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ALKUSANAT
Väitöskirjani on johdonmukainen jatko sille työlle, jonka aloitin
1980-luvun lopulla. Kaiken kaikkiaan prosessi on kuitenkin alkanut
jo yli kaksikymmentä vuotta sitten. Ensimmäinen ihmisen henkisen
aspektin huomioiva liikuntamuoto (vai olisiko parempi sanoa kehon harjoituksen muoto?), johon tuolloin tutustuin, oli hatha-jooga.
Siinä oli jotain erilaista verrattuna tavanomaisiin urheilulajeihin. Se
oli kiehtovaa ja kiinnostavaa. Harjoittelin nuoren mielen innolla
monta vuotta asanoita (asentoja) ja pranayama-harjoituksia
(hengitysharjoituksia). Ehkä juuri joogaan tutustumisen seurauksena olen ajautunut uuden liikuntakulttuurin edustamien liikuntamuotojen pariin.
Seuraava käännekohta tapahtui syksyllä -80, kun aloitin sosiologian opintojeni ohella myös filosofian opinnot Tampereen yliopistossa. Filosofian lisensiaatti Lauri Mehtosta haluan kiittää hänen
aina antamastaan tuesta ja siitä, että hän innosti minut irtipääsemättömästi filosofiaan. Muistan elävästi, kuinka hän luennoi
reflektoimalla vast’ikään lukemaansa teosta Project Ideologie Theorie.
Karate-do’hon tutustuin Tampereen yliopiston opiskelijaliikunnassa lokakuussa v. 1985, josta sai alkunsa tähänkin päivään asti
jatkunut liikunnallinen elämäntapani. Karate-don ja jo tuolloin
opettajanani olleen filosofian tohtori Timo Klemolan, jota en voi kyllin kiittää kaikesta siitä mitä olen häneltä saanut viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana, innoittamina tutustuin zen-meditaatioon kolmen päivän intensiivikurssilla. Sesshin (intensiivinen
meditaatioharjoitus) pidettiin Tampereella Pyynikin torin vieressä
olevassa kattohuoneistossa. Mestari oli Engagu Taino Italiasta. Tästä sai alkunsa zen-harjoitteluni. Kiitän häntä täydestä sydämestäni.
Elämäni ja harjoitteluni ei olisi ilman hänen opastustaan sitä mitä se
on.
Myönteiset kokemukset innostivat minua jatkamaan ja halun
myös teoreettisesti selvittää harjoitukseni luonnetta. Tästä syntyi
ajatus tehdä lisensiaattityö, joka valmistui v. 1991. Vuosikymmenen
vaihteessa tarjosi innoittavan työskentelyilmapiirin filosofian tohtori Juha Varto, joka tuolloin oli Liikunnanfilosofisen tutkimusyksikön
johtaja. Ja v. 1998 ryhdyin viimein tekemään väitöskirjaa.

Käytännön neuvoja antoi ystävällisesti filosofian tohtori Jyri
Puhakainen, kiitos. Suuren kiitoksen ansaitsee filosofian professori
Leila Haaparanta niistä monista yksityiskohtaisista keskusteluista,
joita kahdestaan kävimme.
Työni esitarkastajina toimineille professoreille Veli-Matti Värrille ja Seppo Sajamalle kiitos.
Summaryn kieliasun tarkasti ja korjasi kiitettävästi Janne Rissanen.
Opetusministeriölle lausun kiitoksen apurahasta, jonka turvin
pystyin saattamaan työni loppuun. Tulokseksi olen toivottavasti
saanut jotain sellaista, joka kannustaa lukijoita omakohtaiseen harjoitteluun ja etsimiseen.
Myös Tampere University Press ansaitsee kiitoksen työni julkaisemisesta.
Haluan antaa kiitoksen vaimolleni Pirjolle hänen antamastaan
tsempistä ja ajasta minun kirjoittaa työtäni.
Omistan työni Roope-pojalleni, joka sanoi kolmevuotiaana
(kuullessaan isästään tulevan filosofian tohtori) haluavansa tulla
isona filosofian traktoriksi.

Tie on jalkojesi alla

JOHDANTO
TAUSTAA
Liikunta fyysisenä ja kehollisena harjoituksena on monitahoinen ilmiö, jota voidaan tutkia useista eri näkökulmista ja tieteistä käsin1 .
Tämä tutkimus edustaa filosofista liikunnan tutkimusta. Keskeistä
on ihmisen kokemuksellisuuden tarkastelu hänen kokonaisuutensa
kannalta.
1 Käytän yhteydestä riippuen hieman eri termejä kuvaamaan liikunnan dynaamista suhdetta
ihmisen kehollisuuteen. Esim. joogan yhteydessä pidän parempana puhua kehollisesta tai fyysisestä harjoituksesta kuin liikunnasta. Joogassahan ei tapahdu selväpiirteistä liikettä paikasta
toiseen vaan kaikki tapahtuu yhdessä paikassa. Joogasta poiketen budo-lajit ovat liikunnallisesti dynaamisempia, minkä vuoksi käytän niiden yhteydessä termejä liikunta ja fyysinen
harjoitus.
→
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Esa Sironen2 hahmottaa liikuntakulttuurin neljään lohkoon:
1) kilpa- ja huippu-urheilu, 2) kuntourheilu eli kansanliikunta,
3) kaupallinen liikuntakulttuuri ja 4) vaihtoehtoinen- eli uusi liikuntakulttuuri. Saksalainen Henning Eichberg3 tarkastelee urheilua
1) suorituksena, 2) terveytenä ja 3) kehonkokemisena4 . Sirosen uusi
liikuntakulttuuri ja Eichbergin urheilu kehonkokemisena viittaavat
samaan. Timo Klemola5 tematisoi liikunnan voiton, terveyden,
ilmaisun ja itsen projekteiksi. Kaksi viimeistä sisältyvät Sirosen uuteen liikuntakulttuuriin ja Eichbergin urheiluun kehonkokemisena.
Oma työni käsittelee Klemolan terminologialla ilmaisten itsen projekteja, joita jooga ja budo-lajit6 ovat. Esitän saman kaavion avulla:

Sironen:
a) kilpa- ja huippu-urheilu
b) kuntourheilu/kansanliikunta
c) kaupallinen liikuntakulttuuri
d) uusi liikuntakulttuuri

Eicberg: urheilu…
a) suorituksena
b) terveytenä
c) kehonkokemisena

Klemola: liikunta…
a) voiton
b) terveyden
c) ilmaisun
d) itsen projektina

Klemola viittaa itsen projekteilla “kaikkiin niihin liikunnallisiin
traditioihin, joiden avulla ihminen tutkii itseään”7 . Ihminen tutkii
fyysisen harjoituksen avulla olemisen mahdollisuuksiaan ja pyrkii
Liikuntaa tutkivia tieteitä ovat esimerkiksi lääke-, kasvatus-, kansanterveystiede, sosiologia, filosofia jne. Yllä olevat Sirosen ja Eichbergin jaottelut perustuvat sosiologiseen tutkimukseen. Klemolan jaottelu on filosofinen.
2 Sironen 1988.
3 Eichberg 1987.
4 Keho viittaa kahteen ulottuvuuteen. Toisaalta keho on kokemuksellinen elävä olento (henkilökohtainen “eletty keho”), toisaalta keho on fyysinen ulottuvainen kappale.
5 Klemola 1991 ja 1998.
6 Budo-lajeja ovat japanilaiset itsepuolustus- ja taistelutaidot kuten esim. judo, aikido, karatedo, kyudo (jousen tie), iaido (miekanvetämisen tie), kendo (miekan tie). Budo-lajeihin liittyviä
filosofisia, eettisiä ja uskonnollisia suuntauksia ovat zen-buddhalaisuus eli zen, shintolaisuus,
kungfutselaisuus ja taolaisuus (Suzuki 1973, 57). Esim. aikidon perustaja Ueshiba oli
shintolainen, karate-do’n tunnetuksi tehnyt Funakoshi oli uus-kungfutselainen. Tarkastelen vain
sellaisia budo-lajeja, joiden taustalla on zen-buddhalainen ajattelutapa. Esittämäni näkemys ei
siis kuvaa kaikkia budo-lajeja. Selkeästi zeniin pohjautuvia budo-lajeja ovat kyudo, kendo ja
iaido (ks. Klemola 1998a, 63). Työni tavoite on mm. tuoda esille ajatuksia ja perenniaalisia
ideaaleja, joita zeniin liittyvät lajit sisältävät. En siis käsittele yleisesti budo-lajien todellistumista käytännön tasolla, esim. sitä, miten ja missä muodoissa lajeja harjoitetaan. Se, miten
harjoitus kussakin lajissa suoritetaan, riippuu paljon perinteestä, kulttuurista ja opettajasta.
Koska varsinkin opettajan rooli ja vaikutus on merkittävä, näkemykseni mukaan mahdollista on
harjoittaa lajia kuin lajia esim. zen-harjoituksena. Zeniin perustuvista budo-lajeista käytän jatkossa ilmaisua zen-budo.
7 Klemola 1998a, 63.
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realisoimaan potentiaaleistaan sen, jota Heidegger kutsuu varsinaiseksi8 itseksi9 . Tässä mielessä fyysinen harjoitus on työssäni ymmärrettävä projektina.
Se, miten työni sijoittuu liikuntakulttuuriin ja -tutkimukseen,
voidaan hahmottaa esimerkiksi Sirosen jaottelun kautta jatkossa
esitetyllä tavalla.
Uudessa liikuntakulttuurissa on uusia liikkumisen elementtejä,
jotka poikkeavat varsinkin kilpa- ja huippu-urheilusta. Uuden liikuntakulttuurin liikuntamuotoja harjoittaneet tutkijat ovat tutkineet
sen elementtejä filosofisesti, jolloin on myös syntynyt kritiikkiä
perinteisimpiä käsityksiä kohtaan ymmärtää liikkuva/urheileva ihminen10 . Kritiikin kärki on suuntautunut huippu-urheiluun, sen ihmiskäsitykseen ja arvoihin. Jatkossa esitän nämä ajatukset ja tarkastelen alustavasti liikunnanfilosofista tutkimusta ennen kuin siirryn
itse työni rakenteen esittelyyn.
Uusi liikuntakulttuuri11 on 1980-luvulla suomalaiseen liikuntaan tullut liikunnan ja urheilun arvoja ja merkityksiä pohtiva
8 Varsinaisesta ja epävarsinaisesta olemisesta ks. Heidegger 2000, esim. 67, 188, 326-401.
Heideggerin filosofian yksi keskeinen termi Dasein kuvaa ihmistä projektina. Käytän työssäni
Daseinista suomennosta ihminen, koska ymmärrän ihmisen muuttuvana ja kehittyvänä olentona, siis projektina. Tällöin ihmistä ei ymmärretä jonakin jo valmiiksi muodostuneena oliona.
Kupiainen kääntää Daseinin termillä “täälläolo” (Heidegger 2000). “Täälläolo ymmärtää itsensä
aina eksistenssissään, mahdollisuudestaan joko olla itsensä tai olla olematta itsensä. Täälläolo
on joko itse valinnut nämä mahdollisuudet tai se on joutunut tai jo kasvanut niihin. Vain
kulloinenkin täälläolo itse määrää eksistenssin joko tarttumalla kiinni näihin mahdollisuuksiin tai
lyömällä ne laimin.” (Heidegger 2000, 33.) Epävarsinaisuuteen liittyy keskeisesti oleminen
“Kenenä Tahansa” (das Man). Varsinaisuus liittyy itsensä löytämiseen, jota buddhalaisuudessa
vastaa Klemolan tulkinnan mukaan prajna, viisaus (Klemola 1998a, 27. Ks. myös 28-32).
9 Ks. Klemola 1998a, 63.
10 Milloin pitäisi puhua liikunnasta ja milloin urheilusta? Urheilu viittaa enemmän siihen, jota
Klemola (1998, 48) kutsuu “voiton projektiksi”. Siinä on kysymys muiden kilpailijoiden voittamisesta, joka määräytyy suhteesta itsen ja muiden välillä. Jos kaikki voittavat, kysymyksessä
ei ole kilpailu. Urheilu on päämäärärationaalisempaa toimintaa kuin liikunta. Urheilu on suuntautunut suoritukseen ja mitattavaan lopputulokseen. Tosin esimerkiksi kuntourheilu sijoittuu päämääriensä puolesta, akselilla liikunta-urheilu, enemmän liikunnan kuin urheilun puolelle. Liikunta
on laajempi käsite kuin urheilu, joka sisältyy liikunnan käsitteeseen. Esimerkiksi hatha-joogan
verkkaisesti tehtävät kehon harjoitukset (asanat) eivät ole urheilua vaan liikunnallisia kehon
harjoituksia. Liikunnan voi katsoa sisältävän enemmän laadullisia aktiviteettejä kuin urheilun ja
sisältävän siis ns. ekspressiivistä rationaalisuutta. Käytän tässä tutkimuksessa liikunta- ja
urheilutermiä ylläsanotun mukaisesti. Luotan käsitteiden välisen eron tulevan riittävän selkeästi esille kontekstin perusteella.
11 Uusi liikuntakulttuuri on käsitteenä hieman harhaanjohtava, sillä muualla maailmassa kyseiset liikunnan ja urheilun teemat ovat olleet tuttuja jo satoja vuosia. Sadoilla vuosilla viittaan
idässä harjoiteltuihin liikuntamuotoihin, joista esimerkkeinä voi mainita joogan, taijin, budo-lajit
jne. Näissä liikuntamuodoissa ihmiset pyrkivät käytännöllisen järjen avulla saavuttamaan oikeiksi ja tavoittelemisen arvoisiksi katsomiaan päämääriä. Aristoteles käyttää käytännöllisestä
järjestä nimitystä fronesis (The Cambridge Dictionary of Philosophy 1995, 44; englanniksi:
practical wisdom). Simo Knuuttila kirjoittaa selityksissä Aristoteleen Nikomakhoksen etiikkaan,
→
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liikuntakulttuurinen selityskehys. Liikuntaa harjoittavat ihmiset
ovat löytäneet uudenlaisia mm. kehollisuuteen ja elämyksellisyyteen liittyviä liikkumisen muotoja, jotka ylittävät perinteisen kilpa-, kunto- ja tulosurheilun. Esimerkkeinä tästä ovat itämainen tanssi, taiji (‘kiinalainen aamuvoimistelu’12 ), jooga-ryhmät Suomen
kansalais- ja työväenopistoissa, itämaiset kamppailutaidot ja
flamenco.
Uudessa liikuntakulttuurissa keskeistä ja olennaista ovat sekä
uudenlaiset liikkumisen tavat että tapa suhtautua uudella tavalla jo
harjoitettuun liikuntaan. Tärkeäksi koetaan oman kehollisuuden
löytäminen, liikkumisen mielekkyys, fyysinen ja henkinen terveys.
Nämä ihmiset etsivät ja harjoittelevat liikunnallisia muotoja, jotka
eivät sisälly perinteisiin liikunta- ja urheilulajeihin. He etsivät uutta
tapaa ymmärtää liikkumisensa, joka painottaa henkilökohtaisia kehon ja mielen kokemuksia. Uudet kehonkokemukset voivat
aistimellisina tapahtumina olla päämäärä sinänsä. Kilpailu ja
kamppailu toisia vastaan ei heitä enää viehätä. Liikunta ei ole taistelua senteistä ja sekunneista. Eichberg puhuu “vihreästä aallosta”,
jonka luonne on mietiskelevä ja ilmaisullinen. Klemolan sanoin:
Uuden liikuntakulttuurin edustajat etsivät sellaisia liikunnan muotoja, joissa ihmistä ei tarkastella vain isona lihaksena, vaan jossa –– ihminen nähdään kokonaisvaltaisesti. –– Ei pyritä suoritukseen vaan esimerkiksi kehon kokemiseen uudella tavalla, itseymmärryksen kasvuun, elämän laadun kasvuun.13
Tähän kulttuuriin liittyviä elämänarvoja ovat ihmisen pyrkimys
parempaan ja terveellisempään elämään, mielenrauhaan, todellisen
itsen löytymiseen, elämän laadun kasvuun jne. – painotukset tietysti
vaihtelevat opettajasta ja opetettavasta perinteestä riippuen. Liikunta on osa elämismaailman kulttuuria, jossa pyritään mielekkyyteen
että käytännöllinen järki “laskee yksittäisessä tilanteessa, minkälainen toiminta siinä parhaiten
edistää elämän kokonaisuutta muodostumista hyväksi. Se antaa konkreettisen muodon hyvään elämään suuntautuneelle halulle – – .” (Aristoteles 1989, 209.)
12 Käytän heittomerkkejä yksittäisen termin tai käsitteen yhteydessä silloin, kun kyseessä on
kuvaileva arkikielen ilmaisu (kuten kyseessä oleva ‘kiinalainen aamuvoimistelu’). Lainausmerkkejä käytän silloin kun osoitan, että a) siteeraamani ajattelija käyttää kyseistä termiä,
b) sitä käytetään tietyssä ajattelutavassa tai filosofisessa perinteessä.
13 Klemola 1988b, 6.
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ja nautintoon. Tämäkin työ on tuon yhä jatkuvan keskustelun yksi
tuote.
Uuden liikuntakulttuurin myötä Suomessa on alkanut keskustelu liikuntakulttuurin arvoista. Suomalaisessa liikuntatieteellisessä
keskustelussa on varsinkin 1990-luvulla ollut välillä kiivastakin
sananvaihtoa siitä, mitä annettavaa vallitsevalla liikuntakulttuurilla ja -politiikalla on nykyajan ihmiselle14 . Keskusteluissa on esitetty kiusallisia kysymyksiä liikunnan ja urheilun merkityksestä niitä
harjoittavalle ihmiselle. Mikä merkitys yksilön kokemuksilla on hänen elämälleen? Miten nämä kokemukset voivat joko edesauttaa tai
repressoida urheilijaa hänen oman elämänsä kokonaisuudessa?
Edesauttaako esimerkiksi nykyaikainen urheiluvalmennus urheilijan pitämistä esineenomaisena tai muuttumista sellaiseksi, jolloin
hän voi vieraantua omista kokemuksistaan?15
Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana ilmestynyt
myös muutamia liikunnanfilosofisia tutkimuksia, joissa on tämän
työn tavoin tarkasteltu ja vaadittu tarkasteltavaksi ihmistä hänen
kokonaisuutensa kannalta16 . Liikkuvaa ihmistä on filosofisesti tut14 Ks. Puhakainen 1995 ja 1997, joihin on koottu noin kymmenen vuoden ajalta käytyä keskustelua ja joissa on analysoitu vallitsevan urheilunäkemyksen ja valmennuksen maailmankuvaa
nähdä ihminen ja urheilija. Teoksista käy hyvin ilmi, miten Suomessa nähdään ihminen urheilijana ja urheilija ihmisenä.
15 Kysymys liikunnan olemuksen suhteesta kilpa- ja huippu-urheilun olemukseen on hyvin
ongelmallinen ja monitasoinen. Kilpa- ja huippu-urheilussa on tavoitteena, sen oman logiikan
mukaisesti, mahdollisimman hyvät suoritukset. Tämä on ymmärrettävää. Ongelmana on kilpaurheilun logiikka, joka on muodostunut autonomista itsenäisyyttä omaavaksi rakenteeksi
yksittäisen urheilijan ja kansakuntien ylitse. Tämän logiikan mukaisesti on toimittava, jos aikoo
huipulle. Niinpä kaikki urheilijalle annettava tuki tähtää lähes yksinomaan ensisijaisesti tähän,
myös urheilija itse. Esimerkiksi urheilupsykologia keskittyy eksplisiittisesti tai implisiittisesti
urheilijan ‘psyykkisen moottorin’ trimmaamiseen - sanoisinko - ‘optimaaliseen iskuun’ (Liikunta
& tiede 3/97, s. 21-26; ks. myös L&T 3/98, s. 13-15). Tähän ovat syynä hyvin monimutkaiset
historiallis-yhteiskunnalliset tekijät, jotka ovat muodostuneet instituutioiksi ja hegemoniarakenteiksi, jotka tuottavat kilpaurheilulle suosiollisen ilmapiirin. Nuoren urheilijan - ja itse
asiassa kenen tahansa - on vaikea sovittaa yhteen oman huippu-urheilu-uransa tavoitetta ja
kasvamista tasapainoiseksi persoonallisuudeksi. Liikunnalliset kokemukset voivat kuitenkin
opettaa hakemaan tasapainoa huippu-urheilun päämäärän ja henkilökohtaisen kokonaiskasvun
välille ja ehkäistä vieraantumista omista kokemuksista. Samuli Vasala (20-vuotias v. 1997)
kertoo Juoksija-lehden haastattelussa, että “vaikka voittamisen motiivi on urheilussa suurin,
monella urheilijalla myös itsensä kehittämisen tavoite on tärkeä. – – Juoksemisen kautta voi
kasvattaa itseään, ja valmentajan tehtävä on kasvattaa nuoria – – . Myös juoksemisessa voi
kokea mielen ja kehon harmoniaa, tasapainotilan. Urheilija on koko ajan läsnä nykyhetkessä,
mutta silti aika menettää merkityksensä (kursiivi TK).” (Anttila 1997, 8.) LitL Jarmo Liukkonen
asettuu rohkeasti - vallitsevasta valmennuspsykologisesta katsantokannasta poiketen normatiivisesti ihmisen kokonaiskasvua edistävän näkökulman kannalle. Hän kirjoittaa Liikunta
& tiede -lehdessä (3/97, s. 22), että “urheilijan kasvaminen tasapainoisena persoonallisuutena
on ensisijainen vaatimus. Kaiken muun toiminnan tulee olla alisteista tälle.”
16 Ks. Tampereen liikunnanfilosofian tutkimusyksikön julkaisut, Puhakaisen (1995), Parviaisen
(1998) ja Klemolan (1998) väitöskirjat.
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kittu hänen kokonaisuutensa kannalta vähän, liikunnanfilosofinen
tutkimushan alkoi Suomessa vasta 1980-luvun lopulla17 . Tutkimuksissa on nähty ongelmaksi, että suomalainen liikuntatieteellinen tutkimus on painottunut ihmisen biologis-fysiologiseen tarkasteluun.
Tämä johtunee siitä, että urheilussa ja varsinkin huippu-urheilussa
keskitytään ensisijaisesti ihmisen fyysisten ominaisuuksien harjoittamiseen, mikä tähtää tulosten parantumiseen ja uusiin
ennätyksiin. Tämä katsantokanta muotouttaa tutkimuksia. Näin
tematisoitunut lähestymistapa urheilevaan ihmiseen ei tutki ihmisen kokonaisuutta.
Kun ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena, mitään yksittäistä
ihmisen elämän osa-aluetta ei voi nostaa määrääväksi tekijäksi, jonka kautta ihmistä/urheilijaa lähestytään. Jos näin tehdään, ihminen
‘paloitellaan’. Hänen inhimillinen olemassaolon tapansa ohennetaan, koska usein reflektoimattomasti tästä ‘palasesta’ muodostuu ihmisen koko kuva. Ihminen nähdään ulkopuolisesti, koska kokonaisnäkemys ihmisestä tematisoituu näin aina kunkin erityistieteen merkitykselliseksi katsoman ominaisuuden kautta (joka
määräytyy tieteen omista ennakkoasetuksista käsin). Tuloksena on
monia ihmisen kuvia tai urheilijasta irti viipaloituja abstrakteja ominaisuuksia, jotka teknisen tiedonintressin mukaisesti korotetaan
arvokkaalle jalustalle päämääräorientoituneen lopputuloksen näkökulmasta.18 Tämän valitettavan tilanteen vuoksi osa urheilijoista
ja tutkijoista haluaa ihmisen pois esineellistävän katseen alta. On
vaadittu ihmisen huomioimista hänen konkreettisista elämäntilanteistaan käsin. Jos ihmisen kokonaisuus halutaan ymmärtää
mahdollisimman hyvin, urheilijan ja liikkuvan ihmisen omat kokemukset ja keholliset tuntemukset on huomioitava jo tutkimuksellisessa lähtöasetelmassa. Juuri kehon merkityksen korostaminen
lähtökohtana onkin noussut temaattisesti esille.
Kehollisuutta on tutkimuskohteena mahdollista lähestyä kahdesta näkökulmasta. Toinen on konkreettisesti eletty henkilökohtainen keho ja toinen on erityistieteiden tutkima ihmisen objektiivinen
keho. Viimeksimainittu on abstrakti ja yleistyksenomainen keho,

17 Klemola 1989, 54-62.
18 Kaikkein räikeimmin tähän syyllistytään huippu-urheilun piirissä. Kysymyksessä on monimutkainen rahan, vallan ja kunnianhimon liitto, joka on hyvin onnistunut legitimoimaan asemansa. Ks. Puhakainen 1995.
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joka soveltuu lähtökohdaksi yleisesti, mutta se ei kerro mistään tietystä yksilöllisestä kehosta ja sen kokemuksista.19
Ylläolevan kaltaiset kysymykset ja näkemys ei ehkä tunnu vastaavan ‘arkifilosofista’ kokemusta kilpaurheilusta. Tähän on mahdollisesti syynä se, että hyvin monet urheilua seuraavat ihmiset ovat
niin tottuneita kilpa- ja huippu-urheiluun ja sisäistäneet sen arvot,
että huippu-urheilua ja siihen liittyviä kielteisiä piirteitä pidetään itsestään selvinä eikä niitä kyseenalaisteta20 . Esimerkiksi pelikentillä
katsojat saattavat nähdä vain välittömiä tavoitteitaan saavuttamaan
pyrkiviä ‘taistelijoita’ - tämä näkyy hyvin Suomen jalkapallomaajoukkueen taisteluissa muiden maiden ‘parempia’ joukkueita vastaan. Tällöin katsojan välitön kokemus ei tavoita urheiluun liittyviä
syvempiä ulottuvuuksia. Niiden esiinsaaminen edellyttäisi tapahtuman reflektiota. Jalkapallopelissä näemme vain rankasti
harjoitelleiden lahjakkaitten nuorten miesten rehtejä kasvoja. Välitön näkemys, varsinkin jos tunne on rehtien kasvojen virittämä, ei
pääse tämän tunteen ‘taakse’. Tunne kokemuksellisena mielentilana
toimii itsensä perusteena, joka estää ihmistä pääsemästä syvempään näkemykseen katsomisen kohteena olevasta ilmiöstä, jolloin
hän kokee mahdollisesti pelkästään nautittavana rehtien miesten
panoksekkaan yrittämisen.
1990-luvulla on todettu urheilun arvojen muuttuneen. Puhe urheilun muuttuvista arvoista viittaa useisiin kehityskulkuihin, jotka
ovat tapahtuneet monilla eri tasoilla: a) urheilun leviäminen maailmalla kaupallisuuden, urheilun ammatillistumisen ja tiedotusvälineiden vaikutusten seurauksena; b) urheilun arvostaminen korkealle kulttuurisessa arvoasteikossa; c) urheilulajien moninaistuminen,
joka on mahdollistanut uusien ryhmien mukaantulon (vanhukset,
vammaisurheilu, naisten yhä enenevä osallistuminen jne.); d) uusien kehon habitukseen liittyvien ilmiöiden syntyminen kuten fitnessja terveyspalvelut, rentoutustekniikat jne; e) osallistumisen motiivit
ovat moninaisemmat kuin ennen - ainoita motiiveja eivät ole kilpailussa voittaminen ja saavutukset vaan myös hauskanpito, terveys,

19 Schrag 1988, 110. Ajatus kahdesta erilaisesta kehosta (der Leib ja der Körper) on Max
Schelerin (1973, 399).
20 Jääkiekko-otteluissa tulee selvästi esille vastustajan esineellistäminen, joka nähdään pelin
luonteeseen kuuluvana taktiikkana. Väkivaltainen peli yliotteen saamiseksi vastustajasta nähdään jopa pelin kehittämisenä ammatillisempaan suuntaan (HIFK:n valmentaja Erkka Westerlund kommentoi Suomen mestaruussarjan mitaliotteluita v. 1999 keväällä).
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onnellisuuden kokemukset, hyvä mieli, ulkonäkö; f) uuden kehonkulttuurin syntyminen.21
Globalisoituminen, sen lisäksi että se voi olla tuhoisa perinteisille arvoille, voi avata myös uusia ulottuvuuksia. Uusien ja perinteisten arvojen synteesistä voi syntyä uutta ja merkityksellistä. Nyt on
hyvä aika kysyä ja etsiä sellaista liikkumisen tapaa, jonka kanssa voi
käydä dialogia. Tämän keskustelevan elementin sisältävän fyysisen
harjoituksen avulla ihminen voi löytää itsestään uusia eksistentiaalisia tasoja. Hän voi virittyä olemassaoloonsa uudella tavalla. Hän
saattaa juurevoitua uudella tavalla arkeen ja löytää oman paikkansa
maailmassa. Liikuntakulttuurin yleisen kehittämisen ja kehittymisen kannalta työni esiin nostama perenniaalisen filosofian22 näkökulma liikuntaan ja urheiluun on tässä mielessä tärkeä. Sen avulla
voidaan luoda perustaa erilaisten liikkumisen muotojen koko kirjon
tutkimiselle uudesta näkökulmasta.
Timo Klemola hahmottaa kansainvälisen liikunnanfilosofisen
tutkimuksen kolmen tradition kautta: anglosaksinen, saksalainen ja
itämainen tutkimusperinne. Kun anglosaksinen tutkimusperinne
on ollut lähinnä yksilökeskeistä, saksalainen tutkimusote on painottunut yhteiskuntakeskeisesti. Itämainen liikunnanfilosofinen tutkimusperinne (suurimmat ovat Intian, Kiinan ja Japanin traditiot), jota
on laajuutensa puolesta vaikea pitää joko yksilö- tai yhteiskuntakeskeisenä, on kaikkein vanhinta. Esimerkiksi intialaiseen jooga-perinteeseen liittyvät Patanjalin jooga-suutrat ajoitetaan aikavälille
noin 200 eaa. - 400 jaa. Muu kuin itämainen tutkimusperinne on
hyvin nuorta ellei mukaan lueta esimerkiksi Platonin epäsystemaattisia ajatuksia liikunnasta kasvatuksen osana. 1920-luvulla
kirjoitettiin ensimmäiset filosofiset tutkimukset urheilusta ja varsinaisesta filosofisesta tutkimuksesta laajamittaisempana ilmiönä
voidaan puhua vasta 1960-luvulta lähtien.23

