä
välillä palata Helena Petrovna Blavatskyn
(jäljempänä ”HPB”) opetuksiin.
Lähes kaikki varmaan tietävät, kuka oli
HPB, joten laajempaa esittelyä ei ilmeisesti
tarvita. Muutama seikka kuitenkin kannattanee mainita. Hän syntyi Etelä-Venäjällä
1831 ja kuoli Lontoossa 60 vuotta myöhemmin, vuonna 1891. HPB perusti Teosofisen seuran yhdessä Henry Steel Olcottin
kanssa New Yorkissa 17. marraskuuta 1875.
HPB on myös Salaisen opin, Hunnuttoman
Isiksen, Teosofian avaimen ja Hiljaisuuden
äänen kirjoittaja. Hän kirjoitti lisäksi valtavan määrän lehtiartikkeleita ja esimerkiksi
opetuskirjeitä; hän oli henkinen opettaja ja
vihitty. Elämänsä aikana hän tapasi useita
Viisauden Mestareita ja oli heihin yhteydessä lähes jatkuvasti, etenkin elämänsä viimeiset 20 vuotta. Minulla on se käsitys, että jokainen vakava aikain viisauden tutkija pitää
HPB:n opetuksia hyvin suuressa arvossa.
Tässä artikkelissa en pyri antamaan oikeata selitystä tai oikeata tulkintaa siitä,
minkälaista mietiskelymenetelmää HPB
opetti esoteerisen koulunsa oppilaille. En
myöskään yritä selittää jonkun yksittäisen
oppilaan tai sisäisen ryhmän erityismietiskelyä tai erityismenetelmää. Esittämäni
tulkinnat ovat omia henkilökohtaisia näkemyksiäni, eivät siis Ruusu-Risti-järjestön
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Hiljaisuuden äänen todellista syvintä merkitystä
ei voi ymmärtää niin sanotusti ulkoapäin
älyllisesti opiskelemalla,
vaan siinä kuvattu tie on itse kuljettava.
Vasta sitten voi ymmärtää, mitä tuossa
mystisessä kirjassa todella opetetaan.
saanut Mestareilta vuosikymmenien ajan.
Esimerkiksi Salainen oppi valmistui juuri
tuon sisäisen ryhmän perustamisen aikoihin. On myös selvää, että HPB:llä oli todellista kokemusperäistä tietoa, jolla hän pystyi
avaamaan oppilaidensa ymmärrystä. Kaikki
opetus ei siis ollut ulkoapäin tapahtuvaa
teorian opiskelua ja mietiskelymenetelmien
toteuttamista, vaan tällaisen opettajan läsnäololla oli hyvin suuri kohottava vaikutus
ja tietoisuutta avaava merkitys.
Eräs hänen oppilaansa on sanonut mm.
näin: ”Pelkkä hänen läsnäolonsa toi mukanaan valtavan voiman ja tiedon vaikutelman, huolimatta hänen näennäisesti
ärtyisästä luonteestaan ja siitä, että hänen
persoonallisuutensa jäi tavalliselle järjelle
ratkaisemattomaksi arvoitukseksi.”
Kerrotaan, että amerikkalainen taiteilija Edmund Russell sanoi kerran HPB:lle:
”Madame, te saarnaatte itsehillintää, mutta
kuitenkin itsellänne esiintyy tunteenpurkauksia melko usein.”
Tähän HPB vastasi ”se on minun tappioni ja teidän voittonne” ja jatkoi: ”Jos
minulla ei olisi sitä vikaa, olisi minusta jo
tähän mennessä tullut adepti, enkä enää
olisi teidän kanssanne.”
Kuitenkin historia osoittaa, että aivan
viimeisinä elinvuosinaan hän saavutti myös
persoonansa tasolla suuren itsehillinnän.
HPB erottaa hyvin selvästi toisistaan
henkisen avautumisen ja psyykkisten kykyjen kehityksen. Ne ovat kaksi eri asiaa.
Henkistä avautumista, joka on yhtä kuin
sydämen oppi, HPB painotti selkeästi ope-

tuksissaan. Hän sanoikin, että ”ainoa tie
sisäiseen Jumalaan yhtymiselle oli veljeyden toteuttaminen käytännössä, ’elämän
eläminen’, joka on ja aina on ollut ainoa
ehto todelliselle henkiselle kehitykselle”.
HPB sanoi myös: ”Jollei mitä suurin sopusointu vallitse oppivien joukossa, on menestys mahdoton”. Ryhmäharmoniaa HPB
piti menestykselle ehdottoman tärkeänä.
”Sellainen ryhmäopetus, jossa on toisiaan
vihaavia ihmisiä paikalla, lopetetaan välittömästi.” HPB opetti, että ”vakavan Polulle
pyrkijän täytyy ainoastaan asua lihallisessa
ruumiissaan, joka on hänen verhonsa, mutta hänen todellinen elämänsä on hengessä”.
Eli jos ei antaudu täysin, ei ole henkisellä
polulla. Kuitenkaan henkisyys ei ole maallisesta maailmasta erillinen alue.
Hiljaisuuden äänessä sanotaan: ”Nämä
opetukset ovat niitä varten, jotka eivät
tunne alempien siddhien vaaroja”. Siddhit
ovat alempia psyykkisiä kykyjä, jotka muodostavat suuria kiusauksia ja esteitä henkiselle tielle pyrkivälle. On myös sanottu,
että ”Hiljaisuuden äänen ensisijaisena pyrkimyksenä on vieroittaa kokelas alempien
siddhien vaaroista ja viitoittaa hänelle todellisen henkisyyden polku”. Hiljaisuuden äänen todellista syvintä merkitystä ei voi ymmärtää niin sanotusti ulkoapäin älyllisesti
opiskelemalla, vaan siinä kuvattu tie on itse
kuljettava. Vasta sitten voi ymmärtää, mitä
tuossa mystisessä kirjassa todella opetetaan.
Tuon tien kulkeminen tarkoittaa sitä, että
oppilas viimein päätyy totuuden suoraan
kokemiseen. Varmasti tämän päivän totuu-
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denetsijäkin voi kulkea turvallisesti henkisen kehityksen tietä juuri Hiljaisuuden äänessä annettujen opetusten mukaan.
Yksi väärinkäsitys saattaa olla se, että on
ajateltu HPB:n opettaneen oppilailleen erilaisia psyykkisiä kykyjä, mutta näin ei ollut.
Koska tämä oli valmistavaa opetusta, ennen
mahdollista mestarin oppilaaksi pyrkimistä, niin mitään kykyjä ei opetettu. Ne, jotka
omasivat joitain kykyjä, eivät saaneet niitä
käyttää – ainakaan opiskeluun liittyen.
Virginia Hansonin kirjassa esiintyvä ilmaisu mietiskelykaava saattaa olla hieman
harhaanjohtava. Kun puhutaan korkeammasta henkisestä pyrkimyksestä, niin kysymys ei ole pelkästään jostain aamu- ja
iltameditaation teknisestä suorittamisesta
vaan aamusta iltaan kestävästä mietiskelystä, joka tarkoittaa mm. eettisen ohjeiston
niin perusteellista opiskelua ja sisäistämistä,
että se muuttuu käytännön elämäksi. Se on
siis jatkuvaa, yhtämittaista, katkeamatonta yritystä toimia kaikissa eteen tulevissa
asioissa eettisen ohjelman mukaisesti – ja
lisäksi itsetietoisesti. Tämäntapaiseen mietiskelyyn seuraava mietiskelykaavakin ko-

On ensiarvoisen tärkeätä, ettei totuudenetsijä tavoittele jotain ihmeellistä metodia,
jolla hän avaisi tietoisuutensa ennen perusteellista luonteen jalostamista.
HPB:n opettamassa mietiskelykaavassa
on ensimmäisenä kohtana ykseyden mietiskely. (Suorat lainaukset mietiskelykaavasta
on seuraavassa kursivoitu.)
Muodosta ensin mielessäsi käsitys
ykseydestä ajattelemalla avaruuden
valtavuutta ja ajan loputtomuutta
(joko samastamalla itsesi tai ilman
samastamista).
Mietiskele sitten tätä johdonmukaisesti
tajunnantiloihin nähden. Tämän jälkeen
tajunnan normaalitilaa on muokattava
valamalla siihen:
1. saavuttamisen kohteet
2. irrottautumisen kohteet
Ensin tuosta ykseysmietiskelystä. Kaikki
merkittävät henkiset opettajat ovat korostaneet ykseysmietiskelyn merkitystä, hieman
eri tavalla kukin.
Minkä takia on mietiskeltävä ykseyttä?

