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One.
                                  

“Kaikkien mestareiden tietoisuus on sama, kaikkien 
mestareiden kaikkialla maailmassa. Sillä ei ole merkitystä 

kehen uskot, uskotko Jeesukseen, Shirdi Sai Babaan tai 
Ramakrishna Paramahamsaan - kaikkien tietoisuus on sama. 

Kaikkialla on luomisentietoisuus, luova luonto. 
Kyllä, sinä voit luoda! Kyllä, sinä voit luoda. 
Koko maailmankaikkeuden energia on sisälläsi. 

Kaikki on sinussa.“

Sri Kaleshwar
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Esipuhe
S r i K a l e s h w a r i n s p i r o i o p p i l a i t a n s a 
opiskelemaan valaistuneiden mestareiden ja 
pyhimysten elämää, syventymään syvemmin 
h e i d ä n e l ä m ä n t a r i n o i h i n s a . H e i d ä n 
tietämyksensä ja viisautensa ymmärtäminen 
auttaa meitä ymmärtämään paremmin omia 
heräämisen kokemuksiamme. Sri Kaleshwar 
antoi voimallisia välineitä selkiyttämään 
tietoisuutta ja auttamaan saavuttamaan 
korkeampia o iva l luks ia , t i e tämys tä ja 
kokemuksia - saavuttamaan selkeys, rakkaus ja 
viisaus. 

Hänen yksinkertainen viestinsä maailmalle: 
“Minun suuri tehtäväni, ja kunnianhimoni ja 
tehtäväni on luoda jokaisen sielun suuri 
menestys. Siinä se on. Olen onnellinen 
tehdessäni työtä yötä päivää mikä tahansa 
energia saa sen tehdyksi. Olen onnellinen 
saadessani tehdä sen. Se milloin tunnen 
todell ista onnea on, kun sinä saavutat 
päämääräsi, olen minä siellä tai en.“   

Jokainen todellinen henkinen etsijä tulee 
kohtaamaan saman olemuksen kuin suuret 
mestarit ja pyhimykset ennen heitä - kaiken 
ykseyden. Sri Kaleshwarin suurin toive oli, että 
j oka inen vo i i t se he rä tä o lem isen j a 

havaitsemisen tilaan kuka hän todella todella 
todella todella on. Hän omisti elämänsä 
tehtävälleen opettaa ja tuoda muinainen 
palmunlehtikirjojen tietämys tähän päivään. 
Puhtaan tietoisuuden tasolla hän on läsnä 
jokaiselle, joka kääntyy hänen puoleensa 
avoimin sydämin, ja nyt hän voi tehdä työtä 
voimallisemmin kanssamme prosesseissamme 
ja nostaen sieluja. 

Tämä julkaisu hänen ja muiden mestereiden ja 
pyhimysten sanoista ja sanonnoista kuten Shirdi 
Sai Baba, Ramana Maharshi, Jeesus Kristus ja 
Ramakrishna Paramahamsa on omistettu Sri 
Kaleshwari l le - syvä ki i tol l isuus hänen 
elämäntyölleen. 

Mestarin sanat kantavat selkeyttä ja energiaa, 
j o k a v o i t e h d ä t y ö t ä m e i s s ä e r i 
tietoisuudentasoilla, joka voi viedä meidät 
syvemmälle sydämeemme. Sanat puhuvat 
suoraan sieluumme ja tekevät eläväksi muistoja 
korkeimmasta todellisuudesta itsessämme. 
Lukija kutsutaan kokemaan näiden sanojen 
energia ja totuus, meditoimaan niitä, siirtämään 
ne sydämeensä ja olemaan uudella tavalla 
maailmassa, uudessa tietoisuudessa. 

Esipuhe
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“Henkisyys on korkein yliluonnollinen aihe. Tietyt 
asiat voimme todistaa tieteelle. Mutta henkisyys 
on tieteen tuolla puolen. Tietääksesi 
kyvykkyytesi, tietääksesi sisäisen todellisuutesi, 
havaitaksesi sinussa olevat kyyvyt, tuodaksesi 
me kyvyt esiin osoittaaksesi ne.... 
Tiedemiehet, he todella voivat selittää sinun 
sydämesi tunteen? Tiedemiehet voivat puhua 
sinulle todellisesta rakkaudesta, joka on 
sinussa? Tiedemiehet voivat selittää kuinka 
paljon sinussa on uskoa Jumalaan? Ei ole 
olemassa vastausta tiedemiehille. On täysin 
kysymys tunteista. Kun kerran rakastut, todella 
syvästi rakastut henkisyyteen, joka hetki, joka 
päivä on autuus, nektari virtaa sinussa. Sinun 
tulee tehdä avoimin sydämin tehtäväsi, prosessi, 
meditaatio tai mitä tahansa teet.“ 
- Sri Kaleshwar