21 Volkwein 1996, 6.
22 Filosofisessa perinteessä perenniaalinen filosofia pyrkii löytämään kaikkien filosofisten
suuntausten taustalta sen, joka on kaikille yhteistä riippumatta siitä miten ristiriitaisilta ne vaikuttavat toisiinsa nähden. Tämän näkemyksen on esittänyt Augustinus Steuchus v. 1540 (Nasr
1976, vii; ks. Kauppi 1978, 1-2, 6). Laajasti ymmärrettynä perenniaalinen filosofia tutkii filosofisia, tieteellisiä, uskonnollisia ja kaikkia sellaisia järjestelmiä ja ajatusrakennelmia, joiden avulla
ihmiset ovat kautta aikojen tavoitelleet itsensä ja maailman konstituoimista. Tähän sisältyvät
mm. ihmisten pyrkimykset tavoitella mielenrauhaa, kokonaistumista ja viisautta.
23 Klemola 1989, 62-65. Tämä artikkeli on ainoa suomalainen kokonaisesitys liikunnanfilosofiasta.
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Klemola toteaa v. 1998 väitöskirjassaan kansainvälisestä
liikunnanfilosofiasta, että se:
koostuu edelleen suurelta osin artikkeleista. Tutkimuksen teemat eivät ole merkittävästi muuttuneet 1990-luvulle tultaessa.
Joitakin huomioita voi kuitenkin tehdä. Urheilun filosofiaa on
viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana pohdittu eniten
analyyttisen filosofian piirissä. Käsiteanalyyttinen näkökulma urheiluun näyttäisi ainakin joltakin osin olevan tiensä
päässä. Sellaisten käsitteiden kuin “sport” ja “play” suhteesta on kirjoitettu kymmeniä tutkielmia, ja näyttää siltä, että uusia näkökulmia ei enää löydy. On esitetty näkemyksiä, joissa
korostetaan sitä, että on alettava enemmän kuunnella urheilijoita itseään.24
1990-luvulla kansainvälisessä urheilufilosofiassa on keskusteltu paljon mm. urheilun muuttuvista arvoista. Tähän keskusteluun
liittyviä teemoja ovat rodun, sukupuolen (gender), AIDS:n ja dopingin suhde urheiluun.25 Kuten Klemola toteaa, kansainvälisessä keskustelussa on ollut muutamia normatiivisia esityksiä, joissa vaaditaan kuultavaksi itse urheilijaa. Urheilijoita tulisi kuulla enemmän
mm. silloin, kun päätetään urheilua koskevista arvoista, miten he
kokevat huijaamisen (cheating), miten he näkevät lajinsa ja arvostavat urheilulajiaan ja itseään urheilijoina26 .
Suomalainen liikunnanfilosofia on omista lähtökohdistaan käsin tullut ottaneeksi huomioon esimerkiksi edellisen kappaleen lopussa Mainitut Roberts’in normatiiviset ajatukset. Tästä Klemola
kirjoittaa seuraavalla tavalla:
Tässä suhteessa (miten urheilijaa tai liikunnan harjoittajaa
on kuultu, TK) suomalainen liikunnanfilosofia on, ja on ollut
jo viimeisen kymmenen vuoden ajan, ajan hermolla. Erityisesti tamperelaisessa liikunnanfilosofian tutkimuksessa painopiste on ollut nk. “osallistuvassa liikunnanfilosofiassa”, jolla
tarkoitetaan sitä, että tutkijalla on omaa kokemusta analysoimastaan aiheesta. Tämän tutkimuslinjan aloittivat Klemo24 Klemola 1998a, 7-8.
25 Volkwein 1996, 1, 7-9.
26 Roberts 1996, 72, 82, 84.
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la (1990) ja Koski (1991). Tätä työtä on onnistuneesti jatkanut
Puhakainen, jonka väitöskirjassa Kohti ihmisen valmentamista
(1995) sovelletaan Rauhalan holistista ihmiskäsitystä urheiluvalmentamiseen. Kirjassaan Kesytetyt kehot (1997)
Puhakainen jatkoi väitöskirjansa ja Klemolan ja Kosken vuosikymmenen alussa esiin nostamien teemojen kehittelyä. Jaana Parviaisen väitöskirja Bodies Moving and Moved (1998) on
merkittävä panos kansainvälisellekin tanssintutkimukselle.27
Länsimaisessa akateemisessa filosofiassa osallistuva liikunnanfilosofia on kansainvälisestikin ajatellen uusi suuntaus. Ja varsinkin silloin, kun perenniaalinen ja osallistuva näkökulma yhdistyvät. Filosofeja, jotka lähestyvät tutkimuskohdettaan näistä asetelmista käsin, ei ole paljon. Tämä johtunee siitä, että tutkijoita, jotka
ovat sekä filosofeja että harrastavat tutkimaansa liikuntaa, on vähän. Ja tutkijoita, joilla edellisen lisäksi on omakohtaista kokemusta
perenniaalisesta/-ista liikunnallisista traditioista, on myös vähän28 . Tässä mielessä analyyttisen liikunnanfilosofian “tuleminen
tiensä päähän” tulee tietyllä tavalla ymmärrettäväksi sen omista sisäisistä ennakkoasetuksista johtuen (käsiteanalyyttinen tarkastelutapa, kehollisuuden ja kokemuksellisuuden huomioitta jättäminen)29 .
Syynä siihen, miksi osallistuva liikunnanfilosofia on uusi suuntaus, on mitä todennäköisemmin se, että länsimainen perinne ei sisällä liikuntamuotoja, joissa olisi filosofinen selityskehys ja metodinen tapa tavoitella siihen liittyvää päämäärää. Lähinnä tällaista
ajattelua on Platonin paideia-oppi, jonka mukaan myös keholliset
harjoitukset on otettava kasvatuksessa huomioon, jos tavoitteena on
monipuolisesti kehittynyt ihminen.30 Ajatus, että liikuntaan voi liittyä filosofinen selityskehys, on tullut meille tutuksi vasta aasialais27 Klemola 1998a, 8.
28 Suomessa liikunnanfilosofiaa ovat perenniaalisesta näkökulmasta tarkastelleet vain Klemola 1988a, 1988b, 1991a, 1998 ja Koski 1991 ja 1992.
29 Myös Tampereen yliopiston filosofian professori Leila Haaparanta totesi virkaanastujaisesitelmässään 1.10.1999, että analyyttinen perinne on filosofisena ajattelutapana hajoamisen tilassa.
30 Raili Kauppi (1990, 1) kirjoittaa filosofian merkityksestä ihmiselle: “Läpi filosofian historian,
sen varhaisimmasta alusta lähtien, on elänyt käsitys, että filosofia ei ole yksinomaan teoreettista ajattelua, puhdasta yleistiedettä, vaan että sillä on syvällinen käytännöllinen merkitys
ihmisyhteisölle ja ennen kaikkea yksityiselle ihmiselle.” Kehollisten harjoitusten voidaan katsoa
sisältävän tämänkaltaisen käytännöllisen merkityksen.
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ten liikuntamuotojen levittyä länteen31 . Joogan lisäksi länsimaisille
ihmisille tutuiksi tulleita kehon harjoitusten muotoja ovat myös
budo-lajit. Lännessä ovat tulleet tutuiksi myös ns. ‘pyhät tanssit’. Ne
liittyvät monenlaisiin uskonnollis-filosofisiin traditioihin, joissa
fyysinen harjoitus ja henkinen kasvu liittyvät toisiinsa. Filosofisen
analyysin valossa voi sanoa, että näissä perinteissä tavoitteena on
ylittää ahdas yksilöllinen ja realisoida itsessään se, mitä ihminen
potentiaalisesti on. Tämä on kaikkien perenniaalisten liikuntatraditioiden tavoite: tulla enemmän omaksi itsekseen, tulla kokonaiseksi.
Joissakin liikuntatieteellisissä tutkimuksissa kyllä puhutaan urheilijan “henkisestä kasvusta” ja siitä miten urheilu kasvattaa ihmistä. Tällä tarkoitetaan lähinnä keskittymiskyvyn, pitkäjänteisyyden, periksiantamattomuuden jne. lisääntymistä. Urheilun ihmistä
kasvattava vaikutus voi olla myös paljon muuta ja monipuolisempaa, minkä esiin saamiseksi käsitteellisesti pitää olla validi filosofinen tulkintakehys. Jos urheilijan henkisen kasvun katsotaan olevan
(vain) yllämainittuja ominaisuuksia, henkisyys ohennetaan. Kokonaisuus tulee hahmotettua erityistieteellisen tutkimuksen kapeasta
näkökulmasta. Liikunnan aikaansaamat moniulotteiset kokemukset ja vaikutukset eivät tule artikuloiduiksi. Tällöin urheilija ei saa
käsitteellistä palautetta kokemastaan. Tietenkin se, että yksilö kykenee toimimaan pitkäjänteisemmin, keskittyneemmin jne. voi auttaa
häntä arjessa, mutta esimerkiksi ihmisen eettisyyden kanssa tällä ei
välttämättä ole mitään tekemistä. Harjoituksen ja urheilun vaikutusten näkeminen edellä kuvatulla typistetyllä tavalla viittaa vain ihmisen egoon eikä tätä ‘syvemmälle’ siihen, joka muodostaa egollekin
perustan. Tämä perusta on näkemykseni mukaan eettisyyden syntysija.

31 Tässä yhteydessä on todettava, että eurooppalainen luostariyhteisö sisältää arkeen kytkeytyviä kehon harjoituksia (työnteon merkityksen korostaminen) ja toimintoja (esimerkiksi
erilaiset rukoustavat), joilla voidaan katsoa olevan merkitystä yksilön henkisen elämän kannalta. Näitä erilaisia kehon toimintoja ei ole kuitenkaan tematisoitu selkeästi filosofisesti. Nähdäkseni askeettiset ‘puhdistautumisjaksot’ kuten valvominen ja paasto ovat selkeästi yksilön henkisen kasvun harjoituksia.
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TUTKIMUKSEN TARKOITUS, RAKENNE JA
TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
Työn yksi tarkoitus on tuoda esille ja tutkia tiettyihin filosofisiin perinteisiin liittyviä liikuntamuotoja, joiden avulla ihminen voi tavoitella kokonaistumista ja viisautta ja täten haltuunottaa elämäänsä.
Esimerkkeinä ovat jooga intialaisena itsekasvatusharjoituksena ja
budo japanilaisena zen-harjoituksena. Tutkimuksessa katsotaan liikuntaa siitä näkökulmasta, miten liikunta voi olla elämäntapa, jossa
fyysisen harjoituksen avulla voi tavoitella parempaa elämää, mielenrauhaa (ataraksia)32 ja löytää oman itsensä maailmassa-olemisen33 kokemuksellisuuden. Kysymys on itsen ja maailman konstituutiosta. Olennaista on ymmärtää yksilöä konstituoivia kokemuksia tarkasteltaessa, että kysymys ei ole käsitesuhteista, jotka ovat tietoisen ajattelun toiminta-alue. Ensisijaista on ihmisen ja maailman
välisen kosketuksen tuottama konstituutio. Toissijaista on käsitteellinen konstituutio, jonka avulla ihminen pyrkii ymmärtämään kokemaansa ja tietoisesti haltuunottamaan paikkansa maailmassa.
Tutkimuksen toinen tarkoitus on artikuloida kahden aasialaisen perinteen filosofiaa länsimaisen filosofian kielellä ja tuoda näkyviin niihin liittyvän metafyysisen filosofian ‘uumenista’ niiden
yleisinhimillinen aines. Tämä tapahtuu a) esittelemällä ja avaamalla joogan ja budo-lajien harjoitustapoja ja näiden taustalla olevat
samkhya- ja zen-buddhalainen filosofia, ja b) osoittamalla
fenomenologisen analyysin avulla, miten ne vaikuttavat ihmisen
konstituutioon. Tavoitteeni on myös saada lukija ymmärtämään
omakohtaisen harjoittelun tärkeys ja ensisijaisuus verrattuna sanojen avulla tapahtuvaan merkitysten älylliseen ymmärtämiseen. Sanoja lukemalla ei saada sellaista olennaisesti ja laadullisesti erilaista ymmärrystä omasta ja maailman “lihasta” (Merleau-Ponty) kuin
32 Filosofian historiassa yhdeksi tavoittelemisen arvoiseksi päämääräksi ihmiselämässä on
katsottu ataraksia, joka The Cambridge Dictionary of Philosophy’n (1995, 732) mukaan tarkoittaa
henkistä tyyneyttä (tranquillity), pysyvää mielenrauhaa (adherent peace of mind).
Epikurolaisuuden mukaan tämä on saavutettavissa yksinkertaisen elämän avulla. Ataraksia on
vapautumista henkisestä levottomuudesta (freedom from disturbance), joka saavutetaan
vapautumalla kahdesta ihmisen peruspelosta, jotka ovat jumalten ja kuoleman pelko. (The
Cambridge Dictionary of Philosophy 1995, 231, 732.) Raili Kauppi (1990, 6, 8) kirjoittaa
Epikuroksen todenneen, että filosofian tehtävä on turvata sielun tyyneys, ataraksia. Jatkossa
käytän ataraksiasta suomennosta mielenrauha.
33 Kun kirjoitan “maailmassa-oleminen” väliviivalla, viittaan Heideggerin termiin “In-der-WeltSein”.
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konkreettisen fyysisen harjoituksen kautta. Fyysisen harjoituksen
merkitys tutkimuksen esiin nostamassa merkityksessä on siinä, että
se voi johtaa maailman kokemisentavan ja ihmisen oman olemisentavan muuttumiseen. Tässä mielessä perenniaaliset tekniikat ovat
tietynlaista “psykoterapiaa”. Kolmanneksi osoitan, että liikunta (ja
fyysinen harjoitus yleensä) voi olla “itsen projekti”34 .
Tutkimukseni on fenomenologista ihmistutkimusta. Lähtökohtana
on ihmisen tutkiminen kehollisena olentona, jolla on mahdollisuus
pyrkiä perenniaaliseen päämäärään ja ylittää vieraantunut
esineistynyt olemisen tapansa. Yksi työni keskeinen lähtökohta on
ranskalaisen fenomenologin Maurice Merleau-Pontyn kehonfilosofia (Phénoménologie de la perception35 ). Liikunnanfilosofisesti
tarkasteltuna lähtökohta on mielekäs kahdesta syystä. Keho on tärkeä tutkimuksellinen lähtökohta ensinnäkin siksi, että se muodostaa ihmisen olemassaolon ja inhimillisen ymmärryksen faktisen perustan. Ihmisen keho on se paikka, josta suhde maailmaan avautuu.
Ihminen on historiallinen ja situationaalinen olento. Toiseksi keho
muodostaa sen fyysisen kokonaisuuden, jossa ja jonka kautta fyysinen harjoitus ja sille asetetut tavoitteet toiminnallisesti tapahtuvat.
Martin Heideggerin filosofia (Gelassenheit, Sein und Zeit) tarjoaa
analyysilleni perustaa tutkia ihmisen maailmassa todellistumisen
luonnetta.
Yksi lähtökohdistani on perenniaalinen filosofia, joka käsittelee
mm. ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä kuten: millainen on
hyvä ja onnellinen elämä, mitä tarkoittaa eettinen ihmiselämässä,
mitä on viisaus. Perenniaalisen kirjallisuuden klassinen teos on
Patanjalin jooga-suutrat36 . Liikunnanfilosofisen kirjallisuuden
klassikko on Eugen Herrigelin Zen ja jousella ampumisen taito. Zenbuddhalaisesta kirjallisuudesta olen käyttänyt pääosin D. T. Suzukin tuotantoa, varsinkin hänen kolmiosaista teostaan Essays in Zenbuddhism. Masao Abe (Zen and Western Thought) käsittelee ansiokkaasti zeniä ja länsimaista filosofiaa.
Suomeksi ovat perenniaalisesta filosofiasta kirjoittaneet Raili
Kauppi (Philosophia perennis ja sen merkitys ihmiselle), Juha Varto (Fi-

34 Ks. Klemola 1998a, 48, 63-75.
35 Tämän teoksen osalta olen suorissa lainauksissa käyttänyt sellaista tapaa, että
alkuperäistekstiä olen käyttänyt tutkiessani tarkasti yksittäistä termiä tai ilmaisua. Muutoin
olen käyttänyt englanninnosta.
36 Ks. Johnston 1987.
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losofia ja perenniaalinen filosofia37 ) ja Timo Klemola38 (Ruumis liikkuu liikkuuko henki?).39
Lähtökohtanani on ollut yksinkertainen havainto liikkuvasta
ihmisestä: kun ihminen harjoittaa liikuntaa, hän on tietynlaisessa
suhteessa maailmaan. Perustavalla tavalla tämä suhde avautuu
kehosta, jolloin suhde on erilainen kuin liikunnallisesti ja kehollisesti passiivisen ihmisen. Ihmisen liikunnallinen suhde maailmaan on kehollisesti itsestä käsin määräytyvää aktiivista olemista.
Liikunta on olennaisesti tekemistä ja maailmassa toimimista, joka
on erilaista kuin ajattelu ja ajatusten esittäminen maailmasta; kuten
zen-mestari sanoo: puhuminen on helppoa, oleminen ei40 .
Toinen havaintoni oli se kehollisuuteen liittyvä fenomenologisen perinteen yleisesti tuntema kokemuksellinen tosiasia, että ihmisen keho on ikään kuin ‘liian lähellä’ häntä itseään. Kehon merkittävyyttä ei siksi tiedosteta. Oman harjoitteluni kautta totesin, että
joogan ja zen-budon perenniaalisissa meditatiivisissa perinteissä
kehollisten peruskokemusten tärkeys ja merkitys, avaimena ihmisen
maailmassa olemisen kokemuksellisuuden elävöittämiseksi, ymmärretään ihailtavan selkeästi, määrätietoisesti ja metodisesti.
Viimeksimainitun pohjalta syntyi se kolmas havaintoni, että ihmisen kehossa on omalaatuista viisautta. Ihminen voi oppia tästä
kehonsa viisaudesta. Hänen on vain ryhdyttävä etsimään sitä. Tämän mahdollistaa ihmisen ek-staattisuus, kyky ylittää sen hetkinen
olemisen tapansa41 . Seuraavaksi kuvaan tätä ja työni rakennetta tarkemmin.
Ensimmäinen luku käsittelee metodologiaa. Koska väitöskirjani
perustuu myös omiin kokemuksiini joogan, budon ja zen-harjoittelun osalta (syy miksi valitsin esimerkeiksi kyseiset perenniaaliset
traditiot), käytän työssäni fenomenologista osallistuvan liikunnan-

37 Tämä artikkeli on suomennos Teräväisen esitelmästä Philosophia Perennis and Ultimate
Reality and Meaning.
38 Klemolan väitöskirja tarkastelee liikuntaa perenniaalisesti painottaen Heideggerin filosofian
avulla. Klemola on kirjoittanut myös taiji’sta ja budosta. Lisäksi häneltä on ilmestynyt lukuisia
liikunnanfilosofisia budoa ja zeniä käsitteleviä artikkeleita. Ks. Tampereen yliopiston filosofian
laitoksen julkaisut.
39 Tässä ja kolmessa edellisessä kappaleessa on mainittu kursiivilla tutkimukseni keskeiset
lähteet.
40 Salajan 1982, 84.
41 Ks. Klemola 1998a, 100.
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filosofian metodia42 . Fenomenologisen metodin lähtökohta on nimenomaan yksittäinen ihminen ja hänen yksilöllinen näkökulmansa
maailmaan43 . Osallistuvalla metodilla on länsimaissa tehty vain vähän tutkimusta44 . Tämän tutkimuksen luonne on kahtalainen. Toisaalta lähestyn perenniaalisia liikunnan traditioita kirjallisen materiaalin, toisaalta henkilökohtaisen harjoittelun kautta; omakohtainen ja kirjallinen materiaali ovat olleet dialogisessa suhteessa keskenään. Kun liikuntaa tutkitaan osallistuvan filosofian selityskehyksestä, tutkimus konstituoituu sekä kirjallisista lähteistä että tutkijan
henkilökohtaisista kokemuksista. Näin tekstien lukeminen saa
perspektiivin, joka tuottaa kohdallisempia tulkintoja tutkituista
liikuntamuodoista kuin yksinomaan kirjalliseen materiaaliin tukeutuminen.
Joogan ja budon perinteissä tavoitellaan olemassaolon ja maailman konstituutiota. Tämän vuoksi valitsin lähestymistavaksi
perenniaalisen filosofian selityskehyksen, jota käsittelen toisessa
luvussa. Lähtökohta perenniaalisella filosofialla on kaikissa niissä
ajattelijoissa, tavoissa, uskomuksissa ja traditioissa, miten perenniaalisiksi katsottuja ilmiöitä on ihmiskunnan historiassa pyritty
lähestymään. Perenniaalisen viisauden teemat kuuluvat myös eurooppalaisen filosofian perinteeseen monen tuhannen vuoden ajalta esi-sokraatikoista ja kreikkalaisista filosofeista lähtien.
Empedokles, Plotinos, kristilliset mystikot (esimerkiksi Augustinus,
Eckhart, Ristin Pyhä Johannes, Silesius, Böhme) ovat kaikki
tavoitelleet transsendenttia viisautta, yhteyttä perustaan. Viisauden
tavoittelu on synnyttänyt myös useita koulukuntia (esimerkiksi
pythagoralaisuus, gnostilaisuus ja uus-platonismi). Myöhempiä
eurooppalaisia etsijöitä ovat olleet mm. Spinoza (joka on kirjoittanut
Etiikassaan viisaudesta ja viisaasta ihmisestä), Schopenhauer,
Scheler, Weil, Heidegger ja Levinas. Eräässä alkuperäisessä mielessä
filosofian voidaan sanoa olevan ympäröivän maailman ihmettele42 Timo Klemola kirjoitti v. 1989 (s. 70), että liikunta on yksi filosofinen itsensä tutkimisen
muoto. Kun yhdistin tämän idean sosiologian osallistuvan havainnoinnin metodiin, syntyi “osallistuvan liikunnanfilosofian metodi”.
43 Ks. Merleau-Ponty 1986, viii. Osallistuva liikunnanfilosofinen metodi on siten yksi fenomenologisen metodin sovellus. Kun jatkossa käytän ajatteluni apuna Merleau-Pontyn ja muiden
filosofien ajatuksia, sitoudun lähtökohtaisesti niiden kohdallisuuteen ellen selkeästi toisin osoita.
44 Tunnetuin lienee Eugen Herrigelin Zen ja jousella ampumisen taito. Aasialaisissa perinteissä
omista fyysisen harjoituksen tuottamista kokemuksista on kirjoitettu jo kauan - esimerkkinä voi
mainita Patanjalin, jolla voi olettaa olleen omakohtaisia kokemuksia kirjoittamastaan aiheesta.
Siinä, missä määrin näitä osallistuvia tutkimuksia on tematisoitu liikunnanfilosofisesti, on epäselvää.
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mistä ja ihmisen oman paikan hakemista, johon ei kuulu
dogmaattisuus45 . Leibnizin sanotaan ajatelleen, että kaikki varsinainen filosofia on perenniaalista46 .
Tältä pohjalta tulee ymmärrettäväksi perenniaalisen filosofian
merkitys. Se on lyhyesti määriteltynä ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä tutkiva filosofian osa-alue, joka lähtökohtaisesti pyrkii
löytämään eri ajattelutavoissa olevaa filosofista ykseyttä. Sen avulla
on mahdollista saada näkyviksi ihmisen elämän laatua lisääviä kokemuksia ja arvoja. Tämän filosofisen tutkimusperinteen kautta voidaan asettaa kysymys, miten ihminen voi kehollisten harjoitusten
avulla tavoitella elinvoimaisuutta ja viisautta.
Perenniaalisen filosofian merkitys tutkimuksessani on kahdenlainen. Toisaalta se toimii työssäni teoreettisena lähtökohtana, jonka
avulla sekä tulkitsen joogaa ja zen-budoa että suhteutan ne ihmiskunnan perenniaaliseen traditioon. Toisaalta se antaa lukijalle
tulkintakehyksen, jonka avulla hän voi saada käsitteellistä ymmärrystä liikunnallisista kokemuksistaan. Fyysisestä harjoituksesta saatavien eheyttävien kokemusten merkitys on siinä, että ne vaikuttavat ihmisen
yleisempäänkin tapaan nähdä maailma. Tällöin nämä kokemukset ja niissä
oleva inhimillisesti arvokas realisoituu jokapäiväiseen elämään.
Japanilainen filosofi Masao Abe47 kirjoittaa, että fyysiseen harjoitukseen liittyvät kokemukset ovat sinänsä riittäviä ihmiselle itselleen, mutta on olemassa vaara, että ihminen tulkitsee ne väärin ja
ajautuu “harhaan”. Kokemuksen ja sen käsitteellistämisen välinen
‘kuilu’ tulee eksplisiittisesti näkyviin elämismaailmassa esiintyvien
kommunikaatiovaikeuksien ja epäselvyyksien kautta. Ihmisessä ei
ole sisäänrakennettuna mitään sellaista aparaattia, joka ‘kääntäisi’
tai tulkitsisi yhden ihmisen kokemuksen lajispesifinä vakiona käsitteeksi ja termiksi niin, että kaikki ihmiset ymmärtäisivät kokemuksen luonteen termin perusteella täsmälleen samalla tavalla.48 Kokemus kuvautuu kieleen aina summittaisesti ja yhteisen elämismaailman perustalta. Kokemusten ja niiden tiedostamisen välissä
on Merleau-Pontynkin mukaan eräänlainen “alkuperäinen sakeus”, joka estää ihmistä saavuttamasta kokemustensa “läpikuultavaa” tiedostamista49 . Tutkimukseni esittää yhden tavan
45 Ks. Kauppi 1978, ks. myös Varto 1992a.
46 Varto 1992a, 92.
47 Abe 1985, 4.
48 Vrt. Varto 1992b, 45.
49 Merleau-Ponty 1987, 250. Monet perenniaalisen filosofian tutkimusalueeseen kuuluvat
kokemukset katsotaan mystisiksi. Tämä ei tietenkään tarkoita, että ne olisivat jotenkin yli→
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artikuloida fyysisen harjoituksen tuottamia kokemuksia, jotta niitä
voitaisiin käsitellä tietoisella tasolla ja saada niistä ymmärrys.
Heideggerin filosofian avulla tutkin ihmisen maailmassa todellistumisen luonnetta. Fundamentaaliontologinen fenomenologia
pyrkii selvittämään, miten ihminen konstituoituu maailmassaolemisessaan.50 Ontologinen tutkimus on olemistapojen tutkimista.
luonnollisia tai mielikuvituksen tuotetta. Kysymys on siitä, että koettuina kokemuksina ne eivät
ole arkipäiväisiä vaan harvinaisia. Pääkiistanaihe perenniaalisen filosofian tutkimusperinteen
piirissä on ollut se, ovatko mystiset kokemukset pohjimmiltaan samanlaisia vai vaihtelevatko
ne kulttuurin mukaan (Katz 1983,vii-ix). Itse katson, että perimmäistä todellisuutta ja itseä koskevat kokemukset ovat pohjimmiltaan samoja kulttuurieroista riippumatta. Koska kokemukset
ovat käsitteellisen ulottumattomissa, tulkintojen moninaisuus johtuu erilaisista tulkintakehyksistä, jotka vaihtelevat kulttuureittain. Luoma (1994, 58) kirjoittaa kokemuksen pohjimmaisen samuuden kieltävien olevan “hermeneuttisesti naiveja”, jos he kokemuksen moninaisista erilaisista kuvauksista käsin päättelevät samalla tavalla siitä transsen-dentaalisesta
todellisuudesta, mihin kuvaukset viittaavat. Tässä yhteydessä on todettava, että intialaisessa
perinteessä puhutaan transsendentaalisesta kun viitataan yksilön kokemuksen ylittävään henkiseen, esim. mystiseen, tapahtumaan - itse käytän työssäni termiä transsendentti. Luoma
(1994, 58) referoi Formanin teosta The Problem of Pure Consciousness, Mysticism and
Philosophy seuraavasti: “‘Mystinen kokemus edustaa välitöntä ja suoraa kosketusta (eri tavoin
määriteltyyn) absoluuttiseen periaatteeseen. Vasta tämän välittömän kosketuksen saamisen
jälkeen tämä kosketus on – – tulkittu oman perinteen kieleen ja uskomuksiin liittyen. Koska
nämä tulkintakategoriat (siis käsitteet, uskomukset ja taustaoletukset) eivät sisälly tuohon
transkendentaaliseen kokemukseen, mystiikka on valtaosalta poikkikulttuurisesti yhtäläistä.’”
Luoman teoksessa on kattava bibliografia aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Ks. lisäksi
Klemola 1998a, 63-64.
50 Ks. Heidegger 2000, 35. Kun jatkossa kirjoitan eksistentiaalis-ontologisesta kokemuksesta
tai tapahtumasta, tarkoitan a) tapahtumalla olevan eksistentiaalisia vaikutuksia ihmiseen, b)
ihmisen kokemusta todellisuuden olemistavasta (ja sen muuttumisesta). Eksistentiaalisontologinen tapahtuma viittaa siis samanaikaisesti sekä ihmiseen että todellisuuteen. Filosofisessa analyysissä näitä kahta tapahtumisen ‘suuntaa’ voidaan tarkastella erikseen, mutta
kokemuksellisesti ne ovat yhtä. Nähdäkseni tämä on myös Heideggerin (1978, 263) kanta (ks.
jatkossa “olevan avautuminen”). Sitä, miten tämä tapahtuma vaikuttaa ihmisen maailmassaolemiseen, voidaan tutkia fundamentaaliontologian avulla. Ontologinen ei siis tässä yhteydessä viittaa metafyysiseen näkemykseen todellisuuden rakenteesta, oppiin olevasta (niin
kuin tapahtuu joogaa käsitellessäni samkhya-filosofian yhteydessä). Heideggerin ja MerleauPontyn yhteydessä ontologinen viittaa (ihmisen) olemisen tapaan. Termillä onttinen tarkoitetaan sitä olevaa, johon ihmisellä on kosketus (jota Merleau-Ponty kutsuu esiobjektiiviseksi),
joka muodostaa esim. ihmisen olemisen tosiasiallisen perustan. (Ks. Heideger 2000, 32-36.)
Tähän Heidegger (2000, 36) tulkintani mukaan viittaa, kun hän kirjoittaa, että “täälläololla on – –
pyrkimys ymmärtää olemisensa siitä olevasta, johon se on olemuksellisesti jatkuvassa ja ensisijaisessa suhteessa - nimittäin ‘maailmasta’”. Meyers kleines Lexikon Philosophie (1987,
299) määrittelee onttisen, että “erona ontologiseen se on todellinen olio yksilöllisyydessään tai
tilallis-ajallisessa tosiasiallisuudessaan; se on tosin hengen jo valmiiksi ymmärtämä (ilmiönä),
mutta ei vielä (rationaalisesti) avautunut olio”. (Im Unterschied zu ontologisch das wirklich
Seinde in seiner Individualität oder raum-zeitlichen Tatsächlichkeit, d.h. das vom Geist zwar
(z.B. phänomenal) bereits erfasste, aber (rational) noch nicht erschlossene Seiende.) Itse tulkitsen onttisen sellaiseksi olioksi, johon voi olla kosketuksessa ja josta voi saada aistimussisällön. Onttinen viittaa täten myös niihin olevan olioihin, jotka ovat ulottuvaisia ja kappalemaisia (vrt. Kaelin 1988, 29). Esim. onttinen kappale on (periaatteessa koskettavissa oleva) ulottuvainen olio (erotuksena vaikkapa mielikuvituksellisesta pyöreästä kuutiosta). Churchill samastaa onttisen ja empiirisen (Heidegger 1968b, 15). Heidegger (2000, 36) kirjoittaa ihmisen ontisesta olemistavasta, että “täälläolo ei ole onttisesti vain lähellä tai jopa lähin - me itse
jo olemme se” (teoksen suomentaja Kupiainen kirjoittaa onttisen yhdellä t-kirjaimella). Tämä
→
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Heidegger käsittelee filosofiassaan myös niitä kokemuksia, jotka
perenniaalisissa traditioissa ovat keskeisiä. Se on hyvä lähestymistapa niihin kokemuksiin, joissa yksilön ja todellisuuden kosketus tapahtuu herkästi ja hienovaraisesti. Näitä eheyttäviä, ihmisen
pysäyttäviä hetkiä kuvataan eri perinteissä sellaisilla termeillä kuin
huippukokemus, sulautuminen luontoon, myötätuntoinen rakkaus,
todellisen/varsinaisen itsen löytyminen jne. Ihminen kokee äärimmäisen tärkeänä tämän ‘alkuperäisen yhteenkuuluvuuden’ tasolla
tapahtuvan eettis-onttisen kohtaamisen, joka usein pysyvästi muuttaa ihmisen tapaa kokea maailma. Näissä tilanteissa Das Man’in
struktuuri häviää. Tällä tarkoitan niitä kokemuksia, kun kirjoitan a)
vapautumisesta ja totuudesta olevan avautumisena ja b) odottamisen metodista (jonka avulla edelliseen päästään). Heideggerin filosofian avulla voi myös analysoida esimerkiksi sellaisia pitkäkestoisia liikkumisen tapoja, jotka ikään kuin olemukseltaan ovat
odottamisen metodeja51 . Lisäksi Heideggerin filosofialla on yhtymäkohtia zen-filosofiaan52 , mikä on eduksi, kun zen-filosofiaa pyritään
ymmärtämään länsimaisen ihmisen näkökulmasta.
Kolmannessa luvussa käsittelen ranskalaisen fenomenologin
Maurice Merleau-Pontyn kehonfilosofiaa. Merleau-Ponty lähestyy
ihmistä fenomenologisesti ja holistisesti. Keskeistä on ihmisen
ymmärtäminen kehollisena. Merleau-Pontyn kehonfilosofia on
kohdallinen, kun ihmistä tarkastellaan liikkuvana olentona. Tällöin
on olennaista, miten ihminen löytää itsensä maailmasta ja miten
hän siinä todellistuu. Merleau-Ponty toteaa, että ihminen löytää itsensä aina jo-maailmassa olevana. Tämä tarkoittaa puolestaan sitä,
että hän löytää itsensä aina tietyissä suhteissa jo-maailmassa olevana. Kokemus näistä suhteista on sidottu ihmisen kehoon. Elämä paljastaa itsensä ihmiselle kehon välityksellä. Tällöin ihmistä tulee ymmärtää ja tutkia hänen kehollisessa olemisessaan. Vain maailman
viittaa ihmisen kehollisen maailmassa-olemisen ensisijaiseen kokemuksellisuuteen. Myös
Zimmerman katsoo, että onttinen Heideggerilla käsittelee olioiden välisiä suhteita ja rakennetta.
Tieteelliset tutkimukset koskevat onttista (are ontical concerns), koska ne tutkivat olioitten
struktuureita. Filosofinen tutkimus on ontologista siksi, että se tutkii kaikkien olioitten (luonto,
historia, ihmisen eksistenssi jne.) olemista. (Zimmerman (1986, xxxiii.)
51 Marathon, ultra-marathon, triathlon, ns. ultima-lajit, vaellukset jne.
52 Kreeft (1971, 521) kirjoittaa Heideggerin sanoneen D. T. Suzukin kirjoja lukiessaan, että “jos
ymmärrän Suzukia oikein, tätä (siis zenin tapaa kuvata ihmistä ja maailmaa, TK) olen yrittänyt
sanoa kaikissa kirjoituksissani”. Tämä on myös Klemolan (1998, 63) näkemys: “Lähtökohtanani
argumentoinnissani on ajatus, että sekä Heideggerin filosofiassa että zenin perinteessä kuvataan samoja tai ainakin samanlaisia peruskokemuksia. Kokemusten tulkinnassa käytettyjen
käsitteiden samankaltaisuus viittaa tähän.” Ks. myös sivut 74-75.
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kanssa suhteissa olevana olentona ihminen kehittyy itsetietoiseksi,
mikä mahdollistaa tavoitteellisen suuntautumisen elämässä.
Tavoitteet saavat kokemuksellisen perustan siinä kulttuurisessa ympäristössä ja niissä elämänolosuhteissa, joissa ihminen elää elämänsä. Näin kartoitan ihmisen kehollisen maailmassa olemisen
perusrakenteita. Merleau-Pontyn kehonfilosofia on hyvä ja
kohdallinen perusta esimerkkeinäni käyttämien perenniaalisten
traditioiden analyysille, koska se korostaa ihmisen kehollista kokemusta kuten jooga ja budokin.
Edellä kuvattu ihmisen maailmassa oleminen on perustana sille, että kulttuurissa syntyy hyvän elämän ja viisauden ideaaleihin
pyrkimistä. Tämän analyysin kautta on mahdollista tutkia, ymmärtää ja artikuloida länsimaisen filosofian kielelle itämaisia liikuntamuotoja ja niiden taustoilla olevia filosofisia teorioita, joiden avulla
ihmiset pyrkivät perenniaalisiin päämääriin.
Neljännessä luvussa tutkin kahta perenniaalista liikunnantraditioita. Jooga ja zen-budo ovat perinteitä, jotka sukupolvien
todentamina tarjoavat järjestelmällisen menetelmän sekä hyvän elämän ja viisauden etsimiseksi että liikunnan harjoittamiseksi. Maailman eri puolilla ihmiset ovat tavoitelleet inhimillisen elämän kestäviä ja perimmäisiä ihmisenä olemisen ideaaleja tuhansien vuosien
ajan.
Perinteisessä intialaisessa merkityksessä joogaa harjoittavan
ihmisen tavoite on kärsimyksestä vapautuminen. Tämä edustaa joogan mukaan korkeinta tavoitetta, jonka ihminen voi saavuttaa.
Perenniaalisissa traditioissa päämäärän tavoittaminen tapahtuu
tulkintani mukaan egon purkautumisen ja uudelleen rakentumisen prosessissa. Tässä egon dekonstruktiossa53 tapahtuu “määrittelemättömän”, olevan olemisen “sellaisuutena”, kokeminen. Tämä on pitkä,
vaikea ja monivaiheinen prosessi, jonka lähtökohdan muodostaa
ihmisen halu löytää elämälleen jotain perustavaa - se on halu
kokonaistumiseen ja konstituutioon. Jooga nimittää tätä “määrittelemätöntä” Purusaksi. Kun ihminen kokee “määrittelemättömän”, saa kosketuksen transsendenttiin, egon dekonstruktio tapahtuu. Kun ihminen egon dekonstruktiossa ‘kuolee’ ja ‘uudelleensyntyy’, hän vapautuu.