Ykseysmietiskelyn tarkoitus on myös poistaa
vääränlainen erillisyyden tunne.
Se on olennainen tekijä tajunnan laajenemisessa.
Ehdollistumaton rakkaus tarkoittaa juuri ykseyden tunnetta.
Sen takia sanotaan, että se rakkaus
ei erottele mitään vaan sulkee syliinsä kaiken.
konaisuudessaan viittaa, ja jos oppilas aikoo
saada vielä esoteerisempaa ja salaisempaa
opetusta, niin hänelle luvataan sitä yleensä
sen jälkeen, kun on täysin toteuttanut edellä mainitun mietiskelyn. HPB:n opettama
mietiskelykaava on siis myös eettinen ohjelma. Samalla tavoin Vuorisaarnakin on mielestäni hyvin pätevä mietiskelykaava.

Ehkäpä sen takia, että ykseys on tämän
ilmenneen maailman taustalla oleva todellisuus. Ykseystietoisuus on myös meidän
perimmäinen ’minä olen’ ‑tietoisuutemme,
eli se on todellisen Itsen tietoisuutta. Ykseysmietiskelyn tarkoitus on myös poistaa
vääränlainen erillisyyden tunne. Se on olennainen tekijä tajunnan laajenemisessa. Eh-

30

On sanottu, että ne ihmiset, jotka pyrkivät itsekkäästi
saavuttamaan omakohtaisen valaistumisen välittämättä
kanssakulkijoiden auttamisesta,
heiltä tiedon portit pysyvät suljettuina.
dollistumaton rakkaus tarkoittaa juuri ykseyden tunnetta. Sen takia sanotaan, että
se rakkaus ei erottele mitään vaan sulkee
syliinsä kaiken.
Pekka Ervast puhuu usein siitä, että me
jokainen olemme soluja Kosmisen Kristuksen ruumiissa ja Kristus on kaikkialla ja kaikessa; kosminen tajunta siis läpäisee kaiken.
Eräässä esitelmässään Ervast sanookin, että
ykseysmietiskely on mietiskelyn korkein
muoto.
Voidaan myös sanoa, että ykseystietoisuus on tietoisuutta Jumalasta tai Kosmisesta Kristuksesta.
Ihmisen tehtävä on siis tulla tietoiseksi
ykseydestä, Jumalasta, Kristuksesta. Ymmärrys tajunnan muuntumisesta ja siitä
seuraavasta ykseyden oivaltamisesta avautuu vasta sitten, kun on itse antautunut ja
omistautunut koko ymmärryksellään tähän
muuntumisprosessiin. Jokaisen tietoisuuden tason sanotaan olevan yhden jakamattoman tietoisuuden erikoistuma.
HPB on sanonut: ”Ken tahtoo hyötyä
Maailmanjärjen Viisaudesta, hänen on pyrittävä siihen koko ihmiskunnan kautta.”
On siis tehtävä työtä ihmiskunnan hyväksi, on elettävä ihmiskunnan hyväksi, koska
se on henkisen kehittymisen ensimmäisiä
ehtoja. Se on myös tajunnan laajenemisen
olennainen tekijä. Se on käytännöllistä tajunnan laajentamista, joka kuuluu yhteen
ykseysmietiskelyn kanssa. On sanottu, että
ne ihmiset, jotka pyrkivät itsekkäästi saavuttamaan omakohtaisen valaistumisen
välittämättä kanssakulkijoiden auttamisesta, heiltä tiedon portit pysyvät suljettuina.
He voivat kyllä saavuttaa tietyn kehityksen

tason mutta jäävät sitten pitkiksi ajoiksi samalle tasolle.
Mestari Koot Hoomi sanoo eräässä kirjeessään: ”Jotta oppimme todella vaikuttaisivat ns. moraalisiin sääntöihin eli vilpittömyyden, puhtauden, itsekieltäymyksen,
rakkauden yms. ihanteisiin, meidän on
tehtävä teosofiaa koskeva tieto yleiseksi. Ei
yksilöllinen ja päämääräksi asetettu nirvanan saavuttamistarkoitus, mikä on ainoastaan suurta ja häikäisevää itsekkyyttä, vaan
itsensä uhraaminen lähimmäisemme johtamiseksi oikealle polulle ja mahdollisimman
monen kanssaolentomme hyödyttäminen
sillä tekee ihmisestä todellisen teosofin.”
Henkisellä tiellä tärkeimpänä tavoitteena ei ole henkilökohtaisen onnen ja tiedon
tavoittelu, vaan tarkoitus on oppia ymmärtämään, mitä on veljeys ja rakkaus ilman
ehtoja, joka on sitten sovellettava työhön
ihmiskunnan henkisen kehityksen edistämiseksi.

Saavuttamisen kohteet:
Kaiken ajan ja paikan täyttävä
ikuisen läsnäolon tunto.
Tästä seuraa sellaisen mielentilan
kallioperusta, mikä ei
lakkaa unessa eikä valveilla.
Sen ilmennys on rohkeus.
Kaiken universaalisuuden muistaminen
hävittää pelot elämän vaarojen ja
koettelemusten aikana.
Tässä ensimmäisenä saavuttamisen kohteena on siis kaiken ajan ja paikan täyttävä
ikuisen läsnäolon tunto. Mielestäni se on
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rajallisuuden tajuaminen.
Siitä seuraa arvostelukyky, johon ei
sisälly kiitosta eikä moitetta.

tärkein saavuttamisen kohde, ja kaikki muu
tässä kaavassa ikään kuin antaa vain erilaisia
keinoja saavuttaa tuo mielentilan kallioperusta, joka ei lakkaa unessa eikä valveilla.
Silloin kun ihmisessä on herännyt ykseystietoisuus, joka on myös ehdollistumatonta
rakkautta, niin on selvää, ettei hänellä enää
ole pelkoja.

On varmasti pitkän ponnistelun tulos
saavuttaa sellainen tasapaino ja valppaus,
että pystyy toimimaan edellä kuvattujen
ominaisuuksien mukaan. On selvää, ettei
itsekäs persoonallisuus siihen pysty, vaan
tällaiset ominaisuudet ovat korkeamman
tietoisuuden heijastumista persoonallisen
tietoisuuden tasolle. Tämä kehityksen vaihe on myös jatkuvaa oikeiden valintojen
tekemistä, ja se merkitsee myös oikean tien
löytämistä. Useinkaan persoonallinen mieli ei voi tehdä oikeita valintoja, koska sen
valintoihin vaikuttaa sen rajoittuneisuus.
Mitä enemmän mieli puhdistuu ja tulee
itsetietoisemmaksi, sitä enemmän valinnatkin muuttuvat.

Jatkuva yritys pitää mielen asenne
kaikkia kohtaan sellaisena, ettei siinä ole
kiintymystä eikä vastenmielisyyttä eikä
välinpitämättömyyttä.
Jatkuva yritys tarkoittaa siis jatkuvaa yritystä
olla tietoinen, olla hereillä, olla läsnä tässä ja
nyt. Sellainen tajunta, joka on takertunut,
kiinnittynyt hyvin moniin ihmisiin ja asioihin, ei ole selkeä ja vapaa. Mitä enemmän
ihmisellä on vastenmielisyyden kohteita,
sitä enemmän todellisuus samentuu. Välinpitämättömyys osoittaa usein itsekkyyttä ja
pelkoa kohdata todellisuus sellaisena kuin se
on. Epäitsekäs ihminen ei voi olla välinpitämätön. Ensimmäinen saavuttamisen kohde
”kaiken ajan ja paikan täyttävä ikuisen läsnäolon tunto” ei ole mahdollinen, ellei ole
voittanut kiintymyksiään, vastenmielisyyttä
ja välinpitämättömyyttä.

Huom. Saavuttaminen tapahtuu, kun
ymmärretään, että ’minä olen koko
avaruus ja aika’.
Tuo ymmärtäminen tapahtuu silloin kun
ihminen kokee suoran yhteyden henkisen
todellisuuden kanssa. HPB sanoo, että
”näky ilmenemättömästä aiheuttaa ihmiselle oikean käsityksen ilmenneistä asioista”.