“Sydämessä on tila, jonka sisällä on kaikki tila. 
Tuli, ilma, aurinko, kuu, salama ja tähdet - kaikki 
on olemassa siellä. Kun ohitamme mielen ja sen  
mittaavan ominaisuuden, sen ajan ja tilan 
luokittelun, löydämme maailmankaikkeuden 
todellisen pohjan. Siellä kaikki ei ole kuollutta 
materiaa niin kuin lännen tiede on niin kauan 
kertonut meille. Ne ovat elämää ja älyä. 
Länsimainen ihminen on vuosisatojen ajan 
kääntynyt aisteista ulospäin maailmaan ja 
kadottanut itsensä ulkoiseen tilaan. Nyt on tullut 
aika kääntyä sisäänpäin, oppia tutkimaan 
sisäistä tilaa sydämessämme, ja tehdä se pitkä 
ja jännittävä matka keskukseen. Tähän 
verrattuna kuun ja planeettojen tutkiminen on 
lasten leikkiä.“ 
- Sri Ramana Maharshi
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“Tuhansien vuosien ajan monet pyhimykset ovat syntyneet tälle planeetalle. He olivat erityisen 
menestyviä henkisyydessä. Sillä ei ole merkitystä missä osassa maailmaa he olivat syntyneet, 
sillä ei ole merkitystä millaista energiaa he kantoivat. Jokaisen ihmisen polku koostuu kahdesta 
näkökulmasta: yksi on rakkaus ja yksi on voima. Näiden kahden aspektin kautta he loivat 
uskomattoman menestyksen....Puun alla puhuminen, henkisten viestien antaminen, on bhakti, 
rakkaus. He kuuntelevat tunnin ja lähtevät. Mutta jos annat kokemuksen shaktista, voimasta, he 
muistavat sen viimeiseen henkäykseensä saakka. Shakti on välttämätön. Ihmeiden kautta voit 
muuttaa maailman. Jeesus käytti molempia, hänen suuren rakkautensa ja ihmeitä tekevän 
voimansa yhdistelmää.“ - Sri Kaleshwar

“Brahman* ja Shakti *ovat identtisiä, sinun tulee hyväksyä toinen. Se on kuin tuli ja sen voima 
polttaa. Kun näet tulen, sinun tulee havaita myös sen voima polttaa. Et voi ajatella tulta ilman sen 
voimaa polttaa, etkä voi ajatella voimaa polttaa ilman tulta. Et voi ajatella auringonsäteitä ilman 
aurinkoa, etkä voi ajatella aurinkoa ilman sen säteitä. Et voi ajatella maitoa ilman valkoisuutta, ja 
taas et voi ajatella valkoisuutta ilman maitoa. Näin emme voi ajatella Brahmania ilman Shaktia, 
emmekä Shaktia ilman Brahmania. Emme voi ajatella absoluuttia ilman suhteellista, emmekä 
suhteellista ilman absoluuttia.“ - Sri Ramakrishna Paramahamsa

*Brahman tarkoittaa transendentin, läsnäolevan rajattoman todellisuuden Ylimmäisen Kosmista 
Hengen käsitettä. Se edustaa absoluuttia, sitä joka jää ja on muuttumaton - olemisen jumalallista 
perustaa.

*Shakti on luova dynaaminen voima, Jumalan luova aspekti. Hän on maailmankaikkeuden feminiininen 
alkuvoima ja edustaa Jumalan aktiivista aspektia.

Sanasto
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“Sillä ei ole merkitystä onko se 
Shirdi Baba – mikä tahansa nimi – 
se on Jumalan nimi. Jeesus tekee 
myös Shirdi Baban kautta. 
Tulevaisuudessa ihmiset tulevat 
jumaloimaan ketä tahansa 
tahtovat. Sillä ei ole merkitystä. 
Mutta heidän tulee meditoida 
Jumalaa, sillä ei ole mekritystä 
mikä on Jumalan nimi.“ 
- Sri Kaleshwar

“Yhden Jumalan muodon 
meditaation kautta tai mantran 
toistamisen kautta, mieli 
suuntautuu kohti Jumalaa. Mieli on 
aina innokas vaeltamaan. Niin kuin 
jos elefantille annetaan ketju 
pideltäväksi kärsällään, sen kärsä 
kannattelee ketjua, eikä kurkota 
mihinkään muuhun. Samalla 
tavoin, kun mieli on kiirenen 
Jumalan muodon nimen kanssa, 
se pitäytyy vain siinä. Jos monet 
ajatukset hajoittavat mielen, silloin 
jokainen ajatus on heikko, mutta 
kun ajatukset sulaa hiljalleen pois, 
silloin mielestä tulee keskittynyt ja 
vahva. Sillä tavoin voimistetun 
mielen itsensä havaitseminen ei 
ole vaikeaa.“ 
- Sri Ramana Maharshi
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“Sillä ei ole merkitystä onko se 
Shirdi Baba – mikä tahansa nimi 
– se on Jumalan nimi. Jeesus 
tekee myös Shirdi Baban 
kautta. Tulevaisuudessa ihmiset 
tulevat jumaloimaan ketä 
tahansa tahtovat. Sillä ei ole 
merkitystä. Mutta heidän tulee 
meditoida Jumalaa, sillä ei ole 
mekritystä mikä on Jumalan 
nimi.“ - Sri Kaleshwar