53 En ota työssäni kantaa postmoderniin dekonstruktio-keskusteluun eikä dekonstruktio terminä viittaa keneenkään tiettyyn ajattelijaan.
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Budo-lajit ovat japanilaisia kamppailutaitoja54 . Kuten aiemmin
olen maininnut, niiden taustalla on monenlaisia ajattelutapoja, joista joidenkin taustalla on muita selkeämmin zen-buddhalaisuus.
Käytännössä mitään tarkkaa rajaa on vaikea asettaa, koska opettajat, joiden kautta lajit ovat välittyneet ajassa eteenpäin, ovat omaksuneet omaan lajiinsa ajatuksia myös muista perinteistä. Tutkimuksen
tarkoitus on kuitenkin katsoa zen-perusteista budoa perenniaalisesta näkökulmasta, jolloin budo on liikkuvaa meditaatiota. Tavoitteena zen-buddhalaisuudessa on satori, valaistuminen. Egon
dekonstruktion kulminaatioajankohtaa kutsun “todellisen itsen”
löytämiseksi, satoriksi. Se voidaan alustavasti tässä yhteydessä
määritellä “heräämiseksi”, mielen kirkastumiseksi55 . Työni keskittyy budon osalta tähän ja itsetuntemuksen ja henkisen kasvun tarkasteluun. Kamppailullista aspektia en käsittele.
Ennen budoa käsittelen kuitenkin zen-filosofiaa ja niitä keskeisiä tekijöitä, joita on ymmärrettävä ymmärtääkseen budoa zen-harjoituksena.
Tutkimuksen yksi keskeisimpiä käsitteitä on ego. Tässä tutkimuksessa ego ymmärretään buddhalaisen perinteen tapaan niin
kuin The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion sen määrittelee. Ego, ymmärrettynä ihmisen tietoisuudeksi omasta minästä, nähdään buddhalaisuudessa ja zen-buddhalaisuudessa muodostuneen muuttuvista ja sattumanvaraisista tekijöistä. Ego ei ole mitään
pysyvää, pohjimmiltaan sillä ei ole todellista olemusta. Tämän perusteella se katsotaan harhaksi. Ego syntyy, kun ihminen tulee itsetietoiseksi. Näin muodostuu ero minän ja maailman välille. Egoon
kiinnittyvät halut, tunteet, mieltymykset jne, jotka rakenteistavat ihmisen elämää, muodostavat kärsimyksen perustan. Zen-harjoituksella pyritään ‘ylittämään’ ego, “sammuttamaan” sen valta ihmiseen ja löytämään todellinen itse, jolloin paljastuu myös egon
harhainen olemus.56
54 Japanissa yhdistyivät 1200-luvulla zen-buddhalaisuus ja kamppailutaidot. Samurait näkivät
zenin tavassa harjoittaa itseä mahdollisuuden ylittää elämän ja kuoleman kysymyksen. Tämä
oli samurain elämäntavan huomioon ottaen keskeistä. Historian kuluessa sodat vähenivät.
1600-luvulta lähtien kamppailutaitoja ryhdyttiin harjoittamaan yhä enemmän zen-harjoituksena
kuin sodankäyntiin liittyvänä käytännöllisenä apukeinona säilyttää mielenrauha taistelun aikana ja voittaa kuoleman pelko. (Ks. Suzuki 1973, 61-85 ja Hoover 1988, 57-67.) Budo on siis
historiallisesti ollut soturin tie, joka henkisiltä osin liittyy etiikkaan, uskontoon ja filosofiaan.
Vanhat budoa käsittelevät klassiset tekstit korostavat Leggetin mukaan mielen harjaannuttamista ja kysymystä “kuka minä olen”. (Leggett 1988, 117-120.)
55 Gothóni ja muut 1990, 69.
56 Ego in Buddhism, the concept of an ego, in the sense of consciousness of one’s self, is
→
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Viidennessä luvussa esitän yhteenvedon työstäni. Kytken yhteen osallistuvan ja perenniaalisen filosofian, kehon tematiikan ja
traditioiden näkemykset ihmisen maailmassa olemisen luonteesta.
Erittelen esimerkkeinä käyttämieni liikuntaperinteiden keskeiset
piirteet. Henkilökohtaisen harjoittelun kannalta katsottuna tärkeintä on ymmärtää harjoitus elämäntapana. Tarkastelun keskiössä on
tällöin, miten ihminen voi kehollisen harjoituksen avulla tavoitella
todellista ja kestävää perustaa elämälleen. Tämän kysymyksen ratkaisemisessa ihmistä auttaa, että hänellä on käytettävissään harjoittelunsa tueksi jo ennen häntä muodostunut perinne. Tämä perinne - vuosisataisen kokemuksen teoreettisena ja käytännöllisenä kiteytymänä - opastaa häntä harjoitusten synnyttämien uusien kokemusten keskellä. Perinteiden taustalla on filosofia, joka sisältää
järjestelmällisen tavan harjoittaa itseään ja ymmärtää koettu. Jotta
harjoitusta voisi myös tietoisesti suunnata, tarvitaan avuksi perinteen tukea, joka ‘kertoo’ käsitteellisessä muodossa harjoitukseen liittyvistä samanlaisista kokemuksista ja siitä mikä on näiden kokemusten luonne ja status. Parennetun itseymmärryksensä johdosta
ihminen kykenee sitten tietoisemmin kohdistamaan harjoitustaan.
Tämä vastavuoroinen prosessi muodostaa hermeneuttisen kehän.
Näin liikunta harjoituksena voidaan tematisoida ja tiedostaa päämäärä, mitä varten harjoitellaan, eli mikä on harjoituksen taustalla
oleva liikunnanfilosofinen idea. Harjoitus elämäntapana tarkoittaa
tietoista suhdetta elämään.
Yksinkertaisesti sanottuna heidän, jotka todella kulkevat joogan
ja zen-budon perenniaalista tietä, tavoitteensa on todellisen itsen
löytäminen. Se on oman paikkansa löytämistä maailmassa, ‘kotiinpalaamista’, joka koetaan mielenrauhana. Tätä 1) oman olemassa-

seen as composed of nonvalid factors, as delusion. The concept of an ego arises when the
dichotomizing intellect (the sixth sense, shadayatana) is confused into presupposing a dualism
between I and not-I (or other). As a result we think and act as though we were entities separated
from everything else, over against a world that lies outside of us. Thus the idea of an I becomes
fixed in our subconscious, a self which produces thought procecces like “I hate this, I love that;
this is yours, this is mine.” Nurtured by such conceptions, we reach the point where the I or ego
dominates the mind; it attacks everything that threatens its dominance and is attracted to
everything that seems to extend its power. Enmity, desire, and alienation, which culminate in
suffering, are the ineluctable results of this outlook, which in Zen is cut through by the practise
of zazen (istuen suoritettava meditaatio, TK). Thus in the course of Zen training under a roshi,
who leads people on the path to enlightenment (satori, kensho), the dominance of the ego
illusion over the practioner’s thinking and aspirations is gradually overcome. (The Encyclopedia
of Eastern Philosophy and Religion 1989, 98.)
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olon löytämistä ja olemisen varmuutta ja 2) itsen ja todellisuuden
välisen ‘ristiriidan’ ratkeamista, voidaan nimittää viisaudeksi.
Olen valinnut tutkimukseen valitsemiltani filosofeilta sellaisia
käsitteitä, jotka mielestäni parhaiten välittävät haluamani merkitykset. Katson lähdemateriaalin käsitteiden olevan kuvauksia eletyistä
kokemuksista. Olen pyrkinyt löytämään sellaisia käsitteitä, joiden
merkitykset kuvaavat a) oman harjoitteluni tuottamia kokemuksia.
Tämän perusteella olen tulkinnut kuvaamieni perinteiden ideaaleja
ja käsitteitä fenomenologisesti, jotta ne b) kuvaisivat mahdollisimman hyvin fyysisten ja meditatiivisten harjoituksien tuottamia tuloksia ja kokemuksia. Näiden kahden kohdan - a) ja b) - välillä on
ollut koko kirjoittamisen ajan jatkuva vuoropuhelu. Henkilökohtaisen avulla olen tulkinnut tekstiä ja tekstin avulla henkilökohtaista.57
Olen pyrkinyt valitsemaan käsitteet siten, että niiden intersubjektiivinen merkitys olisi mahdollisimman yhdenmukainen. En siis
tarkastele käsittelemiäni filosofeja tai filosofisia perinteitä niiden sisäisen johdonmukaisuuden kannalta58 enkä tutki yksittäisten käsitteiden suhdetta teorioiden kokonaisuuksiin. En myöskään tutki käsitteiden historiallisia yhteyksiä. Käytän filosofien ja traditioiden
käsitteitä oman ajatteluni esiintuomisen apuna. Olen ikään kuin
valinnut mahdollisimman kohdalliset käsitteelliset työkalut filosofisesta työkalupakista. Yllämainitun voi fenomenologisen runollisesti kiteyttää näin: oman ymmärrykseni ja näkemykseni pohjalta olen
pyrkinyt rakentamaan tien, jota pitkin lukijan oman ymmärryksen
olisi hyvä edetä.
Tutkimukseni ongelmat ovat pääosin kahtaalla. Ensinnäkin samansuuntaisesti tematisoituneita tutkimuksia ei ole aiemmin tehty
kuin kaksi - Klemolan lisensiaattityö (1991a) ja väitöskirja (1998).
Metodisia esimerkkejä ei siis paljon ole. Toisaalta on myös niin, mitä
Juha Varto kirjoittaa tutkimisesta:
Tieteelliselle tutkimukselle ei ole olemassa sellaista metodia
tai muuta välinettä, joka olisi valmiina olemassa ennen tutki-

57 Vrt. ajattelun kaksisuuntaiseen liikkeeseen liittyen intentionaalisen relaation kahteen
aspektiin, jotka ovat subjekti-suhteessa-objektiin (subject-in-relation-to-the-object) ja objektisuhteessa-subjektiin (object-in-relation-to-the-subject), joita ei voi ymmärtää ilman suhdettaan
toisiinsa (Schmitt 1967, 67).
58 Lukuunottamatta lyhyttä kappaletta joogan yhteydessä, jonka tarkoitus on avata tulkintahorisontti fenomenologiselle analyysille.
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musta. Kaikki se, mikä edeltää, on joko tieteen historiaa tai tästä johdettua yleistystä, jolla on varsinainen pätemisalueensa
vain siinä, mistä se on johdettu, ja siinäkin vain historiallisesti.59
Toinen ongelmia aiheuttanut tekijä on se, että perenniaalinen
kirjallisuus on hyvin monenkirjavaa ja -tasoista. Aiheesta kirjoittaneet ovat uskontotieteilijöitä, kulttuuriantropologeja ja perenniaalisesta viisaudesta kiinnostuneita (esim. Réne Guénon, Fritjof
Schuon, Ananda Coomaraswamy, Aldous Huxley, William James,
Mircea Eliade) - filosofeja heissä on vähän.
Lisäksi työhöni liittyy filosofinen ongelma, miten esittää käsitteellisen ylittävä käsitteellisesti. Tämä liittyy aiemmin mainitsemaani omakohtaisen harjoituksen ensisijaisuuteen yksilön konstituutiossa verrattuna käsitteiden avulla tapahtuvaan ymmärtämiseen. Koska tämä on kirjallinen työ, yritän siis jotain mahdotonta. Eli
miten käsitteellistää harjoituksen tuottamia kokemuksia, jotka luonteestaan johtuen ovat käsitteellisen tavoittamattomissa. Työn tarkoitus on tässä suhteessa antaa vihjeitä, näyttää suuntaa, innostaa liikkumaan. Suunnan näyttämisen ajatus tulee esille myös zenin perinteessä. Vaikka siinä käytetäänkin opetuksen apuna (minimaalisen
suppeaa) kirjallisuutta, pohjimmiltaan ne ovat - kuten perinteessä
ajatellaan - jätepaperia, jolla on merkitystä vain älyllisen roskan
poispyyhkimisessä.
Väitöskirjani on täydennetty lisensiaattityöstäni Liikunta ja
kehollisuus perenniaalisessa filosofiassa60 . Erityisesti olen pyrkinyt
selkiyttämään keskeisiä teemoja (harjoitus, ihmisen kokonaistuminen, egon dekonstruktio). Metafysiikkaa olen sekä poistanut
että kirjoittanut ‘auki’. Näin olen tehnyt siksi, että haluan tuoda selkeästi esiin sen, mitä annettavaa perenniaalisilla liikuntamuodoilla
ja niiden sisältämillä ajatuksilla on liikuntakulttuurille, liikuntaa
harrastaville ihmisille, tutkijoille ja liikuntakulttuurin suunnasta ja
painopistealueista päättäville ihmisille. Metafysiikka olen selkiyttänyt varsinkin siksi, että työlläni olisi mahdollisimman suuri
kosketuspinta lukevaan yleisöön.

59 Varto 1992b, 122.
60 Koski 1991.
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Fyysistä harjoitusta tehdessään ihminen on erilaisessa suhteessa itseensä, kun sitä verrataan hänen tavanomaiseen toimintaansa. Hän
joutuu toisella tavalla kohdakkain itsensä kanssa, mikä saattaa tuottaa uusia ajatuksia liikunnasta ja sen suhteesta omaan elämään.
Tämä on liikunnanfilosofiaa riippumatta siitä, pitääkö ihminen
ajatteluaan filosofiana vai ei. Ihminen harjoittaa filosofiaa silloinkin, kun hän kieltää filosofian ihmiselle tarpeettomana1 . Jos
nämä kysymykset liikunnan ja fyysisen harjoituksen luonteesta liittyvät ihmisen elämän mielekkyyteen ja hyvinvointiin, tarkastelun
näkökulma avautuu perenniaalisesta selityskehyksestä. Pohdintoja
liikunnan merkityksestä voi kutsua arkifilosofiaksi, joka Kaupin2
mielestä sisältää filosofisen ajattelun alkuasteita.
1 Ks. Kauppi 1978, 2-3.
2 Kauppi 1978, 3.
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FILOSOFINEN LIIKUNNAN TUTKIMUS
Liikunta ja filosofia ovat inhimillisen olemassaolon momentteja. Ne
edustavat kahta tasoa, joissa ihminen todellistuu elämässään. Elämä ei tyhjene näihin, mutta ne voivat olla välineitä ihmisen maailmassa olemisen hahmottamisessa ja mahdollistaa sen mielekkääksi kokemisen.
Mitä merkitsee filosofisen tutkimuksen kannalta, että tutkija
myös itse harjoittaa tutkimuksensa kohteena olevaa liikuntamuotoa.
Tämän kysymyksen perusteella hahmotan liikunnanfilosofisen tutkimuksen kahteen osaan. Toisaalta on perinteinen akateeminen filosofia, jossa filosofi tutkii kohdettaan välillisesti sitä koskevien teorioiden kautta - mahdollisesti jopa ulkokohtaisen objektivoivasti,
luonnontieteistä saadun mallin mukaan3 . Kun kohdetta tutkitaan
välillisesti, filosofin ja tutkimusobjektin suhde ei ole paras mahdollinen, koska tutkimuksen subjekti ja objekti on jo lähtökohdiltaan asetettu erillisiksi. Koska tavoitteena on ihmisen liikunnallisten kokemusten ja merkitysrakenteiden tutkiminen, subjekti–objekti-asetelman puitteissa ei ole mahdollista tuoda esille tutkimuskohteen kokonaisuutta. Tutkija ei tällöin saa artikuloiduksi niitä kokemuksia,
joita liikunta tosiasiallisesti koettuina elämyksinä olisi hänelle tuottanut. Tutkimuksesta jää puuttumaan se lisä, jonka tutkijan henkilökohtaiset kokemukset olisivat tuoneet lopputulokseen. Tuloksena on
intellektuaalista ymmärrystä, joka ei välttämättä lisää ihmisen ymmärrystä maailmasta, jossa hän elää4 .
Näin puuttumaan jäänyt suhde on tärkeä, sillä viisaus ei ole tulosta pelkästä intellektuaalisesta toiminnasta. Kun pyritään hyvään
elämään ja viisauteen, pelkät henkiset pyrkimykset eivät yksin riitä,
vaan niiden tueksi on otettava myös kehon harjoitukset, kirjoittaa
Teräväinen5 . Elinvoimainen keho on ihmiselämän hyvinvointiin
olennaisesti kuuluva tekijä, joka vaikuttaa myös yksilön ymmärrykseen ja henkiseen kehitykseen.

3 Ks. Klemola 1989, 68.
4 Ks. Klemola 1989, 70.
5 Teräväinen 1983a, 25.
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OSALLISTUVA LIIKUNNANFILOSOFINEN
TUTKIMUS6
Juha Varto kirjoittaa, että tieteissä ja tutkimuksissa “pyrkimyksenä
on merkityksen käsittäminen kohdallisessa merkitysyhteydessä ja
kohdallisuus voi tulla vain ontisen kokemuksen kautta”7 . Perenniaalisessa mielessä tärkein onttinen8 kokemus on se ihmisen ja
maailman kosketuksessa tapahtuva kokemus, jossa subjektin ja
objektin dualismi ‘ylitetään’9 . Tarkemmin sanottuna dualistinen todellisuus katoaa mutta palaa vähitellen takaisin muotonsa
muuttaneena ja statukseltaan erilaisena. Tämä ‘ylittäminen’ on yksi
tapahtuma egon dekonstruktiossa.
Tutkimuskohteen merkityksen ja sen kohdallisuuden ymmärtämisessä on tärkeää, kuinka tutkimuskohde rakentuu. Tämän tutkimuksen historiallinen apriori (ne ehdot, jotka mahdollistavat
objektin tai lausuman synnyn) on henkilökohtainen liikunnanharjoitukseni ja opintoni. Nämä molemmat huomioonottavaa
tutkimusmetodia nimitän osallistuvan liikunnanfilosofian tutkimusmetodiksi.
Tätä toista tutkimisen tapaa kutsun osallistuvaksi filosofiaksi
filosofian käsitteen alkuperäisessä merkityksessä, viisauden rakas6 Osallistuvan liikunnanfilosofisen tutkimusmetodin käyttö on selkeä kannanotto fenomenologisen metodin puolesta. Tällöin tutkija on näkemykseni mukaan kiinnostunut sekä liikunnallisista tapahtumista, että siitä, mihin nämä viittaavat. (Esim. tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat lisäksi perenniaaliset tapahtumat, joilla tarkoitan kokemuksia, jotka vaikuttavat yksilön tapaan ymmärtää ja kokea maailma. Nämä kokemukset koskettavat ihmisessä sitä tasoa, josta katson mm. eettisen ja esteettisen - jotka ovat pohjimmiltaan sama asia syntyvän. Kysymys on eksistentiaalis-ontologisista tapahtumista.) Tutkijan intentionaalinen
korrelaatti on ideaalinen olio, jonka olemuksen hän pyrkii selvittämään omakohtaisen ja ulkokohtaisen avulla. Mikäli tutkijalla on henkilökohtaisia kokemuksia intentionaalisesta
korrelaatista, käsitykseni on, että merkityssisältö ei ole tämän jälkeen pelkästään käsitteellinen
vaan kokemuksellisesti reaalinen (ei pelkästään tietoisuuden sisältö) silloin kun itse kokemus
tapahtuu. Tässä yksittäisessä hetkessä tutkija ei tietenkään suorita tietoisuudessaan analyysia siitä mitä tapahtuu - se tehdään vasta jälkeenpäin, jolloin voidaan sanoa merkityssisällön
olevan jälleen käsitteellinen luonteeltaan. Kokemuksen tapahtumahetkellä merkitsevä akti (se
akti jolla on merkitys), merkityssisältö ja aistimellinen sisältö yhtyvät kokemuksen kokevassa
tutkijassa. Ts. tällöin koetaan henkilökohtaisesti oman olemisen kokonaisuudessa kokemusten
merkityssisällöt.
Merkitykselliseksi ja tärkeäksi tulee siis aika ja sen prosessiluonne: mitä tapahtuu ja miten
tutkijan tietoisuus on tietoinen itsestään. Tämä on tärkeä ja korostamisen arvoinen seikka,
koska esim. perenniaalisissa traditioissa koetaan muuttuneita tietoisuudentiloja, joihin ei välttämättä päde egon näkökulmasta rakennettu analyysi. Tämä analyysin taso on ongelmallinen ja
vaikea, joten jätän sen käsittelyn tämän tutkimuksen puitteissa tähän.
7 Varto 1992b, 126.
8 Varto kirjoittaa sanan yhdellä t-kirjaimella.
9 Tässä tutkimuksessa “onttinen kokemus” viittaa siis ennen käsitteellistämistä tapahtuvaan
kokemukseen. (Jos haluttaisiin sanoa “kokemus onttisesta” tarkoitettaisiin ihmisen kosketusta
→
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tamisena ja etsimisenä. Tällöin filosofiaa on harjoitettava kokonaisesti sekä mielellä että keholla, etsittävä viisautta käytännössä
koko ihmisenä olemisesta10. Metodia voisi kutsua myös liikunnanfilosofisen tutkimuskohteen ymmärtämisen metodiksi, jossa ymmärtämisen välineinä ovat mieli ja keho. Tutkijalta edellytetään, että hänen on oltava filosofi ja myös harjoitettava henkilökohtaisesti tutkimaansa kohdetta - tämä on ideaali, johon pyritään. On perusteltua
väittää, että pelkistä kirjallisista lähteistä operoiva ymmärrys tuottaa omanlaisiansa merkityksiä ja omat kokemukset henkilökohtaisia merkityksiä ja täten erilaista filosofista artikulaatiota.
Ihmisen suhde todellisuuteen on sitä monipuolisempi, mitä useamman aistin välityksellä keho on kosketuksessa maailmaan. Ulkoisesti kohdettaan lähestyvä filosofinen tutkimus on tällöin sellaisen
filosofin toimintaa, jolla on vain tietoinen (rationaalinen) kosketuspinta tutkimaansa aiheeseen. Hän ymmärtää aiheensa vain käsitteellisesti. Olennaista ja merkityksellistä on osallistuvan tutkimuksen kohdalla korostaa, että käsitteellinen ja kuvaus ilmiöstä ei
voi koskaan tuottaa samanlaista kokemuksellisuutta kuin oma kokemus. Esimerkiksi kuvauksen lukeminen käden laittamisesta
tulikuumalle levylle ei voi koskaan tuottaa samanlaista kokemusta
kuin jos itse laittaisi kätensä tulikuumalle liedelle. Tämä kokemus
kertoisi sen, mitä tapahtuma todella merkitsee ihmisen kehollisuudesta käsin tarkasteltuna. Osallistumattoman filosofin kuvaus
liikunnallisesta ilmiöstä ei voi tuottaa samanlaista kuvausta kuin
osallistuvan filosofin kuvaus ilmiöstä, koska jälkimmäinen on sekä
mielellään että kehollaan osa kuvattavaa ilmiötä.
Voidaan lähteä siitä, että maailma on ihmiselle olemassa vain
henkilökohtaisena kokemuksena. Tähän sisältyvät sekä tajunnalliset että keholliset kokemukset. Tajunnallinen sisältää sekä käsitteelliset kokemukset (esimerkiksi muiden kirjoitusten lukemisen)
että ihmisen kehollisesta maailmassa olemisesta johtuvat kokemukset. Se mikä koetaan kehossa, koetaan myös tajunnassa. Oma
kokemus tutkittavasta aiheesta antaa mahdollisuuden luetun suhteuttamiseen ja omakohtaisten ja omaperäisten näkökulmien avaamiseen. Konkreettista kokemuksellisuutta voi tuottaa vain aistiva
keho; olennaista ei ole argumentoida esimerkiksi tietoteoreettista
ongelmaa, jossa kysytään, missä määrin tietoisuutemme jäsentää
esiobjektiiviseen eli kokemusta esiobjektiivisesta.)
10 Ks. Klemola 1989, 70.
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kokemukset tai mikä on se ihmisen elimistössä oleva orgaani, joka
välittää tietoisuudellemme kehon tuntemukset.11
Yksi vertailukohta osallistuvalle filosofiselle tutkimukselle on
sosiaalitieteiden osallistuva havainnointi, jossa tutkija on osa tutkimaansa kohdetta. Osallistuvassa liikunnanfilosofiassa tapahtuu
samoin. Kyseessä on subjekti–subjekti-suhde. Filosofi on osa tutkimaansa liikunnallista ilmiötä, hän voi olla myös itse itsensä tutkimuskohde (olen subjektiivinen objekti itselleni). Toinen vertailukohta on psykologia. Lauri Rauhalaa mukaillen, osallistuvan
liikunnanfilosofisen tutkimuksen voi sanoa olevan kokemustiedettä, koska kokemista tutkitaan kokemisen avulla12 . Hän kirjoittaa: “Koska kokeminen on ihmisyksilön sisäinen asia, sitä ei voi
adekvaatisti tutkia kukaan ulkopuolinen, vaan tutkimusta suorittaa
parhaiten se tiedostamisprosessi, joka on ‘sisällä’ tässä tapahtumassa ja välittömästi ‘osallisena’ siinä.”13 Tieteellisessä mielessä on
sanottava, että tutkimustulosten viimekätisen todentamisen mahdollistaa intersubjektiivisuus, joka rakentuu yhteisessä liikunnallisessa elämismaailmassa.
Merleau-Ponty kritisoi ulkokohtaista ja luonnontieteenomaista
tapaa tutkia ihmistä. Hän sanoo, että objektivoivan tutkimuksen virhe on sen tavassa “redusoida kaikki ilmiöt, jotka todistavat subjektin
ja maailman liittoa, laittamalla niiden tilalle itsessään olevan
objektin puhtaan idean ja subjektin puhtaana tietoisuutena”14 . Eli
ihmisen ja maailman suhde redusoidaan puhtaan tietoisuuden
omaavan subjektin suhteeksi maailmaan itsessään olevana ideana.
Objektivoivasti ajattelevan tutkijan työn lopputulos näyttää tällöin
siltä, kuin ihminen olisi kehoton, historiaton ja elämismaailmansa
merkityksellisistä kytkennöistä irralleen riisuttu pelkkä puhdas tietoisuus. Ja maailma näyttäytyy itsessään olevana objektina. Tutkijan
työnä on näiden kahden ajatusobjektin yhdistäminen tieteelliseksi
11 Tajunnalla tarkoitan sitä mentaaliainesta, josta tiedostetut ajatukset syntyvät. Ihmisen kokemukset maailmasta ovat aina myös tajunnallisesti koettuja. Tajunnassa olevat oliot ovat se
substanssi, josta ihminen voi tulla ja olla tietoinen. Tajunnallinen ei ole tietoista, mutta tietoinen
on välttämättä tajunnallista.
12 Ks. Rauhala 1986, 73.
13 Rauhala 1986, 64. Eräät tutkijat kutsuvat meditatiivisia itsetutkimisen muotoja nimellä
“consciousness disciples”, jotka Rauhala suomentaa tajunnan omakohtaisen tutkimisen ja kehittämisen oppi- ja harjoitusjärjestelmiksi (Rauhala 1986, 69).
14 – – is to reduce all phenomena which bear witness to the union of subject and world, putting
in their place the clear idea of the object as in itself and of the subject as pure consciousness
(Merleau-Ponty 1986, 320).
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katsotulla sopivalla tavalla toisiinsa. Tämä on ymmärtääkseni Merleau-Pontyn ajatus väärästä tavasta tehdä ihmistutkimusta, koska
maailma ei ole koskaan irrallaan sitä havainnoivasta ihmisestä ja
hänen tavastaan olla maailmaan kosketuksessa. Maailman
kutistaminen pelkäksi ajatusolioksi, joka on irti kaikista merkityssuhteista, ja ihmisen ymmärtäminen historiattomana puhtaan tietoisuuden (joka ei ole käsin kosketettavissa) ominaisuudessa, ei ole
hyvä tapa tehdä ihmistutkimusta. Kuten aiemmin totesin, maailma
on ihmiselle olemassa, alunpitäenkin, vain omakohtaisena kokemuksena. Tämän perustavan suhteen - siis yksilön ja maailman
välisen kosketuksen, olemisen henkilökohtaisen aspektin huomioitta jättäminen hävittää kokonaan pois sen, mistä elämässä,
todellisuudessa ja maailmassa on kysymys. Kysymys ei ole käsitteistä vaan siitä, minkä käsitteitä ne ovat. Kun ihminen koskettaa
kehollaan maailmaa, se on eri tason tapahtuma kuin tietoisuuden
‘koskettaessa’ käsitteitä. Koska jokainen ihminen itse on maailmansa kokemuksellinen keskipiste, tätä ihmisen ja maailman
perussuhdetta ei voi purkaa hävittämättä olennaista itse todellisuudesta. Kuten Merleau-Ponty15 toteaa, kysymyksessä ei ole puhtaan
tietoisuuden suhde itseensä kietoutuneisiin olioihin (olio itsessään),
vaan kehollisen ja subjektiivisen ihmisen suhde häntä ympäröivään
maailmaan ja sen olioihin, joita voi ottaa käteen, tunnustella ja katsella, kiertää niiden ympäri jne. Maailma alkaa ja koetaan kehossa.
Schrag kirjoittaa, että “eletty keho on itseensä viittaava” ja sisältää itseyden kokemuksen16 . Osallistuvalle liikunnanfilosofille tämä
merkitsee tutkimustulosten konstituoitumista kirjallisten lähteiden
lisäksi myös siitä perspektiivistä, että keho yksilöllistää tutkijan ja
antaa hänelle eksistentiaalisen identitettin17 , josta käsin merkitykset
saavat teoreettisen muodon.
Esitän neljä fenomenologista teesiä osallistuvan liikunnanfilosofian luonteesta. Pyrin teeseissä tuomaan näkyviin sen, miten
kehollisuus ja tutkimuksen osallistuva luonne täydentävät toisiaan
ja muodostavat objektivoivan ajattelun ylittävän tutkimuksellisen
lähtökohdan:

15 Merleau-Ponty 1986, 320.
16 The lived body is self-referential (Schrag 1988, 110). Itsellä on jokaisen ymmärrettävä omaa
ainutkertaista kehoaan.
17 Ks. Schrag 1988, 111.
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1) Mitä useamman aistin välityksellä tutkija on kosketuksessa
tutkimuskohteeseen, sitä monipuolisempi kokemus hänellä on kohteestaan.
2) Mitä lähempänä tutkija on kohdettaan, sitä parempia ja
monipuolisempia havaintoja hän siitä saa.18
3) Mitä kykenevämpi tutkija on kehona toimimaan maailmassa,
sitä monipuolisempiin suhteisiin hän voi asettautua ja saada olioista kosketuksen.
4) Mitä monipuolisemmin ja useammin tutkija on ollut kosketuksessa ja suhteessa tutkimuskohteeseen ja mitä monipuolisempia
kosketuksen kautta syntyneet mielikuvat ovat, sitä paremmin hän
ymmärtää kohteensa olemuksen ja konstituution.
Näin osallistuva liikunnanfilosofia saa - kohdallisena lähestymistapana tehdä tutkimusta - enemmän todellista tutkimuksellista
statusta.19
Kokemukset, joista tässä puhutaan, eivät ole yksityisiä. Kysymys on kehollisista samankaltaisista kokemuksista, jotka ovat ihmisille yhteisiä ja jaettuja. Kokemukset ovat julkisia siksi, että perustana on keho esisubjektina.20
Esimerkiksi monistisen filosofian vain teoreettisesti muotoilema
kehon ja mielen ykseys tematisoidaan osallistuvassa filosofiassa lisäksi siis normatiiviseksi tutkimuskäytännöksi. Vartoa mukaillen
voidaan nyt todeta, että “filosofisen tarkastelun kokonaisyhteys sisältää välttämättä kokemuksellisen ja käsitteellisen puolen, jotka
vasta antavat toisilleen merkityksen”21. Tällöin osallistuva filosofi ei
ole pelkästään jo-olemassaolevan totuuden esiintuoja, vaan hän on
se käytäntö, jossa totuus ilmenee hänen konkreettisessa elämässään22 .
18 Lähtökohtaisesti voidaan ajatella näin. Tämän ymmärtää kun suorittaa ajatuskokeita muunlaisista tilanteista. Eräät suhteessa olemisen tavat ovat ymmärrettävästi ongelmallisia, kuten
esim. suhde omaan kehoon, jota ollaan ikään kuin liian lähellä. Tähän voi todeta paradoksaalisesti, että mikäli ihminen olisi vähääkään kauempana kehostaan, hän olisi liian kaukana siitä.
19 Vrt. Spinoza 1949, II: 13, 14, 17, V: 1, 39.
20 Merleau-Ponty (1986, 254) kirjoittaa, että “there is – – another subject beneath me, for whom
a world exists before I am here, and who marks out my place in it. This captive or natural spirit
is my body – – .” Veli-Matti Värri (1997, 47) kutsuu tätä kehoa esisubjektiksi.
21 Varto 1990b, 46.
22 Merleau-Ponty kirjoittaa (1986, xx): “Philosophy is not the reflection of a pre-existing truth,
but, like art, the act of bringing truth into being.” Osallistuvan liikunnanfilosofian näkökulmasta
kehitin ajatusta edelleen: philosopher is the very act of bringing thruth into being in his very own
being-in-the-world. Ts. olennaista on filosofin maailmassa olemisen tapa, se, miten ‘totuus’ ilmestyy hänen omasta elämismaailmastaan sosiaaliseen elämismaailmaan hänen filosofisessa praksiksessaan, elämänkäytännössään.
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Filosofisen tutkimisen tavoitteista kuitenkin riippuu, kuinka
kattavaa merkitysten tuottaminen on, missä suhteessa se on filosofin
omaan elämään ja mitä merkityksiä omien kokemusten kautta halutaan välittää muille ihmisille. Voidaan ajatella, että mitä perenniaalisempia tavoitteet ovat filosofille henkilökohtaisella tasolla,
sitä tärkeämpää on ymmärtää liikunnan harjoittaminen filosofiana,
joka kokemuksellisena toimintana ja merkitysten tuottajana on arvokasta, koska se juuri tuottaa elämän mielekkyyden kannalta positiivisia kokemuksia. Timo Klemolan23 sanoin, liikunta:
on filosofista itsensä tutkimista, jatkuvaa etsintää, jossa kysymykset ovat usein käsitteellisiä, mutta vastaukset kokemuksia, jotka eivät ole käännettävissä käsitteiden kielelle.
Tällöin liikunnanfilosofi voi kohdata transsendentin, jota hänen Tao-te-chingin sanoin tulee kunnioittaa hiljaisuudella.
Jos filosofia ymmärretään yleisesti osallistuvan liikunnanfilosofian tavoin ihmisen aktiivisena viisauden etsimisenä, voidaan
Raili Kaupin24 tavoin todeta, että filosofian harjoittaminen kuuluu
ihmiselämään. Tällöin filosofian harjoittamisessa ei ensisijaisesti
ole kysymys muoto-opillisesti korrektien kysymysten esittämisestä,
argumentoinnista ja hypoteesien postuloimisesta, vaan etsimisestä,
pohdiskelusta, oivaltamisesta ja oman näkemyksen vähittäisestä
muovautumisesta.
Edellä todetun perusteella esitän, että omakohtaisuus on tutkimuksen laatua ja kohdallisuutta lisäävä tekijä. Henkilökohtaisesti
koettu lisää ymmärrystä tutkittavasta aiheesta ja tuo merkitykset
esiin mahdollisimman puhtaasti ja ei-välittyneesti - tämä ajatus on
tietysti ajateltava suhteessa yksittäiseen tutkijaan. Voidaan ajatella,
että mitä enemmän välityksiä on kokemuksen ja sen käsitteellisen
esityksen välillä, sitä epätäsmällisempi on lopputulos ja sitä epätäsmällisemmin merkitykset tulevat välitetyksi.
Esitän asian ymmärtämiseksi seuraavan kuvitteellisen tapahtumaketjun. Lähtökohtana on jokin inhimillinen kokemus. Kyseinen
ihminen kirjoittaa kokemuksesta kuvauksen ja analyysin omalla äidinkielellään, omana aikanaan, omassa kulttuurissaan ja omalla
kirjoitustaidollaan. Seuraavaksi tekstin lukee esimerkiksi 1000 vuot23 Klemola 1989, 70.
24 Kauppi 1978, 4.
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ta myöhemmin filosofi, jolla on eri kieli ja erilainen kulttuuriympäristö. Filosofi ymmärtää alkuperäisen kokemuksen luonteen
omalla tavallaan ja kirjoittaa tutkimuksen tästä vanhasta tekstistä.
Tapahtumaketjun lopuksi joku lukee filosofin tutkimuksen ja ymmärtää sen omalla tavallaan.
Nämä välitykset alkuperäisen kokemuksen jälkeen eivät voi olla
hämärtämättä alkuperäisen kokemuksen luonnetta. Väitän siis, että
mitä vähemmän välityksiä on, sitä kokonaisempana kokemus josta
kirjoitetaan, tulee kuvattua ja esitettyä. Liikunnanfilosofisesti tämä
on huomionarvoinen seikka. Osallistuva liikunnanfilosofi on itse
perustaltaan samanlaisena ihmisenä suhteessa mahdollisesti samanlaiseen kokemukseen, kuin mistä esimerkkini alkuperäinen kokemus kertoo. Tässä tapauksessa välityksiä on mahdollisimman
vähän. Tämä tuo kohdallisuutta tekstiin ja syventää filosofisen tutkimuksen luonnetta.
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Perenniaalinen filosofia korostaa ihmisen ja maailman merkityksellistä suhdetta. Tällöin on myös ihmisen olemassaoloon kuuluvat
peruskysymykset ja ongelmat otettava tarkastelun kohteiksi. Koska
liikunta kehollisena harjoituksena ei perenniaalisessa mielessä tähtää pelkästään fyysisen suorituskyvyn kasvattamiseen vaan ihmisen eheyttämiseen, tarkastelukulma on valittava tämän perusteella.
Seyyed Nasr’in mukaan termi “perenniaalinen filosofia”
(philosophia perennis) tuli tunnetuksi Leibnizin myötä v. 1715. Ensimmäisen kerran sitä on käyttänyt Augustinus Steuchus teoksessaan De perenni philosophia v. 1540.1
Filosofian olemus ja merkitys voidaan ymmärtää monella tavalla. Raili Kauppi katsoo, että nykyään esiintyy ainakin kaksi
tendenssiä ymmärtää filosofian luonne virheellisesti. Ensinnäkin filosofia nähdään metoditieteenä, jolloin sillä on merkitys tieteen kas1 Nasr 1976, vii.
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vun välineenä. Toiseksi filosofia nähdään moninaisuutena, joka
koostuu keskenään ristiriidassa olevista eri koulukunnista. Tällöin
ei välttämättä löydetä sitä, mitä oikeaa ja pätevää voi sisältyä kuhunkin ajattelutapaan. Koska perenniaalinen filosofia etsii yleistä yksityisestä, se ei ole totuuden etsinnässään dogmaattinen vaan edustaa
jatkuvaa pyrkimistä ja kysymistä.2 Filosofialla on oma merkityksensä ihmisen oman eksistentiaalisen paikkansa etsimisessä. Tästä
Kauppi kirjoittaa: “Kuten kaikki ihmisen elämään kuuluva saa filosofian harjoittaminen moninaisia muotoja. Kaikkien näiden perustana tulee kuitenkin aina uudelleen näkyviin ykseys, josta käytetään
nimitystä ‘philosophia perennis’.”3
Perenniaalinen filosofia on kiinnostunut ihmisen olemassaolon
konstituutiosta ja ihmisen ja maailman välisen suhteen problematiikasta. Kysymyksiä, jotka aina nousevat esille sekä ihmisyhteisöissä että yksityisissä ihmisissä eri puolilla maailmaa, ovat
mm. kysymykset elämästä ja kuolemasta ja niiden luonteesta, mitä
on onni ihmiselämässä jne. Tähän liittyen Kauppi toteaa, että:
filosofian historiasta tuttuja ideaaleja ovat esimerkiksi mielenrauha, lempeys, viisaus, kategorinen imperatiivi ja tieteellisyys4 . Philosophia perenniksen problematiikkaan kuuluu
edelleenkin sen kaikissa vaiheissa eettinen kysymys hyvästä
elämästä. Klassisessa traditiossa hyvä nähdään yleensä kuuluvana tiedettävissä olevan alueeseen - ainakin jossakin “tietää”-sanan merkityksessä.5
Kaupin mukaan olemassa:
on sellaisia yleisinhimillisiä ideaaleja, joita yhä uudelleen pyritään toteuttamaan, ja joiden kehitys on eräs filosofian historian keskeisiä kohtia. Ideaalien maailman rakenteen, ideaalien olemuksen ja niiden välisten suhteiden selvittely on
elämänfilosofinen tehtävä jokaiselle ihmiselle, joka haluaa
elämäänsä selkeyttä ja kirkkautta.6

2 Kauppi 1978, 1-2, 6.
3 Kauppi 1978, 1.
4 Kauppi 1990, 53.
5 Kauppi 1978, 7.
6 Kauppi 1990, 57-58.
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Ihminen ei jäsennä elämäänsä pelkästään maailman ja sen ilmiöiden kautta. Hän tavoittelee myös ilmiömaailman ykseyttä.

METAFYSIIKKA ENSIMMÄISENÄ FILOSOFIANA
Ananda Coomaraswamy kutsuu metafyysistä filosofiaa perenniaaliseksi, koska se on ajatonta, universaalia ja muuttumatonta.
Hän katsoo, että metafysiikka ei ole systeemi modernin filosofian
mielessä vaan johdonmukainen doktriini. Se ei rajaa tarkasteluhorisonttiaan suljettujen filosofisten systeemien tavoin ehdollisiin
kokemuksiin – esim. vain teorialle kohdallisiin olioihin. Metafysiikka käsittelee kaikkea periaatteessa mahdollista.7 Näin määriteltynä metafysiikka on inhimillisen ymmärryksen ja luovuuden
mahdollisuuksien diskursiivista esittämistä. Tämän esittämisen
asiayhteys konstituoituu intersubjektiivisten merkitysten vastavuoroisuudessa.8 Ihmisen tietoisuuden sisällöt tarvitsevat esille tullakseen tietyn koherentin puhetavan, jonka puitteissa ne esitetään.
Merkitysten ulkoistaminen symbolisesti tai verbaalisesti vaatii
ymmärretyksi tullakseen muita esittäjän kanssa yhteisen merkitysmaailman omaavia ihmisiä, joiden kulttuurinen elämismaailma
muodostaa tulkintahorisontin perustan.
Perenniaalinen filosofia on Coomaraswamyn mielestä aina
ajankohtaista. Se eroaa - niin kuin hän sanoo - modernista filosofiasta myös käytännöllisten päämääriensä puolesta. Totuutta ei etsitä
sen itsensä vuoksi vaan viisautena esitettyjen lauseiden omakohtaiseksi todentamiseksi. Kyseessä on ihmisen tärkeänä pitämä merkityksellinen toiminta sellaisen saavuttamiseksi, josta hänellä on jo
esiymmärrys. Päämäärä on saavutettu, kun tavoiteltu realisoituu
ihmisessä ja tulee osaksi hänen kokemusmaailmaansa, vasta silloin
kun etsijästä itsestään on tullut se, mitä hän on toiminnallaan tavoitellut.9

7 Coomaraswamy 1987, 6-7.
8 Tätä katsantokantaa puoltaa se, että Aristoteles (1990, 106, 269) käyttää metafysiikasta
nimitystä - useiden muiden nimityksien ohella - “ensimmäinen filosofia”.
9 Coomaraswamy 1987, 6, 8-9.
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LÄHTÖKOHTANA IHMINEN
Delfoin oraakkeli kehoitti ihmistä tuntemaan itsensä ja oman
erikoisluonteensa. Ihmiskunta on vastannut kehoitukseen perenniaalisten perinteiden sisältämien harjoitusten avulla10 . Minkälainen
on terve ja hyvä elämä ja miten se on mahdollista saavuttaa, mitä on
viisaus ihmiselämässä? Itseään etsivinä ihmiset ovat pyrkineet vastaamaan näihin kysymyksiin myös liikunnallisten harjoitusten
avulla. Kehon harjoitukset on usein katsottu tärkeäksi osaksi hyvää
elämää ja sen saavuttamista. Hyvän elämän saavuttamisessa kehon
ja mielen harmonia on tärkeä. Perenniaaliset perinteet ovat katsoneet kehon harjoitusten edesauttavan myös ihmisen henkistä kasvua.11
Perenniaalisissa traditioissa ensisijaista on ihmisen elävä kokemus, jota ilman traditiotkaan eivät olisi olemassa. Wetlesen toteaa
tutkimuksensa perusteella, että jokaisen uuden sukupolven on
kokemuksessaan uusinnettava traditioita ylläpitävä kokemuksellinen aines, muuten ne rutinoituvat ja degeneroituvat pelkiksi
ulkokohtaisiksi tavoiksi.12 Käytännössä olennaista on myös tradition ihmistä ja hänen kokemuksellisuuttaan konstituoiva luonne.
Traditio virittää sen eksistentiaalisen horisontin, jonka puitteissa
kokemukset saavat merkityksensä ja yksilöityvät ihmisen olemassaoloon. Traditio ‘herkistää’ ihmisen ‘kuuntelemaan’ ja ‘aistimaan’
elämänsä tapahtumia, jotka näin muodostuvat merkityksiä tuottaviksi kokemuksiksi. Viisaustraditiot tarjoavat yleisen merkityskontekstin, jonka kautta ihminen voi jäsentää voimakkaita elämään
ja olemassaoloon liittyviä kokemuksiaan ja intuitioitaan13 .
Historiallisesti perenniaalisuus on Teräväisen mukaan tunnistettavissa sellaisista traditioista, jotka ovat epädogmaattisia eivätkä
10 Coomaraswamy 1987, 7.
11 Perenniaalisella liikunnalla tarkoitan kaikkia niitä kehon harjoittamisen muotoja, joissa harjoitus on tapa tutkia itseä ja maailmaa ja tätä kautta pyrkiä saavuttamaan viisautta ja mielenrauhaa. Fyysisessä harjoituksessa ei ole perenniaalista ulottuvuutta, jos sen antama ymmärrys
jää käsitesuhteiksi. Tällä korostan sitä, että ihmisen liikunnasta saamien kokemusten merkitys
on siinä, että ne vaikuttavat ihmisen tapaan kokea ja nähdä maailma, jolloin liikunnan tuottamat
kokemukset ja niissä oleva inhimillisesti arvokas voi realisoitua jokapäiväiseen elämään. Jos
ymmärryksemme ei muutu ‘omaksi lihaksemme’ ja päinvastoin, se jää pelkäksi vieraantuneeksi intellektuellismiksi: toimintaan liittymätön ymmärrys ei auta saavuttamaan viisautta.
Sekä henkisen että kehollisen ymmärryksen kasvun pitäisi näkyä jokapäiväisissä toimissa.
Arabialainen sananlasku sanoo, että tieto ilman toimintaa on kuin puu ilman hedelmää.
12 Wetlesen 1979, x.
13 Wetlesen 1979, x.
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torju vieraita ajatuksia vaan sulauttavat ne itseensä14 . Jos traditio ei
ohjeellisena opasta ihmistä kokemuksellisesti saavuttamaan omaa
hyvää elämää ja viisautta, traditio kuihtuu pois tai korvautuu uudella ja elinvoimaisemmalla, toteaa Wetlesen15 .
Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että keskeiset filosofiset ongelmat ovat perenniaalisia16 . Tämä on ymmärrettävä siitä näkökulmasta, että ihmisen elämän pituus on rajattu ja tämän rajatun elämän aikana hänen on niin halutessaan muodostettava elämästään mielekäs ja miellyttävä kokonaisuus sekä käsitys todellisuudesta ja omasta paikastansa siinä. Tässä merkityksessä keskeiset filosofiset kysymykset ovat perenniaalisia, varsinkin, jos filosofia ymmärretään
myös aktiiviseksi käytännölliseksi toiminnaksi edellämainittujen
arvojen etsimiseksi ja omakohtaiseksi todentamiseksi.

PERENNIAALISEN FILOSOFIAN RATIONAALISUUS
JA PERENNIAALISEN AJATTOMUUS
Teräväisen mukaan perenniaalinen filosofia käsittää ihmiskunnan
intellektuaalisen perinnön rationaalisen osan. Rationaalisuutensa
avulla ihminen voi ylittää välittömän todellisuuden ja saada
ymmärrystä kokemustensa luonteesta ja suhteellisuudesta. Yleisesti
sanottuna rationaalinen aspekti inhimillisessä toiminnassa on
ihmisen kaikkien fyysisten ja henkisten kykyjen luovaa käyttämistä
ja näin syntyvää uutta laadullista todellisuutta. Kun kokemukset
yleistetään ja rationalisoidaan muodostuu uskomuksia, myyttejä,
erilaisia filosofioita ja tiedekäsityksiä sekä yleistys- ja luokitussysteemejä, joille kaikille on yhteistä se, että niiden avulla ihminen pyrkii todellisuuden konstituutioon. Vaikka perenniaaliset traditiot eivät kaikilta osin ole kohdallisia, pitäväthän ne sisällään epäolennaisuuksia ja ‘ylilyöntejä’, niissä kaikissa on kuitenkin rationaalinen ydin, joka ei muutu.17
14 Teräväinen 1983b, 1.
15 Wetlesen 1979, x.
16 Ks. Teräväinen 1983b, 3.
17 Teräväinen 1983b, 1. Rationaalisena ytimenä hän pitää puhtaasti muodollisia ideoita, jotka
eivät muutu. Yksittäisissä perinteissä nämä ideat esiintyvät omanlaisinansa tulkinnallisina
ideaaleina. Todellisuuden tasoksi Teräväinen kutsuu sitä, miten ja missä muodoissa ihmiset
tavoittelevat ideaaleja. (Teräväinen 1983b, 2-3.) Kuten Teräväinenkin toteaa, idean, ideaalin ja
todellisuuden kolmiyhteys on ongelmallinen. Tutkimukseni kannalta merkityksellistä on ideaalin
ja todellisuuden tasot eikä esim. idean ontologisen statuksen problematiikka.
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Perenniaaliset filosofit ajattelevat mielestäni seuraavasti. Kun
inhimillinen kulttuuri kehittyy ja ihminen yhteisöllisenä olentona
saavuttaa tietyn tietoisuuden tason, syntyy maailman haltuunoton
muoto, todellisuuden ymmärtämisen ja jäsentämisen malli. Olemassaoloon ja viisauteen liittyvät kysymykset artikuloituvat ja muodostuu ideaaleja, jotka katsotaan inhimillisesti arvokkaiksi ja tavoiteltaviksi. Tulkitsen ideaalit regulatiivisiksi, jolloin ne ovat inhimillistä toimintaa ohjaavia periaatteita.
Varto ajattelee, että ideaalien luonteeseen voidaan katsoa kuuluvan, että ne on mahdollista realisoida ihmiselämässä. Mikäli tämä ei
ole mahdollista, jäävät ne pelkiksi haavekuviksi, joilla ei ole yhtymäkohtaa ihmisen todelliseen elämään.18 Vaikka pyrkimykset viisauteen ja hyvään elämään vaihtelevat kulttuurista riippuen, niiden
katsotaan kuitenkin erilaisista tavoista ja periaatteista huolimatta
tavoittelevan ideaaleissaan samoja ideoita. Tässä mielessä perenniaalisten ideaalien katsotaan ilmentävän muuttumattomia ideoita, joiden tulkitaan olevan universaaleja.
Perenniaalisten ideoiden ontologisen luonteen perusteella on
tehtävä seuraava johtopäätös. Teräväinen ajattelee perenniaalisen
filosofian olevan epähistoriallista, sillä ei ole historiaa. Näin on ajateltava hänen mukaansa siksi, että perenniaaliset kysymykset ovat
esiintyneet ja esiintyvät kaiken muotoisissa ihmisyhteisöissä ajasta
ja paikasta riippumatta.19 Coomaraswamylle perenniaalisen filosofian ajattomuus tarkoittaa sitä, että inhimillisessä kokemuksessa ilmenevä viisaus ja totuus, joka välittyy opettajien ja oppilaiden kautta, on aina sama. Erilaisia tulkintoja on olemassa siksi, että koettua ja
tiedettyä ei ole olemassa ilman kokijaa ja tietäjää.20
Coomaraswamy näyttää ajattelevan tavalla, jota koetan selvittää
seuraavan esimerkin avulla: Luolissa elävän ihmiskunnan keskuudesta on kymmenen matemaatikkoa päässyt luolistaan ulos kokemaan auringon. He kuvailevat kokemustaan omin sanoin. He mittaavat auringon etäisyyttä maasta jokainen omalla tavallaan ja eritasoisin laittein ja vaikkapa eri vuodenaikoina, jolloin maan etäisyys auringosta on erilainen. Nyt voidaan kysyä, voiko kokemusten
kuvauksien ja mittaustulosten analyysiin perustuen päätyä siihen
lopputulokseen, että aurinko on kokemusten perustana kaikille
18 Varto 1990c, 122.
19 Teräväinen 1983b, 6-7.
20 Coomaraswamy 1987, 7-8.
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sama? Koska kokemusten ja mittaustulosten yhteinen rationaalinen
aines viittaa samaan, Coomaraswamy vastaisi myöntävästi.21

KÄSITTEELLISEN JA KOKEMUKSELLISEN YHTEYS
Käsittämisen ja käsitteellisen ajattelun kautta ihminen välttämättä
erottuu ja vieraantuu22 olevasta23 olioksi, joka kuuluu olevaan ja jolla olevaan kuuluvana on kyky ymmärtää olevaa. Itsetietoisena ihmisellä on myös kyky ymmärtää kuuluvansa olevaan. Vieraantuminen
(Entäusserung) on itsetietoiseksi tulemista, joka on välttämätön seuraus vieraantumisesta. Prosessissa syntyy tietoisuus maailmasta ja
itsestä subjektina. Tämän johdosta sanotaan välittömän yhteyden
olevaan katoavan. Maailman käsitteellinen haltuunotto toisaalta
paljastaa jotain maailmasta, mutta samalla peittää myös olevan ja
itsen kokemuksellista yhteyttä.
Mutta tästä peittymisestä huolimatta ihminen voi saada kokemuksessaan otteen alkuperäisestä ja kokonaistavasta ykseydestä,
joka kokoaa ihmisen ja maailman yhteen. Tätä tapahtumaa kutsun
“olevan avautumiseksi” se on mahdollista käsitteellistää jälkikäteen sen kulttuurisen selityskehyksen avulla, jonka ihminen on
omaksunut tai haluaa omaksua kokemuksensa selittäjäksi. Tarkoitan, että olemassa on monia mahdollisia selityskehyksiä, joiden
avulla todellisuutta on mahdollista ymmärtää, tulkita ja haltuunottaa. Esimerkiksi filosofi, joka on ateisti, saattaa tulkita olevan
avautumisen maailman ontologiseen rakenteeseen kuuluvana
ominaisuudena; luterilainen kristitty tulkitsee sen persoonallisen
21 Ks. esim. Coomaraswamy 1987, 3-10.
22 Vieraantumisen käsite (saksaksi Entäusserung) on tässä yhteydessä ymmärrettävä
Hegelin käyttämässä positiivisessa merkityksessä. Vieraantuminen tarkoittaa prosessia, jossa Henki (Geist) kehittyy ihmisten kautta itsetietoisuuteen. Kun puhetapa siirretään ihmisiin,
voidaan sanoa, että olevan prosessissa syntyy itsetietoinen ihminen. Tämä syntyminen on
seurausta siitä, että ihminen maailman kanssa kosketuksessa ja vuorovaikutuksessa ollessaan kehittyy luonnonolennosta itsetietoiseksi kulttuuri-ihmiseksi. Vieraantuminen on olennaisesti sivistymistä (Bildung). Entäusserung sisältää myös ihmisen objektivoitumisen maailmaan, mistä enemmän jäljempänä. ‘Negatiivinen’ vieraantumisen käsite (ihminen tuntee itsensä maailmasta ja muista ihmisistä irralliseksi, kokee itsensä voimattomaksi jne.) on saksaksi
Entfremdung. Suomen kielessä ei vastaavaa erottelua tehdä. Ks. Hegel 1977 ja varsinkin 294328. Ks. myös Koski 1987, 16-35.
23 Olevaa on kaikki se, mitä on olemassa niin kuin se on. Vertaa Wittgensteinin Tractatuksen
ensimmäiseen lauseeseen, jonka mukaan maailmaa on kaikki se, mikä on niin kuin se on. Esim.
mahayana-buddhalaisuudessa, jonka eräs muoto zen-buddhalaisuus on, puhutaan “tathata’sta”,
sellaisuudesta, jolla tarkoitetaan olevaisuutta “sellaisena kuin se on, vailla määritelmiä, vertailua ja osittamista – – ” (Gothóni ja muut 1990, 61).
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Jumalan avulla; zenissä olevan avautuminen koetaan ihmisen todellisen itsen löytymiseksi jne.24 Tämän ‘mystisen’ kokemuksen
käsitteellistäminen ei tuo itse kokemukseen mitään lisäsubstanssia,
“mutta se asettaa näin oivalletun kiinteämmin haltuunotettuun
maailmaan”, Varto kirjoittaa25 .
Kulttuurinen selityskehys antaa kokemuksille tulkinnan, jonka
puitteissa kokemusten luonne saa rationaalisen merkityksensä. Jokainen ihminen suorittaa myös omalta kohdaltaan tulkinnan kokemusten merkittävyydestä hänelle itselleen. Kun välitön keho-mielen
kokemus ilmaistaan käsitteellisesti, se menettää substanssinsa siinä
mielessä kuin kokemukset yleensä menettävät substanssinsa, kun
ne ilmaistaan käsitteiden avulla. Mitä syvällisempi kokemus on, sitä
vaikeampi sitä on kuvata käsitteillä.
Käsitteellisesti ilmaistu on toissijaista. Niin kauan kuin ihminen
on pysähtynyt todellisuuden käsitteellisen tai symbolisen esittämisen tasolle, hän ei voi todella ymmärtää mistä itseasiassa on kysymys.26 Rationaalisesti haltuunotettu käsitteellinen todellisuus vain
viittaa siihen, mistä se on käsitteellistetty. Käsitteellinen ei viittaa itseensä vaan itsensä ulkopuolelle. Perenniaalisissa kehon harjoituksissa on olennaisinta saada kosketus todellisuuden konkreettiseen
substanssiin, siihen mihin ihmiskunnan suuret tarinat viittaavat.
Ihmisen ja maailman suhteessa on tässä mielessä oltava jotain yleispätevää, koska tämän suhteen synnyttämistä kokemuksista voivat
eri kulttuureista lähtöisin olevat ihmiset keskustella toisiaan ymmärtäen.
Ihmisten, joilla ei ole omakohtaisia kokemuksia perenniaalisiin
päämääriin pyrkimisestä, on vaikea toisten kuvausten välityksellä
ymmärtää metafyysistä filosofiaa. Kirjallisessa muodossa välitetyt
kokemukset ja esitetyt asiat saavat enemmän tai vähemmän teknisen
luonteen. Tämän vuoksi ulkokohtaisesti opitut asiat saavat sisällöllisen merkityksensä vasta omakohtaisen kokemuksen kautta.
Niiden kokemusten luonnetta, joissa oma ego ‘ylitetään’, on äärimmäisen vaikea välittää muille ihmisille, vaikka kokijalle itselleen ko24 Zimmerman (1986, 123, 207) analysoi Uudessa testamentissa esiintyvää käsitettä “kairos”,
joka hänen mukaansa tarkoittaa “täyttymyksen hetkeä” (“time of fulfillment”) ja “vapautumista
tässä ja nyt” (redemption here and now). Myöhemmin hän (1986, 261) toteaa zen-buddhalaisuutta tutkineen D.T. Suzukin kuvaavan valaistumista samalla tavalla kuin mm. Heidegger,
Kierkegaard ja Tillich kuvaavat kairosta.
25 Varto 1990b, 14.
26 Suzuki 1973, 135.
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kemus on oman itsensä auktoriteetti. Kuten Varto27 toteaa, “ulkopuolinen kuulee sanat, mutta tuskin ymmärtää, mistä on puhe, mikäli hänellä itsellään ei ole vastaavaa kokemusta”. Edellä esitettyjen
ajatusten sisältö - siis se, kuinka monella tavalla ihmiset käsitteellistävät kokemuksiaan - paljastuu kaikessa laajuudessaan ja
merkittävyydessään, kun verrataan eri kulttuurien ihmisten kokemusten kirjallista ilmiasua.