Ulkonaisessa toiminnassa erilaisuutta
jokaista kohtaan, koska kukin on
erilainen kyvyiltään.
Mentaalisesti sama asenne kaikkia
kohtaan.
Tästä seuraa tasapaino ja alituinen
tyyneys. On helpompi harjoittaa hyveitä,
jotka itse asiassa ovat seurausta
viisaudesta, sillä hyvyys, myötätunto,
oikeudenmukaisuus… syntyvät
intuitiivisesta kyvystä asettua toisen
asemaan, vaikka persoonallinen minä on
siitä tietämätön.
Kaikkien ruumiillistuneiden olentojen

Irrottautumisen kohteet:
Eroamiset ja tapaamiset. Aikaan,
paikkaan ja muotoihin liittyvät asiat.
Turhat kaipaukset, odotukset, ikävät
muistot, sydänsurut.
Ihmisellä on taipumus sitoa itsensä kaikenlaisiin menemisiin ja tulemisiin, ja sitten
hän valittaa kiirettä ja stressiä. Jos aikoo
edetä henkisellä tiellä, niin silloin on luovuttava kaikesta sellaisesta sitoutumisesta,
joka sitoo tajunnan persoonallisiin ja maallisiin asioihin. Kaikki menneisyyden koke-
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niin on selvää, ettei hän mitä ilmeisimmin
astu nirvanan autuuteen vaan yrittää kuoleman jälkeen edelleen toteuttaa pyydettään.
Se ei tietystikään ole lopullinen tila, koska
jossakin vaiheessa ihminen kuluttaa pyyteeseen liittyvän energiansa loppuun, mutta
tilapäiseksi helvetiksi sitä on sanottu. HPB
sanoo muun muassa: ”Älä usko, että himo
koskaan voidaan kuolettaa, jos sitä tyydytetään ja noudatetaan; se kasvaa vain voimakkaammaksi ja vie sinut lopulta epätoivoon.
Sinä haet vain yhä enemmän vaihtelua, että
se tulisi tyydytetyksi, mutta lopulta joudut
aivan epätoivoon.”
On sanottu, että ihminen ei voi sillä tiellä muuten päästä vapaaksi himoistaan, kuin
että hän kuolee tai tulee sairaaksi. Kuoleman takana on pakko päästä näistä himoista, mutta kärsimykset ovat kuvaamattomat,
vaikkeivät tietenkään ikuisia. On aivan
selvää, että henkiselle tielle pyrkivän on
päästävä tämänkaltaisista ominaisuuksista, koska buddhisen tajunnan on muutoin
mahdoton heijastua alempaan tietoisuuteen, tähän päivätajuntaan.
Kun hengen jano herää ihmisessä, se vaikuttaa siten, että kiinnostus fyysisen tason
pyyteisiin alkaa jossakin määrin heiketä.
Loppuyhteenvetona mietiskelykaavassa
sanotaan:

musten muistot synnyttävät turhia kaipauksia, muistoja ja odotuksia. Lisäksi kaikki
pelko ja levottomuus syntyy psykologisesta
muistista. Nykyisinhän puhutaan paljon
jatkuvasta tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon harjoittamisesta, ja on sanottu, että se
tehokkaasti muuntaa psykologista muistivarastoa tietoisuudeksi. Myös esimerkiksi
rajajoogan perusidea on, että ”mieli on jatkuvassa tarkkaavaisessa tarkastelussa”. Se on
oikeastaan sama asia, kuin mitä läsnäolon
harjoittamisella tarkoitetaan.
Eron tekeminen ystävän ja vihamiehen
välillä.
Sen lakatessa viha ja epäluulo lakkaavat
ja tilalle syntyy oikea arvostelukyky.
On siis päästävä kaikenlaisista alemman
mielen luomista tunneperäisistä mielipiteistä ja mieltymyksistä. Kaikki persoonallinen
ihmisten ja asioiden arvottaminen toimii
tehokkaana vääränlaisen minätunnon voimistajana.
Vain sellainen tajunta, jota ei vääristä
viha ja epäluulo, voi omata oikean arvostelukyvyn.

Omaisuus

Nämä irrottautumiset saadaan aikaan
jatkuvasti pitämällä mielessä ajatus
– ilman petosta – ’minä olen vapaa
näistä’, muistaen samalla, että ne ovat
sidonnaisuuden, tietämättömyyden ja
ristiriitojen aiheuttajia. Irrottautuminen
saavutetaan mietiskelyllä ’minä olen
ilman ominaisuuksia’.
Yleishuomautus:
Kaikki intohimot ja hyveet ovat
sekoittuneet toisiinsa. Siitä syystä kaava
antaa vain yleisviittauksia.

Mitä enemmän on kaikenlaista omaisuutta,
sitä enemmän se sitoo tajuntaamme. Omaisuudestahan on pidettävä huolta, sitä on
huollettava, kunnostettava, säilytettävä niin
etteivät varkaat vie jne.
Ahneus, itsekkyys, kunnianhimo
Turhamaisuus, katumus
Kyltymättömyys, himo
Kun tämäntapaiset ominaisuudet saavat
ylivallan ihmisessä, niitä on sanottu esim.
kuolemansynneiksi. Jos ihminen kuolee
esim. voimakkaan kunnianhimon vallassa,
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Hiljaisuuden äänessä HPB sanoo mm:
”Mieli on suuri todellisuuden tappaja,
oppilas tappakoon tappajan.”
– Juuri mieli on se, joka hyvin tehokkaasti
peittää henkisen todellisuuden.
Se on suurin este henkisellä polulla.
Ellei oppilas ymmärrä oman mielensä
harhanomaisuutta, hän ei voi kulkea
henkisellä tiellä eteenpäin eikä tulla
Itsen tuntijaksi.
Sitten Hiljaisuuden äänestä muutamia kohtia:
”Tullaksesi Kaikki-Itsen tuntijaksi on sinun ensiksi tultava Itsen tuntijaksi.” Oman
itsensä tuntijaksi ihminen voi tulla vain tulemalla tietoiseksi oman mielensä toimintamekanismista. Henkisessä kirjallisuudessa
on paljon ohjeita ja menetelmiä, joiden
avulla totuudenetsijä voi oppia tuntemaan
oman ajattelunsa ja tunteidensa toimintamekanismin. Esimerkiksi rajajoogan perusmenetelmä viittaa juuri mielen toimintamekanismin paljastamiseen, eli mieli on
pidettävä jatkuvassa tarkkaavaisessa tarkastelussa.
Hiljaisuuden äänessä HPB sanoo mm:
”Mieli on suuri todellisuuden tappaja, oppilas tappakoon tappajan.” – Juuri mieli on
se, joka hyvin tehokkaasti peittää henkisen
todellisuuden. Se on suurin este henkisellä
polulla. Ellei oppilas ymmärrä oman mielensä harhanomaisuutta, hän ei voi kulkea
henkisellä tiellä eteenpäin eikä tulla Itsen
tuntijaksi.
On tosiasia, ettei mieltä voi tappaa. Mitä
sitten tarkoitetaan, kun kuitenkin sanotaan,
että mieli on tapettava? – Mielen havainto
on aina epäsuora, ja juuri se aiheuttaa todellisuuden muuntumisen. Mielen havaintoon liittyy aina mielentiloja, menneisyy-