“Yhden Jumalan muodon 
meditaation kautta tai mantran 
toistamisen kautta, mieli 
suuntautuu kohti Jumalaa. Mieli 
on aina innokas vaeltamaan. 
Niin kuin jos elefantille annetaan 
ketju pideltäväksi kärsällään, 
sen kärsä kannattelee ketjua, 
eikä kurkota mihinkään muuhun. 
Samalla tavoin, kun mieli on 
kiirenen Jumalan muodon 
nimen kanssa, se pitäytyy vain 
siinä. Jos monet ajatukset 
hajoittavat mielen, silloin 
jokainen ajatus on heikko, mutta 
kun ajatukset sulaa hiljalleen 
pois, silloin mielestä tulee 
keskittynyt ja vahva. Sillä tavoin 
voimistetun mielen itsensä 
havaitseminen ei ole vaikeaa.“ 
- Sri Ramana Maharshi
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Sanasto
*Shaktat palvovat Shaktia, luomisen feminiinistä alkuvoimaa Ylimpänä jumalallisena. 

*Vaishnavat palvovat Vishnua korkeimpana Jumalana kaikissa Vishnun inkarnaatioissa esimerkiksi 
Krishnana ja Ramana.

*Vedanta on filosofia, joka pohjaa Vedoihin ja vahvistaa ykseyden olemassaolon, sielun 
jumalallisuuden ja uskontojen harmonian.

“Puutarhassa on monia kasveja, jokainen puu antaa erilaisen hedelmän. On erilaisia 
mestareita antaen erilaisia tuoksuja, mutta jokainen puu juo samaa vettä maasta. Me 
rakastamme sitä. Jokaisella hedelmällä on erilainen maku, mutta lopulta ne tyydyttävät 
sinun nälkäsi. Tietenkin he loivat jumalallisia kanavia ja filofioita. Ne ovat jumalallisia 
kanavia. Ihmiskunta tarvitsee ymmärtää sen filosofian. Kun ymmärrät sen konseptin, 
voimme todella tehdä ihmeitä tällä planeetalla. Olemme puutarhassa, voimme valita mitä 
tahansa tahdomme. En suosittele vain yhtä puuta sieltä, suosittelen valitsemaan mitä 
tahansa tahdot. Yritä ymmärtää rakas jumalallinen sieluni. Rakastan jokaista aina ja 
ikuisesti.“ - Sri Kaleshwar

“Minun tulee harjoittaa kaikkia uskontoja jonkin aikaa - hindulaisuutta, islamilaisuutta, 
kristinuskoa. Lisäksi seurasin Shakta*-, Vaishnavas*- ja Vedanta*-oppineiden polkua. 
Havaitsin, että on olemassa vain yksi Jumala, jota kohti me kaikki kuljemme; mutta polut 
ovat erilaisia.“ - Sri Ramakrishna Paramahamsa



____________________________________________________________________________________________________________________
 Polku puhtaaseen tietoisuuteen - pyhimysten missio, eKirja - Versio 1.1-20141203
 copyright Sri Sai Kaleshwar e.V. - vain henkilökohtaiseen käyttöön - Ei lupaa jakaa edelleen                                Seite 10

“Me kaikki ihmiset olemme yksi. 
Yksi, yksi, yksi, yksi,yksi, Yksi! 
Se on sinun Swamisi huomautus.“ 
- Sri Kaleshwar

“Katson kaikkia samoin silmin.“ 
- Shirdi Sai Baba
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“Aham Brahmasmi, kaikkialla on 
Brahmatietoisuus. Me olemme 
kaikki yksi -- se on ykseys. Me 
olemme yksi. Sillä ei ole merkitystä, 
jos olet syntynyt eri maassa, eri 
kaupungissa, eri kylässä - mikä 
tahansa on uskontosi, mikä 
tahansa on uskomusjärjestelmäsi - 
me olemme kaikki yksi. Mutta 
missä sinä olet yhdessä? Missä 
sinä olet yhdessä? Se sinun tulee 
havaita. Missä sinä olet, siinä 
yhdessä? Sinä ymmärrät? Se 
ykseys... se on suurin suuruus. 
Siitä ykseydestä sinun tulee 
muodostaa suuri ehys, tuoksu, 
yhdistyä kehen tahansa sieluun 
tahdot, missä tahansa tahdot. 
Jeesus Kristus teki sen.“ 
- Sri Kaleshwar