TODELLISUUDEN PALJASTUMINEN
Yksi keskeisimpiä ja ongelmallisimpia (perenniaalisen) filosofian
käsittelemistä teemoista on kysymys todellisuuden ja totuuden suhteesta. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten todellisuus tulee
paljastuneeksi ihmiselle hänen toiminnassaan ja mikä on tämän
paljastumisen luonne.28 Totuus voidaan hyvin yleisesti ja abstraktisti määritellä siten, että se on jotain, joka paljastuu ja johon ihmisellä on suhde. Tämän suhteen lähtökohta on ihmisen toiminta maailmassa, joka on hänen todellistumisensa konteksti.
Todellisuudesta ja sen luonteesta voidaan sanoa, että se paljastuu ihmiselle niin kuin se paljastuu. Todellisuuden paljastumisella
tarkoitan kaikkia niitä kehollisia ja tajunnallisia vaikutelmia, mielikuvia, käsitteellisiä järjestelmiä jne, jotka syntyvät ihmisen ja maailman kosketuksen ja vuorovaikutuksen29 tuloksena. Kysymyksessä
ovat kaikki ne jollain tavalla olemassaolevat tapahtumat, joita ihminen voi kokea. Tämä paljastuminen on jaettavissa kahteen luokkaan, joista ensimmäinen (tekhne) on todellisuuden paljastuminen
kulttuurin muodostamien rakenteiden kautta (tiede, taide, tekniikka
jne.).30
Todellisuuden toinen paljastumisen tapa on se, missä todellisuus paljastuu ihmiselle omassa välittömyydessään ilman rationaalista pyrkimystä. Heidegger puhuu aletheiasta31 , joka on totuuden
paljastumista (Unverborgenheit) niin kuin se ihmisen ja todellisuuden kosketuksessa tapahtuu. Totuuden olemus on paljastuminen,
joka antaa olemisen näyttäytyä - paljastuminen antaa olioiden esit27 Varto 1990b, 38.
28 Ks. esim. Schuon 1978 ja Mysticism And Religious Traditions.
29 Kosketus viittaa kehon ja maailman suhteeseen, joka on ensisijainen. Vuorovaikutus viittaa
ihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen.
30 Ks. techne (The Cambridge Dictionary of Philosophy 1995).
31 Heidegger 1978, 262-273. Ks. myös Gelassenheit.
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tää itsensä olioina, Zimmerman kirjoittaa32 . Varto tulkitsee Heideggeria siten, että totuus ei ole “suhde vaan se tapa, jolla todellisuus ilmaisee itsensä”33 , mutta joka voi ilmetä siis vain suhteessa.
Sheehan eksplikoi, että “entiteetit ovat itsensä-paljastavia (alethes)
vain siinä määrin, kuin ne korreloivat inhimillisten, paljastavien
(aletheuein) - ensisijaisesti käytännöllisten - myötätoimimisen muotojen kanssa”34 . Dalton tulkitsee aletheian rakenteena, joka mahdollistaa olioiden olemisen ja paljastumisen. Kysymyksessä on dynaaminen, ajan ja paljastamiensa olioiden kanssa yhdessä liikkuva, rakenne.35 Inhimillisen tietämyksen kannalta katsottuna, sitä tietämistä,
jossa tietämisen kohteena on totuus paljastumisena, voidaan Varton
mukaan nimittää “varsinaiseksi tietämiseksi”36 .
Todellisuus voi paljastua myös tavalla, jota kutsun olevan
avautumiseksi. Määrittelen aletheian sisältämään myös olevan
avautumisen. Näin olevan avautuminen on yksi aletheian erikoistapaus37 , joka liittyy välittömään yksilölliseen kokemukseen.
Heidegger ei käsittele totuutta paljastumisena (edellisen kappaleen tavalla) mihinkään tiettyyn yksittäiseen tapahtumaan ja sen totuuteen tai totuudellisuuteen liittyvänä - tämä tarkoittaa käytännöllisen kokemuksen, kontemplatiivisen ajatuksen tai uskonnollisen
kokemuksen totuutta. Hän tarkastelee sitä, mikä totuudellistaa ja
mahdollistaa totuuden.38
Kun tapahtumaa katsotaan fenomenologisesti, voidaan sanoa
kyseessä olevan kuvauksen eletystä kokemuksesta. Olevan avautumisessa oleva on paljastunut tavalla, jonka ihminen kokee
ekstaattisena (perenniaalisen viisauden merkityksessä).39 Tämä on
32 Zimmerman 1986, 23.
33 Varto 1992b, 63.
34 Sheehan 1998, 40.
35 Dalton 1999, 3. luku (artikkeli on julkaistu v. 1999 myös osoitteessa: http://uhavax.
hartford.edu/~dalton/heid3origins.html), jota tässä on käytetty lähteenä. Tulkintoja Heideggerin
tavasta ymmärtää aletheia ks. Levin 1985, 385; 1988, 551 ja 1989, 321; Marx 1982, 145-152,
271; Zimmerman 1986, 339.
36 Varto 1990b, 45.
37 Olevan avautuminen on myös onttisen kokemuksen erikoistapaus.
38 Heidegger 1968a, 292.
39 Työssäni puhun kahdesta erilaisesta ekstaasista. Ensimmäinen ekstaasi on ihmisen maailmaan suuntautumista, jota esim. tietoteoria käsittelee. Toinen tapa puhua ekstaattisuudesta on
tekstissa mainittu Levinin (ks. seuraava alaviite) ja perenniaalisen filosofian tapa. Tällöin
ekstaattisuus viittaa siihen, miten esim. sivistyssanakirja (Uusi sivistyssanakirja 1975, 174)
määrittelee ekstaattisuuden: ekstaasi on normaalin tilan muutos, haltioituminen, hurmostila.
Kysymyksessä on tapahtuma, jossa egotietoisuus ylitetään eli tilanne, jossa subjekti–objektiasetelma murtuu. Ekstaasia käsitellään jatkossa enemmän Merleau-Pontyn kehonfilosofian
yhteydessä.
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näkemyksellistä kokemista40 . Gnosis on tämän kokemuksen synnyttämää tietoa, joka on siis mahdollinen vain aletheian ylihistoriallisen ominaisuuden ‘kautta’41 . Todellisuuden paljastuminen olevan avautumisen merkityksessä on erikoislaatuinen voimakkaasti ihmiseen vaikuttava kokemuksellinen tapahtuma, joka on
vaikea käsitteellistää. Tapahtuman luonne on sellainen, että se tapahtuu ilman käsitteellisen ohjausta ja apua. Ilmiön erikoislaatuisesta luonteesta johtuen sitä on kuvattu hyvin monella eri tavalla.
Yksi tapa on puhua transsendentista ja sen kohtaamisesta.
David Levin puhuu ihmiseen kuuluvasta “alkuperäisestä olemisen ymmärtämisestä”, ‘ekstaattisesta’ vaistosta tai tajusta, joka on
luonnolta saatu ontologinen lahja42 . Olemisen ymmärtäminen on
mahdollista sen kautta, että ihmisellä on ekstaattinen kyky kokea
olevan avautuminen43 . Tämä kyky todellisuuden yhteyteen pääsemiseksi ‘ymmärtämällä’ oleminen, on kätkettynä ihmisessä, hänen
olemisensa rakenteessa.
Totuuden käsitettä voidaan käyttää kahdessa merkityksessä
(perustuen ylläkerrottuihin paljastumisen tapoihin), joista toinen
tarkoittaa totuutta perinteisten totuusteorioiden mielessä ja toinen
40 Levin 1988, 462-470; ks. luku 4. Tulkintani perusteella koko Levinin kirja käsittelee olevan
avautumista ja sen näkemyksellistä kokemista - tämä toisin sanoin ilmaistu egon dekonstruktio
vapauttaa ihmisen. Ks. myös Heidegger 1969, esim. 67-70 ja Kupiainen 1991, 40.
41 Länsimaisen perenniaalisen filosofian kirjallisuudessa puhutaan gnosiksesta ja joogassa ja
zen-buddhalaisessa perinteessä prajnasta, joka saadaan valaistumisessa. Se on metafyysistä
tietoa, jota ei saavuteta rationaalisen ja käsitteellisen ajattelun avulla, vaan meditatiivisilla itsen
tekniikoilla. Suzukin (1973, 193) mukaan prajna tarkoittaa transsendentaalista viisautta. Filosofisesti ilmaisten voidaan sanoa, että gnosiksen perusta on siinä tapahtumassa, jossa oleva
ilmenee siten kuin se toteuttaa olemistaan. Schuon (1978, 8) määrittelee gnosiksen viisaudeksi
ja Schimmel (1986, 4) “sydämen viisaudeksi”. Tällainen viisaus on erilainen kuin se, joka saadaan rationaalisen ajattelun kautta. Gnosiksesta ks. Schimmel 1986, 495, Schuon 1978 ja
Nicholson 1989, 71.
42 ‘Ecstatic’ sense of the openness of Being – – is an ontological gift - the primordial Es gibt
(Levin 1989, 7). “Ontologisen lahjan” ymmärrän siinä merkityksessä, jossa olen aiemmin puhunut ihmisestä olevaan kuuluvana ja olevaa ymmärtävänä olentona. “Alkuperäinen olemisen
ymmärtäminen” on tulkintani mukaan olevan tai luonnon olemistapaan kuuluva ominaisuus,
joka realisoituu ihmisessä. Myös Merleau-Ponty (1986, 216) kirjoittaa, että ihmiseen luonnonolentona sisältyy esim. näkökyky, joka on luonnon lahja.
43 Kun oleminen manifestoituu ihmisessä (Merleau-pontya mukaillen: tulee ihmisessä
“lihaksi”) ja tulee koetuksi olevan avautuessa, ihmiselle paljastuu jotain perustavaa maailmasta
ja hänen maailmassa olemisensa tavasta. Tämän perusteella oleminen on (ks. Sorokinin 1971,
v) saanut sellaisia nimiä eri kulttuurien perinteissä kuin Jumala, Tao, Chit, Purusa, Brahma,
Atman, Nirvana, Ylisielu, Ääretön (Infinite) Rakkaus, Kosminen Mieli, Todellinen Itse, Jumalallinen Ei-mityys (Divine Nothing), Ylin (Supreme), Absoluutti, Puhdas Järki (Pure Intelligence),
Jakamaton, Sanoinkuvaamaton (Unutterable), Kaikkialla-Läsnäoleva (All-Prevading), “the
Coincidentia Oppositorum” jne. Ihmisen komponenttina “ylitietoisuutta” (supraconscious) on
nimitetty “atmaniksi”, “purusaksi”, “todelliseksi itseksi”, kreikkalaiset kutsuivat sitä nimellä
“nous”, kirkkoisät nimellä “pneuma”. Ylitietoisuutta on kutsuttu myös “sieluksi”, “hengeksi” ja
ihmisen “jumalalliseksi ominaisuudeksi”.
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totuutta paljastumisena44 . Ensiksi mainittu totuuskäsitys viittaa esimerkiksi tapaan, jossa totuus ymmärretään korrespondenssiteorian
mukaisesti objektin ja sitä koskevan väitteen vastaavuutena.
Aletheia’an sisällyttämäni olevan avautuminen on henkilökohtainen kokemus, jossa oleva avautuu ja paljastaa itsensä
todellisuutena ihmiselle eksistentiaalis-ontologisena tapahtumana.45 Olevan avautuminen on jotain, joka tapahtuu ihmiselle, kun
hän on avoin todellisuuden suhteen. Tapahtumassa oleva ‘astuu’
ihmiseen tai pikemminkin ihminen ja oleva kohtaavat toisensa ja
‘yhtyvät’. Tämä voidaan ilmaista sanomalla, että todellisuus näyttäytyy olemisessaan niin kuin se on.
Tapahtumassa on osallisena aina ihminen, joka kokee maailman ja olevan avautumisen vaikkakaan egotietoisuus ei ole se
tajunnallinen kokija, joka tapahtuman tiedostaa. Olevan avautuessa
subjektin ja objektin välinen ero katoaa, jolloin ei ole kohdallista sanoa, että tapahtuman kokijana on sama ego kuin minä ihminen on
itseään pitänyt.
Tämä todellisuuden näyttäytyminen olemisessaan niin kuin se
on, on aina olevan avautumista ihmiselle, joka on kehollinen maailmassa todellistuva olento. Todellisuus ei voi näyttäytyä sellaisuudessaan, koska tämä näyttäytyminen tai avautuminen on aina
paljastumista jollekin eli ihmiselle. Perimmäinen todellisuus on
“sellaisuus”, “tathata”46 . Se on “olevaisuus sellaisena kuin se on,
vailla määritelmiä, vertailua ja osittamista –– ”47 . Se on jotain, jota
ihminen ei voi koskaan käsitteellisesti ja rationaalisesti saavuttaa ja
ymmärtää. Heti kun “sellaisuus” käsitteellistetään tai kun sitä yritetään ymmärtää, se menettää “sellaisuutensa” kokemuksellisuutena
yksilön näkökulmasta katsottuna; olevan sellaisuus ei tietenkään
ole riippuvainen siitä, miten ihminen määrittelee olevaa. Ihminen
kokee olevan sellaisuuden aina omassa kehossaan.
Oleva ja ihminen ovat siis edellä mainitulla tavalla sidoksissa
toisiinsa. Kun todellisuus näyttäytyy olemisessaan niin kuin se on,
se Levinin48 mukaan tarkoittaa, että maailma olioineen ymmärretään
44 Totuus paljastumisena on sukua evidenssiteorialle, joka mainitaan (Niiniluoto ja Taiminen
1980, 5) joskus myös yhtenä totuuskäsityksenä: totta on se, mikä näyttäytyy meille totena.
Totuus paljastumisena korostaa välitöntä kokemusta. Tekstissä mainittu kahtiajako ei ole siis
kovin jyrkkärajainen.
45 Ks. Levin 1988, 419-424. Ks. myös Heidegger 1986, 33.
46 Englanniksi suchness (Suzuki 1985, III, 253).
47 Gothóni ja muut 1990, 61.
48 Levin 1988, 423. Nagarjunan mukaan kaikki asiat “ovat erillisestä olemuksesta – – eli itse→
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kokemuksellisesti liikkeessä olevaksi kokonaisuudeksi. Tämän kokonaisuuden muodostamat oliot eivät ole muuttumattomia ja itseriittoisia vaan olemassa ainoastaan suhteidensa kautta. Joogassa ja
zenissä ajatellaan, että jos muuttuvaa ja suhteellista pidetään pysyvänä ja siihen takerrutaan, se muodostuu kärsimyksen tuottajaksi.
Ihmisen on oltava tarkkaavainen ja valpas siinä, miten mielensä
asettaa olemassaolon suhteiden muuttuvassa verkossa.

OLEVAN AVAUTUMINEN JA MYSTIIKKA
But if mysticism means being emancipated from egoism
and opened up to the mysterious presence of things,
then both Heidegger’s thinking and Zen are mystical.49
Raili Kauppi määrittelee transsendentin seuraavasti: “Transsendentti tietokykyymme nähden on se, mikä ylittää tietokykymme.”50 Kirjoituksessaan Kauppi viittaa Kantin ajatuksiin maailmasta kokonaisuutena, joka ylittää tietokykymme rajat. Näin
ajateltuna maailma kokonaisuutena on transsendentaalinen idea.
Kuitenkin käsitteellisen ajattelun ylittävästä oliosta voidaan saada
kokemuksellista tietoa . Kauppi toteaa, että:
ei ole mystiikkaa sanoa transsendenttiin nähden, että se on.
Mystikko pyrkii kokemaan transsendentin sellaisella tavalla,
joka ei ole intellektuaalista käsittämistä. Hänellä on vakaumus, ettei se, mikä on transsendentaalista käsityskykyymme
nähden, välttämättä ole transsendenttia kokemukseen nähden. Tällöin on kuitenkin kysymyksessä kokeminen, joka on
toista laatua kuin se kokemus, mikä on kokemustietomme perustana.51

näisestä todellisuudesta tyhjiä, koska ne ovat pysymättömiä ja ovat olemassa vain suhteessa
toisiin asioihin. Näin ollen niitä ei voi sanoa sen paremmin olemassaoleviksi kuin eiolemassaoleviksikaan.” (Gothóni ja muut 1990, 59.)
49 Zimmerman 1986, 270.
50 Kauppi 1978, 10. “Tiedettävissä oleva ja tietokykymme ylittävä ovat toistuvia teemoja
philosophia perenniksen historiassa – – ” (Kauppi 1978, 7).
51 Kauppi 1978, 11.
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Annemarie Schimmel määrittelee mystisen52 kokemuksen joksikin erikoislaatuiseksi ja voimakkaaksi tapahtumaksi, jonka äärimmäisen harvat tavoittavat ilman metodista harjoitusta. Kokemusta ei
tavoiteta älyllisesti eikä se yleensä tapahdu itsestään ihmisen arkielämässä.53
Olevan avautuminen on Schimmelin määrittelemässä mystisen
kokemuksen merkityksessä mysteeri ja mystinen tapahtuma. Tätä
mystistä tapahtumaa on mahdollista siis tavoitella metodisen harjoituksen avulla, joka on pitkällinen prosessi.54 Se on tapa saattaa itsensä vastaanottavaiseen tilaan, jossa ihminen on paljaana ja avoimena todellisuudelle. Olevan avautuminen koetaan mystisenä siksi,
että se niin äärimmäisen harvoin tapahtuu itsestään yhtä voimakkaana kuin harjoituksessa, jonka avulla kokemus vähitellen vahvistuu ja syvenee55 .
Käsitteellisen avulla on mahdotonta ymmärtää olevan avautumista, koska käsitteisiin puettuna tapahtuma ei paljasta itseään, pikemminkin päinvastoin. Jälkeenpäin mystistä kokemusta on mahdollista tulkita ja ymmärtää käsitteellisen avulla, koska ihmisellä
itsellään on kokemuksellisena perustana tapahtuma, jota käsitteellistetään. Jos esimerkiksi zen-buddhalaisuuden tyhjyyden käsite56
‘ymmärretään’ vain pelkän järjen avulla, se on väärinymmärtämistä. Tällöin ei ymmärretä sitä mistä käsite on, jolloin tyhjyys ymmärretään helposti tyhjänä tyhjyytenä, pelkkänä negatiivisena eimityytenä, koska ymmärtäjältä puuttuu käsitteellisen perustana oleva kokemuksellinen substanssi. 57

HARJOITUS JA OLEVAN AVAUTUMINEN
Olevan avautuminen voi tapahtua, kun ihminen on otollisessa tilanteessa ja valmis. Ihminen voi asettaa itsensä tällaiseen tilanteeseen
52 Mystinen ei tarkoita yliluonnollista. Käsitteen vahvassa merkityksessä yliluonnollista ei voi
olla olemassa. Kaikki tapahtuminen, minkä ihminen voi kokea, tapahtuu luonnossa eli olevassa.
Näin ollen ihminen ei voi saada kokemuksia luonnon yli tai toisella puolen olevista tapahtumista.
Tämän perusteella yliluonnollista ei voi olla ihmiselle kokemuksellisesti olemassa, koska jos
jotain ‘yliluonnollista’ tapahtuu, se tapahtuu luonnossa ja on ‘luonnollista’.
53 Ks. Schimmel 1986, 3.
54 Schimmel 1986, 4.
55 Ks. Kapleau 1987, 9, 11-13, 135.
56 “Tyhjyys” (sunyata, englanniksi emptiness) on vaikea käsite. Abe (1985, 223) kirjoittaa, että
yksi tapa ilmaista esim. sanonta “kaikki on tyhjyyttä” on sanoa “kaikki on niin kuin se on”
(everything is just as it is). Katson käsitteen perustan olevan henkilökohtaisessa kokemuksessa.
57 Ks. Herrigel 1988, 60-61.

58

II PERENNIAALINEN FILOSOFIA

erilaisten fyysisten harjoitusten avulla ja vähitellen saattaa itsestään
yhä valmiimman. Zen-buddhalaisuudessa olevan avautuminen liittyy yhtenä osana oman “todellisen itsen” löytämiseen eli valaistumiseen. Kysymyksessä on aktiivis-passiivinen prosessi. Aktiivista
se on siinä mielessä, että harjoituksen avulla pyritään tavoittelemaan olevan avautumista, joka perenniaalisissa traditioissa on yksi
tärkeä vaihe ihmisen kokonaiseksi tulemisessa. Kirjassaan
Gelassenheit Heidegger puhuu siitä, kuinka ihminen lähestyy58 ja voi
lähestyä “kohdattua” eli “määrittelemätötäntä”. Se merkitys, jossa
puhun harjoittelun aktiivis-passiivisen luonteen aktiivisesta osasta,
ei ole mitään muuta kuin juuri tuo “lähelle meneminen”. Kun ihminen asettaa itsensä tietoisesti aktiiviseen harjoitustilanteeseen, ei
tämä ole mitään muuta kuin itsensä asettamista olevan avautumista
lähelle menevään liikkeeseen.
Fyysinen harjoitus on ihmisen tavoitteellista toimintaa perenniaalisen päämäärän, perenniaalisen ideaalin, saavuttamiseksi.
Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja päättäväisyyttä. Harjoituksen aktiivisessa vaiheessa, siis silloin kun faktisesti ollaan harjoitustilanteessa, toiminnalle omistaudutaan kokonaan. Passiivinen59
osuus harjoituksessa on vain odottamista. Tämä odottaminen on
aktiivisuuden ja passiivisuuden tuolla puolella, koska se ei voi olla
intentionaalinen korrelaatti60 .
Harjoitus, olevan avautumista lähelle vievänä liikkeenä, virittää61
ihmisen vastaanottavaiseen tilaan. Kun harjoitukseen asettaudutaan tietoisesti, ihmisen virittyneisyyden aste kohoaa. Harjoituk58 Nahegehen (Heidegger 1988, 39-40, 70). “Määrittelemättömän lähestyminen” on mielestäni
ymmärrettävä olevan avautumisen lähestymisenä. Kysymyksessä on nimenomaan sen kokemuksen lähestyminen, jonka olevan avautuminen tuottaa. Ts. kun olevaa mennään lähelle,
mennään lähelle olevan avautumista. Kirjaimellisesti ymmärrettynä ihminen ei voi mennä lähelle olevaa, koska hän on aina jo olevassa.
59 Passiivinen on ymmärrettävä siinä merkityksessä, että ihminen ei voi itse tietoisella toiminnallaan vaikuttaa olevan avautumiseen, hän voi vain odottaa. Odottaminen voi kylläkin olla
harjoituksen luonteesta riippuen hyvinkin raskasta. Viittaan tällä esimerkiksi eri budo-lajien harjoituksiin, sufilaisuuteen (Islamin mystinen haara) kuuluvaan oppilaan useamman vuoden kestävään harjoitukseen, istuen tehtävään zen-meditaatioon jne.
60 Kohde, johon tietoisuus on suuntautunut. Ihmisen tietoisuuden katsotaan aina olevan suuntautunut johonkin. Tämä tietoisuuden suuntautuneisuus, intentionaalisuus, ajatellaan fenomenologisessa perinteessä ihmiseen kuuluvaksi perusominaisuudeksi siten, että tietoisuus on
aina tietoisuutta jostakin. Käsittelen intentionaalisuutta luvussa “Intentionaalisuus ihmisen
ontologisena perusrakenteena”. Ks. Haaparannan (1988, 495) artikkeli, jossa hän käsittelee
mm. sellaisia toiminnan päämääriä, joita ei voi asettaa päämääriksi (intentionaalisiksi
korrelaateiksi) ilman että ne samalla - asettamisen seurauksena - menetetään. Halu nukahtaa
on yksi esimerkki, jota ei voi intentionaalisesti saavuttaa.
61 Ks. Heidegger 1978, 172. Ks. myös Klemola 1998a, 86-87.
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sen aktiivinen luonne on kahtalainen: se on metodi mennä ja olla
lähellä avautumista. Lähellä oleminen kuuluu myös harjoitukseen,
sillä lähellä ollaan tietoisesti. Lähellä ollen harjoitusta jatketaan,
koska olevan avautumista odotetaan odottamatta. Odottamatta
odottaminen tarkoittaa odottamista ilman tietoista kiinnittymistä
odottamiseen eli odottamisen ajatukseen.62
Harjoituksen luonteesta saa hyvän mielikuvan ja ajattelun
jäsentämisen välineen, kun sen mieltää metodiksi. Metodi on kuin
opettaja, joka vie oppilaan sellaiseen suhteeseen maailman kanssa,
jossa on hyvät edellytykset oppimisen tapahtumiselle. Tämä on harjoituksen aktiivinen osuus. Passiivinen osuus liittyy siihen, että oppiminen ei tapahdu automaattisesti. Opettaja ei voi opettaa oppimisen oivallusta eikä antaa oivalluksen kokemusta, koska oivalluksen
ja sen kautta oppimisen on synnyttävä oppilaassa itsessään. Olennaista on ymmärtää, että suotuisassa ympäristössä oppiminen on
mahdollista. Perenniaalisissa traditioissa oppiminen ei ole todellista oppimista, jos tieto ei ole kokemuksellista, jos tieto jää vain teoreettiseksi. Metodi ja filosofia ovat opettajina kuin suunnannäyttäjiä, jotka ohjaavat oppilasta omakohtaiseen oivallukseen ja kokemukseen.
Vaikka oppilas lukisi esimerkiksi kaikki joogaa käsittelevät kirjat,
niin omakohtaisen kokemuksen puuttuessa mitään perustavaa ei
ole saavutettu. Se, mitä pyritään ymmärtämään, on kokonaisuus,
jota sanoilla ja käsitteillä ei voi edes periaatteessa välittää. Käsitteet
osoittavat vain suunnan. Kuten monissa perinteissä korostetaan,
ymmärryksen on tapahduttava kaikilla ihmisenä olemisen kyvyillä.
Harjoituksessa saatamme itsemme tietoisesti odottamisen tilaan, jossa ei tietoisesti odoteta, vaan harjoitellaan. Tietoinen ja
62 Vrt. esim. Godel 1971, 9-12. Hän kieltää vapauden saavuttamisen mahdollisuuden harjoituksen avulla. Hän kirjoittaa joogan päämäärään viitaten, että “the state of unconditioned
freedom – – cannot be acquired by training, by efford, by any tension whatsoever, even that
of pure desire”. Hän ei näytä tiedostavan harjoituksen aktiivis-passiivisen luonteen merkitystä
vapauden saavuttamisessa. Lainaamassani sitaatissa hän ymmärtää harjoituksella vain sitä,
mitä itse tarkoitan harjoittelun passiivisella osuudella. Ts. hän ei ymmärrä harjoittelua myös
lähelle-menemisenä ja lähellä-olemisena, vaikka mainitseekin, että erilaiset harjoittelumetodit
näyttävät suuntaa ja että totuuden etsijän käytettävissä on hyviä käytännöllisiä metodeja (the
truth seeker does employ practical methods, apparently to good advantage – – ). Godel viittaa
joogan päämäärään (the state of unconditioned freedom), joka on vaikeammin saavutettavissa
kuin olevan avautuminen. Vapauden tilan ja olevan avautumisen suhteesta on mahdollista sanoa, että vapautunut elää jatkuvasti olevan avautuneessa tilassa. Godel kyllä tiedostaa myös
olevan avautumisen kaltaisen tapahtuman, josta hän kirjoittaa: “But would the liberative
Experience - this sudden upsurge of a non-temporality manifest in us - depend for its realization
upon gymnastic exercises imposed by the psyche upon itself”? Ts. Godel ei tulkintani mukaan
ymmärrä fyysis-henkistä harjoitusta prosessina, joka voisi realisoitua vapautena.
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aktiivinen osa on siinä, että harjoitusta ei lopeteta, vaan sitä jatketaan. Harjoituksen kautta viritämme itsemme aktiivisesti odottamisen tilaan, joka olemistavaltaan ylittää aktiivisen ja passiivisen
toiminnan. Aktiivista ja tietoista on päätös 1) harjoituksen aloittamisesta ja 2) harjoituksen kestosta. Passiivista harjoituksessa on
odottaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että harjoituksessa ei yritetä tietoisesti päästä odottamisen tilaan. Se muodostuu ja syntyy spontaanisti. Passiivisen asettaminen intentionaaliseksi korrelaatiksi on
mahdotonta, koska passiivista odottamista ei voi sen olemuksesta
johtuen asettaa korrelaatiksi. Toisaalta harjoituksen passiivinen
puoli ylittää sinänsä passiivisuuden (tai passiivisen passiivisuuden), koska harjoitus on luonteeltaan hyvin aktiivista siinä edellämainitussa aktiivisuuden merkityksessä, että itse harjoitustilannetta hallitaan tietoisesti. Toisaalta tietoinenkin on tietoisen ylittävä, koska tietoisesti harjoituksen kautta pyritään sellaiseen, mihin
ei tietoisesti päästä.
Kun kirjoitan yllä, että saatamme itsemme tietoisesti odottamisen tilaan, tulkitsen Heideggerin63 tarkoittavan samaa ajatusta hänen puhuessaan “jättäytymisestä kohdatulle”. Tämä jättäytyminen tarvitsee Heideggerin mukaan “tahtomisen jäljen”, mitä itse kutsun “tietoiseksi päätökseksi” asettautua odottamisen tilaan. Tämä jälki hänen mukaansa kuitenkin häviää jättäytymisessä, mistä itse ajattelen,
että kun passiivisuuden kokemuksellinen tila on saavutettu (tai
mahdollisesti koetaan olevan avautuminen), aktiivinen tietoinen
asettaminen on ylitetty.
Eli: Harjoitus on tavoitteellista toimintaa, liikettä kohti olevan
avautumista. Harjoituksessa yksilö virittyy vastaanottavaiseksi ja
avoimeksi. Kysymyksessä on aktiivinen ja passiivinen, tietoinen ja
ei-tietoinen prosessi, jossa aktiivinen kurkottaa vain passiivisen
kautta saavutettavaan ja missä passiivisen oleminen on mahdollista
vain aktiivisen kautta. Passiivisen kautta saavutettu ylittää asetelman (harjoittelun aktiivis-passiivinen prosessi), jonka kautta tavoiteltu saavutetaan.
Olevan avautumiseen liittyy olennaisena elementtinä vapautuminen. Joogan ja budon perinteissä katsotaan, että tämä vaatii henkilökohtaista harjoitusta. Totuus gnosiksena ja vapautuminen on
ymmärrettävä ja koettava ihmisen kokonaisuudessa64 . Kyseessä ei
63 Heidegger 1988, 58. Ks. myös Heidegger 1991, 81.
64 Ks. Eliade 1989, 164-165.
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ole pelkästään älyllinen ymmärtäminen, koska totuus gnosiksena ei
ole tietoisuuden kommunikointia käsitteen tai idean kanssa, vaan
totuuden kokeminen65 .
Olevan avautuminen on totuuden ja todellisuuden paljastumista. Se on tietyssä mielessä olevan mieleenpalauttamista66 . Sitä ei
pidä ymmärtää tietoteoreettisesti esimerkiksi maailman järjestyksen
rakenteellisena totuutena. Kyseessä ei ole myöskään todellisuuden
ontologinen haltuunotto. Oleva67 on se perusta, josta ihminen on
lähtöisin ja joka muodostaa hänen toimintansa perustan. Inhimillisenä kokemuksena aletheia olevan avautumisena on ihmisen
olemassaolon perusrakenteisiin ulottuva kokemus, joka on usein
tulkittu mystiseksi ja jumalalliseksi. Tämän kokemuksen ympärille
on syntynyt monenlaisia lähestymistapoja edesauttamaan ihmisen
henkistä kehitystä juuri siksi, että se on arvokas yksilön kokemuksena, joka mahdollistaa viisauden ja hyveen tavoittelun ihmiselämässä.68
Esitän lopuksi David Levinin tavan käsitellä fenomenologisesti
ihmisen suhdetta todellisuuteen, koska hänen ajattelunsa sivuaa
oman tutkimukseni aihetta subjektin ja objektin ‘dialektiikkaan’ liittyen. Heideggeriin, Merleau-Pontyyn ja perenniaalisiin traditioihin
ajattelunsa perustava Levin käsittelee subjektin ja objektin
egologisen rakenteen (the ego-logical structure of subject and object)
ylittämistä “käden ojentamisen avulla” (lending a hand to Being).
Hän käsittelee asiaa yleisellä kehon liikkuvuuden tasolla, mutta ei
kytke sitä harjoitteluun.69 Hän kirjoittaa:

65 Ks. Eliade 1989, 208.
66 Mieleenpalauttamista ei pidä ymmärtää (pelkästään) Platonin tapaan ideoiden
mieleenpalauttamisena vaan olevan paljastumisena niin kuin oleva toteuttaa olemistaan. Kun
ottaa huomioon mieleenpalauttamisen ongelmallisen luonteen inhimillisessä kokemuksessa ja
nimenomaan sen käsitteellisessä kuvaamisessa, ei ole ihme, että mieleenpalauttaminen on
mahdollista kuvata hyvin monella eri tavalla ja että siitä on olemassa monia tulkintoja, jotka
aiheutuvat ihmisten erilaisista tavoista kuvata kokemaansa. Ajattelen, että mieleenpalauttaminen on olevan avautumisessa koettu todellisuuden äärimmäinen konkreettisuus.
Kysymys ei tällöin ole abstraktin idean mieleenpalauttamisesta vaan maailman kokemisesta
täytenä.
67 Kirjoitan paljon olevasta ja olioiden välisestä suhteesta siksi, että hahmotan ennen
perenniaalisten traditioiden käsittelyä sen kokonaiskentän, jossa ihminen todellistuu. Tämän
tarkoitus liittyy lähemmin siihen työni keskiössä olevaan ihmisen ja olevan suhteeseen, jota
välittää kehollinen harjoitus. Esimerkiksi koko Spinozan filosofia avautuu siitä näkökulmasta,
että ihminen on osa olevaa, joka tiedostaa itsensä ihmisessä ja ihmisen kautta. (Ks. Spinoza
1949, II, xxxix, dem; II, xl & dem; V: xxxvi& dem ja cor.)
68 Ks. esim. Sorokin 1971, v-vii.
69 Levin 1985, 137-140.
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Jokainen eleemme ja liikkeemme tapahtuu olemisen kentässä.
Se (Being as a whole) kutsuu meitä meditoimaan mitä
olemisemme tässä kentässä merkitsee meille. Mutta ajattelu,
jota se kutsuu, ei ole enää sen kaltaista älyllistämistä, jota
edustaa metafyysinen traditiomme. Päinvastoin, se on yritys
pysyä
olemisen
kokonaisuuden
yhteydessä
sen
mietteliäisyyden nojalla, jotka tuomme kehollistettuina näkyville asentoina, seisontoina, käyntinä, harppomisena ja
eleinä.70
Tämän kautta tulkittuna Levinin ajatus “käden ojentamisesta”
eleenä on esimerkki, joka viittaa kaikkiin kehollisiin tapoihin syventää ymmärrystä maailmasta. Yllättävästi hän erottaa käden
ojentamisessa aktiivisen ja passiivisen elementin! Passiivisella hän
tarkoittaa ‘käden antamista olemiselle’, jonka kautta määräytyy käden liike, tarkoitus, päämäärä ja liikerata71 . Aktiivisen käden
ojentamisen tarkoitus on hermeneuttisesti eksplikoida ontologinen
totuus72 . Tällä ymmärrän hänen tarkoittavan kokemuksellista suhdetta gnosikseen/prajnaan, mielenrauhan saavuttamista, todellisen itsen löytämistä, olemisen ymmärtämistä.

