
Oheiseen tekstiin on koottu Bri Amritapriyan Ruusu-Ristin temppelillä 5.8.2018 Helsingissä pitämän 

henkisen puheen pääsisältöä. 

 

AMMAN TIE ON RAKKAUS 

Rakkaus on kokemus ja siinä on lopulta mukana myös hiljaisuuden kokemus. Jopa maallinen rakkaus 

ilmaisee itseään hiljaisuuden kautta, kuten esimerkiksi katseiden kautta. Amman paikalle saapuminen on 

myös hiljainen, vaikuttava tilaisuus.  Amma sanoo: ”Et voi maistaa hunajaa nuolemalla paperia, jossa lukee 

”hunaja”. Samoin rakkaus on koettava, jotta tiedämme mitä se on.  

Ammasta on tehty alkuvuosina elokuva ”Rakkauden joki”. Amma onkin kuin joki, joka virtaa. Jokea voi 

katsoa kauempaa, sen rantaan voi tulla, sen veteen voi hypätä, sen veteen voi vaikka sylkeä, mutta joki vain 

virtaa. Millaista rakkautta on tällainen rakkaus? Amman rakkaus perustuu tietoon, mutta ei kirjatietoon, 

jonka voi oppia koulussa. Upanishadeissa sekä Bhagavad-Gitassa puhutaan ykseydestä: vain Jumala yksin 

on olemassa, me olemme osa Jumalaa, koska kaikki on osa Jumalaa. Tästä Advaita Vedanta –filosofia 

kertoo. 

Amma sanoo, ettei mikään ole hänestä erillään. Sama lanka (rakkaus) yhdistää kaiken luomakunnassa. Kun 

sukellamme tarpeeksi syvälle itseemme, löydämme tämän totuuden. Eräs toimittaja tuli haastattelemaan 

Ammaa ja kysyi: ”Mitä teet vapaa-ajallasi, kun olet yksin?”. Amma vastasi: ”Minä olen aina yksin”. 

Toimittajan toistaessa kysymyksensä, Amma jatkoi: ”Näen kaiken itseni jatkeena – kaikki on yhtä ja samaa 

tietoisuutta. Ulkoinen internet on manifestaatio sisäisestä internetistä ja minulla on käytössäni korkein 

internet ja surffailen siellä. Mikään ei ole erillään Ammasta.” 

Upanishadeissa sanotaan ”Tat Tvam Asi” – ”Sinä olet se”. Näin myös Krishna sanoo Arjunalle Bhagavad-

Gitassa: joogi, joka on yhdistynyt minuun, näkee universumin ja kaiken itsessään. Joogi, joka on yhdistynyt 

minuun, on vakiintunut minuun, riippumatta siitä mitä hän tekee.  

Amman ensimmäiseen Pohjois-Amerikan kiertueeseen liittyy tarina Amman sankalpasta (päätös). Kiertue 

kulki mantereen halki ja matkaa oli edessä 12 000 kilometriä. Amma oli luvannut 7 swamille ajoneuvon 

kuljettamaan heitä tuon matkan ja tarjolla oleva kulkupeli oli varsinainen antiikkipakettiauto. Auto 

kuitenkin kesti Madisoniin asti ja kun tavoite oli saavutettu, auto hajosi.  Myös eloton on osa tietoisuutta. 

Auto hajosi, kun se oli täyttänyt tehtävänsä. Myös Amma osoittaa tätä esimerkillään: aina kun Amma istuu 

tuolilleen, hän koskettaa sitä ensin tai lopettaessaan puhumisen, hän koskettaa mikrofonia – tämä on 

kiitoksenosoitus. 

Amman elämä on uhraus, mutta Amma on aina iloinen, sillä kaikki kumpuaa puhtaasta rakkaudesta. Amma 

sanoo: ”Missä on rakkautta, siellä ei ole ponnistelua.” Pyyteettömän rakkauden voima on ikuista, se vie 

meidät kehon ja mielen tuolle puolen. Puhdas rakkaus tekee kaiken mahdolliseksi. Jos vuodatamme 

sydämemme ja sielumme toimiimme, se muuttuu suureksi inspiraatioksi.  

Bhagavad-Gitassa Krishna sanoo: ”Hän, joka kohtelee samoin sekä ystävää että vihollista, hän on minulle 

rakas.” Amma on sanonut, että myötätunto on henkisyyden alku ja loppu. Ammalle myötätunto on 

luontaista, meille muille se on sadhanaa eli henkistä harjoitusta. Kurinalaisuus on myös yksi tämän 

rakkauden ilmentymä. Vain rakastamalla jumalallista ja Jumalaa voimme oppia palvelemaan toisia. 

Todellinen rakkaus on jatkuvaa luopumista. Ja mikä todella kuuluukaan sinulle? Vain ego. Sisälläsi on 

rakkauden lähde – astu siihen ja jumalallinen tulee sinuun.  