“Kaikki ihmisolennot ovat yksi. 
Vain nimet ovat erilaisia.“ 
- Buddha
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“Kuten Ramana Maharshi aina sanoo, “Mistä sinä tulet? Minne sinä olet 
matkalla? Mikä on kuoleman merkitys? Kuka sinä olet? Mistä sinä tulet?" 
Se on ihme. Mistä sinä tulet, se on ihme. Minne sinä olet matkalla, se on 
ihme. Mitä tapahtuu tällä hetkellä elämässäsi, se on ihme, mitä tapahtuu, 
mutta tällä hetkellä sinä et sitä tiedä. Mutta sinun tulee tietää. Sinun tulee 
tietää, mitä tapahtuu. Ymmärtää suuria filosofeja, suuria henkisiä 
olemuksia, ei vain Ramana Maharshia, ei vain Paramahamsa Ramakrishnaa 
ja Vivekanandaa, ei vain  Shirdi Sai Babaa, ei vain Jeesus Kristusta, ei vain 
Buddhaa, ei vain Swami Kaleshwaria… kuka tahansa, sinun tulee tietää 
ihmeiden tapahtumisen mekanismi elämässäsi... silloin saavutat autuuden.“ 
- Sri Kaleshwar
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*Jnana meditoi Itseään - sitä joka on 
muodon tuollapuolen.

*Bhakta meditoi Jumalaa tietyssä 
muodossa.

Sanasto

”Tänä päivänä tiedemiehet ovat löytäneet 
ja tutkineet monia asioita galakseista, 
mutta se mitä he tähän saakka ovat 
tutkineet, on vain  vesipisara suuressa 
meressä. Mutta henkisyys, jonka 
pyhimykset ovat löytäneet ja tutkineet, on 
suuri Tyyni Meri. Tiede on pisara. 
Henkisyys on meri... On mysteeri, joka 
tulee tutkia. Tieteen on yhdistyttävä 
yliluonnollisen henkisyyden kanssa... Kun 
ne tulevat yhteen, ne voivat luoda 
viisauden planeetalle. Kerran oppilaani, 
heidän oppilaansa, he tulevat 
yhdistämään tieteen ja henkisyyden. Se 
tulee aikaansaamaan vallankumouksen 
todellisen rakkauden käsitteessä.“ 
- Sri Kaleshwar

“Kukaan ei voi sanoa ehdottomalla 
varmuudella, että Jumala on vain 
"sellainen" eikä mitään muuta. Hän on 
muodon tuolla puolen ja toisaalta hänellä 
on muoto. Bhakti-tien kulkĳalle hän ottaa 
muodon - Jnana-tien kulkĳalle hän on 
ilman muotoa. Brahman, absoluutti 
Olemassaolo-Tietoisuus-Autuus on kuin 
rannaton meri. Mereen muodostuu 
paikoin jäälauttoja, kun kylmyys on 
voimakasta.Samalla tavoin Ääretön ottaa 
muodon viileyden vaikutuksesta, tai näin 
ilmaisten: Jumalaa kunnioittavan henkilön 
antautumisen jäähdyttävästä 
vaikutuksesta Ääretön ilmenee hänelle 
Jumalallisena olentona. Mutta niin kuin 
aurinko noustessaan sulattaa jään, niin 
Jnanan herääminen saa muotoon tulleen 
Jumalan palaamaan äärettömään 
Brahmaniin muodon tuolle puolen. Silloin 
palvojilla ei enää ole tunnetta, että 
Jumala olisi persoona, eikä heillä ole 
visiota Jumalasta muodossa. Mutta 
ethän unohda: muoto ja muodon tuolla 
puolen kuuluu yhteen ja samaan 
todellisuuteen.” 
- Ramakrishna Paramahamsa
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“Koko luomisen 
järjestelmä on aina 
sinussa, mutta et tiedä 
sitä. Sinä voit tehdä 
ihmeitä, mutta et tiedä 
sitä. Olet osa Jumalaa, 
mutta et tiedä sitä. 
Vaikka joku kertoisi sen 
sinulle ja niin tietäisit sen, 
sinun tulee myös kokea 
se.“ - Sri Kaleshwar

"Ei Jumalan valtakunta 
tule niin, että sen 
tulemista voidaan 
tarkkailla. Eikä voida 
sanoa, 'Katso se on 
täällä', tai 'Katso se on 
tuolla.'Katso, Jumalan 
valtakunta on sisällänne."
- Jeesus Kristus



____________________________________________________________________________________________________________________
 Polku puhtaaseen tietoisuuteen - pyhimysten missio, eKirja - Versio 1.1-20141203
 copyright Sri Sai Kaleshwar e.V. - vain henkilökohtaiseen käyttöön - Ei lupaa jakaa edelleen                                Seite 15