70 – – every gesture we make takes place within the clearing of this field. It invites us to
meditate on what this placement means to us. But the thinking it invites is no longer the
intellectualizing which typifies our metaphysical tradition; rather, it is an effort to remain in
contact with the presencing of Being as a whole by virtue of a thoughtfulness continually bodies
forth though our posture, stance, gait, stride, and gesturing. (Levin 1985, 139.)
71 Levin 1985, 139.
72 Levin 1985, 139-140.
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III MERLEAU-PONTYN
KEHONFILOSOFIA
Esitän tässä luvussa Merleau-Pontyn kehonfilosofian pääpiirteissään. Samanaikaisesti myös tulkitsen Merleau-Pontyn ajattelua ja
kehitän sitä oman työni kannalta. Lopuksi esitän ja analysoin: kehon olemistavasta esiin nousevia liikunnanfilosofisia ajatuksia,
osallistuvan liikunnanfilosofian yhteyttä elettyyn kehoon.
Merleau-Ponty tutkii ihmistä kehollisena maailmassa todellistuva olentona fenomenologisesti. Tämän tutkimuksen luonne on
kahtalainen. Toisaalta se perinteisesti ilmaisten on olemusten tutkimista, jolloin kysytään mitkä ovat tutkittavan ilmiön tai olion olennaiset piirteet, ne mitkä tekevät siitä sen mitä se on. Toisaalta se on
ihmisen ja maailman tutkimista niiden tosiasiallisuudessaan
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(facticité). Ihmistutkimuksen kannalta olennainen tekijä on, että ennen tutkimusta ja tutkimuksen subjektia tutkimuksen konteksti on jo
valmiiksi annettu. Ihminen syntyy ‘valmiiseen’ maailmaan, joka on
rakentunut omalla tavallaan. Lisäksi maailma ja tuleva tutkija ovat
jo olemassa ennen tietoista subjektia, joka asettaa todellisuuden tutkimuksen kohteeksi.1
Perenniaalisiin kysymyksiin on etsitty vastauksia liikunnallisten harjoituksien avulla. Liikunta fyysisenä harjoituksena on sekä
fyysisen kehon että mielen harjoitus. Kehon toimintojen kautta on
mahdollista vaikuttaa mieleen ja päinvastoin, koska se, mitä tapahtuu toiselle, tapahtuu myös toiselle (sen ominaisluonteen
modifioimana).2 Merleau-Ponty kirjoittaa, että keho ja tietoisuus eivät ole olemassa toisiinsa keskinäisesti limittyneinä vaan paralleelisesti3 . Ihmisen kokemus on samalla kertaa sekä kehon että mielen kokemaa - kysymyksessä ei ole kausaalisuhde. Tämä on monistisen filosofian keskeinen teesi. Näkemystä voidaan katsoa verifioivan perenniaalisten liikunnantraditioiden olemassaolo ja ne
kokemukset, joita ihmiset ovat niiden avulla saaneet. Jos ihminen ei
olisi kehon ja mielen muodostama ykseys, ei liikunnalla perenniaalisena harjoituksena olisi ehkä mitään konkreettista realisoitumisen mahdollisuutta. Tämän vuoksi hahmotan jatkossa ensin
kehon ja mielen ykseyden filosofiset perusteet, jonka jälkeen siirryn
tutkimaan joogan ja zen-budon liikunnantraditioita, joissa tematisoidaan liikunta ja kehollinen harjoitus ihmisen olemassaoloon
liittyvien perenniaalisten kysymysten kautta.
Ongelma tutkimukseni kannalta on, että länsimaisen filosofian
monistiset edustajat eivät käsittele kehoa ja mielen ykseyttä perenniaalisesta näkökulmasta ja jos käsittelevätkin, eivät esitä ihmistä kokonaisuutena huomioonottavaa liikunnallista teoriaa; länsimaisista ajattelijoista Merleau-Ponty käy esimerkkinä molempiin ja
Spinoza jälkimmäiseen. Platon kirjoitti liikunnasta ja urheilusta viisauden tavoittelun yhteydessä, mutta huomiot ovat hajanaisia ajatuksia urheilun hyödyllisyydestä henkisen vireyden säilyttämiseksi.
1 Merleau-Ponty 1986, vii.
2 Ajatusta fyysisen/kehollisen/liikunnallisen harjoituksen luonteesta ja vaikutuksesta ihmisen
kokonaisuuteen on vaikea määritellä, koska olemassa on koko ajan reduktion vaara tai mahdollisuus vähätellä toista toisen eduksi tai syyllistyä tautologiaan yrittäessään välttää dualistista
sielu–ruumis-puhetapaa.
3 Merleau-Ponty 1986, 124.
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Osa fenomenologisesta perinteestä painottaa kokemuksellisuutta ihmisen maailmassa olemisessa kuten itämaiset liikuntamuodotkin. Merleau-Ponty ja itämaiset liikunnantraditiot painottavat kehoa koettuna elämyksellisenä tosiasiana. Merleau-Ponty4
sanoo eksplisiittisen normatiivisesti, että ihminen ei ole länsimaisen
tieteen luonnontieteellisesti tutkima objektiivinen ruumis.
Merleau-Pontyn ajattelun merkitys filosofialle on ihmisen kehollisen maailmassa olemisen ontologisessa tematisoinnissa5 . Dillonin
tulkitsee tämän merkityksen tulevan näkyviin siinä Merleau-Pontyn
normatiivisessa ihmistutkimuksen asettamisessa, että ihmistä ei
tule tarkastella abstraktina intellektinä tai empiristisesti, vaan “elävänä kehona”, mikä yhdistää intellektin immanenttiuden ja empirismin perustan, subjektista riippumattoman ‘objektiivisen’ todellisuuden6 . Myös Spiegelberg kirjoittaa, että merkittävintä MerleauPontyn ajattelussa on hänen kehon fenomenologiansa. Koska yksilön omakohtainen eksistenssi inkarnoituu hänen kehossaan,
omakohtaisuus on luonnostaan maailmaan kuuluva. Näin ollen
subjektiivista ja objektiivista ei voida erottaa toisistaan. Ne ovat
erottamattomat.7
Maurice Merleau-Pontyn filosofinen perusta on Edmund
Husserlin kehittämä elämismaailman käsite. Merleau-Pontyn
tavoitteena on kartesiolaisen dualismin ylittäminen. Tämän ajattelun lähtökohdan muodostaa se näkemys, että ihmisen oleminen on
olemista maailmassa, jossa ihminen on jo lähtökohtaisesti yhteydessä kanssaolioihinsa. Tässä suhdeverkostossa subjekti tematisoi
maailman, joka ‘antautuu’ tematisoitavaksi alkuperäisen yhteenkietoutuvuuden perusteella. Toisaalta maailma on kokonaisuus,
jonka olemassaolo ei ole ihmisestä riippuvainen.8
Ihmistä ei nähdä koostuvan dualistisesti ruumiista ja sielusta.
Keho ja mieli eivät ole toisilleen vastakkaisia vaan saman kokonaisuuden kaksi puolta: toista ei voi ymmärtää ilman toista sillä toinen
ei ole olemassa ilman toista.9 Dillonin mukaan Merleau-Pontyn filosofia ylittää rationalismin ja empirismin yhdistäen samalla ne
4 Merleau-Ponty 1986, 86-89,108-110.
5 Ks. Dillon 1988, ix-xi, 35.
6 Dillon 1988, 35-37.
7 Spiegelberg 1978, 549-551, 559-560.
8 Merleau-Ponty 1986, x-xiii, 430-432.
9 Merleau-Ponty 1986, 80-82. Ks. Dillon 1988, 131-132; Friedman 1973, 272-274; Värri 1990,
71.
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“eletyn kehon” käsitteen avulla10 . Psykofyysisen ongelma11 on täten
ratkaistu ihmisen kehollisessa maailmassa olemisessa. Ruumis ja
sielu yhdistyvät elävässä ihmisessä, jolloin ihmisen oleminen elävänä kehona on ongelman jatkuvaa ratkaistuksi tulemista.

IHMINEN JA EKSTAASI
Merleau-Ponty näkee ihmisen ekstaattiseksi olennoksi12 . Ekstaasissa ihminen transsendoituu maailmaan13 . Näin hän muodostuu
itselleen olevaksi, joka on olemista itsetietoisena maailmassa. Itsetietoisuus heittää centrifugimaisesti ihmisen maailmaan, jolloin hän
realisoituu ajallisena14 . Tulkitsen Merleau-Pontyn tarkoittavan sitä,
että esimerkiksi sellainen olio, kuten kivi, joka on itsessään, ei voi
olla ekstaattinen. Ekstaasi on täten mahdollista vain elävälle oliolle.
Kivi ei kykene ‘astumaan’ itsensä ulkopuolelle. Elottoman olion oleminen on sen olemista itseensä kietoutuneena, mikä muodostuu sen
itsessään olemisen kyvyttömyydestä olla aktiivisessa vastavuoroisessa vaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa. Kivi on passiivisen
elottomasti. Elävän olennon maailmaan suuntautumisen voidaan
ajatella olevan sitä hienosyisempää, mitä korkeammalle tietoisuuden asteelle kehittyneestä olennosta on kysymys.
Itselleen olevaksi muodostuminen edellyttää ihmiseltä kosketusta maailmaan ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Ekstaasi on
mahdollista toisaalta maailman konkreettisuuden, toisaalta ihmi10 Dillon 1988, 131-132; ks. Merleau-Ponty 1986, 98-153.
11 Ihminen pyrkii selvittämään, miten ruumis ja sielu, materiaalinen ja henkinen, voivat toimia
ja olla yhteydessä keskenään. Voidaan kuitenkin ajatella, että ihminen itse on koko ajan elävä
todiste ristiriidan ratkeamisesta. (Ks. Merleau-Ponty 1986, 95-96.) Itseasiassa koko kysymys
yhdistymisen ongelmasta on väärin asetettu. Pikemminkin huomionarvoista on tutkia sitä,
miten ihmisen todellisuus on rakentunut, että ihminen tulee esittäneeksi kysymyksen kahden
olion yhdistymisestä.
12 Ekstaasi on subjektin aktiivista transsendoitumista maailmaan (Merleau-Ponty 1986, 70).
Merleau-Ponty käyttää sanaa “extace” (1987, 85), jota kääntäjä (Merleau-Ponty 1986, 70) selventää alaviitteessä seuraavasti: “Active transcendence of the subject in relation to the world.”
Ekstaasi juontaa juurensa kreikan kielen sanasta ek-stasis (jota edellämainitussa englanninnoksessa käytetään todeten sen olevan saman mitä Heidegger käyttää), joka merkitsee “ulos
astumista” (ks. esim. Sartre 1966, 802). Sartre kirjoittaa kolmesta eri ekstaasin lajista, joista
ensimmäinen on temporaalisuus. Itsetietoisena olentona ihmisen on mahdollista ylittää nykyisyys menneen ja tulevan perspektiivien kautta. Toiseksi ihminen voi astua ulos itsestään
reflektoimalla itseään. Kolmanneksi Sartre erottaa olemisen muille, mikä avautuu itselleen olevan tietoisuuden havaitessa muita itsensä kanssa samankaltaisia olentoja. (Sartre 1966, 802.)
Sartren mainitsema ekstaattisuus on erotettava siitä ekstaattisuudesta, joka liittyy perenniaalisten traditioiden ja esim. olevan avautuminen yhteydessä puhuttuun ekstaasiin.
13 Merleau-Ponty 1986, 430.
14 Ks. Merleau-Ponty 1986, 419.
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sen intentionaalisen perusrakenteen johdosta. Maailman konkreettisuudella tarkoitan sitä, että maailmassa on yksilön lisäksi
myös muita olioita, joista hän voi saada kokemuksellista tietoa.
Olennaista on myös se, että ihminen on osa olevaa, jolla on kosketuspinta toisiin olioihin. Tämän lisäksi voidaan ajatella edelleen siten,
että ihminen on olevaan kuuluva itsetietoinen olio, joka tietoisuuden
ekstaattisuuden ansiosta tiedostaa olevansa olevaan kuuluva itsetietoinen olio. Tätä samaa asiaa katson myös Merleau-Pontyn tarkoittavan, kun hän kirjoittaa ihmisestä olevan ‘projektina’, jossa
maailma projektoituu ihmisenä itselleen15 .
Ekstaasia ei voi rajoittaa käsittämään pelkästään ihmisen tietoista aktiivisuutta, koska tällöin olisi vaikea ymmärtää ekstaattisia
tiloja, joissa ollaan oman ego-tietoisuuden ‘ulkopuolella’. Näin tapahtuu mm. pyhissä tansseissa, joissa olemassaoloa jäsentävä
tietoisuuden rakenne ei lopulta artikuloidu egosta käsin. Ego-tietoisuuden hetkittäisen häviämisen tilalle tai alta paljastuu yliyksilöllinen tietoisuuden tila, joka ei tee erottelua subjektiin ja
objektiin.
Merleau-Pontyn mukaan se, että ihminen kokee olevansa ja
todellistuvansa maailmassa, perustuu pohjimmiltaan ihmisen
aisteihin ja niiden välittämiin kokemuksiin. Katson hänen ajattelevan edellytyksenä ekstaasille olevan, että ihminen on aistien välityksellä suhteessa maailmaan. Keho avaa maailman ihmiselle aistien avulla. Aistit välittävät tajunnalle sen aineksen, joka mahdollistaa itsetietoisuuden ja täten ekstaasin. Aistit ovat ihmisen kehon
tapa projektoida ihminen maailmaan, johon ihminen näin saa yhteyden. Aistit ovat se kanava, josta toisaalta ihminen suuntautuu todellisuuteen ja toisaalta todellisuus suuntautuu ihmiseen. Kysymys
on aktiivisesta kosketussuhteesta, jossa keho toimii välittäjänä.16 Jotta ihminen voisi ‘astua itsestään ulos’ maailmaan17 jokaisella aistillaan, edellytyksenä on, että maailma kosketuksen objektina on ihmisen jokaisen aistin tavoitettavissa. Koska aistit ovat erilaisia, niiden
kosketus maailmaan on erilainen ja tapahtuu ikään kuin eri
perspektiiveistä käsin, mikä mahdollistaa maailmakosketuksen monella tasolla samanaikaisesti. Analogisesti aisteja voi verrata viiteen
ihmiseen, joista jokainen lähestyy samaa objektia omasta nä15 Merleau-Ponty 1986, 430.
16 Merleau-Ponty 1986, 52-53.
17 Ks. Merleau-Ponty 1986, 61.
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kökulmastaan. Yhdessä havainnot muodostavat todenmukaisemman kuvan objektista kuin jos tarkastelijoita olisi vain yksi.
Mitä useamman aistin välityksellä ihminen on suhteessa maailmaan, sitä kokemuksellisemman kosketuksen hän saa vastaavasti
yhtä monesta maailman olemisen tavasta. Voidaan ajatella, että ihmisen kokemushorisontti18 maailmaan on sitä laajempi tai
avautuneempi, mitä useampi aisti on kokemuksellista horisonttia
luomassa ja avaamassa. Mitä suurempi on aistihorisontin laajuus,
sitä monipuolisempi ja kokonaisempi käsitys ihmiselle muodostuu
maailmasta, joka vastaavasti representoituu tajunnassa ominaisluonteensa mukaisesti.19

ESIOBJEKTIIVINEN KOKEMUS JA MAAILMASSA
OLEMINEN
Ihminen on aina jossain, hän on ajallisesti ja paikallisesti maailmassa. Ainoastaan maailmassa voi tapahtua todellistuminen, maailmassa jossa hän aina jo on silloin, kun alkaa todellistumisensa tietoisesti tai on tulossa siitä tietoiseksi. Merleau-Ponty kirjoittaa, että
keho on välittäjä, joka mahdollistaa ihmisen olemisen ajassa ja avaruudessa20 . Jos ihminen on olemassa ikuisesti ja joka paikassa, hän
itse asiassa ei ole koskaan missään, Merleau-Ponty ajattelee21 . Ihmisen ainoa olemisen mahdollisuus on olla olemassa kehona maailmassa, jossa ihminen saavuttaa reaalisuuden ja olemassaolon varmuuden.
Voidaan ajatella, että ihminen on maailmassa kehon ‘kantamana’ ja elää koko elämänsä kehossaan. Ihmisen perusta on kuitenkin maailma, joka edeltää tietoisuuden siitä muotoilemaa käsitystä. Tästä perustasta ihminen muotoilee väitteitä, jotka tietoisella
tasolla pyrkivät kertomaan ihmiselle maailman luonteen ja
olemistavan. Tämän ajattelen olevan se esiobjektiivinen maailma,
jonka Merleau-Ponty katsoo muodostavan maailmaa koskevien selitysten lähtökohdan ja perustan22 . Toisin sanoen ihmisen 1) kehona
18 Klemola (1990b, 51) kutsuu kokemushorisontiksi kaikkia elämismaailman kokemuksia.
19 Tässä yhteydessä on korostettava, että kysymys on kehosta aistit syntetisoivana kokonaisuutena, eikä pelkistä aisteista sinänsä. Vasta kehon artikuloimana aistien tuottama informaatio saa sen merkityksen, joka niillä on. (Merleau-Ponty 1986, 234-238.)
20 Merleau-Ponty 1986, 181.
21 Merleau-Ponty 1986, 332.
22 Merleau-Ponty 1986, 433.
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maailmassa oleminen ja 2) maailman kosketus muodostavat selityskehyksen ihmisen maailmassa olemiselle.
Ihmisen kehollinen maailmassa oleminen, Merleau-Ponty kirjoittaa, tuottaa esiobjektiivisen kokemuksen23 - hän puhuu siis
esiobjektiivisesta maailmasta ja esiobjektiivisesta kokemuksesta.
Hän käyttää esiobjektiivisen käsitettä kahdessa merkityksessä, mistä Värri kirjoittaa, että “‘esiobjektiivinen’ viittaa immanenssin ja
transsendenssin ilmiöissä tapahtuvaan kohtaamiseen”24 . Jotta ihmiset voisivat kommunikoida keskenään, kokemuksemme maailmasta olemisemme perustana on pystyttävä esittämään ja välittämään käsitteellisessä muodossa. Tämä edellyttää esiobjektiivisen
käsitteellistämistä, koska kokemus itsessään ei ‘paljasta’ itseään
(predikatiivisesti)25 . Kokemuksen ja “minän” välillä on eräänlainen
“alkuperäinen sakeus” tai hämäryys, joka Merleau-Pontyn mukaan
estää ihmistä ymmärtämästä kokemaansa välittömästi. Kun kokemus esiobjektiivisesta tulee tiedostetuksi, se on jo menettänyt jotain
itsestään alkuperäiseen sakeuteen.26
Myös tietoisuuden geneettisyyttä tarkasteltaessa on huomattava, että maailmaan tuleminen ja tämän jälkeinen maailmassa oleminen on primaarimpaa kuin olemuksellisuus27 . Ihmisen tietoisuus
voi muodostua vasta kehollisen maailmaan tulemisen jälkeen; Merleau-Ponty puhuu ihmisen persoonasta, jolla hän haluaa korostaa
yksilöllisen tietoisuuden historiallista luonnetta28 . Ennen persoonan olemassaoloa on yksilön keho, joka on geneettisesti eireflektiivisessä suhteessa yksilön tietoisuuteen. Vasta historiallisuus tuo reflektion ihmisen olemassaoloon, koska reflektio edellyttää itsetietoisuutta. Merleau-Ponty29 kirjoittaa, kuinka hänen elämänsä ensimmäiset vuodet ovat kadonneet hänen kehonsa yleiseen
olemassaoloon. Toisin sanoen myöhäinenkään reflektio ei tavoita
aikaa ennen itsetietoisuutta. Myöskään syntymäni ja kuolemani eivät voi tulla reflektioni kohteiksi30 . Tiivistäen: Ihmisen kehittyminen
23 Merleau-Ponty 1986, 67-72.
24 Värri 1997, 44.
25 Ks. Merleau-Ponty 1986, 215.
26 Merleau-Ponty (1987, 250) ilmaisee asian seuraavasti: “Entre ma sensation et moi, il y a
toujours l’épaisseur d’un acquis originaire qui empêche mon expérience d’être claire pour ellemême. J’éprouve la sensation comme modalité d’une existence générale, déjà vouée à un
monde physique et qui fuse à travers moi sans que j’en sois l’auteur.”
27 Ks. Merleau-Ponty 1986, 216.
28 Merleau-Ponty 1986, 215.
29 Merleau-Ponty 1986, 331.
30 Merleau-Ponty 1986, 364.
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itsetietoiseksi alkaa geneettisesti ei-reflektiivisissä suhteissa. Kokemukset maailmasta ovat tällöin esiobjektiivisia kokemuksia.
Esiobjektiivinen kokemus on siis kokemus maailmasta ennen itsetietoisuuden syntymistä. Kokemus esiobjektiivisesta viittaa maailmaan kokemuksen perustana.
Myös tätä geneettisesti ei-reflektiivistä suhdetta, joka liittyy ihmisen tietoiseksi kehittymiseen, voidaan kutsua esiobjektiiviseksi
kokemukseksi. Esiobjektiivinen kokemus on siis sellainen kokemus
maailmasta, joka edeltää tietoisuutta 1) ennen tietoisuuden syntymistä, ja 2) ennen tajunnallisen kokemuksen käsitteellistämistä.
Maailmaan sidottuina kehollisina subjekteina (emme ole transsendentaalisen egon lailla läpinäkyviä itsellemme) maailmassa olemisemme tietoteoreettinen ydinkysymys subjektin ja maailman välisestä suhteesta jää edellä käsitellyn mukaisesti aina osittain
hämäräksi31 .
Toisaalta perenniaalisissa traditioissa “itsen tekniikoilla” saavutetut kokemukset väittävät subjektin ja maailman suhteen ongelman tulevan ratkaistuksi ja pitävästi todistetuksi todeksi kokemisen merkityksessä. Tämän todistuksen luonne ei tosin ole se, mitä
Merleau-Ponty ja tietoteoreetikot tarkoittavat. Tämä todistaminen ei
viittaa väitteiden todistamiseen toisten väitteiden avulla vaan yksilöllisesti koettuun “huippukokemukseen”, jossa ihmiselle paljastuu
jotain uutta itsen ja maailman suhteesta. Kokemuksessa “oleva
avautuu”, löydämme “todellisen itsen” (zen), pääsemme selville todellisesta olemuksestamme Purusasta (jooga), yhdymme Jumalaan
(Islamin tanssivat dervissit) jne.
Juha Varto32 kirjoittaa “rajakokemuksesta”, jossa ihminen kokee
oman olemassaolonsa ja olevan suhteen ilman hämäryyttä, kokee
olevan kokonaisuudeksi ja itsensä siihen elimellisesti kuuluvaksi.
Tällaisessa kokemuksessa “ihminen on jollain tavalla riisuttu ja
ulkona jokapäiväisestä”. Kokemus vakuuttaa ihmisen “selkeydellään”33 . Merleau-Ponty34 kirjoittaa absoluuttisen itse-evidenssin
sfääristä, mikä on mahdollista vain silloin, kun ei väitä mitään maailmasta tai ei hyväksy mitään itsestään selvänä. Tällöin “seison
31 Merleau-Ponty (1986, xiv) kirjoittaa, että tärkein asia, mitä fenomenologisesta reduktiosta
on opittu, on täydellisen reduktion mahdottomuus. Ks. myös Värri 1990, 71 ja Heinämaa 1996,
34-35.
32 Varto 1990a, 45.
33 Varto 1990a, 51.
34 Merleau-Ponty 1987, 341-342.
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hämmästyneenä maailman edessä ja eroan liitosta sen kanssa ––”35 .
Erilaista suhteessa zeniin ja muihin perenniaalisiin traditioihin on
tässä yhteydessä se, että Merleau-Ponty kirjoittaa, “je –– cesse d’être
en complicité avec lui”. Esimerkiksi zenissä olemassaolon ehdottomuus ilmenee ihmisen ja maailman ehdottomana ykseytenä eikä
eroamisena “liitosta maailman kanssa”.
Välityksen ongelma (minän ja maailman välisen suhteen ongelma, hämäryys kokemuksen ja sen käsitteellisen tiedostamisen välillä) on siinä, miten esiobjektiivinen välittyy havainnossa tiedostetuksi kokemukseksi, miten ihminen tiedostaa oman kokemuksensa
maailmasta. Ehtona tämän alkuperäisen ja ensisijaisen kokemuksen
välittymiselle - ja kokemiselle yleensä - on ihmisen keho, joka on
maailmallinen ulottuvainen olio. Välityksen hämäryydestä johtuen
ihminen ei pysty tyhjentävästi käsitteellistämään kokemustaan
esiobjektiivisesta36 .
Mielestäni Merleau-Ponty on zen-buddhalaisuuden kanssa
yhtä mieltä siitä, että käsitteiden ontologinen status ei ole sama kuin
todellisuuden, josta käsitteet pyrkivät sanomaan jotain. Käsitteet
ovat siinä ‘pedagogisessa’ mielessä tyhjiä, että ne eivät koskaan ole
ja kuvaa yhtenevästi sitä, mitä ne pyrkivät kuvaamaan tai mistä ne
pyrkivät selittämään jotain. Käsite on aina todellisuuden kuvaus ja
sellaisena suuntaa antava; tätä tarkoitan käsitteen ‘pedagogisella’
luonteella. Käsite on ja jää olemuksensa mukaisesti aina predikatiivisen alueelle. Kehon kokemus esiobjektiivisesta on
esipredikatiivinen, joka edeltää ja muodostaa perustan predikatiiviselle. Esipredikatiivinen kokemus ei ole predikatiivisesti
ilmaistavissa, koska predikatiivinen ei ‘ulotu’ esipredikatiivisen
alueelle. Tämä on yksi merkitys, jossa zen-buddhalaisuus puhuu
“tyhjyydestä”37 . Esimerkiksi teesi tyhjyydestä todellisuuden perus35 – – je m’étonne devant le monde et cesse d’être en complicité avec lui – – (Merleau-Ponty
1987, 341-342).
36 Tämä näkemys on ongelmallinen perenniaalisten kokemusten näkökulmasta. Esim. zenissä
kokemus tulee tietyssä mielessä tyhjentävästi käsitettyä. Viittaan tällä kokemukseen kaiken
olevan ykseydestä, joka on tiedostettu kokemus onttisesta totaliteettina. Totaliteetista voidaan
hyvin yleisessä merkityksessä sanoa, että se on olevan kokonaisuus, jonka muodostavat oliot
ovat suhteissa toisiinsa. Totaliteetti on holistinen kokonaisuus erotuksena atomistisesta koosteesta. Myös osatotaliteetteja voidaan erottaa, jollaiseksi katson esim. ihmisen suhteen maailmaan. Tällaisen totaliteetin muodostavat oliot ovat sisäisillä suhteilla yhteydessä toisiinsa (koska ihmisen suhde olioihin on merkityksellinen - tässä mielessä suhde on sisäinen).
37 “Tyhjyys” on intialaisen Madhyamika-filosofian, jonka perustaja on n. 200-luvulla elänyt
Nagarjuna, keskeisin käsite (Kasulis 1981, 17-18). Murti (1987, 59-60) mainitsee myös toisen
perustajan: Aryadeva.
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tana ei ole väite maailman rakenteesta vaan viittaus esipredikatiiviseen tajunnalliseen kokemukseen, joka paljastuu erilaisissa
psykofyysisissä harjoituksissa, esimerkiksi meditaatiossa. Harjoituksen avulla predikatiivinen mielen toiminta saadaan hiljenemään. Tällöin mieli on lopettanut esipredikatiivisen ‘kääntämisen’
tai tulkitsemisen predikatiiviseksi ja lopettanut sisäisen diskurssin.
Käsitteiden ‘kiinteys’ suhteessa viittaamiinsa olioihin murtuu. Käsitteiden viittauksellinen luonne maailman kuvastajina muodostaa
niiden tyhjyydellisen olemuksen.38
Tutkimukseni aiheen kannalta olennaista on fyysisen harjoituksen suhde maailmaan ja niihin kokemuksiin, jonka tämä suhde voi
synnyttää. Käytännöllisen järjen avulla yksilö tavoittelee kokemuksellista yhteyttä perenniaalisiin ideaaleihin. Epäolennaista on
fenomenologisen perinteen ongelmat fenomenologisen reduktion ja
metodin kyvystä esittää kohdallinen tietoteoreettis-ontologinen tulkinta ihmisen ja maailman suhteesta. Miksi siis kirjoittaa MerleauPontyn kehonfilosofiasta? Fenomenologisen perinteen avulla koetan tehdä näkyväksi ihmisen kehollisen maailmasuhteen perustavuuden ja lähtokohdan joogan ja zen-budon tarkastelulle. Olen
tuonut esiin ihmisen ja maailman välisen suhteen ei-käsitteellistä
(onttista/esiobjektiivista) luonnetta, koska harjoitus tavoittelee ensisijaisesti tältä perustalta syntyviä kokemuksia. Kokemusten
käsitteelliset selitykset ovat toissijaisia ja ne syntyvät kokemuksen
jälkeen ikään kuin itsestään. Käsitteellinen ja ontologinen ei ole kuitenkaan yhdentekevää. Nimittäin ontologinen ymmärtäminen on
yksi osa kokemuksien reflektiossa ja se on siinä mielessä tärkeää,
että tämä muodostaa tietoista ymmärrystä, jonka avulla yksilö suuntaa reaalimaailmassa toimiaan. Harjoituksen luonne onttisena toimintana on tärkeää edellisen virkkeen mielessä myös siksi, että kuten Levin tähän yhteyteen todella sopivasti toteaa - ihmisen
ontologinen ymmärtäminen ei voi syventyä ja kehittyä kohdallisemmaksi muualla kuin hänen onttisessa toiminnassaan39 .