den ehdollistumia, ja tästä syystä mieli aina
määrittelee kaiken havaitsemansa: tämä on
hyvä tai paha, tämä on kaunis tai ruma, en
pidä tästä, haluan tuota jne. Näin mieli ei
näe asioita oikeassa valossa, sellaisina kuin
ne todellisuudessa ovat.
Silloin tällöin kuulee sanottavan, että
pitäähän minulla jokin työväline olla, jolla
toimin tässä maailmassa. Jos ei ole persoonallista mieltä, niin miten toimia maailmassa?
Mitä HPB tarkoittaa mielen tappamisella? Vähenevätkö minätunto ja ajattelukyky,
jos luopuu, esimerkiksi juoruilusta, oikeassa olemisesta joka tilanteessa, jos luopuu
katkeruudesta, vihasta, valehtelusta? Miten
käy? Jokainen varmasti ymmärtää, etteivät
todellinen minätunto ja ajattelukyky heikkene yhtään, vaikka luopuu edellä mainituista turhista, mieltä suunnattomasti rasittavista ominaisuuksista.
Entäpä jos luopuu rahan ja vallan tavoittelusta? Jos vähänkin syvennymme tähän,
niin voimme ymmärtää, että näistäkään
luopuminen ei vähennä ajattelukykyä tai
itsetietoisuutta minkään vertaa.
Mieli on lisäksi takertunut kaikkeen
mahdolliseen, kuten tapoihinsa jokapäiväisessä elämässään. Jos asiat eivät suju, niin
kuin ne ovat ennen tapahtuneet, syntyy
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menneisyyden reaktiota. Henkisen tien kulkijan on voitettava jatkuva menneisyydestä
aiheutuva reagoiminen. Moni ihminen sanoo, ettei piittaa menneisyydestä, että hän
elää tätä hetkeä, mutta useimmiten on niin,
että menneisyys toimii tässä hetkessä. Niin
kauan kuin ihminen elää persoonallisen tietoisuutensa varassa, niin kauan mielen toiminta on vain menneisyyden reaktiota. On
selvää, että henkisen oppilaan on kulutettava tuo psykologinen keskus pois, muuten
hän aina katsoo taakseen eli reagoi menneisyydessä oppimallaan tavalla.
Jotta emme vahvistaisi egoa väärällä tavalla, täytyy totuudenetsinnän olla kokonaisvaltaista pyrkimystä itsekkään egon pois
kuluttamiseksi, koska se on todellisuutta
rajoittava tekijä. Harhailemme vielä horroksessa todelliseen hereilläoloon nähden.
Meidän ajattelumme tavoittelee lakkaamatta persoonallista mielihyvää ja valmistaa
näin tietä kärsimykselle. Olemme ankkuroineet ajattelumme siihen puoleen tietoisuuttamme, jonka on kuoltava ja hävittävä.
Pelkäänkö epäillä ja tarkastella ilman ennakkokäsityksiä omia päähänpinttymiäni?
Jos pelkään tehdä sen, olen luonut mielen
tasolla jonkin uskomuksen.
Todellinen viisaus tulee ihmisen sisältä,
ja sen takia on ensiarvoisen tärkeätä herättää meissä jokaisessa piilevänä oleva todellinen tieto. Kun motiivi on oikea, eli on halu
tehdä epäitsekästä työtä toisten auttamiseksi, silloin mietiskelyharjoituskin toimii oi-

kaikenlaista kitkaa, epäsopua, riitaa jne.
Tuskin menettäisimme ajattelukykyämme,
vaikka hyväksyisimme elämän sellaisena
kuin se avautuu eteemme joka hetki.
Mutta ihmisen mieli on kuin soutuvene
ilman airoja. Siitä johtuen suurin osa ajattelusta on tahatonta, konemaista ja itseään
toistavaa. Ihminen ei oikeastaan ajattele,
vaan ajattelu tapahtuu oman logiikkansa mukaan. Ja kun mieli on levoton, se ei
pysty olemaan tarkkaavainen. Voimme ymmärtää, että mitä enemmän tarkkaavaisuus
kehittyy, sitä paremmin ja johdonmukaisemmin pystymme ratkaisemaan eteemme
tulevat asiat.
Hiljaisuuden ääni: ”Ainoakin ajatus
menneisyydestä, jonka olet jättänyt taaksesi, vetää sinut alas, ja saat lähteä uudelleen
kiipeämään. Tapa itsestäsi kaikki muisto
menneistä kokemuksista. Älä katso taaksesi
tai olet hukassa.” Tällainen ohje voi tuntua
aika julmalta ja käsittämättömältä vaatimukselta – ’enkö saisi muistella menneitä’?
Ihmisen mieli on kooste menneisyyden
kokemuksista, se on psykologinen tunnistamiskeskus. Harjoittamaton mieli reagoi
aina menneisyydessä oppimallaan tavalla.
Näin se ylläpitää kaikkia menneisyydessä oppimiaan kielteisiä toimintamalleja,
kuten viha, kateus, pelot, itsekkyys, pyyteet jne. Mielessä on tietenkin hyvyyttäkin, mutta sen hyvyys on yleensä itsekästä
ja laskelmoivaa: ’mitä minä hyödyn tästä?’ Mielen toiminta onkin melkein aina

Kaikki henkiset opettajat ovat sanoneet, että mitä enemmän
oppilas kuluttaa tuota vääristynyttä, itsekästä minätuntoa pois,
sitä enemmän hänen ymmärryksensä ja tietoisuutensa laajenee
ja hän lähestyy oivalluksen hetkeä, jolloin hän tajuaa,
kuka hän todellisuudessa on. Epäaidon tunnistaminen ja
hylkääminen merkitsee siis aidon esiinnousua.
35

Mietiskely ei siis ole pakoa elämästä,
vaan mietiskelyn myötä syntyvät
oikea elämänasenne ja oikeat teot.
Silloin energia alkaa virrata egon
taustalla vaikuttavasta tietoisuudesta,
ykseydestä, tähän päivätietoisuuteen.
keaan suuntaan.
Jos mietiskelyn ja ylipäätään henkisen
pyrkimyksen avulla saamme mielemme
järjestykseen, niin ettei se enää laukkaa hallitsemattomasti, niin on varmaa, ettei todellinen minätunto ja ajattelukyky ole siitä
mitenkään heikentynyt. Ehkä kysymyksessä
on paremminkin vääristyneen minätunnon
pois kuluttaminen kuin mielen tappaminen. Kaikki henkiset opettajat ovat sanoneet, että mitä enemmän oppilas kuluttaa
tuota vääristynyttä, itsekästä minätuntoa
pois, sitä enemmän hänen ymmärryksensä
ja tietoisuutensa laajenee ja hän lähestyy oivalluksen hetkeä, jolloin hän tajuaa, kuka
hän todellisuudessa on. Epäaidon tunnistaminen ja hylkääminen merkitsee siis aidon
esiinnousua.
Mietiskelystä HPB on sanonut muun
muassa, että ”se on totuuden oppimisen
verraton väline”. Mestari Koot Hoomi
on sanonut mielen toiminnasta ilmeisesti
mietiskelyyn viitaten: ”Mielen voi saada
työskentelemään sähkön nopeudella voimakkaassa kiihtymyksessä, mutta buddhia
ei koskaan. Sen kirkkaalla alueella on tyyneyden aina vallittava.”
Mietiskelyn pohjasävelenä täytyy olla
eettinen opetus ja halu tehdä epäitsekästä
työtä toisten auttamiseksi. On myös sanottu, että rakkaus on todellista mietiskelyä.
Ehdollistumaton rakkaus on myös tietoisuutta ja uskoa syvemmässä merkityksessä.
Jos mietiskely on vain persoonallisen
mielen voimakkaan keskittymisen avulla

aikaansaatu ajattelun pysähtyminen, se voi
vahvistaa väärällä tavalla egoa. Jos esimerkiksi mietiskelemme päivittäin puoli tuntia
pyrkien saavuttamaan voimakkaan keskittymisen, jossa ajatus pysähtyy mielen voiman avulla, ja jos muuhun päiväohjelmaan
ei mahdu minkäänlaista henkistä pyrkimystä, kuten jatkuvaa eettisten ohjeitten noudattamista sekä epäitsekästä työtä kokonaisuuden hyväksi, niin seurauksena saattaa
olla, että kaikki mietiskelystä saatu energia
ja voima suuntautuvat nyt egon maallisiin
ja itsekkäisiin päämääriin. Tämänkaltaisesta mietiskelystä saattaa seurauksena olla
esimerkiksi päänsärky. Se kertoo väärästä
mietiskelytekniikasta. On siis hyvin tärkeää, että mietiskelyn perussävel muodostuu
epäitsekkäistä motiiveista, eettisestä pyrkimyksestä ja halusta palvella.
Mietiskelyssä ei ole kyse voimakkaasta
keskittymisestä vaan mieluumminkin puhtaasta, yksinkertaisesta tarkkaamisesta, jossa ei muodostu minkäänlaisia jännitystiloja
– ei psyykkisiä eikä fyysisiä. Kaikkien mietiskelymenetelmien tarkoituksena on löytää
tie tietoisena olemiseen. Se on myös vapautumista mielen luomista harhoista. Jatkuva hereilläolo, kaiken tekeminen oikealla
hyväksyvällä sisäisellä asenteella – tietoisuuden ollessa siinä mukana – on edellytys
sille, että ihminen todella edistyy henkisessä
kehityksessään.
Mietiskely ei siis ole pakoa elämästä, vaan
mietiskelyn myötä syntyvät oikea elämänasenne ja oikeat teot. Silloin energia alkaa

virrata egon taustalla vaikuttavasta tietoisuudesta, ykseydestä tähän päivätietoisuuteen. Toisesta näkökulmasta katsottuna voisi sanoa, että alemman tietoisuuden energia

maailmanlaajuiseen muutokseen. Sitä mukaa kuin meidän sisäinen tietoisuudentilamme muuttuu, myös ulkoinen toimintamme muuttuu automaattisesti sellaiseksi,