“Kaikki on teissä, Koko maailmankaikkeus on teissä. Ei ole mitään 
eroa teidän ja Jumalan välillä. Mutta kuinka poistaa illuusio? Se on 
se konsepti!“ - Sri Kaleshwar

“Guru on sekä 'ulkoinen' että 'sisäinen'. 'Ulkopuolelta' hän antaa 
mielelle sysäksen kääntyä sisäänpäin; 'sisältä' hän antaa mielelle 
sysäyksen kääntyä kohti Itseä ja auttaa mieltä hiljenemään. Se on 
Gurun armo. Ei ole mitään eroa Jumalan, Gurun ja Itsen välillä.” 
- Sri Ramana Maharshi
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“Henkisyys on jotain, mitä 
mielesi ei voi ymmärtää. 

Sinun sielusi tulee 
ymmärtää. Kuka tahansa 

tahtoo oppia todellista 
henkisyyttä, sen 

mekanismin tulee pysäyttää 
mieli. Tee työtä sielusi 
kanssa. Käsittele asiat 
sydämelläsi ja sielullasi. 

Silloin menestys on siinä.“ 
- Sri Kaleshwar

“Minätunne kuuluu 
persoonaan, kehoon ja 
mieleen. Kun ihminen 

havaitsee todellisen itsensä 
ensi kertaa, silloin myös 

jotain muuta nousee esiin 
hänen olemuksensa 

syvyydessä, ja asettuu 
häneen. Se jokin muu on 

ymmärryksen tuolla puolen, 
se on ääretön, jumalallinen 
ja ikuinen. Jotkut nimittävät 
sitä taivaanvaltakunnaksi, 

jotkut nimittävät sitä sieluksi, 
jotkut taas nirvanaksi, ja 

hindut nimittävät sitä 
vapautumiseksi. Voit nimetä 
sen niin kuin tahdot. Jos se 

tapahtuu, ihminen ei ole 
kadottanut itseään, vaan 

ennemminkin löytänyt 
itsensä.“ 

- Sri Ramana Maharshi
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“Pyri antamaan joka hetki, joka 
päivä, niin paljon kuin voit. 
Puhun puhtaasta 
henkisyydestä. Miljooniin ja 
miljooniin Jumalan luomakunnan 
sieluihin verrattuna - linnut, 
eläimet, mitä tahansa ne ovat - 
kaikki sielut tällä planeetalla, 
joilla on ihmisen keho ovat 
todella onnekkaita. Pyri 
käyttämään sitä hyväksi niin 
paljon kuin mahdollista. Sinun 
elämäsi on kirja, Raamattu. 
Sinun elämäsi on Raamattu. Se 
on sinun sielusi Raamattu, joka 
sanoo, kuinka sinä todella nautit 
Jumalan energiasta.“ 
- Sri Kaleshwar

“Ainoa käyttökelpoinen tarkoitus 
tälle syntymälle on kääntyä 
sisäänpäin ja havaita Itse. 
Ei ole mitään muuta, mitä 
tehdä.“ 
- Sri Ramana Maharshi



____________________________________________________________________________________________________________________
 Polku puhtaaseen tietoisuuteen - pyhimysten missio, eKirja - Versio 1.1-20141203
 copyright Sri Sai Kaleshwar e.V. - vain henkilökohtaiseen käyttöön - Ei lupaa jakaa edelleen                                Seite 18

“Pyri antamaan joka hetki, joka päivä, niin paljon kuin voit. Puhun 
puhtaasta henkisyydestä. Miljooniin ja miljooniin Jumalan luomakunnan 
sieluihin verrattuna - linnut, eläimet, mitä tahansa ne ovat - kaikki sielut 
tällä planeetalla, joilla on ihmisen keho ovat todella onnekkaita. Pyri 
käyttämään sitä hyväksi niin paljon kuin mahdollista. Sinun elämäsi on 
kirja, Raamattu. Sinun elämäsi on Raamattu. Se on sinun sielusi 
Raamattu, joka sanoo, kuinka sinä todella nautit Jumalan energiasta.“ 
- Sri Kaleshwar

“Ainoa käyttökelpoinen tarkoitus tälle syntymälle on kääntyä sisäänpäin 
ja havaita Itse. Ei ole mitään muuta, mitä tehdä.“ 
- Sri Ramana Maharshi
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“Jeesus on parantamisen mestari, ja voi parantaa välittömästi. Se on hänen suuruutensa. 
Jeesuksella on suora kanava yhdistyä jokaisen sielun kanssa, missä tahansa. Hän voi antaa 
vastauksia kosmisesta ja suojella oppilaitaan hyvin helposti. Hän oppi sen Intiassa kovan työn 
kautta ja monien pyhimysten avulla... Myös sinun tulee muuttaa elämäsi, kehosi, ollaksesi pyhä 
ihminen - pyhä parantaja, sielunparantaja. Kun olet kehossa, pyri harjoittamaan sitä. Kun jätät 
kehosi, kuka tahansa ajattelee sinua, sinun sielunenergiasi tulee auttamaan häntä.“ 
- Sri Kaleshwar