38 Tyhjyyttä käsitellään jatkossa zenin yhteydessä perusteellisemmin.
39 The deepening ontological understanding – – can take place nowhere else than in the ontic
field of our activity – – (Levin 1987, 249). Ontologisen ymmärryksen perustan muodostaa
kehollisuutemme (corporeal nature) ja kehoon sisältyvä viisaus, kirjoittaa Levin (1987, 246).
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INTENTIONAALISUUS IHMISEN ONTOLOGISENA
PERUSRAKENTEENA
Intentionaalisuus on ihmisen maailmassa olemisen tapa. Ihminen
löytää itsensä maailmasta-jo-todellistuneena. Tämä todellistuminen
merkitsee suhdetta todellisuuteen. Niinpä ihmisen todellistumisen
ehto on olla suhteissa maailman kanssa. Perustan tälle muodostaa
ihmisen esiobjektiivinen maailmassa oleminen, joka on kehon kautta tapahtuvaa. Kehon yksi tärkeä esiobjektiivisen alueelle sijoittuva
intentionaalinen ominaisuus on operatiivinen. Tämä operatiivinen
intentionaalisuus, joka on kehon maailmassa olemisen ja toimimisen intentionaalisuutta, edeltää kaikkia tietoisia määritelmiämme maailmasta. Keho ei toimi pelkästään ihmisen tietoisten käskyjen varassa. Keholla on oma autonomiansa, joka tulee näkyviin
esimerkiksi ihmisen laittaessa kätensä tulikuumalle liedelle. Kehon
operatiivinen intentionaalisuus muodostaa perustan tietoisuuden
konstituutiolle. Tämä ihmisen esiobjektiivinen suhde maailmaan ei
avaudu rationaalisen analyysin avulla, koska esiobjektiivinen kokemus on kokemuksena omaa laatuaan. Rationaalinen ‘alkaa’ siitä,
mihin esiobjektiivinen ‘loppuu’. Esiobjektiivinen muodostaa rationaaliselle perustan.40
Fenomenologisen filosofian yksi keskeinen tietoisuuden luonteeseen liittyvä ajatus on se, että tietoisuus on välttämättä tietoisuutta jostakin41 . Tietoisuudessa on tällöin tajunnan sisältöjä sekä maa40 Ks. Merleau-Ponty 1986, xviii.
41 Kockelmans (1967, 35) esittää ajatuksen siten, että tietoisuus on aina tietoisuutta-jostakin
(all consciousness is consciousness-of-something). Tämä on Brentanon intentionaalisuus-ajatus, johon liittyviin ongelmiin en tämän työn puitteissa katso olevan tarpeen paneutua. Otan sen
annettuna lähtökohtana, koska se on kohdallinen ja riittävä tutkimuksellisessa kontekstissani
(esimerkiksi ihmisen suuntautuminen liikunnan intentionaliseen korrelaattiin). Lähtökohtaisesti
katson intentionaalisuuden olevan relaatio kahden olion välillä. Kockelmans (1967, 34) toteaa
myös, että intentionaalisuus on olemukseltaan merkityksen antava akti (intentionality – – is
essentially an act that gives meaning). Ongelmalliseksi intentionaalisuus-ajatus tulee mm. silloin, kun pyritään analysoimaan tietoisuuden olemistapaa ja suuntautuneisuutta esim. ns.
samaadhi-tilassa. Tässä tilassa ihminen on ylittänyt dualistisen maailman kokemisen tavan ego ei ole enää subjektina. Ns. absoluuttisessa samaadhissa vallitsee “the condition of total
stillness, in which ‘body and mind are fallen off,’ no thought stirs, the mind is empty, yet we are
in a state of extreme wakefulness. ‘In this stillness, or emptiness, the source of all kinds of
activity is latent. It is this state that we call pure existence.’” (Sekida 1985, 12. Ks. myös
Fischer 1981, 286-311.) Rauhala (1986, 24-25) tulkitsee samaadhia, että “siinä ajan ja paikan
kategorioiden erillisyyttä ylläpitävä kaksinaisuus häviää. – – Tähän kokemistilaan voidaan kuitenkin johdattaa jokin sisältö, kohde tai idea ilman käsitteellistä erittelyä. Mitään erillisyyttä
koetun ja kokijan välillä ei tällöin ole. Ei voida sanoa, onko ko. sisältö kokijan tajunnassa vai
onko hänen tajuntansa tuo sisältö. – – Minä tai ego psyykkis-reaalisessa mielessä häviää. Tätä
uutta tajunnassa saavutettua kokemisen tasoa Patanjali kutsuu nimityksillä purusa ja self.”
→
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ilmaan kuuluvista olioista että tajunnan itse muodostamista kuvitteellisista olioista. Tietoisuus on olemuksensa mukaan suuntautunut itsestään poispäin, mikä ei tarkoita ettei se voisi tarkastella itseään. Se ei itsessään sisällä substanssia, millä tarkoitan sen itsensä
tavoittamattomuutta. Merleau-Ponty ajattelee, että kaikki se, mistä
tietoisuus on tietoinen, on aistien sille välittämää42 . Hän kirjoittaa,
että tietoisuus syntyy tietoisuudeksi joka hetki, sillä jokainen havainto synnyttää tietoisuuden uudestaan43 . Ilman aistihavaintoja
tietoisuudessa ei voisi tapahtua rationaalisia prosesseja, koska siellä ei olisi mitään, mikä tarjoaisi ajattelulle aineksen. Ihminen ei voisi
tulkita todellisuutta, koska tietoisuudessa ei olisi mitään mitä tulkita.44
Merleau-Ponty määrittelee tietoisuuden olemisehtoja suhteessa
kehoon siten, että tietoisuus on suuntautunut maailmaan kehon
välittämänä45 . Voidaan ajatella, että tämä on tietoisuuden ainoa
mahdollinen tapa. Näin ollen tietoisuuden tietoisuus itsestään on
mahdotonta jo tietoisuuden olemistavankin kannalta tarkasteltuna.
Ihmisen tietoisuus ei saavuta itseään tietoisuutena tai puhtaana tietoisuutena. Vaikka tietoisuus asettaisi itsensä intentionaaliseksi
objektiksi, se ei saavuta itseään puhtaana46 .
Kun tutkin tietoisuuttani niin kuin se minulle välittömänä ilmenee, en siis tavoita sitä itseään. Tietoisuuteni ei ilmene minulle välittömästi, vaan ainoastaan intentionaalisena objektina, reflektion
kautta. Omaa näkemystä esitellessään Merleau-Ponty47 kritisoi
intellektuallismia ja empirisismiä. Esimerkiksi niiden harjoittama
analyyttinen reflektio johtaa loputtomaan regressioon eikä kykene
ylittämään omaa asettamistaan, omaa alkuaan. Myöhemmässä
teoksessaan hän esittää ratkaisuksi apperseption suorittamista - siiYksi tapa kuvata tätä tilaa on sanoa, että ihmisen tietoisuus ikään kuin lepää säteilevän kirkkaana omaan tajuntaansa sulkeutuneena. Nyt voidaan kysyä, tapahtuuko tässä tilassa merkityksiä antavia intentionaalisia akteja? Tähän liittyen Rauhala (1990, 163) kirjoittaa, että “korkeatasoiset henkiset ilmentymät, kuten pyhyyden, esteettisen tunnelman ja onnellisuuden tunteet
eivät intentoi mihinkään määrättyyn kohteeseen”. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and
Religion (1995, 296) toteaa samaadhista: “Samadhi – – is often referred to as ‘one-pointedness
of mind’; this expression, however, is misleading because it calls up the image of
‘concentration’ on one point on which the mind is ‘directed’. However, samadhi is neither a
straining concentration on one point, nor is the mind directed from here (subject) to there
(object), which would be a dualistic mode of experience.”
42 Merleau-Ponty 1986, 52-53, 448.
43 Merleau-Ponty 1986, 7.
44 Merleau-Ponty 1986, 37.
45 Merleau-Ponty 1986, 138-139.
46 Ks. Kwant 1967, 388.
47 Merleau-Ponty 1986, 38
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nä tietoisuus otetaan tarkastelun kohteeksi niin kuin se ilmenee kehon aktina ja yhteydessä kehoon48 . Tämä on askel parempaan suuntaan, mutta ei ratkaise tietoisuuden ja sen itsensä alkuperän ongelmaa. Apperseptio ei poista olennaista tekijää, joka estää “tietoisuuden löytämisen puhtaana”49 . Tämä tekijä on tietoinen asettaminen
itse. Se on ihmisen pyrkimys tavoittaa etsitty itsereflektion avulla.
Mutta tietoinen asettaminen paljastaa vain tämän asettajan sellaisen tietoisuuden, joka asettamisen jälkeen paljastaa vain asettamisen aktin.
Merleau-Ponty puhuu myös reflektion ja reflektoimattoman50
suhteesta. Reflektio paljastaa hänen mukaansa jollain tavalla
reflektoimattoman (sitä mitä ei tavoiteta), sillä muuten meillä ei olisi
siitä mitään käsitystä eikä siitä näin ollen voisi muodostua meille
ongelmaa.
Havainnon fenomenologiassaan Merleau-Ponty päätyy rationaalisen ajattelun kautta samantyyppiseen näkemykseen reflektion,
reflektoimattoman ja ihmisen suhteista kuin zen-buddhalaisuus.
Hän ymmärtää ihmisen 1) todellisuuden suhteissa muodostuneeksi
kokonaisuudeksi ja 2) todellisuutta aistivaksi kokemukseksi51 . Merleau-Ponty ajattelee, että “minä” (tai itse) ei ole ihmisestä irroitettavissa, ihmisen tietoisuutta ei voida ymmärtää kehosta ja maailmasta erillään olevana oliona52 . Rationaalisen ajattelun kautta saman suuntaiseen ratkaisuun päätyminen - esimerkiksi zenin kanssa
- ei ole kuitenkaan sama asia kuin päätyä siihen ihmistä kokonaisuutena kohtaavan kokemuksen kautta. Tällä viittaan perenniaalisten traditioiden yhteen tavoitteeseen, jossa subjektin ja
objektin vastakohtaisuus ylittyy.
Merleau-Ponty kirjoittaa, että reflektoidessaan subjektiviteettinsa olemusta ihminen huomaa sen olevan sidotun hänen
kehoonsa ja maailmaan53 . Subjektiviteetin olemus löydetään siis
olemassaolevaksi ideoina (olemus koostuu tällöin monesta ideasta)
48 Merleau-Ponty 1985, 83. Uusi sivistyssanakirja (1985) määrittelee apperseption: “Asian
käsittäminen ja omaksuminen aiempaan miellevarastoon liittyvänä, selvä tietoinen
käsittäminen.”
49 En väitä että sen voisi löytää “puhtaana”. Viittaan tässä Husserlin projektiin. Tutkimisen
arvoinen asia olisi, mitä tarkoitetaan puhtaudella tilanteessa, jossa egon ja tietoisuuden välinen
yhteys on muuttunut. Tällainen tilanne on absoluuttisessa samaadhissa ja olevan avautumisessa.
50 Merleau-Ponty 1987, 412.
51 Je suis un champ, je suis un expérience (Merleau-Ponty 1987, 465).
52 Merleau-Ponty 1986, 408.
53 Merleau-Ponty 1986, 408.
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reflektiivisen ajattelun avulla. Mutta tällöin Merleau-Ponty tietyssä
mielessä implikoi rationaalisen ajattelunsa yli, sillä hänen mukaansa keho ja maailma eivät ole ideoita. Pikemminkin olisi ajateltava
niin, että toisaalta on maailma, joka on saanut otteen itsestään ihmisen itsetietoisuuden avulla, ja toisaalta on keho itse tietävänäkehona henkilökohtaisena ymmärryssuhteena. Tällöin liikuttaisiin
onttisen todellisuuden tasolla eikä abstrahoiduttaisi tietoisen minän tasolle objektivoimaan todellisuutta. Tahdon nyt kritisoida sitä,
että Merleau-Ponty puhuu reflektion kautta löydetystä kehosta ja
maailmasta, kun sen sijaan zenissä omaa kehoa ja maailmaa ja näiden ykseyttä ei löydetä reflektion kautta vaan nimenomaan
reflektiivisen egon ylittävässä meditatiivisessa kokemuksessa. (Merleau-Pontyn kirjoittamistapa viittaa kuitenkin kehon kokemukseen
esiobjektiivisesta, siihen ihmisen maailmassa olemisen perustavaan
kokemukseen, joka on ennen rationaalista ilmaisua.)
Kokemus esiobjektiivisesta ei paljasta itseään kokemuksessa
predikatiivisena tapahtumahetkellä. Tämän kokemuksen tietoiseen
maailmassa olemiseen vaikuttava merkitys paljastuu vasta jälkikäteen, kun esipredikatiivisesta tulee reflektoituna predikatiivista.
Predikatiiviset lauseet maailmasta eivät tavoita maailmallisen kokemuksemme ‘rikkautta’. Viittaan tässä yhteydessä alustavasti
Nagarjunan analyysiin käsitteiden “tyhjyydestä”.

KEHOLLISUUS MINÄN PERUSTANA
Merleau-Ponty sanoo, että keho on minän perusta, se on “luonnollinen minämme”. Keho on myös välttämätön perusta, jotta ihminen
itsetietoisena olentona voisi olla olemassa. Ihmisen itsetietoisuus ja
maailman tiedostaminen tarvitsevat perustan ollakseen olemassa.
Vain kehossa ihminen kokee maailman niin kuin se hänelle
subjektiivisena kokemuksena ilmenee.54 Keho on maailmassa olemisen keskus55 .
54 Merleau-Ponty 1986, 203-206.
55 Zen-buddhalaisuus ilmaisee saman (keho on maailmassa olemisen keskus) puhumalla ihmisestä maailmankaikkeuden keskuksena (ks. luku “Mikrokosmos ja makrokosmos”). Ihminen
tajunnallisena ja tietoisena olentona on viimekädessä se keskus, josta maailma esittäytyy
hänelle, kokemuksellisesti mitään muuta lähtökohtaa ei ole. Kun hän tiedostaa “todellisen
itsen(sä)”, “sellaisuutensa” tai “buddha-luontonsa”, hän tiedostaa kokemuksellisesti kaiken olevan ykseyden, jolloin mitään olennaista eroa hänen ja maailmankaikkeuden välillä ei ole. Kaikki
oleva on yhtä. Ihminen tiedostaa olevan ykseydeksi ja samalla itsensä ykseydeksi, joka on
elimellinen ja erottamaton osa kaikkeuden ykseyttä. Katso esim. Abe 1985, 296; Suzuki 1985,
II, 354; III, 44-45.
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Oman kehon hahmottumisessa on aluksi tärkeä merkitys
kehoon liittyvillä aistimuksilla, minkä vuoksi ihmisen ensimmäistä
ympäristöstä erottuvaa minähahmoa voidaan kutsua Achtén, Alasen ja Tienarin tavoin “keho-minäksi”. Lapsi ‘testaa’ itseään ja omia
reaktioitaan. Tämä ilmenee alkeellisimmillaan päämäärättömänä
liikkumisena (operatiivinen intentionaalisuus), jonka avulla
jäsentyvät kehon fyysiset ja toiminnalliset rajat. Käsitteellä kehontietoisuus tarkoitetaan näin hankittua omakuvaa.56 Tässä mielessä
mahdollista ulkopuolista syytä ihmisen esiobjektiiviseen liikkumiseen ei tarvitse perustella, koska ihmisen maailmassa oleminen on
kaiken lähtökohta. Esiobjektiivista liikkumista voi reflektoida, mutta
se ei voi koskaan tulla jäännöksettä määritellyksi, koska se on ihmisen tematisoivan ja määrittelevän olemassaolon, älyllisen toiminnan, edellytys.
Ihmisen kokemuksessa keho ja mieli ovat aina molemmat läsnä.
Kehon redusoiminen ei muuta sitä ihmisenä olemisen yhtä
peruskokemusta, että tajunnan ja tietoisuuden aktit tapahtuvat aina
kehossa.57 Todellisuus koetaan ja tulee reflektoiduksi kehollisessa
ihmisessä, ei olennossa, joka olisi pelkkää tietoisuutta. Kehon
redusoiminen ei voi tapahtua muuten kuin ajattelussa. Konkreettinen kehon redusoiminen olisi kehon deformointia, joka ennen pitkää johtaisi ihmisen kuolemaan. Se, että tietoisuus tai tietoisuutta
voisi olla olemassa kehosta erillisenä, on ontologinen väite, jota en
ryhdy analysoimaan. Tutkimukseni ontologinen lähtökohta on näkemys ihmisestä kokonaisuutena ja ykseytenä.
Aistien avulla58 ihminen transsendoi maailmaan. Tämä on ensimmäinen edellytys ihmisen siirtymiselle itsessään olevasta itselleen
olevaan, koska itselleen oleva edellyttää reflektiota, joka puolestaan ei
ole mahdollinen ilman ihmisen objektivoitumista (Entäusserung)
maailmaan. Aistit toisaalta mahdollistavat ihmisen ekstaasin ja toisaalta palautteen saamisen ekstaasista.59
Aistikokemusten kautta ihminen saa todelliselta tuntuvan ja vitaalisen yhteyden maailmaan, josta muodostuu kokemuksellinen

56 Achté, Alanen & Tienari 1982, 103.
57 Filosofeilla on ollut taipumus kuvitella itsensä hengen sfääreissä liikkuviksi aineettomiksi
enkeleiksi, toteaa Dillon (1988, 130-150) lisäten, että Merleau-Ponty palautti heidät takaisin
maan pinnalle.
58 Merleau-Ponty 1986, 52-53.
59 Tässä kappaleessa kuvatulla prosessilla tarkoitan positiivista vieraantumista.
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olemassaolomme perusta, Merleau-Ponty kirjoittaa60 . Hän korostaa
aistikokemuksen ja ymmärryksen välistä vuorovaikutusta. Aistikokemus on myös tajunnan kokemus, mikä saa aikaan aistikokemuksen muodostumisen aistihavainnoksi, jolloin se ei ole “tyhjä” vaan sisältää merkityksen tai merkityksiä. Aistikokemus muodostuu ihmisen elämän prosessissa merkitykselliseksi, jolloin olemassa ei ole puhtaita aistihavaintoja.61 Elämässään ihminen suuntautuu ympäristöönsä merkityksien perusteella.
Esimerkkinä tästä suuntautumisesta tarkastelen seuraavaksi
pöytää maailmani yhtenä osana. Kirjoitan “maailmani”, koska haluan myös painottaa omaa henkilökohtaista kehollista tapaani ajatella ja suhtautua pöytään. Pöydällä on merkitystä minulle pöytänä
vain toimintani kautta. Kehollisena olentona asetan tavaroita pöydälle ja kirjoitan sen päällä. Pöydän koostumuksellisilla ominaisuuksilla on toissijainen merkitys, sillä koostuipa pöytä puusta tai
metallista se on silti pöytä. Pöytä on luonnonaineen jäsentymistapa
kulttuuriseen todellisuuteen. Pöytäaineen atomaarisilla ominaisuuksilla on vielä vähemmän merkitystä. Objektiivisestihan pöytä
koostuu lähes kokonaan tyhjästä tilasta, jossa on hyvin harvassa
atomeita toisiinsa yhdistyneinä. Ihmisen näkökulmasta katsoen
pöytä on osoitus kehon tavasta suuntautua maailmaan eikä
tietoisuuteni tavasta teoreettisesti ymmärtää pöydän rakenne. Kun
istun esimerkiksi pöydälle, istun kehona pöydälle enkä aseta
tietoisuuttani istumaan havaitsemalleni oliolle. Siinä mielessä pöydän luonnonaineen koostumuksella ja ominaisuuksilla on merkitystä, että tietämykseni aineen käyttäytymisestä antaa mahdollisuuden pöydän tekemiseen. Valmistaessani pöytää puusta en tao sitä
alasinta vasten kuten rautaa.
Kohtelen ja suhtaudun pöytään olemassaoloni osana. Elämäni
kanavoituu maailmaan osittain pöydän kautta. Jos pöydän jalka
katkeaa, korjaan sen (joku toinen ostaisi uuden pöydän), koska pöy-

60 Merleau-Ponty 1986, 52.
61 Merleau-Ponty 1986, 52-53, 448. Kuullessaan hurinaa kadulta ihminen tunnistaa sen moottorin ääneksi ja osaa päätellä, onko kyseessä henkilöauto, moottoripyörä vai jokin muu kulkuneuvo. Taloudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa 1844 nuori Marx (1978b, 256) kirjoittaa ihmisen
viiden aistin muodostumisen olevan koko tähänastisen maailmanhistorian tulosta - “aistit ovat
– – käytännössä kehittyneet teoreetikoiksi” (1978b, 254). Marx puhuu ihmisen “luonnollisista
aisteista”, jotka ovat ihmisen pitkän kehityshistorian aikana kehittyneet inhimillisen kulttuurin
mukana ja muodostuneet vain ihmiselle ominaisiksi aisteiksi, vaikka biologisesti ne eivät merkittävästi eroa muiden nisäkkäiden aisteista (Koski 1987, 57).
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tä on osa maailmassa-oloani. Vaikka en tarvitsikaan pöytää joka hetki, on hyvä tietää, että pöytä on olemassa ja valmiina käyttööni.
Pöydällä en tarkoita pöytää pelkkänä käsitteenä vaan onttisena
oliona ja ulottuvaisena kappaleena, joka kelpaa myös moniin muihinkin tarkoituksiin kuin olemiseen juuri ‘pöytänä’ eli käsitteensä
mukaisesti niin kuin yleensä ymmärrämme pöydän. Voin sormellani kosketellen seurata puusta tehdyn pöydän syitä, katsoa miten valo taittuu sen pinnasta eli suhtautua siihen taideteoksena. Tarkoitan tällä sitä, että ihmisellä on kyky ylittää toimiminen pelkässä
‘konkreettisten käsitteiden’ maailmassa ja mahdollisuus nähdä oliot myös käsitteidensä takaa. Tässä tulee ero, miten ihmiset suhtautuvat pöytään (vaikkakin periaatteessa kulttuurinen pöydän idean
muodostaa suhtautumisen peruslähtökohdan) - jokainen yksilö
suhtautuu pöytään omalla tavallaan. Zenissä puhutaan käsitteiden
“tyhjyydestä”, jolla tarkoitetaan mm. käsitteiden suhdetta onttisiin
olioihin. Esimerkiksi kynää voi kirjoittamisen lisäksi (käsitteensä
mukainen toiminta) käyttää myös selkänsä rapsuttamiseen tai
sorminäppäryyden harjoittamiseen.

KEHON NÄKYMÄTTÖMYYS
Ihmisen on vaikea ymmärtää kehollisuuden merkitys elämässään,
koska keho aina-jo-läsnäolevana on muodostunut itsestäänselväksi
olemassaolomme faktaksi. Synnymme kehona maailmaan, mikä
muodostaa perustan tietoisuuden kehittymiselle62 ; tässä mielessä
on kohdallista puhua itsestäänselvyydestä. Paradoksaalisesti ilmaisten: keho on liian lähellä ihmistä itseään63 , jotta hän aina
ymmärtäisi kehonsa merkittävyyden maailmassa olemisessaan. Yksilö katsoo ja tiedostaa kehonsa, mutta ei välttämättä ymmärrä katsomansa merkitystä, ei näe. Kehon merkitys ihmisen elämälle paljastuu eksplisiittisesti sen asian kautta, että ihmisen elää koko elämänsä kehossaan.
Terveen, elinvoimaisen ja toimivan kehon tärkeys ilmenee tietoisuudelle spontaanisti usein ihmisen sairastuessa. Mutta tällöinkin
kehon merkitys jää edellämainitusta syystä usein tiedostamatta. Se,
mikä tiedostetaan, on olemisen kokeminen sairaudesta johtuen epä62 Merleau-Ponty 1986, 215-216.
63 Vrt. Casey (1987, 166), joka kirjoittaa ihmisen kehon olevan läpinäkymätön ja tuntematon
ihmiselle itselleen.
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täydelliseksi. Kehon sairaus tai kehon sairas kohta on kuin
”Arkhimedeen piste”, jonka ympärille oleminen keskittyy. Sairaus
muistuttaa olemassaolollaan ihmistä jatkuvasti, tietoisuus kietoutuu sairauden mielikuviin.
Kokemuksellisesti ihminen on tällöin kokonaisuus. Kuten aiemmin totesin, ihmisellä on kyky myös ekstaasiin. Tietoisuutensa avulla ihminen kykenee ylittämään välittömästi annetun ympäristönsä
ja muodostamaan myös mahdollisia maailmoja.64 Mutta tietyissä
elämäntilanteissa tietoisuuden ekstaattisuus saa palautteen perustastaan, joka on sen olemisen koti.

ONTTINEN KOSKETUS
Maailmassa oleminen on todellisuuden konkreettisissa situaatioissa olemista, se on käytäntöä sanan laajassa merkityksessä. MerleauPonty ajattelee, että ihminen tekee todellisuutensa ja löytää itsensä
vain toiminnasta65 . Fyysinen harjoitus voidaan tällöin ymmärtää
metodiseksi toiminnaksi, metodiseksi käytännöksi, konstituoida
maailmaa.
Teesinomaisesti voidaan edellisen perusteella sanoa, että vasta
käytäntö ihmisen maailmassa olemisen tapana konstituoi subjektin
subjektina ja olevan olevana subjektille. Tämä tarkoittaa, että vain
käytännön kautta ihmisen tietoisuus saa sisällön, jolloin myös
itsereflektio tulee mahdolliseksi. Vasta konkreettisen maailmassa
olemisen kautta ihminen muodostuu itsestään tietoiseksi praktiseksi persoonaksi. Ainoastaan ihmisen ja maailman kosketus ja
sosiaalinen vuorovaikutus konstituoi ihmisen persoonana ja itseymmärryksen omaavana olentona. Inhimillinen tietoisuus saa
aineksensa edellämainitusta prosessista. Ihmisen ulkoinen toiminta
saa vastineensa ihmisen sisäisessä toiminnassa, jolloin MerleauPontyn mielestä ajattelukin on olennaisesti toimintaa66 .
Luonto kokonaisuudessaan muodostaa ihmisen elämänpiirin,
Merleau-Ponty toteaa67 . Tähän voidaan lisätä vielä ihmisen kulttuuri ja sosiaalinen todellisuus. Ihminen on osa luontoa vaikkakin on
64 Tietoisuuden ekstaasin johdosta ihmisen on mahdollista kuvitella itsensä sieluksi ja
ruumiiksi, jotka ovat toisistaan erillään. Tässä mielessä esimerkiksi päänsärky on oivallinen ja
tehokas muistutus ihmisen olemuksellisesta kokonaisuudesta.
65 Merleau-Ponty 1986, 383.
66 Merleau-Ponty 1986, 31.
67 Merleau-Ponty 1986, 320.
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pitkän kehitysprosessin aikana erottunut siitä tietoisuuden kehittymisen kautta. Ihmisestä voidaan sanoa, että hän on itsetietoinen
keho riippumatta siitä, minkä hän itse ymmärtää perimmäiseksi olemisen tasokseen. Kehon ja tietoisuuden suhde voidaan geneettisesti
määritellä niin, että maailma ei ole ajattelun syy vaan sen ehto. Maailma tarjoaa ihmisen tietoisuudelle aineksen ja sisällön, josta tietoisuus voi olla tietoinen. Tässä mielessä ihmisen on kehittyäkseen 1)
‘katsottava itsestä ulospäin’ ja 2) reflektoitava kokemus. Nämä kaksi
tekijää muodostavat vastavuoroisen prosessimaisen kokonaisuuden.
Aistikokemusta käsitellessään Merleau-Ponty esittää näkemyksensä ihmisen ja maailman välisestä suhteesta. Kirjoittaessaan
kehosta ja objekteista hän toteaa, että objektit esittäytyvät kehon
kautta tai että keho esittäytyy objektien kautta. Keho suuntautuu
maailmaan, joka ‘suuntautuu’ omasta puolestaan kehoa kohti.68
Meditatiiviset harjoitusperinteet herkistävät ihmistä juuri tämän perustavan ihmisen ja maailman välisen kosketuksen kautta.
Nimitän tätä kosketusta onttiseksi kosketukseksi, koska tietoisuuden
kautta tavoitettava ei ole ensisijaista. Onttinen kosketus on ontologinen rakenne, jossa ihminen yhdessä muiden olioiden kanssa
todellistuu. Kysymyksessä on rakenne, joka sisältää ja tuottaa kaikki
ne kokemistavat, joita siinä olevat oliot voivat kokea. Kun asiaa tarkastellaan ihmisen kannalta, tarkoitan ensisijaisesti kehollisuuden
kautta yksilöön vaikuttavia kosketuksia. Tällöin liikunnanfilosofisen tutkimuksen yhteydessä onttista kosketusta katsotaan ihmisen näkökulmasta. Näin onttisen kosketuksen avulla voi kuvata ihmisen olemisen onttista rakennetta, jossa kokeminen tapahtuu.
Kokemuksellinen, joka luo perustan, syntyy vain tästä onttisesta
kosketuksesta (joka on olennainen tekijä joogan ja budon perenniaalisissa perinteissä). Metodisen harjoituksen avulla mm.
aistit kehittyvät herkemmiksi, jolloin niiden välittämä aines havaitaan hienosyisempänä, rikkaampana ja moniulotteisempana. Samalla ihmisen sisäinen kokemushorisontti laajenee ja avautuu ‘maailma pääsee ihmiseen sisään’ täydempänä eli maailma koetaan
täydempänä.69
68 Ks. esim. Merleau-Ponty 1986, 350.
69 Onttinen kosketus viittaa kehon ja onttisen suhteeseen. Kun puhutaan kokemuksen ja
onttisen suhteesta, viitataan tajuntaan ja tietoisuuteen. Kysymyksessä on painotusero, joka
näkyy termeissä kosketus ja kokemus. Termin valinta riippuu siitä, katsotaanko onttisen ja
ihmisen suhdetta kehon onttisuuden vai tajunnan näkökulmasta.
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Merleau-Pontyn ajatusta ihmisen ja maailman, kehon ja
objektien, välisestä suhteesta voi kehittää edelleen onttisen kosketuksen ajatuksen avulla, mikä kytkee yhteen perustavalla teoreettisella tasolla Merleau-Pontyn kehonfilosofian ja kokemuksellisen, johon joogan ja budon perinteet perustavat harjoituksensa.70
Onttisessa kosketuksessa on kysymys kahden onttisen olion välisestä suhteesta. Peruslähtökohtana on maailma, jonka yhden osan
muodostavat ihmiset. Jatkossa tarkastelen vain yhden ihmisen ja
maailman välistä suhdetta. Koska kysymys on onttisesta kosketuksesta, on edellytettävä kaksi onttista oliota, jotka ovat suhteessa keskenään71 . Toinen on ihminen kehona. Toinen on maailma, jonka eri
olioihin ihminen on yhteydessä aistiensa välityksellä.72 Niin kuin
aiemmin on todettu, aistit eivät sinällään välitä tajuntaan mitään,
ellei niillä ole mitään mitä välittää. Toisaalta maailma ei välity tajuntaan ilman aisteja. Toisin sanoen kehon ja maailman dynaaminen
kosketus on se perustekijä, reaalinen perussuhde, joka mahdollistaa
tietoisuuden transsendoitumisen. Kosketus ajatuksellisena apuvälineenä viittaa ihmisen kehollisen olemisen ja maailman periaatteelliseen samuuteen “lihana”73 .
Kosketus viittaa kehon onttiseen maailmassa olemisen tapaan
ulottuvaisena olentona. Ihminen on maailmassa. Ihmisen keho on
aina ‘aivan kiinni’ maailmassa. Kehon ja maailman välissä ei ole
pienintäkään ‘rakoa’. Ihminen kuitenkin liikkuu maailmassa suhteessa eri olioihin ja vaikuttaa niihin, jotka puolestaan vaikuttavat
ihmiseen suoraan omana itsenään sekä sen kautta, minkälaisen palautteen ihminen on aktiivisesti toimiessaan saanut olioista. Tarkoitan tällä kaksoismääräytyneisyyttä: toisaalta ihminen aktiivisesti
muodostaa uutta todellisuutta, toisaalta todellisuus rakenteistaa ihmistä. Kun ihminen koskettaa kynää74 ottaessaan sen käteensä,
kynä koskettaa samalla ihmistä. Kun ihminen on maailmassa, hän
koskettaa konkreettisesti konkreettista maailmaa, joka koskettaa samalla häntä.
70 Ks. ja vrt. esimerkiksi siihen, mitä Merleau-Ponty (1987, 490-492) kirjoittaa.
71 Ihmiseen liittyvän kosketusperussuhteen voi esittää ihmisen ja maailman välisenä
suhteena. Tästä Merleau-Ponty (1987, 491) kirjoittaa: “Le monde est inséparable du sujet, mais
d’un sujet qui n’est rien pas que projet du monde, et le sujet est inséparable du monde, mais d’un
monde qu’il projette lui-même.”
72 Ks. Merleau-Ponty 1986, 206.
73 Ks. Merleau-Pontyn myöhäisfilosofinen teos Le visible et l’invisible.
74 Ks. Merleau-Ponty 1986, 93.
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Muutos ihmisen ja maailman suhteessa tuottaa onttisen kosketuksen (tai muutoksen onttisessa kosketuksessa, sillä ihminen on
koko ajan kosketuksessa maailmaan). Se, mihin ihmisen aistit pystyvät ‘tarttumaan’, on juuri tämä muutos. Määritelmänomaisesti sanottuna: muutos ihmisen ja maailman suhteessa on onttinen kosketus. Jos ei olisi muutosta ihmisen ja maailman välisessä suhteessa, ei
olisi mitään substanssia mihin aistit voisivat kiinnittyä ja välittää
kokemuksia tajunnalle. Aistikokemusta ei siis olisi olemassa ilman
onttista kosketusta. Tässä kohden Merleau-Ponty75 yhtyy ajatukseeni, nimittäin ilman maailman onttisia olioita ei olisi myöskään ulkoista kehon kokemusta, joka puolestaan mahdollistaa sisäisen kokemuksen. Hän toteaa, että koskettaessani maailmaa tuntuu
kosketus todelliselta vain, jos kosketus on myös tajunnallinen. Maailman on tultava koetuksi ihmisessä sekä kehollisesti että tajunnallisesti.76 Jotta onttinen kosketus olisi mahdollinen, ihmisen
kehon on oltava virittynyt samalle tasolle maailman kanssa. Kosketuksen mahdollistamana keho voi aistien avulla kiinnittyä maailmaan. Jos ihminen ei olisi suhteessa maailmaan, onttista kosketusta
ei olisi.
Esimerkiksi katseessa ihmiselle jäsentyy maailman rakenteellinen hahmo. Katsoessani maailmaa havaitsen sen dynaamiseksi.
Näkökentässäni tapahtuu liikettä, joka heijastuu silmiini, tai maisema muuttuu kääntäessäni päätäni. Vaikka olen liikkumatta ja hiljaa
pimeässä huoneessa, voin tuntea sydämeni lyönnit ja hengitykseni.
Havainnossa ilmenee aistikokemusten välinen ero, maailman rakenteellisen muodon muutos, joka on siis muutosta kosketuksien
suhteen. Kirjoittaessaan ajasta Merleau-Ponty77 katsoo sen syntyvän hänen ja maailman olioiden välisestä suhteesta. Sama pätee
hänen mielestään myös avaruudelliseen hahmottamiseen. Ellei olisi
subjektia, joka tarkkailee maailmaa omasta näkökulmastaan käsin,
suunnat (ylös, alas, vasemmalle, oikealle jne.) menettäisivät merkityksensä.78
Ihmisen tajunta reagoi yhdessä aistien kanssa. Esimerkiksi kun
heitän kiveä, tajuntani tarttuu näkökykyni avulla kiveen ja sen lentoympäristöön kiinni. Merleau-Pontyn tavoin voidaan ajatella, että
75 Merleau-Ponty 1986, 303.
76 Merleau-Ponty 1986, 316.
77 Merleau-Ponty 1986, 412.
78 Merleau-Ponty 1986, 429.
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liikkuvan objektin ja sen taustan välinen suhde kulkee kehoni läpi.
Voin tämän jälkeen tietoisesti seurata tai yksinkertaisesti vain katsoa
sen lentoa. Olennaista on kuitenkin, että katseeni tarttui kiveen, joka
näin katseen “ankkuroimana” liikkui paikasta toiseen.79 Kehoni
tarttuu aisteilla kiinni maailman muutokseen.
Onttinen kosketus tapahtuu myös ihmisen sisällä. Tällaisia ovat
esimerkiksi nälkä ja jano. Tämä immanentti onttinen kosketus on
yksi eletys kehon kokemus, joka rakenteistaa ihmisen todellisuutta
samalla tavalla kuin “operatiivinen intentionaalisuus”. Immanentti
onttinen kosketus suuntautuu ihmisen sisältä maailman kautta takaisin ihmiseen. Vastasyntyneellä nälän ja janon tyydyttävä kehon
toimintatapa on juuri operatiivinen intentionaalisuus, jonka kautta
edellä mainitut tarpeet tulevat viimekädessä tyydytetyiksi ennen
kuin tietoisesti suuntaudutaan tarpeiden tyydyttämiseen.80
Ihmisen itsetietoiseksi kehittyminen on kehittyvän tietoisuuden
(jota keho ‘kantaa’ itsessään) ja aistein havaittavan todellisuuden
objektien välistä kosketusta ja vuorovaikutusta. Kokemuksellisesti
havaittava ei ole havaitsijasta erillinen ja yhtäkkiä havaittavana
ilmenevä olio, vaan jo-konstituoituneen81 tietoisuuden havaittavaksi asettuva ‘relationaalinen olento’ - sen havaituksi tulemisen
ehto on siis se, että se on suhteen toinen osapuoli. Havaituksi tuleva
“antaa” ihmiselle “takaisin” ainoastaan sen, minkä ihminen on sille itse “lainannut”.82 Tämä lainaaminen tarkoittaa: ‘kiinnittänyt’
tietoisuutensa siihen, mutta joka on vain sitä, minkä ihminen on
havaittavalta alunperin saanut83 . Virkkeen loppu, “mutta se on vain
79 Merleau-Ponty 1986, 278. Ks. jäljempänä oleva luku “Eletty keho osallistuvan liikunnanfilosofian peruslähtökohtana”.
80 Vrt. Lauri Rauhalan käsitteeseen “koskettavuus”, joka viittaa kehon orgaanisiin
prosesseihin. Rauhala katsoo, että ilman ‘aineellista’ kosketusta ei orgaanisen elämän piirissä
tapahdu mitään. (Rauhala 1993, 100.)
81 Ihminen ‘löytää’ itsestään aina-jo-valmiin-tietoisuuden. Katso Merleau-Ponty 1986, 432.
82 Le sensible me rend ce que je lui ai prêté, mais c’est de lui que je le tenais (Merleau-Ponty
1987, 248). “Lainaaminen” voidaan tulkita myös Hegelin vieraantumisteorian avulla. Vieraantuminen (Entäusserung) on prosessi - erotuksena objektivoitumisesta, joka tarkoittaa ihmisen
fyysisten ja henkisten kykyjen objektivoimista maailmaan - jossa olio kohdistaa tietoisuutensa
itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen. Tämä tietoisuuden itsestään vieraantuminen tulee
voitetuksi, kun vieraantuminen ylitetään ‘ottamalla vieraantuminen takaisin’, ts. saamalla palaute siitä todellisuudesta, jossa tietoisuus suoritti ‘matkan’ itsestä poispäin ja takaisin. Vieraantumisen voittaminen on reflektion mahdollistamana tapahtuva itsensä ymmärtäminen, se on
itsensä ymmärtämistä reflektiossaan. Vain tämän vieraantumisen kautta a) tajunta voi kasvaa
tietoisuudeksi itsestään ja b) tietoisuus voi kehittyä tietoisuutena; tajunnan on välttämättä oltava reflektiivisessä suhteessa itsensä ulkopuolella olevaan maailmaan.
83 Merleau-Ponty 1986, 439.
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se, jonka minä sain siltä alunperin”84 , viittaa juuri operatiiviseen
intentionaalisuuteen, jonka kautta tajunta ‘herää’ tietoisuuteen
maailmasta ja itsestään. Merleau-Ponty kirjoittaa, että “se ajattelee
itseään minussa”85 .
Havainnollistan yllä käsittelemääni seuraavan kuvitteellisen
yksinkertaistavan analogian avulla. Ajatellaan että silmäni ovat
kiinni. Hieron silmiäni. Tämän seurauksena silmäni avautuvat
ensimmäisen kerran. Katson oliota, jonka katsominen on olion näkemistä, koska olio heijastuu silmiini. Siis mitä tapahtui: olio ‘antaa’
takaisin ‘katseeni’, jonka siihen kohdistin. Olion katsominen ei ollut
kuitenkaan ensisijaista, koska silmäni avautuivat vasta ollessaan
kosketuksessa toisen olion (silmien hierominen) kanssa. Jos siirryn
tietoteoreettiselta tasolta ontologiselle tasolle voin yleisesti ottaen
sanoa, että näen olion vain koska olen katsonut sitä sen olemisessaan86 . Ja näen olion vain siksi, että näen sen. Näen olioita koska minulla on näkökyky. Tämä edellyttää maailman ja ihmisen rakenteen olemistavan ‘virittyneisyyttä’ samalle tasolle. Silmää ja oliota yhdistää ja välittää toisiinsa samanlaisessa maailmassa oleminen ja maailman olemistapaan kuuluva näkeminen ja katsottavuus.
Ihminen tuntee itsensä vain projisoimalla itsensä maailmaan,
jonka kanssa hän on kosketuksessa. Tietoisuutta ei ole edes olemassa ennen kuin se asettuu suhteeseen objektin kanssa, ja kuten Merleau-Ponty87 toteaa, jopa tietoisuuden harhakuvat tarvitsevat perustakseen ulkopuolisen kokemuksen. Tietoisuudella ei ole yksityistä
elämää88 . Tämä on ymmärrettävä siten, että tietoisuus ei ymmärrä
eikä voi ymmärtää itseään tyhjänä itsenään, koska sitä ei ole olemassa tyhjänä tai puhtaana itsenä. Tietoisuus saa sisällön vain
onttisesta kosketuksesta. Ihminen voi tutkia ajatteluaan vain silloin,
kun hän on ollut kosketuksessa maailmaan ja saanut tästä kosketuksesta palautteen. Ihminen tiedostaa itsensä 1) projisoimalla itsensä
sellaiseen mitä hän ei ole, ja 2) tunnistamalla itsensä projektiossaan89 . Jotta maailmaa voisi ymmärtää, tietoisuuden on synnyttävä sitä ymmärtämään. Tietoisuuden syntyminen taas edellyttää
84 – – mais c’est de lui que je le tenais (Merleau-Ponty 1987, 248).
85 – – il se pense en moi (Merleau-Ponty 1987, 248). Tämä voitaisiin myös sanoa, objekti
ajattelee itseään subjektissa.
86 Ks. Merleau-Ponty 1986, 232.
87 Merleau-Ponty 1987, 35.
88 Merleau-Ponty 1987, 36.
89 Cohen 1978, 8.
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maailman, josta ihminen voi olla tietoinen ja jossa ihminen saavuttaa itsetietoisuuden. Lyhyesti: ihmisen on projisoiduttava maailmaan ja ymmärrettävä itsensä projektiossaan. Ihmisen ekstaasin
kyky mahdollistaa ihmisen transsendoitumisen, kyvyn ‘toisinolemiseen’. Ihmisen tietoisuus puolestaan mahdollistaa hänen itsensä toisinolemisen-projektiossaan (eli transsendoitumisen) ymmärtämisen.
Perenniaalisten traditioiden voidaan sanoa sisältävän tietoisen
tavan, jolla ihminen projisoituu maailmaan niiden sisältämien
metodien avulla. Projisoitumisen tavan (käytännössä ja henkilökohtaisella tasolla) määrää esiymmärryksen kautta hahmottuva
intentionaalinen korrelaatti. Tietoisuus oman harjoituksen kohdallisuudesta ja ‘sopivuudesta’ itselle jäsentyy vain kosketuksen
tuottamien kokemusten ja merkityksen kautta.
Suorittaessaan harjoitusta yksilö tuntee maailman vastaavan,
mikä koetaan kehollisina ja tajunnallisina tuntemuksina. Tai konkreettisemmin sanottuna, kun ihminen koskee esineitä kädellään,
hän koskee niitä kädellään eikä tietoisuudellaan. Merleau-Ponty lainaa Kantia, jonka mukaan “käsi on ihmisen ulkoiset aivot”90 . Kosketuksen konkreettisuus sitoo ihmisen ympäristöön, jolloin itseään
pettämättä ei voi kuvitella olevansa muualla kuin missä on91 . Maailmaa koskettava olento ei ole ‘minä’ vaan kehoni, koska minä en ole
käteni joka koskettaa maailmaa, vaikka minä onkin kädessä läsnä.
Ihminen astuu maailmaan kehonsa ‘läpi’, tai käyttääkseni kohdallisempaa ilmaisua, kehossaan. Kun ihminen on maailmassa, hän koskettaa maailmaa, joka koskettaa samalla häntä. Ulkoinen kosketus
vaikuttaa sisäiseen kosketukseen ja päinvastoin, koska ne ovat elimellisesti yhteydessä toisiinsa ja koska ne molemmat konstituoivat
jo-muodostunutta subjektia. Tätä ihmisen ja maailman kosketuksen
konkreettisuutta ja tämän avulla tavoiteltavaa oman olemassaolon
eksistentiaalisen horisontin avautumista opettavat myös jooga ja
budo.