Hiljaisuus ja pyyteettömyys luovat yhteyttä
sydämen tietoisuuteen. Hiljaisuus on aina nykyhetkeä,
kun taas ajatus ei sitä ole. Ehdollistumaton rakkaus on
ykseystietoisuutta, sydämen tietoisuutta;
sekään ei ole menneisyyden muistoissa tai huomisen toivekuvissa.
alkaa muuntua itsekseen eli tietoisuudeksi.
Mietiskely on yritys nähdä ajan harhan läpi.
Se on myös yritys käyttää mieltä tietoisesti.
Voimakas persoonallinen halu tulla joksikin, saavuttaa jotakin erilliselle itselleen, on
mielen tuote, ja niin ollen se ei voi päätyä
henkiseen oivallukseen. Sydämen tietoisuus
on paljon enemmän, paljon syvemmällä
kuin persoonallinen mieli. Sitä ei voi tavoittaa pelkillä mielen ponnistuksilla. Ajatuksen sisältö ei voi sitä koskettaa. Ajatus on
menneisyyden reaktiota.
Hiljaisuus ja pyyteettömyys luovat yhteyttä sydämen tietoisuuteen. Hiljaisuus on
aina nykyhetkeä, kun taas ajatus ei sitä ole.
Ehdollistumaton rakkaus on ykseystietoisuutta, sydämen tietoisuutta; sekään ei ole
menneisyyden muistoissa tai huomisen toivekuvissa.
Hiljaisuuden äänessähän puhutaan äänettömästä äänestä, joka oppilaan tulisi
kuulla. Käsittääkseen äänettömän äänen
ihmisen on löydettävä täydellisen tarkkaavaisuuden tila. Äänetön ääni ei tarkoita
älyllistä tunnistamista vaan syvää henkistä
oivallusta. Sitä kuvataan myös rajattomaksi
näyksi ilmenemättömästä.
Jokaisen totuudenetsijän tehtävänä on
saada aikaan muutos omassa itsessään,
sellainen muutos joka synnyttää uuden
yksilön, koska se on ainut tie vaikuttaa

joka vastaa uskoamme ja sitä mitä todella
olemme. Kun ihminen muuttuu sisäisesti,
samalla hänen kokemuksensa maailmasta
muuttuu.
Jos saavutamme sellaisen käsityskyvyn
itsestämme ja maailmasta, jota eivät enää
väritä persoonallisen mielen synnyttämät
mielikuvat, silloin olemme jo hyvin merkittävästi vaikuttaneet maailman muuttamiseksi henkisempään suuntaan. HPB:n mukaan ei riitä, että me kehitämme itseämme,
vaan meidän on opittava tekemään epäitsekästä työtä muodossa tai toisessa ihmiskunnan henkisen kehityksen edistämiseksi.
Todellisen kehityksen avain piileekin juuri
myötätuntoisessa ja epäitsekkäässä suhtautumisessa kanssakulkijoitamme kohtaan.
Yhteenvetona voisin todeta, että korkeamman esoteerisen itsekasvatuksen
salaisuus on juuri käytännön elämässä.
Korkeampi mietiskely on muun muassa
epäitsekästä työtä kokonaisuuden hyväksi;
se on myös jatkuvaa, yhtämittaista, katkeamatonta tilaa sielussa eli hereilläoloa,
läsnäoloa, uskoa. Se ei siis ole jonkin iltamietiskelyn teknistä suorimatta pelkästään,
vaikka sellainenkin siihen tietysti kuuluu,
vaan kysymyksessä on mieluumminkin sieluntila, joka on seurausta hengen janosta.
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dossa jos toisessakin. En epäile ollenkaan
ettei jokainen, joka on tutustunut filosofisesti tiehen, joka vie todelliseen viisauteen,
tietäisi päässään, tiedossaan, tuon ehdottoman luopumisen. Sitä vaaditaan lunnaiksi
portilla, jossa sanotaan: ”Etsikää ensi taivasten valtakuntaa, niin kaikki muu teille
annetaan.”
Mutta kuten tiedämme, ihmisessä on
paljon psykologisia lukkoja, esteitä, joista
emme välttämättä vielä ole edes tietoisia.
Eli meidän tehtävänämme, ennen kuin edes
pääsemme tuolle luopumisen portille, on
purkaa nämä esteet itsessämme. Lopultakin
kaikki on kiinni meistä itsestämme, kuinka
paljon tahdomme keskittää voimamme ja
aikamme tähän työhön. Voisi myös sanoa,
että siinä punnitaan meidän rakkautemme
ihmiskuntaa kohtaan, kuinka voimallisesti
ja tunnollisesti tahdomme suorittaa tuota
näkymätöntä työtä.
Selväähän meille kaikille on, että tällaisen
itsekasvatustyön motiivi on ainoastaan se,
että voisimme paremmin palvella totuutta, Jumalaa, tai ainakin se kirkastuu työn
edetessä. Se että huomaamme itsessämme
itsekkyyttä, ylpeyttä tai muita heikkouksia,
ei ole mikään syy kuhnailla, sillä niidenhän
kuuluukin tulla esiin, jotta voisimme voittaa ne uskolla hyvään meissä itsessämme.
Varsin epämääräinen tuo sanonta ”uskolla hyvään” jos sitä tarkastelee pelkällä pään
tiedolla. Mutta nyt puhummekin asioista,
jotka pitää jokaisen henkilökohtaisesti pistää käytäntöön, muuten ne eivät aukene.
Jonkinlaisen valmistavan kuvan niistä kyllä saa lukemalla ja tutkimalla. Mutta kuten tiedämme, jokaisen on pistettävä
käytäntöön okkulttiset teoriansa ja maailmankuvansa nähdäkseen missä suhteessa
on rakentanut temppeleitä epäjumalankuville. Niiden on kuitenkin annettava sortua
kun Elämä meitä opettaa. Taatusti jokainen
vakavasti etsivä joutuu luopumaan monista

Jari Jokilehto
Tähän aluksi otan muutamia lauseita Mestari Eckhartin, tuon keskiajan kristillisen
mystikon, opetuspuheista: ”Kun jokin
sinussa lietsoo rauhattomuutta, sen alkuperä löytyy itsestäsi, olit siitä tietoinen tai
et. Tällaisessa tilanteessa saatamme ajatella, että ehkä meidän pitäisi vältellä tiettyjä asioita, tai vastaavasti lähestyä joitakin
toisia, esimerkiksi tiettyjä paikkoja, ihmisiä
tai ihmisryhmiä, tai jonkinlaisia tapoja tai
toimintoja. Rauhattomuutesi ei kuitenkaan
johdu siitä, että jotkut tietyt asiat tai tavat
olisivat sinulle häiriöksi. Pikemminkin sinä
itse olet saattanut olosuhteet sellaisiksi, eikä
suhteesi näihin asioihin ole oikealla tolalla.
Aloita sen tähden itsestäsi ja kohtaa sielusi
siteet. Totisesti jos et ensin saa etäisyyttä itseesi, tulet aina löytämään esteitä ja rauhattomuutta, minne ikinä yritätkään paeta.
Voimme yrittää etsiä rauhaa ulkoisista
asioista, ehkä joistakin paikoista tai harrasteista, muiden ihmisten keskeltä, tai köyhyydestä, itsemme alentamisesta tai erakkomaisuudesta. Mutta vaikka nämä asiat
olisivat miten vaikuttavia tahansa, ne eivät
silti sisällä mitään eivätkä anna rauhaa.
Mutta mitä meidän sitten pitäisi tehdä?
Päästäkäämme ensin irti itsestämme, niin
luovumme samalla aivan kaikesta. Totisesti
vaikka joku luopuisi kuningaskunnasta tai
koko maailmasta, mutta pitäisi silti kiinni
itsestään, hän ei vielä olisi luopunut mistään. Mutta jos luovumme itsestämme ja
omastamme, kaikesta mistä pidämme kiinni, oli se rikkautta tai kunniaa tai mitä tahansa, silloin olemme todellisesti luopuneet
kaikesta.”
Tämähän on tuttua puhetta meille muo-
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mieluisista ja kivettyneistä ajatuskuvistaan.
Lopulta myös itsestään, ja sitten astumaan
tyhjyyteen, hiljaisuuteen.
Ehkä suurimpia esteitä, joka estää meitä
luopumasta itsestämme, on juuri tuo meidän kivettynyt ajatus- ja tunne-elämämme.
Emme osaa päästää irti ajatuksesta, että asioiden tulisi olla ja mennä määrätyllä tavalla.
Palaan vielä tuohon ”uskolla hyvään”
-teemaan, sillä myös siinä on ilmaistu se
kuinka opimme luopumaan itsestämme.
Otan tähän pienen pätkän Ervastin ”Jeesuksen rukouksesta”: ”Isä meidän, joka asut sydämemme ja omatuntomme taivaissa, Sinä,
joka olet se kuolematon hyvyys, joka piilee
henkemme sisimmässä syvyydessä, Pyhitetty olkoon Sinun nimesi, niin että me emme
mitään rakastaisi enemmän kuin Sinua, ettemme minkään muun edessä nöyrinä kumartuisi kuin Sinun äänesi edessä meidän
omassatunnossamme.”
Jotta kykenisimme kuulemaan tuon
kuolemattoman hyvyyden kuiskaukset,
on meidän opittava hiljentämään ja voittamaan tuo ajatus-tunne -prinsiippimme,
jota itämaalaisittain kutsutaan chittaksi.
Sitä voi myös kutsua mielen hiljentämiseksi. Tarkoitus on olla käytännöllinen ja puhua käytännöstä, eikä jäädä kiinni sanojen
analysointiin. Noitakin lauseita voi kritisoida epätarkkuudesta, epätäsmällisyydestä.
Mutta juuri sen vuoksi etten ole tietäjä ja
okkultisti, en käytäkään sanoja ja termejä
yksityiskohdittain oikein. Pyrin vain laajasti yleistämään ne totuuden kaiut, joista en
itsekkään ole kokemusperäisesti perillä.
Juuri siksi, että meistä ainakin suurin osa
on vielä totuuden etsijöitä, ei tietäjiä, on
välttämätöntä oppia olemaan riippumaton
omasta ajatus-tunne -kasaumasta – kuten
myös muiden ajatuksista  - siinä merkityksessä, että osaa irtautua niistä ja katsella
niitä ikään kuin ulkopuolelta objektiivisesti
ja puolueettomasti. Niitä täytyy tarkastella