“Auringonvalo on yksi ja sama, missä tahansa se kohtaa maan; mutta vain kirkas pinta niin 
vedellä on, tai kuin peili, heĳastaa sen täysin. Niin Jumalallinen on valo. Se säteilee yhtälailla ja 
tasapuolisesti jokaiseen sydämeen, mutta pyhän ihmisen puhdas ja hyvää tarkoittava sydän 
vastaanottaa ja heĳastaa hyvin sen valon.“ - Sri Ramakrishna Paramahamsa
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“Katso, kun avaat sydämesi totuudelle -  satya, dharma, shanthi, prema - se on sinun kanssasi, 
se tukee sinua. Se vie sinut Kaikkivaltiaan luo. Kun ensin saat yhden niistä, minkä tahansa - ole 
totuudellinen, satya; tai ole oikeudenmukainen tuomari, dharma; tai ole shanti, mikä tahansa viha, 
mikä tahansa blokki, olet tyyni ja hiljaa; tai ole hyväksyvä, mitä tahansa tapahtuu, vain rakasta, 
prema. Ota ensin yksi niistä käteesi, harjoittele sitä. Loput tulevat automaattisesti sinuun. 
Automaattisesti ne tulevat sinuun. Mutta jotain näistä suuremmoisista laaduista sinun tulee 
harjoitella. Kun olet harjoitellut suuremmoista laatua itsessäsi, sillä ei ole merkitystä, mikä aiheuttaa 
sinulle ongelmia, se laatu suojelee ja auttaa sinua. 

Jos tarkastelet minkä tahansa suuren mestarin elämää, he jokainen ovat valinneet yhden näistä 
neljästä. Jeesus valitsi preman; Baba valitsi satyan; Paramahamsa  valitsi shantin; Kabir Das valitsi 
dharman; Tulasi Das valitsi shantin. Ketä tahansa tarkastelet, hän valitsi yhden suuren laadun ja 
kehitti sitä. Hänen elämänsä muuttui täydellisesti nektariksi. Hän eli nektarissa. Hän nautti 
suuremmoisesta autuudesta.“ - Sri Kaleshwar
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“Mikä molekyyli sinä olet? Se pieni molekyyli on riittävä käskemään galakseja. Sinun tulee 
havaita se molekyyli, sinun oma sisäinen tuoksusi, yhdistääksesi sen luomakunnan 
kanssa, kaikenlaisten galaksien kanssa. Se ei ole vain tämä prakruti, tämä luonto. 
Viimeinen lopullinen päämäärä on se, sinä istut ja kun avaat sen, ja kaikki galaksit ovat 
edessäsi. Tämän tason saavuttaminen, se on haaste ja se on myös helppoa. Se  on 
haaste ja se on myös helppoa.“ - Sri Kaleshwar

“Kukaan muu ei pelasta meitä kuin me itse. Kukaan ei voi, eikä kukaan tule tekemään sitä. 
Meidän tulee itse kulkea se polku.“ - Buddha

“Kukaan ei menesty ponnistelematta.... Ne, jotka menestyvät, saavat kiittää menestystään 
pitkäjänteisyydestään.“ - Sri Ramana Maharshi
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“Jumalan edessä, kun tiedät 
täydellisen kaavan, kun tiedät 
täydellisen kanavan, oikean 
energian, kaikki on mahdollista. 
Tämä tieto on ollut kadoksissa 
tuhansia vuosia. Se joutui vääriin 
käsiin. He pitivät sitä suurella 
itsekkyydellä. Se oli kadoksissa.... 
Se palaamassa takaisin. Nyt ihmiset 
ovat ottamassa sitä uudelleen 
käyttöön...Jeesus teki ihmeitä, olen 
varma, että hän selitti ne 
oppilailleen, mutta tieto ei ole nyt 
saatavilla maailmalle. Buddha, olen 
varma, että hän selitti muutamia 
yliluonnollisia kaavoja, mutta ne eivät 
ole saatavillamme. Muutamat 
Maharshit Intiassa kirjoittivat 
kaavakirjoja Jos seuraat niitä, 
saavutat tuloksia.... He testasivat 
niitä, kokeilivat niitä... Jeesus oppi 
palmunlehtikäsikirjoituksista. 
Tuhansien vuosien ajan, jokainen 
pyhimys, joka vastaanotti voiman, 
oppi tekniikat 
palmunlehtikäsikirjoituksista. Piste. 
Käsikirjoituksilla on se kyky. 
Muinaisissa henkisissä kaavoissa 
on todellinen tietämys...Niin kuin 
tieto mitä annan, on täsmälleen se 
mitä olen nähnyt, testannut 
testannut, testannut.“ - Sri 
Kaleshwar

