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Karma iski  

 
Viktoria, Salma ja Kiran ovat shoppailemassa läheisessä ostoskeskuksessa. Kaikki tahto-
vat etsiä joulujuhlaan kauniit vaatteet. Yhdessä he kiertävät liikkeitä kaupasta kauppaan 
ja kokeilevat välillä parhaimpia löytöjään. 
– Mitä te toivotte joululahjaksi? Viktoria kyselee.  
Tytöt vilkaisevat toisiaan ja naurahtavat yhteen ääneen:  
– Me ei juhlita joulua! Mutta koulun joulujuhlaan me osallistumme, sillä se on mukava 
aloitus lomalle.  
– Meillä on muita juhlia, jolloin saamme lahjoja, Salma selventää.  
– Me juhlittiin reilu kuukausi sitten diwalia, joka on valon juhla, Kiran kertoo.  
– Silloin sytytetään lamppuja ja järjestetään ilotulituksia. Juhlassa muistellaan hyvyyden 
voittoa pahuudesta. Tarinaan liittyy useampi jumala, erityisesti vaurauden ja onnen juma-
latar Lakshmi, sekä erilaisia rituaaleja. Diwalia juhlitaan jopa viiden päivän ajan, ja mei-
dän perheessämme annamme tällöin toisillemme myös pienet lahjat, Kiran kertoo.  
 

• Mitä muita eri katsomuksien juhlia tiedät?  

Salma oli jo löytänyt itselleen sopivan mekon, mutta Viktoria ja Kiran etsivät edelleen. 
Salma auttaa heitä parhaansa mukaan ehdottelemalla näkemiään ihanuuksia.  
– Katsokaa, miten ihana tunika, Salma huudahtaa.  
Molemmat tytöt huokaisevat ihastuksesta, ja Kiran ehtii napata tunikan Salman käsistä. 
Sovituskopista tullessaan Kiran suuntaa suoraan kassalle ja ostaa upean löydön Vikto-
rian harmitellessa vieressä.  
– Nopeat syövät hitaat, Kiran nauraa.  
Lopulta myös Viktorialle löydetään joulujuhlavaate, vaikka ei Kiranin tunikan vertaista. Ko-
tiin lähdettäessä Kiran kaivaa laukkuaan, sillä hän ei löydä mistään bussikorttiaan.  
– Hah, karma iski, Viktoria naurahtaa hieman vahingoniloisena muistaen Kiranin nappaa-
man tunikan.  
– Tiedättekö muuten, että karma-sana tulee hindulaisuudesta? Kiran kysyy.  
– Hindulaisuuden mukaan ihmisellä on ikuinen, kuolematon sielu atman. Kun ihminen 
kuolee, tämä sielu siirtyy uuteen ihmiseen tai eläimeen. Ihmisen elämä ja teot määrittä-
vät, millaiseen ruumiiseen sielu siirtyy seuraavassa elämässä. Tätä sielunvaellusta kutsu-
taan samsaraksi ja siinä toteutuu karman laki – se, miten ihminen elää tässä elämässä, 
vaikuttaa hänen seuraavaan elämäänsä. Hyvät ja oikeudenmukaiset teot vievät parem-
paan elämään, kun taas itsekkäät ja epäoikeudenmukaiset teot tuovat kärsimystä. Tavoit-
teena hinduilla on tietysti aina saada hyvää karmaa ja päästä kastissa eli yhteiskuntaluo-
kassa ylemmäksi, Kiran kertoo.  
– En ole tiennytkään tuota, Salma toteaa kiinnostuneena ja jatkaa, – miten sielu sitten 
kuolee vai eikö sitä ikinä tapahdu?  
– Hindulaisuudessa tavoite on sielun vapautuminen eli moksa, joka tarkoittaa oikeastaan 
syvimmän olemuksemme oivaltamista. Tähän pääsee kolmea tietä pitkin kulkemalla. Tie-
don tie sopii filosofisille tyypeille ja tähän polkuun kuuluu pyhien tekstien opiskelu, medi-



 

 

taatio ja jooga. Tekojen tiellä työskennellään epäitsekkäästi ja pyhitetään omat arjen as-
kareet jumalille. Sielua voidaan puhdistaa myös rituaalein, esimerkiksi kylpemällä py-
hässä Ganges-joessa Intiassa. Rakkauden tiellä ihminen palvoo valitsemaansa jumalaa 
ja yrittää saada henkilökohtaisen, syvän yhteyden tähän, kertoo Kiran.  
– Kaikkien näiden tekojen avulla hyvä karma lisääntyy ja huono pienenee. Lopulta ihmi-
sen ymmärtäessä syvimmän olemuksensa sielu vapautuu samsarasta eli sielun jälleen-
syntymästä, Kiran kertoo. 
Salma ja Viktoria kuuntelevat tarkkaavaisesti. Heidän uskonnoissaan kuoleman jälkeen 
sielu ei siirry toiseen ruumiiseen, vaikkakin ihmisen teot vaikuttavat tuonpuoleiseen elä-
mään. Samalla Kiran löytää laukkunsa pohjalta bussikorttinsa ja heiluttaa sitä iloisena. 
Kotimatka alkakoon. 
 

• Mitä eri katsomuksissa uskotaan tapahtuvan kuoleman jälkeen? 

• Kastijärjestelmä on perustuslaissa kielletty Intiassa. Kuitenkin se vaikuttaa edel-
leen sosiaalisesti. Mitä seuraamuksia ja haasteita kastijärjestelmästä on? 