nöyrästi, tuon kuolemattoman hyvyyden
näkökulmasta.
Itsessään huomaa kun on syvä mielenrauha ja tyyneys keskellä kiivaintakin toimintaa, eikä ole tarvetta joka väliin tuoda esiin
omia mieliajatuksiaan. Jos taas ei ole tuota
mielenrauhaa, on viisainta vaieta vaikka
hammasta purren, koska mitään todellista
sanottavaa ei ole, on vain tuon levottoman
ja hallitsemattoman chittan epämääräistä
liikehdintää ja niitä vanhoja kivettyneitä
ajatuskasaumia.
Nähdäkseni jos tuohon työhön panostaa
tosissaan, oppii ajan kanssa irtautumaan itsestään yhä paremmin. Tuo mielen voittamisen ja hallinnan oppiminen on muuten
siinäkin mielessä tarpeellista, ettemme luo
mitä sattuu ajatuksillamme ja siten aiheuta
lisää kärsimyksiä itsellemme ja muille. Ennemmin opimme antamaan ajatuksemme
tuolle kuolemattomalle hyvyydelle, joka sitten tietysti luo vain hyvyyttä kauttamme.
Toisaalta on osattava luopua myös tavoittelemasta tuota mielenrauhaa, jota
kumminkaan emme koskaan täydellisesti
omaksu persoonallisina olentoina, joiden
on elettävä täällä maan päällä aineen rajoituksessa. Aina se näyttää loittonevan etäämmälle. Sillä kun hieman saamme mieltämme rauhoittumaan, näemme tarkemmin
persoonallisen vajavaisuutemme sen hallinnassa. Ainoa keino lienee vain yrittää tehdä
parhaansa.
Onhan meillä myös sydämemme, joka
lopulta päättää, kuinka toimimme elämässämme. Voimmehan hyvinkin ajatella kuinka meidän olisi toimittava ja elettävä elämässämme, mutta kuinka usein joudumme
nöyrtymään ja toteamaan Paavalin tavoin:
” Sillä mitä hyvää minä tahdon, minä en
tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä
teen. Sillä sisäisen ihmisen puolesta minä
ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun
mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangit-
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tuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.”
Ihmisinä kuitenkin lopulta teemme sitä mitä sydämemme rakastaa. Sillä jos vielä rakastamme maajaa, näitä persoonallisen elämän moninaisia vaihteluita, ja koemme että meillä on vielä
niin paljon koettavaa maailmassa, ammumme ohi maalin – jota tuo sana synti eli kreikaksi ”hamartia” tarkoittaa. Ainoa keino on muuttaa sydämen rakkauden kohdetta ja rakastaa Jumalaa,
totuutta, yli kaiken.
Kaikki meditaatiot, mielen ja tunteiden puhdistamiset, jonkinlaisen mielen tasapainon saavuttaminen ovat vain apukeinoja, työkaluja, jotta opimme kohdistamaan rakkautemme ja kaipuumme vain totuuteen, Jumalaan. Siihen kuolemattomaan hyvään, joka piilee henkemme
sisimmässä syvyydessä. Ja sehän myös samanaikaisesti puhdistaa sydämemme ja opimme ilolla
luopumaan itsestämme. Sillä eihän tässä maailmassa ole mitään mitä oikeasti kaipaisimme, vain
rakkaus totuuteen ja – hassua kyllä - sitä kautta myös maailman kauneus ja rakkaus maailmaan
ja ihmisiin.
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Mysteerioviisautta
Pauli Loikala
Rudolf Steiner kirjassaan Kristinusko mystisenä tosiasiana ja vanhanajan mysteeriot kuvaa vanhaa
mysteerioviisautta pienellä otteella seuraavasti: ”Mystikon suurin salaisuus on, että hän itse luovalla toiminnalla vapauttaa jumallapsensa, mutta että hän valmistuu etukäteen voidakseen myöhemmin tuntea ja tunnistaa tämän luomansa jumallapsen. Se, joka ei ole mystikko, ei voi käsittää kuka olisi tämän lapsen isä, sillä isä lepää lumottuna. Näyttää siltä kuin lapsi olisi syntynyt
neitseellisesti, ilman että sielu on tullut hedelmöitetyksi. Kaikki muu, mitä sielu synnyttää, on
aistimaailman hedelmöittämää, siinä isä on nähtävissä, kosketettavissa, siinä hän elää fyysillistä
elämää. Yksistään jumallapsi on syntynyt ikuisen kätketyn isän itsensä eloonherättämänä.”
Mystikon salaisuuden perusteella meidän tulisi luovasti toimien hienosäätää persoonallisuutemme luo luojan kaikkivallan, jolloin ikään kuin ”minä ja isä olisimme yhtä”. Jotta persoonallisuus ei etsisi omaansa vaan sallisi hänen tahtonsa tapahtua, tulisi rakentaa kaarisilta alemman
ja ylemmän välille, jolloin voisi yhtenä ilmenevän kolminaisuuden – aatmaa, buddhi, manas
– eli sen jumalkuvan avulla tutkia tekomme totuudellisuuden. Liikkuen sillan liitoksil’, kuten
Kalevatar kaunis neiti kahen kattilan välis’, verraten persoonallisen padan aatoksia ja tekojen
motiiveja lapsen kaltaisen jumalviisaan kattilan vapautuneeseen totuuteen, omantunnon ääneen. Kuunnellen sen ääntä ja tajuten, josko pata ei kattilaa soimaisi, vaan soisi sopusoinnussa
yheksi yhtyä. Kestäisikö sitä jokahetkistä totuuden tilaa tuntea ja tunnustaa näin luotu jumalyhteys? Vai tulisiko tästä olotilasta niin suuri jännite, että kaarisilta katkeaisi? Vai tulisiko kehittää
systeemi jakaa olotila kolmeen osaan – työhän, virkistykseen ja lepoon – toimien persoonana,
jolloin isä saisi levätä lumotussa tilassa ja persoona virkistyä jännitteen rauettua kattiloiden väliltä? Kuitenkin niin, että niin sanotusti alitajuisestikin pystyisi laul’ ja sukeamal’.
Lapsen tulisi syntyä ikään kuin neitseellisesti, ei teko tekemäl’, jonkun tänne punkastamal’,
jolloin vastavoimat tietävät teolle taian tuhoten aikaansaadun työn tuloksen. Vaan kuten testamenteissa Maria sikisi pyhästä hengestä ja synnytti pojan, Kristuksen. Ja näin ollen oli mestari
ja mystikko, sillä sehän on mestari, joka itsestään Kristuksen luo. Kuinka tulisi toimia, jotta
henkemme pyhyydestä sikiäisi? Ohjeiksemme on annettu: tutkia pyhiä kirjoituksia, tieteitä,
taiteita, runoutta, kirjallisuutta, filosofioita ym. Ja paneutua kirjoitusten henkeen. Omaksua
kaikessa oleva kaunis ja tosi ja hyljätä arvoton, ja saattaa tutkimuksemme tulokset luovasti eläväksi kaikissa toimissamme niin, että totuus ohjaisi elämän venhoa, peräs’ mela vaskinen, käes
lujalla tahdollaan nöyryyden luovaan valkamaan.
Niiden etuoikeutettujen, joille vanhan ajan mysteerioissa näytettiin, kuinka ihmisen tulisi
olla ja eleä sopusoinnussa luomakunnan ja luontonsa kanssa, tuli mietiskellä ”hetkittäin” näkemäänsä ja oikein järkeään käyttäen ajatella, miten eri prinsiipeiksi sanotut olotilat tai niin
sanotut vartijat heissä toimivat. Toimivatko ne heissä niin kuin pitäisi, totuuden hengen valoa
ilmentäen, siittäen pyhää henkeä? Jos ne eivät toimineet siittäen pyhyyden nousevaa aamuauringon kajoa, niin miksi ei, ja mitä heidän tuli tehdä, jotta niin alkaisi tapahtua? Jolloin
sielu vielä hedelmöittymättä alkaisi aineen lumouksesta huolimatta ilmentää jumalaista heissä.
Ja tuli heidän astua ilmiömaailman kehältä orastavan totuuden valon kajossa tuudittelemaan
luomaansa jumallasta keskipäivän aurinkoon, keskipisteen rauhan kehän äärettömien ilmiöiden
luomasta melskeestä, tuudittelemaan tulisoroista hengessä ja totuudessa, jottei ilmiömaailman
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kehän melske tuhmalta tulisoroista puottais.
Aistien hedelmöittämä sielu synnyttää fyysistä elämää, jossa siinäkin on isä nähtävissä ja kosketeltavissa, siinä hän elää fyysistä elämää. Eli valo loistaa pimeydessämme, vaikkei pimeytemme
sitä käsittäisikään. Testamentin mukaan ”jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka
suuri onkaan pimeys.” Tämä aineen lumottu elämä on se kallio, jolle tulee rakentaa luja perusta
sille valolle, joka pimeydessämmekin loistaa. Aistit hedelmöittävät ymmärrystämme kestämään
tunteiden kokemaa ja kärsimää tuskaa. Valo luo uskon, jonka avulla kestää tietämättömyytemme
pimeyden. Kun tieto kasvaa, pienenee usko, kun vajavainen tietomme totuudesta loppuu, alkaa
usko. Pimeydessämme meitä kouluttaa usko ja aistien hedelmöittämä käsityskykymme luoma
ymmärrys, joiden avulla tietäen tai tietämättämme kuljemme valoa kohti. Vanhan ajan mysteerioissa pidettiin fyysistä elämää selviönä, yksilön kokemusperäisenä tietona, eikä siitä enemmälti spekuloitu, vaan painotettiin niitä luovan toiminnan mahdollisuuksia, joilla oli mahdollista
vapauttaa itsemme aineen lumotusta haudasta, jonka pimeydessäkin valo loisti. Tästä valosta
yksistään jumallapsi syntyy ikuisen kätketyn isän itsensä eloon herättämänä.