“Kolmea asiaa ei voi kauan pitää 
piilossa: aurinkoa, kuuta ja totuutta.“ 
- Buddha
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„Jokainen sielu ansaitsee sen ja jokaisen sielun tulee tietää luonnon lait. 
Kun tiedät luonnon lait, olet täysin vapaa lintu.“ 
- Sri Kaleshwar

“Ensin ihminen ajattelee olevansa huonompi tai alempi ja että on 
olemassa ylempi, kaikkitietävä, kaikkivoipa Jumala, joka valvoo hänen ja 
maailman kohtaloa ja ihminen palvoo häntä tai antautuu hänelle (bhakti). 
Kun hän saavuttaa tietyn tason ja tulee sopivaksi valaistumaan, silloin 
sama Jumala, jota hän palvoi, tulee Guruna ja ohjaa hänet eteenpäin. Se 
Guru kertoo hänelle, 'Se Jumala on sinun sisälläsi. Sukella sisällesi ja 
havaitse.' Jumala, Guru ja Itse ovat sama.“ - Sri Ramana Maharshi
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“Luonto on Äiti. Jumala on Isä. Jumala ei milloinkaan opeta mitään 
kenellekään. Luonto, Hän opettaa kaiken täysin A:sta Ö:hön. Jumala, 
Hän on suojelĳa. Äiti on opettaja.“ - Sri Kaleshwar

“Niin kauan kuin elän, niin kauan opin.“
- Sri Ramakrishna Paramahamsa
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”Missä on syvyyden kipinä sinussa. Sinun sielusi kipinän tulee tulla esiin ja virrata, sinun 
tulee kokea se kaiken aikaa. Kokea se? Kaiken aikaa. Viimeiseen henkäykseesi saakka, 
koet sen kipinän sinussa, se on se juttu. Se on tärkeää. Se on avain. Silloin voit yhdistyä 
Jeesukseen Kristukseen tai Babaan tai Buddhaan tai Äiti Mariaan tai Shivaan, Shaktiin - 
se on seuraava. Se on se, mikä avaa sen.“ - Sri Kaleshwar

“Onnellisuus on sinun luontosi. Ei ole väärin tahtoa sitä. Se mikä on väärin, on etsiä sitä 
ulkopuolelta, kun se on sisäpuolella.“ - Sri Ramana Maharshi
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“Yliluonnollisella energialla ei ole uskontoa. Uskonto on vain tämä - yksi ihmiskunta. 
Me olemme kaikki yksi, mutta emme havaitse toinen toisiamme. Se on se ongelma. 
Voimallisin olento havaitsemaan toinen toisemme oli Jeesus Kristus. Sillä ei ole 
merkitystä, missä sinä olet, hän havaitsee sinut helposti. Se on avataaran suuruus. Se 
on henkisten pyhimysten suuruus, tuntea Ykseys ja havaita missä sinä olet, mitä sinä 
olet, mitä sinä teet, mikä on sinun ongelmasi, mitä sinä tarvitset ja milloin on oikea aika 
antaa sinulle.“ - Sri Kaleshwar

“Näe jumalallinen kaikissa ihmisolennoissa.“ - Shirdi Sai Baba
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“Meditoi valoa. Silloin valo tulee sinuun. Ja sinä tulet siksi valoksi.“ 
- Sri Kaleshwar

“Yhdestä kynttilästä voi sytyttää tuhansia kynttilöitä, ja kynttilän 
elämä ei siitä lyhene. 
Onnellisuus ei milloinkaan vähene jaettaessa sitä.“ - Buddha
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“Jeesus on rakkaus. Sinun tulee tietää kuinka vastaanottaa rakkautta ja kuinka 
antaa rakkautta. Kun opit sen, ei ole enää blokkeja. Pyri olemaan uskollinen 
työllesi ja tehtävällesi, pyri ottamaan vastaan rakkautta ja antamaan rakkautta 
jokaiselle toiselle. Dharma kasvaa, kun meillä on anteeksiantava luonto, ja 
olemme armeliaita ja ystävällisiä. Anteeksiantava ystävällisyys, anteeksianto on 
lopullinen ase voittoon. Kun tiedät sen, olet valmis, voit todella luoda kauniin 
taivaan ympärillesi ja maailmaan.“ - Sri Kaleshwar

