
UUTISKIRJE HELMIKUU 2016
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Kysymys ja Gurujin vastaus (Satsang 1.8.2015) 

Kysymys: Kerrot Guru Gitassa, että Guru voi halutessaan kirota jonkun. 
Miksi Guru kiroaisi jonkun?

Itse asiassa Guru itse ei kiroa ketään. Guru on Rakkauden, armon ja 
myötätunnon ruumiillistuma. Mitä luulet, onko Mestarissa kielteisyyden 
häivääkään? Ei ole! Kirotakseen jonkun täytyy olla edes hivenen kielteinen, eikö 
totta? Guru ei tee sitä. Pyhistä kirjoituksista voimme lukea, että pyhimykset 
suuttuvat hyvin nopeasti ja kiroavat ihmisiä, mutta aina suuremman hyödyn 
saavuttamiseksi kuten Anjanan, Hanumanin äidin, tarinassa.

Anjana oli taivaallinen tanssija, apsara. Eräänä päivänä, kun hän oli ystäviensä
kanssa matkustamassa ympäri maailmaa, heidän taivaallinen kulkuneuvonsa ei 
yhtäkkiä kyennytkään nousemaan taivaalle. Niinpä he päättivät katsella maailman 
kauneutta. Maanpäällinen luonto lumosi Anjanan. Kerran hän näki valopilarin 
muurahaiskeon yllä. Hän ihmetteli, mikä se oli ja katsoi tarkasti. Hän luuli sen 
olevan apina ja alkoi puhdistaa sitä varvulla nähdäkseen sen kasvot. Muurahaiskeon
sisällä oli pyhimys meditoimassa. Pyhimys keskeytti meditaationsa ja sanoi 
välittömästi: “Koska häiritsit sadhanaani, tulet syntymään maan päälle!“. “Voi, anna
anteeksi! Luulin sen olevan apina“, Anjana vastasi. Pyhimys raivostui entisestään ja 
sanoi: “Kun kerran luulit minua apinaksi, tulet itse syntymään apinana!“ Anjana 
pelästyi pahoin. Kun pyhimys rauhoittui ja näki tämän katuvan aidosti, hän 
ymmärsi: “Ups, mitä tulikaan tehtyä! Koska määräämäni rangaistus on niin 
voimakas, en voi enää peruuttaa sanojani.“ Viimein jumalallisen näkökykynsä avulla
hän ymmärsi, miksi oli lausunut nuo sanat. Hän paljasti Anjanalle: “Katsohan, en voi
perua sanojani, koska ne tulivat Saraswatin muodossa olevalta Yogmayalta 
itseltään. Hän pakotti minut lausumaan tuon kirouksen, jotta voisit synnyttää Shivan
poikanasi.”

Anjana oli taivaallinen tanssija Indran Lokassa, mutta hänen 
omistautumisensa Shivalle oli kaikkien tiedossa. Hänen ainoa kaipauksensa kohde 
oli Shiva, ei mikään muu. Siksi tapahtui niin kuin tapahtui. (Ennen tätä Brihaspati oli 
jo siunannut häntä sanoen: “Tulkoon sinulle syntymään poikalapsi.“ Tämän 
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sanottuaan hän huomasi: “Ups! Kuinka taivaallisella tanssijalla voisi olla lapsi?“ 
Taivaalliset tanssijat, apsarat, eivät voi saada lapsia. He ovat kuin enkeleitä. Sitten 
hän totesi: “Saraswati pakotti minut sanomaan niin, jotta voisit synnyttää Shivan 
poikanasi.“) Anjana oli hyvin iloinen. Tuon kirouksen ansiosta hän syntyi maan 
päälle synnyttääkseen Shivan Hanumanin muodossa.
Kuten tiedätte, Rama ajettiin maanpakoon 14 vuodeksi. Kaikeyilla oli poika 
nimeltään Bharata, mutta hän rakasti Ramaa hyvin paljon, jopa enemmän kuin 
omaa poikaansa. Hänen mielensä oli Mayan harhauttama, joten Rama voitiin 
lähettää Lankaan, missä hän saattoi toteuttaa tehtävänsä. Niinpä ihmiset saattavat 
usein sanoa, että Guru kiroaa. Mutta Guru ei kiroa, sillä mitä ikinä Mestari 
antaakaan, on siunaus.

On kuitenkin olemassa kirous nimeltään Guru aparadh. Kun ihmiset 
henkisellä polullaan vastaanottavat Gurulta Dikshan, he saavat siunauksen 
voidakseen kehittyä henkisesti. Mutta joskus nämä ihmiset kuitenkin jostain syystä 
tulevat kielteisiksi Gurua kohtaan ja alkavat levittää tästä kaikenlaista roskaa (Guru 
drohi). Tämä johtuu heidän oman mielensä negatiivisuudesta. Heidän mielensä 
tuomitsee Gurun kuin hän olisi tavallinen ihminen. Mitä tästä seuraa? Gurun 
antaman siunauksen ansiosta ihmiset vetävät puoleensa tietyn kirouksen 
kosmisesta valtakunnasta ja tuhoavat itsensä. Tämä on sielun moite, sillä sielu 
haluaa kehittyä, mutta mieli asettaa esteitä Atman ja Gurun väliin, tämä on suurin 
este. Nämä ihmiset siis kiroavat itsensä automaattisesti. Kyseessä ei ole Mestarin 
vapaaehtoisesti langettama kirous, vaan kirous sielulta. Pelottavaa, eikö? Niin on! 
Varsinkin, koska tämä kirous voi nujertaa. Guru kohottaa aina ihmisiä, mutta he 
voivat omalla kielteisyydellään aiheuttaa oman tuhonsa.

Jos tarkastelet, miten mieli toimii, se yrittää aina parhaansa saadakseen sinut 
hairahtamaan. Siksi se harhauttaa sinut jatkuvasti sadhanastasi. Guru on 
muistuttaja, että sinun tulee tehdä sadhanasi. Guru työntää sinua aina kohti 
Jumaloivallusta ja muistuttaa sinua, että tämä on kaikkein tärkeintä, mikään muu ei 
ole tärkeää! Sielusi pyrkii vain Jumalan luokse, ei mitään muuta! Mutta jos et halua 
sitä, ei Guru voi pakottaa sinua. Siispä, jos mieli muuttuu negatiiviseksi, sielu kiroaa
itsensä. Kun sielu kiroaa itsensä, putoat todella, todella, todella kauas alas.
Nyt saatat kysyä: “Kuinka voin pelastaa itseni, jos olen syyllistynyt Guru 
aparadhiin?“ Antaudu! Jos näin on käynyt, mene Mestarin luo ja ano häneltä 
suoraan anteeksiantoa. Vain Mestari voi antaa sinulle anteeksi ja armollaan nostaa 
sinut sieltä, missä ikinä oletkin. Tietenkään sinua ei nosteta takaisin 
lähtöpisteeseesi. Sinua tullaan koettelemaan moneen kertaan, jopa useammin kuin 
ennen. Kaikesta huolimatta, Mestarin Rakkauden ja armeliaisuuden ansiosta, 
Mestarin Armosta, hän auttaa sinua.
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