Tähti mi tietäjät idästä johti
Kristuksen seimelle tänäänkin vie.
Rohkean pyrkijän totuutta kohti
Valollaan viitaten missä on tie.
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Hunnun takaa: fosfori
Sauli Siekkinen
Fosfori on jaksollisen jäjestelmän 15. alkuaine. Se on typpiryhmään kuuluva moniarvoinen epämetalli, jota ei esiinny luonnossa
puhtaana. Fosforia on kaikissa elävissä soluissa mutta yleisemmin
sitä esiintyy fosfaattimineraaleissa. Puhdas fosfori esiintyy kahdessa muodossa, punaisena ja valkoisena fosforina. Fosforin löysi alkemisti Hennig Brandt vuonna 1669. Hän yritti eristää virtsasta
elämän essenssiä ja haudutti virtsaa tynnyreissä. Jäljelle jääneen
sakan hän tislasi ja tiivisti syntyneen nesteen kylmässä vedessä
kiinteäksi. Näin hän sai valkoista ainetta, joka hohti pimeässä. Tämä alkuaine sai myöhemmin
nimekseen fosforos  valontuoja  kreikkalaisen mytologian mukaan. Se oli planeetta Venuksen
vanha nimi ja tarkoittaa myös aamutähteä. Fosforoksen latinankielinen vastine on Lucifer.
Toinen alkmisti William Y-Worth on kuvannut vuonna 1692 fosforin valmistamista teoksessaan Chymicus Rationalis, joka sisältää mikrokosmoksen kuuluonnon eli fosperuksen filosofisen
kuvauksen: ”Kuten aiemmin kuvattu, ota virtsaa, jota on ensin hyvin mädätetty altaassa altistaen
se ilmalle seitsemän viikon ajan, kaikki yhdessä koska olet eristämässä sen henkeä, tuo henki
keskittyneenä tai pikemminken sen koko olemus haihdutettu ikään kuin hunajaksi. On jotensakin vaikeaa eristää se sieltä, on kaksi tapaa, toinen on sekoittaa oikeaa ainetta siihen, toinen
on tulen oikea säätely. Sitten oikea aine, joka ei saa olla (kuten jotkut ovat sanoneet) hiekkaa
mutta ainetta, joka on vapaa suolasta ja jota saadaan siis lasitehtaista, tai mitään mikä lasittuu,
koska jos se tekee niin, et koskaan saa fosperusta. Sitä vastoin neuvomme sinua käyttämään
tulta sekä astian sisä- että ulkopuolla, mikä tarkoittaa: ota virtsan mahlaa kuten sanoin aiemmin, tai samaa virtsasta ja ulosteesta, joita on mädätetty yhdessä, ja sekoita se hiilipölyyn, laita
tislauslaitteeseen ja tiivistä laskuputki pulloon, joka on täytetty puolilleen vettä jotta fosperus
saapuessaan putoaa heti veteen ja säilyy siellä.
Kaikki tunnetut elämänmuodot tarvitsevat fosforia. Useat solujen tärkeät rakenteet kuten
DNA, RNA ja solukavojen fosfolipidit sisältävät fosforia, samoin kuin energiaa soluissa siirtävä molekyyli ATP (adenosiinitrifosfaatti). Kalsiumfosfaatti taas synnyttää luiden ja hampaiden
kovuuden. Aikuisessa ihmisessä on n. 0,7 kiloa fosforia. Rudolf Steinerin mukaan fosfori liittyy
tahdonvoimaan: Aivoissamme on periaatteessa kahta tärkeää ainetta, suolaa ja muita mineraaleja, jotka ovat pääosin samassa muodossa kuin ennenkuin kulkivat ruuansulatuksemme
kautta, sekä fosforia, joka levittyy kuin ilma tai oikeastaan vielä hienojakoisemmin kuin ilma.
Näitä kahta, suoloja ja fosforia, löytyy etupäässä aivoistamme. Muita aineita tarvitaan hengissäpysymiseen mutta kaksi tärkeintä ovat suola ja fosfori... ...Jos meissä on liikaa fosforia, tulemme
rauhattomiksi kuin pilalle hemmoteltu lapsi, joka haluaa kosketella ja saada kaiken. Fosfori on
tahdonvoimamme lähde. Jos fosforia on liikaa, tahto tulee rauhattomaksi. Kun liiallinen fosfori
saavuttaa päämme, emme tule ainoastaan rauhattomiksi ja hermostuneiksi (joka siis johtuu fosforista eikä hermoista), mutta hourailemme ja raivoamme kuin hullu. Jotta meillä olisi yhtään
tahdonvoimaa tarvitsemme hieman fosforia, mutta sen liiallisuus tekee meidät hulluiksi.
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100 vuoden takaa
Älkäämme myöskään unohtako, mikä seuraus on määrättyjen ajatusmuotojen aikaansaamisesta. Nekin säteileivät toimintakeskuksesta ulospäin, mutta ne vaikuttavat ainoastaan sellaiseen
järkeen, joka jo johonkin määrin on niille vastaanottavainen. Näihin aikoihin on kuitenkin
tällaisia sieluja paljon ja jäsenemme voivat panna merkille, että heidän keskusteltuaan esim.
jälleensyntymisestä sattuu usein, että heiltä samasta asiasta tekevät kysymyksiä henkilöt, joiden
ei ennen ole luultu ollenkaan harrastavan niitä asioita. Huomattakoon, että ajatusmuoto voi
ilmaista tarkalleen saman ajatuksen sille, joka kykenee ottamaan sen vastaan, jotavastoin ajatusvärähdys ei ole ollenkaan niin tarkka vaikutukseltaan, vaikka se ulottuukin paljon laajempaan
piiriin.
Tästä näette, että ajatustasolla syntyy hyvin tärkeitä tuloksia, kun teosofit yhtyvät keskenään
tutkimaan, vaikka se tapahtuukin ilman tätä tarkoitusta. Tämä salattu vaikutus on todella paljon tuntuvampi kuin mitä heidän itsetietoiset ponnistuksensa aatteen levittämiseksi konsanaan
ovat. Eikä siinä kaikki, sillä vielä on jäljellä tärkeä kohta. Jokainen seuramme looshi on suurten
viisauden Mestareitten huolen esineenä ja kun se työskentelee uskollisesti, kääntyvät usein heidän ja heidän oppilastensa ajatukset looshiin. Täten säteilee usein kokouksistamme suurempi
valo kuin meillä itsellämme on, ja arvaamattoman hyödyllinen vaikutuskeskus voi syntyä siinä,
missä ei muuten sellainen voisi saada sijaa.
Voisi todellakin luulla, että tämä on meidän työmme kaikkein äärimmäisin raja, mutta on