“Rakasta jokaista niin kuin minä olen sinua rakastanut.“ - Jeesus Kristus
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“Voittaaksesi todellisen rakkauden, niin kuin rakastat itseäsi, kun 
rakastat toista lähelläsi yhtälailla, sen rakkauden jakaminen, se on 
puhdas satya. Se on sinun dharmasi. Silloin automaattisesti 
sisäinen rauhasi kehittyy. Kun sisäinen rauhasi kehittyy, 
automaattisesti mieleesi, sydämeesi ja sieluusi asettuu rauha. 
Rauha. Täydellinen rauha.“ - Sri Kaleshwar

“Rauha tulee sisältä. Älä etsi sitä ulkopuoleltasi.“ - Buddha
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“Valaistuminen tarkoittaa sitä, että havaitset itsesi, totuuden 
sielustasi. Ei ole mitään eroa sinun ja Jumalan välillä. Se on sama. 
Sitä kutsutaan valaistumiseksi. Hän ei ole suurempi, mutta hän ei 
ole myöskään vähäisempi. Sinä ja Hän olette yhtälaiset. Sitä 
kutsutaan valaistumiseksi. Sinä olet Jumalan sydämessä; Jumala 
on sinun sydämessäsi. Sinä olet Hänen kanssaan; Hän on sinun 
kanssasi.“ - Sri Kaleshwar

“Kun sinä näet sisäisillä silmilläsi, silloin havaitset että sinä olet 
Jumala etkä ole erillainen kuin Hän.“ - Shirdi Sai Baba
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Tästä polustaSr i Ka leshwar kok i tehtäväkseen es i te l lä 
ihmiskunnal le uuden t ieto isuuden tason - 
henkisyyden, joka tulee luomaan onnellisuuden 
jokaisen ihmisen sydämeen, ja  avaa jokaiselle 
henkilökohtaisen voiman ja  kauneuden, ja murtaa 
rajoittavat uskomukset. Se oli Sri Kaleshwarin 
Dharma, hänen tehtävänsä ja elämänsä missio. 
Kaikki mitä hän teki, palveli tätä lupausta. 
Mahasamadhiin siirtyessään maaliskuun 15, 2012, 
hän antoi dharmansa oppilaidensa käsiin. 

Sri Kaleshwar jätti runsaan tietämyksen, joka on 
jokaisen saatavilla  - jokaisen, joka tahtoo sukeltaa 
ihmeelliseen tietoisuuden kirjoon, jonka ihminen voi 
kokea. Hän korosti läpi elämänsä, että jokaisella 
ihmisellä tulisi olla  pääsy tähän tietämykseen, ja  että 
oli hänen dharmansa oli tuoda Maha Rishien 
muinainen tietämys  moderniin maailmaan. Nämä 
meditaatioharjoitukset ovat olleet vartioituja 
tuhansien vuosien ajan. Ne ovat puhdas  tietoisuuden 
kokemus, joka on nyt annettu ihmisten käsiin niin 
että “uusi henkisyys”, josta Sri Kaleshwar puhui voi 
kehittyä maailmassa. 

Harjoitukset stimuloivat syvän transformaatio- ja 
paranemisprosessin ja lataavat sielun korkealla 
positiivisella  energialla. Yhteys  luontoon kasvaa  ja 
hänestä itsestään tulee peili ja  mestari. Tietämys, jota 

Sri Kaleshwar opetti, tekee mahdolliseksi sinun 
havaita itsesi ja Jumala. Se on kokemus  matkasta 
läpi sisäisten blokkiesi ja illuusioiden, kohti puhdasta 
tietoisuutta ja  puhdasta luomisen voimaa, jonka osa 
me olemme. Se on kokemus sielumme ilmaisemisen 
ilosta, ja se tekee meistä ja ihmisistä ympärillämme 
onnelliset. 

Sri Kaleshwar ei tahtonut luoda  uutta uskontoa. Niin 
kuin hänen mestarinsa Shirdi Sai Baba, hän kunnioitti 
kaikkien uskontojen henkistä olemusta, ja  puhui 
uskomusjärjestelmien rajoitusten tuolle puolen 
menemisen puolesta. Hän kutsui tämän olemuksen 
tutkimista “Sielun tieteeksi”. Hänen tietämyksensä 
harjoittajien ja  oppilaiden joukosta löytyy siksi ihmisiä 
erilaisista kulttuuri- ja uskonnollisista taustoista. 
Tietämyksen harjoittaminen on aktiivinen polku, 
heräämisen ja tietoiseksi tulemisen prosessi, 
todellisista humanitaarisista  arvoista tietoiseksi 
tulemisen prosessi. Se on Satyan (totuuden), 
Dharman (oikeiden tekojen), Shantin (rauhan) ja 
Preman (rakkauden)  polku. Sri Kaleshwar opetti 
ottamaan täyden vastuun omasta onnellisudesta ja 
ennen kaikkea  tekemään muut onnelliseksi ja 
avustamaan yhteiskuntaa, jossa elämme. 

Tästä polusta
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