siinä vieläkin jotain suurempaa. Kaikki salatieteen tutkijat tietävät, että Logoksen elämä ja valo
vuotaa koko maailmaan ja että joka tasolla Hänestä vuotaa se erityinen voiman ilmennys, joka
on siellä tarpeen. Luonnollisesti: mitä korkeampi taso on, sitä kirkkaampi Hänen kunniansa, koska noustessamme ylöspäin tulemme lähemmäksi Lähdettä. Tavallisesti kullekin tasolle
vuodatettu voima on siihen tasoon rajoitettuna, mutta se voi laskeutua alas ja valaista alempaa
tasoa, jos löytyy sille sopivat tiehyt. Sellainen tiehyt tarjoutuu aina, kun joku ajatus tai tunne on
kokonaan epäitsekäs. Itsekäs ajatus liikkuu suljetussa kehässä ja tuottaa siten seurauksen omalla
tasollaan, mutta ehdottomasti epäitsekäs ajatus on voimansysäys, joka ei palaa lähtökohtaansa,
vaan liikkuu ylöspäin ja muodostaa tiehyeen, jota myöten jumallinen voima voi vuotaa alas
lähinnä ylemmältä tasolta. Tämä todellisuus vastaa vanhaa aatetta, että rukous tulee kuulluksi.
Se ihminen, joka on hartaasti syventynyt tutkimaan korkeampia ajatuksia, on siksi aikaa
kokonaan kohoutunut ylös itsestään ja synnyttää ajatustasolla hyvin voimakkaan ajatusmuodon, joka heti käytetään tiehyeenä lähinnä ylemmällä tasolla odottavaa voimaa varten. Kun
ihmisjoukko yhtyy tämänlaatuista ajatusta elähyttämään, niin heidän muodostamansa tiehyt on
suhteellisesti paljon suurempi kuin heidän eri tiehyeittensä summa. Sellainen ihmisryhmä on
siis arvaamattomaksi siunaukseksi sille yhteiskunnalle, jonka keskellä se työskentelee, sillä heidän kauttansa (heidän tavallisissa tutkimuskokouksissaankin, kun he ajattelevat sellaisia asioita
kuin rotuja ja kierroksia tai pitrejä ja planeettaketjuja), voi alemmalle ajatustasolle vuotaa sitä
voimaa, joka tavallisesti kuuluu korkeammalle ajatustasolle. Jos he taas kääntävät huomionsa
teosofisten oppien korkeampaan puoleen ja tutkivat kysymyksiä siveellisyydestä ja sielunkehityksestä, niinkuin niistä puhutaan ”Valoa tielle” -kirjassa ja ”Hiljaisuuden äänessä” ja muissa
hartauskirjoissamme, niin he muodostavat ylevämmille ajatuksille tiehyeen, jota myöten itse
buddhi-tason voima voi laskeutua ajatustasolle ja sitten säteillä ulospäin ja vaikuttaa hyvää monille sieluille, jotka muuten eivät lainkaan olisi sille avoimia, jos se olisi pysynyt alkuperäisillä
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alueillaan.
Tämä on Teosofisen Seuran paikallisyhdistysten suurin ja tärkein tehtävä - muodostaa tiehyt
Jumalallisen Elämän vuodatukselle, ja siinä meillä on uusi valaistus osoittamassa, kuinka paljon
mahtavampi on näkymätön työ kuin näkyväinen. Hämärille fyysisille silmille ei näy muuta
kuin pieni joukko vaatimattomia opiskelijoita, jotka kerran viikossa kokoontuvat, toivoen hartaasti saada oppia ja tulla kykeneviksi hyödyttämään kanssaihmisiään. Mutta niiden silmissä,
jotka voivat nähdä enemmän, nousee tästä heikosta vesasta ihana kukka, sillä tuosta vähäisestä
keskuksesta säteilee kokonaista neljä eri vaikutussädettä - ajatusvärähdykset, ajatusmuodot, Viisauden Mestarien magnetismi ja Jumalallisen Voiman mahtava virta.
Tämäkin on esimerkki siitä, kuinka erinomainen käytännöllinen arvo on elämän näkymättömän puolen tuntemisella. Sellaisen tiedon puutteessa moni jäsen on ollut laiska velvollisuutensa
täyttämisessä, huolimaton käymään yhdistyksen kokouksissa ja on siten menettänyt arvaamatonta etua saada olla Jumallisen Elämän välikappaleena. Minä olen tosiaankin kuullut jäsenistä,
jotka ovat epäsäännöllisesti saapuneet kokouksiin senvuoksi, että ovat pitäneet niitä kuivina ja
arvelleet, etteivät niistä paljon hyötyneet. Sellaiset ihmiset eivät ole vielä oivaltaneet sitä seikkaa,
että he eivät kokoonnu saamaan vaan antamaan, ei pitämään hauskaa vaan ottamaan osaa mahtavaan työhön ihmiskunnan hyväksi.
Nämä kaksi kohtaa, joista olen kirjoittanut, ovat vain esimerkkejä siitä, että kaikessa on näkymätön puoli. Salatieteellinen elämä on luonnon salatun elämän tutkimista ja sitten mukautumista siihen älyllisesti. Salatieteilijä katselee kunkin hänen eteensä tulevan aineen kokonaisuutta, eikä vain sen alinta ja vähäpätöisintä puolta ja ohjaa sitten toimintansa sen mukaan mitä
hän näkee, totellen terveen järjen käskyjä ja rakkauden lakia, joka maailmaa hallitsee. Siksipä
niiden, jotka tahtovat tutkia ja käytännössä noudattaa salatiedettä, täytyy kehittää itsessään
kolme arvaamattoman kallista ominaisuutta - tietoa, järkeä ja rakkautta.
C.W. Leadbeater
Tietäjä 1909
”Pidä siis tarkka vaari siitä, miten aikasi käytät. Mikään ei ole kallisarvoisempaa kuin
aika. Taivas voidaan voittaa tai kadottaa yhdessä ainoassa silmänräpäyksessä. Miten tärkeää aika on, voimme nähdä siitä, että Jumala, joka ajan antaa, ei koskaan anna meille
kahta hetkeä samanaikaisesti, vaan yhden kerrallaan.”
”Kohota sydämesi Jumalan puoleen nöyrää rakkautta tuntien. Keskity häneen itseensä
äläkä hänen lahjoihinsa. Käännä ajatuksesi pois kaikesta muusta, niin että vain hän yksin vaikuttaa mielessäsi ja tahdossasi. Pyri kaikin voimin unohtamaan kaikki Jumalan
milloinkaan luomat oliot tekoineen, etteivät ajatukset tai toiveesi kohdistuisi niihin.
Anna niiden olla äläkä kiinnitä niihin huomiota.”
Tietämättömyyden pilvi
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