90 – – la main est – – un “cerveau extérieur de l’homme” (Merleau-Ponty 1987, 365).
91 Vrt. lukuun “Kehon näkymättömyys”. Tietoisuus voi ekstaattisuutensa ansiosta ‘unohtaa’
lähtökohtansa - eri tavalla kuin yllä - ja kuvitella myös muita mahdollisia olemisen tapoja.
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KEHONFILOSOFIAN LIIKUNNANFILOSOFISET
ULOTTUVUUDET
Ennen liikunnanfilosofisten ulottuvuuksien käsittelyä palautan lukijan mieleen olennaisen tähän asti käsitellystä kehonfilosofiasta.
Nämä ajatukset liittyvät ihmisen maailmassa olemisen tapoihin.
Näkökulma subjektiiviseen todellisuuteen avautuu sen kautta,
miten maailma - kaikille ihmisille yhteisenä perustana - on ihmiselle, miten maailma mahdollistaa ihmisen olemisen. Tämän olemisen
voidaan ajatella olevan kahtalainen. Ensimmäinen aspekti on tietoisuuden kyky reflektioon ja toinen fyysisen kehon omanlaisensa aktiivinen refleksikyky92 . Jälkimmäinen viittaa kehon onttisuuteen ja
operatiiviseen intentionaalisuuteen, joka muodostaa tietoisuuden
kehittymiselle ja reflektiolle perustan. Yhteenvedonomaisesti asian
voi esittää seuraavalla tavalla:
a) Kehon ulottuvaisuus mahdollistaa kosketuksen maailmaan, mikä
on maailman onttista haltuunottoa (ekstaattisuus laajentaa kosketuksen määrää).
b) Tämä muodostaa perustan93 ja genesiksen tietoisuudelle.
c) Tietoisuus kykenee maailman käsitteelliseen haltuunottoon, minkä avulla
d) kehoa onttisena voidaan tietoisesti suunnata halutunlaisiin suhteisiin maailman kanssa94 .
1) Ekstaasit: tietoisuuden ja kehon ekstaasi.
2) Maailman haltuunotot: käsitteellinen ja onttinen haltuunotto.
Ekstaasit mahdollistavat reflektion. Yhdessä ekstaasit ja
reflektio mahdollistavat maailman käsitteellisen haltuunoton (kehon ekstaasi mahdollistaa maailman onttisen haltuunoton). Tämä
kokonaisuus muodostaa edellä mainitun (a-d) neliosaisen hermeneuttisen kehän.

92 Ks. Dillon 1988, 131.
93 Perustalla en tarkoita staattista ja aina samana pysyvää vaan muuttuvaa rakennetta. Myös
perustalla on genesiksensä.
94 Suuntaaminen esimerkiksi uudenlaisiin suhteisiin, jotka tuottavat aiempaan verrattuna erilaisen kosketuksen.
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Asiaa selventääkseni esitän seuraavan esimerkin:
Ihmisen keho (onttisena) on yksi todellisuuden aktiivinen empiirinen olio. Tämä mahdollistaa kontaktin muihin esinemäisiin
objekteihin. Kun kehon esinemäisyys yhdistyy ihmisessä operatiivisen intentionaalisuuden kanssa, on ymmärrettävää, että kun pallo
heitetään minua kohti, kykenen ottamaan sen kiinni, koska näen
mitä olen tekemässä ja mitä tapahtuu. Keholla - tarkasteltuna
esiobjektiiviseen maailmaan sijoittuvan operatiivisen intentionaalisuuden kautta - on tietoisuudesta riippumaton autonomisuus.
Ilman kehon autonomisuutta käsien ja silmien yhteistyö pallon
kiinniottamisessa olisi mahdoton.95
Edelläkerrotun perusteella on mahdollista ymmärtää, miksi fyysistä harjoitusta korostetaan. Meditatiivisen fyysisen harjoituksen
avulla tietoisuutta voi suunnata takaisin perustaansa tai lähtökohtaansa. Tällä tarkoitan sitä, että tietoisuudella on ekstaattisuutensa johdosta mahdollisuus ‘oleilla transsendentaalisen egon
kaltaisessa sfäärissä’. Tietoisuuden luonteeseen liittyy se, että maailma pyritään ottamaan haltuun vain rationaalisesti. Tämä on negatiivista, koska tällöin kehollinen aspekti jää huomioimatta. Meditatiivinen harjoitus on paluuta asiaan itseensä eli maailmaan.
Keho onttisena ulottuvaisena oliona on perusluonteeltaan ‘maailmallisen konkreettinen’. Tietoisuus puolestaan ikään kuin liikkuu
laajemmalla sektorilla, josta se voidaan palauttaa siis ‘asiaan itseensä’. Näin pyritään saamaan ote elämän perussykkeestä ja maailman
“lihasta”.
KEHON KYVYKKYYS PÄÄOMANA
Keholla on olemuksellinen taipumus toimintaan ja liikkumiseen.
Merleau-Pontylle tietoisuus on ensisijaisesti kokemus kehon
toiminnallisesta kyvykkyydestä eikä ajattelutoiminnasta.96 Tietoisuus ‘sisältää’ kehon esiobjektiivisen kokemuksen maailmasta, koska tämä kokemus on ollut konstituoimassa tietoisuutta. Juuri siksi
tietoisuus ei ole ihmisen maailmassa olemisen suhteen muotoa
“minä ajattelen” vaan “minä pystyn”. “Minä pystyn” on olemassa
ennen kuin “minä ajattelen” - ja vielä niin, että kehon esiobjektiiviseen maailmaan sijoittuva toiminnallinen ‘pystyvyys’ on ennen aja95 Ks. Dillon 1988, 143.
96 Merleau-Ponty 1986, 137-139.
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tusta “minän pystymisestä”. Tämän vuoksi ihmisen ei tarvitse tietoisesti hahmottaaa itseään ympäröivää avaruutta ja kehoaan siinä
voidakseen liikkua maailmassa97 . Dillonin tavoin voidaan ajatella,
että “minä pystyn” voi muodostua vain toiminnan ja omakohtaisen
yrittämisen kautta, kun ihminen tiedostaa oman kehonsa kompetenssin ja oppii selviytymään ympäristössään ja tämän kautta osittain muuttamaan sitä haluamaansa suuntaan98 . Maailma ei
näyttäydy enää anonyyminä diffuusina läpitunkemattomana vaikeutena vaan potentiaalisena erilaisten henkisten ja fyysisten projektien horisonttina99 . Merleau-Pontyn mukaan näin tematisoitu maailma muodostaa tietoisuudelle perustan irrottautua välittömästä
ympäristöstään ja tiedostaa myös potentiaalisia vielä aktualisoitumattomia todellisuuksia. Ihminen voi kokonaisuutena kehittyä vain
olemalla kehona aktiivisessa kosketuksessa ja vuorovaikutuksessa
maailman kanssa.100
Ihmisen kyetessä toimintansa reflektioon, maailma avautuu
temaattisen itsereflektion kautta. Tämän avulla todellisuuteen saadaan näkökulma, joka muodostaa esiymmärryksenomaisen lähestymisperspektiivin maailmaan. Temaattinen itsereflektio ‘osoittaa’ täten uuden mahdolliseksi katsotun vaihtoehdon todellisuuden
haltuunottamiseksi.
Syvällisessä mielessä voidaan sanoa, että keho on101 . Dillon korostaa kehon merkitystä ajatuksella, että “kehon omistaminen on
sama asia kuin maailman omistaminen –– ”102 . Ja keholliseen
harjoitukseen liittyen, keho on se fyysinen kokonaisuus, jonka kautta liikunnalliset tavoitteet toteutuvat.
Liikunnanfilosofisesti ihmisen-jo-maailmassa oleminen on merkittävää siksi, että liikuntaa ja urheilua varten ihmiselle on aina jo
valmiiksi annettu se todellistumisen konteksti, jossa ihminen on sekä kehollisena että tietoisena olentona jo-liikkuvana, jo-todellistu97 Ks. Merleau-Ponty 1986, 180.
98 Dillon 1988, 147.
99 Ks. Dillon 1988, 136-137.
100 Merleau-Ponty 1986, 327.
101 Tämä “on” tarkoittaa kaikkea mahdollista ihmiseen liittyvää, joka voi vain tämän kehon
olemisen kautta tulla ihmiselle mahdolliseksi ja todelliseksi. Sanon siksi lakonisesti vain “on”,
koska tälle olemiselle voidaan antaa äärettömästi määreitä, jotka eivät kuitenkaan tyhjentävästi kykene kertomaan kaikkea olemisesta johtuvaa ja sen mahdollistamaa. Kehon oleminen rajaa
myös ne puitteet, jossa ihminen todellistuu. Sara Heinämaa (1996, 127) kirjoittaa (tulkitessaan
Merleau-Pontyn filosofian avulla ihmisen sukupuolta), että “ihmisruumis on kaiken sen kanssakäymisen tulos, mihin se osallistuu ja on osallistunut”.
102 – – having a body is equivalent to having a world – – (Dillon 1988, 139).
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neena. Syyt liikkumiseen löytyvät ihmisen maailmassa olemisen
kontekstista. Tämä maailmassa oleminen on sellaista, johon ihmisellä on aina jo suhde. Kysymys ei ole mistään ihmisen ulkopuolisesta syystä, koska ihmiseen voi vaikuttaa vain sellainen, johon ihmisellä on suhde.
Merleau-Pontyn ajatteluun kuuluu aiemmin käsitelty operatiivinen suuntautuminen ympäristöön103 . Suuntautuminen ei ole alkujaan siis tässä operatiivisessa merkityksessä mitenkään tarkoituksellista tai itse aiheutettua vaan luonteeltaan refleksinomaista. Se on
välttämätöntä annetuista ehdoista käsin eli maailmassa olemisesta,
joka alkaa maailmaan tulemisesta.
Fyysinen harjoitus on aluksi tilassa tapahtuvaa kehollista toimintaa, joka vähitellen muuttuu kehon välittömäksi toiminnaksi.
Virkkeen jälkimmäinen lause viittaa (toisin kuin ensimmäinen) siihen, että itse asiassa ihmisen keho ei ole tilassa. Tämä on MerleauPontyn näkemys, sillä hän sanoo, “se on tilaa”104 tai avaruutta. Sanonta, että keho on tilassa, implikoi kehon ja maailman erillisyyttä,
ikään kuin keho sijoitettaisiin jonnekin. “Keho on tilaa” viittaa kehon ja avaruudellisen tilan tiettyyn samankaltaisuuteen. Näin ymmärrettynä keho voi todellistua maailmassa ulottuvaisena olentona.105 Tila ulottuvuutena saa tietyssä mielessä olemassaolonsakin
ihmisen olemisesta maailmassa, koska vain tämän kautta tila saa
koordinaatio- ja horisonttirakenteen106 .
Kun edellisen kappaleen alussa kirjoitin, että “harjoitus on aluksi tilassa tapahtuvaa kehollista toimintaa –– ”, halusin tällä tuoda
esille yksilön kokemuksellista suhdetta harjoitukseen. Harjoitusprosessin aikana kokemuksellinen suhde harjoitukseen muuttuu
vähitellen kankeasta ja tietoisuuden ohjaamasta toiminnasta kehon
oman sujuvan hallintalogiikan suuntaan (eli kehon välittömäksi toiminnaksi). Jos ajatellaan ihmistä suorittamassa jotain liikettä, jalat,
kädet ja muut kehon osat ovat elimellinen osa sitä kokonaisuutta,
jonka muodostavat suorituksen ideaali mielikuva ja kehon suoritus107 . Luonnontieteellinen objektiivinen keho tarjoaa vain mahdollisuuden suorittaa tietyn liikunnallisen harjoituksen. Objektiivisessa tilassa oleva keho on se paikka, jossa ja josta suoritus tapah103 Merleau-Ponty 1986, xviii.
104 – – il est à l’espace (Merleau-Ponty 1987, 173).
105 Merleau-Ponty 1986, 148-149.
106 Merleau-Ponty 1986, 102.
107 Ks. Merleau-Ponty 1986, 144-145.
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tuu. Harjoittelijan tietoisuudessa olevan suorituksen idean
realisoimisen väline on hänen kehonsa. Harjoittelemalla suoritusta
realisoituu liike yhä enemmän tietoisuudessa olevan idean kaltaiseksi.108 Lopputuloksena on kokonainen suoritus, jonka alku(idea)
ja loppu yhdistyvät toisiinsa kehossa ja kehon kautta ikään kuin yhdessä pisteessä. Koska harjoitus tapahtuu koetusti kehossa, tietoisuus ei jäsennä suoritusta ideana ja lopputuloksena vaan kokonaisuutena; tässä viittaan siis itse suorituksen tapahtuma-ajankohtaan. Suoritushetkellä ihminen ei ajattele ajan kulumista eikä tarkkaile itseään tietoisesti toimivana ikään kuin sivusta. Merkityksellistä on suoritus, johon tietoisuus on keskittynyt ja joka muodostaa tietoisuuden sen hetkisen olemisen todellisuuden. Tässä
mielessä koettu aika tiivistyy suoritukseen, yhteen ‘ajan pisteeseen’.109 Myöskään opittu taito ei sijaitse tietoisuudessa eikä objektiivisessa ruumiissa, vaan “maailman välittävässä eletyssä kehossa”110 .
LIIKUNNALLINEN YMMÄRRYS
Liikunnallisen ymmärryksen keholliseksi perustaksi tematisoin
kehollisen ymmärryksen. Liikunnallinen ymmärrys on kehollisen
ymmärryksen erikoistapaus, joka rajautuu ja tulee näkyviin vain
liikuntasuoritusten yhteydessä. Operatiivinen intentionaalisuus ja
esiobjektiivinen kokemus muodostavat puolestaan kehollisen ymmärryksen perustan.111
Operatiivinen intentionaalisuus on maailman haltuunoton ensimmäinen väline, johon kuuluu liikkuvuus ensisijaisena ominaisuutena. Kehon maailmassaolon tapa on toiminnallinen. Operatiivinen intentionaalisuus on myös kehollisen ymmärryksen tärkein
tekijä. Liikkeen välityksellä keho on maailmaan koetusti kosketuksessa. Olennaista on muutos, joka tapahtuu kehon ja maailman suhteessa.
108 Ks. Merleau-Ponty 1986, 145.
109 Ongelmallista tässä kohden on lyhyt- ja pitempikestoisen suorituksen eron tarkka määrittäminen. Esimerkiksi marathon-juoksun aikana juoksijan ymmärrys liikkeestä on erilainen kuin
lyhytkestoisessa harjoituksessa. Toisaalta marathonissakin juoksija saattaa ‘uppoutua’ juoksun
rytmiin itsensä ‘unohtaen’. Tämä muistuttaa perenniaalisten perinteiden harjoituksia, joissa tietoinen reflektoiva ego pyritään ylittämään eli hiljentämään.
110 – – dans le corps comme médiateur d’un monde (Merleau-Ponty 1987, 169). Hän ei kirjoita
taidosta vaan käyttää sanaa “l’habitude”, englanniksi “habit”.
111 Käytän käsitteitä operatiivinen intentionaalisuus, kehollinen ymmärrys ja liikunnallinen
ymmärrys apuvälineinä ihmisen liikunnallisuuden analyysissä.
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Kehon ja maailman välinen onttinen kosketus on tärkeä siksi,
että se mahdollistaa ymmärryksellisen syysuhteen syntymisen
oman kehon toiminnan ja havaitun muutoksen välille. Tällöin havaitaan ja tiedostetaan muutos kehon ja maailman suhteessa. Aistien ja ymmärryksen antaman palautteen kautta opitaan tuntemaan
kehon maailmassa olemisen toiminnalliset rajat ja ne mahdollisuudet, jotka ovat kehollisesti saavutettavissa.
Kehollinen ymmärrys on ihmisen yleisen maailmassa todellistumisen perusta, jonka yhteydessä tietoinen oleminen voi kehittyä112 . Kuten Merleau-Ponty kirjoittaa, todellisuuden tietoinen
konstituointi on mahdollista vasta ihmisen havainnoista käsin.
Tämä ihminen-havainnoivana on samalla myös ihmistutkimuksen
normatiivinen lähtökohta.113 Keho on ihmisen metafyysinen
prinsiippi, jonka ansiosta ihminen on olevan yhteydessä. Kehona
ihminen on olevaa ja kuuluu olevaan. Tätä tarkoitan ihmisen
metafyysisellä prinsiipillä. Toiseksi ihminen tämän metafyysisen
prinsiippinsä ansiosta voi olla myös tietoinen, jolloin hän voi ymmärtää itsensä olevaan kuuluvaksi ja tavoitella tietoisesti asettamiaan päämääriä.
Merleau-Ponty kirjoittaa, että liikkuvuus (motoricité) on intentionaalisuuden perusominaisuus114 . Liikkuminen on ihmisen yksi
tapa olla maailmassa. Tämä ominaisuus mahdollistaa liikunnallisen ymmärryksen muodostumisen ihmiselle.
Liikunnallinen ymmärrys syntyy toiminnassa. Liikunnallinen
kyvykkyys ja oman kehon tunteminen (eli liikunnallinen ymmärrys)
on sitä parempi, mitä erilaisimmissa suhteissa keho on ollut ja
todellistunut maailmassa. On helppo ymmärtää hypoteettinen ajatus ihmisen motorisesta kömpelyydestä, jos hän ei ole ollut
kehollisesti aktiivinen ja jos hänen ei ole tarvinnut ‘käyttää’ kehoaan
elämässään. Samoin kuin esimerkiksi “susilapsi” ei inhimillisty
eläimellisessä ympäristössä, kehollisesti passiivinen ja ‘liikkumaton’ ihminen ei kehity motorisesti, liikunnallisesti ja toiminnallisesti.
Liikunnallinen ymmärrys kasvaa ihmisen kehon kyvystä toimia
luovalla tavalla. Keho ei reagoi automaatin tavoin vastaten aina sa112 Ks. Merleau-Ponty 1986, 206. “It is ultimately through one’s own body that one is able to
begin to understand the world”, kirjoittaa Dillon (1988, 150).
113 Merleau-Ponty 1986, vii-xxi.
114 Merleau-Ponty 1987, 160.
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maan ärsykkeeseen samalla tavalla. Klemola tuo omassa tutkimuksessaan esille länsimaiseen metafysiikkaan sisältyvän harhan, että
ihmiskeho ei kykenisi ajattelemaan tai muistamaan mitään. Esimerkiksi kehon taitava toiminta perustuu nimenomaan kehomuistiin,
jolloin vaikeat suoritukset ovat mahdollisia ilman että tietoisuus
reflektiivisesti ohjaa toimintaa.115 Ja vieläpä niin, että jos tietoisuus
olisi yksin toimintaa ohjaamassa, suoritus olisi mahdoton - esimerkiksi polkupyörällä ajo vilkasliikenteisellä kadulla: tietoisuus ei kykene keskittymään liikenteeseen ja tasapainon ylläpitämiseen liittyviin hienosyisiin viesteihin, joita kehon tasapainoaisti antaa. Kun
ihminen on oppinut jotain niin hyvin, että siitä on tullut rutiinia,
kehollinen kokemus ei usein edes tule tietoisesti huomioiduksi, huomioi Klemola116 . Kehon sisältämän tuttuustiedon (jota voisi nimittää
kerrostuneiksi liikunnallisiksi merkityksiksi) ansiosta yksilöllä on
liikunnallinen esiymmärrys, jolloin uuden fyysisen harjoituksen
opettelua ei tarvitse aina aloittaa oppimisprosessin alusta117 .
Ihmisen elämässä kehittyvä kehollinen ymmärrys muodostaa
laajempana ja perustavampana pohjan liikunnalliselle ymmärrykselle. Kun kehollinen ymmärrys on huono, myös liikunnallinen ymmärrys on huono. Tällöin esimerkiksi uusien liikeratojen oppiminen
on vaikeaa ja vaatii pitkän ajan, jos verrataan hyvän liikunnallisen
ymmärryksen omaavaan yksilöön. Kun ihminen harjoittaa liikuntaa, muodostuu liikunnallinen ymmärrys, jonka mahdollistamana
ihmisen on helpompi opetella liikkumaan uudella tavalla, ylittää
aikaisemmat liikunnalliset tapansa ja kehittää uusia harjoitusmuotoja. Tärkeää on tässä yhteydessä huomata, että esim. liiketietoisuutta (eletyn kehon sisäinen tuntemus) voi aktivoida liikunnallisella harjoituksella. Liiketietoisuus voi kehittyä vain liikkeessä. Ja liikunnallinen harjoitus prosessina on metodinen tapa
kehittää tätä sisäistä tuntemusta herkemmäksi. Esimerkiksi joogassa ja budossa korostetaan koko elämän ajan kestävää harjoittelua. Zen-mestari Deshimaru kertoo kirjassaan, kuinka häneltä usein
kysytään, “kuinka kauan on harjoiteltava?” Ihmiset eivät ole tyytyväisiä hänen vastaukseensa: “Kuolemaasi asti.”118

115 Klemola 1998a, 84.
116 Klemola 1998a, 84.
117 Ks. Värri 1987, 52.
118 Deshimaru 1988, 14.
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ELETTY KEHO OSALLISTUVAN
LIIKUNNANFILOSOFIAN LÄHTÖKOHTANA
Mitä tekijöitä on huomioitava, ennen kuin esillenostamani omakohtainen, tietoinen itseensä lähestyminen osallistuvan liikunnanfilosofisen tutkimuksen lähtökohtana, asettuu selkeästi ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi? On tarkasteltava ihmistä henkilökohtaisena kehollisena maailmassa todellistuvana olentona, joka on syntymästään saakka aina-jo kosketuksessa maailmaan.
Tätä ajatusta tähdentää myös Lauri Rauhala. Hän toteaa myös
Heideggerin tähdentävän voimakkaasti situaation analyysinsä yhteydessä eksistenssikohtaisen ihmistutkimuksen arvoa.119 Rauhala
kirjoittaa Heideggeria tarkoittaen:
Hän relativoi erittäin vakuuttavasti yleisiin kattaviin lakeihin
tähtäävän ihmistutkimuksen ja yksinomaan niihin perustuvan –– arvostuksen, joka on näihin saakka vallinnut
ihmistutkimuksessa. Jos täysin oivalletaan, mitä esiymmärtäneisyys situaatiossa tarkoittaa ja mitä situaatioiden rakennetekijöiden kanssa vastavuoroiset sekä keskenään toisiinsa kietoutuvat keholliset ja tajunnalliset prosessit merkitsevät ihmisen ainutkertaistumisessa, käsitetään myös oitis,
miten riittämätön nomoteettisiin lakeihin perustuva ihmisen
selittäminen on. Psykoanalyysi on toistaiseksi kaikkein
selväpiirteisimmin sellainen ihmistutkimuksen laji, jossa tutkitaan ihmistä yksilökohtaisesti ottaen huomioon yleiset tilastolliset lait vain erittäin väljinä mielekkyysrajojen asettajina.120
Yksilön toiminta avaa maailman hänelle hänen kehonsa kautta,
Merleau-Ponty toteaa121 . Toiminnallinen keho on objektiivisen maailman avaaja. “Havaitaksemme olioita meidän on elettävä ne”122 ,
kirjoittaa Merleau-Ponty. Hänen mukaansa esimerkiksi maailman
olio on erottamaton sitä tarkkailevasta ihmisestä123 . Maailman on
119 Rauhala 1993, 82-92, 105.
120 Rauhala 1993, 105; ks. “Välitön kokemus ja kokemuksen välittäminen” (sama, 137-138).
121 Merleau-Ponty 1986, 213-215.
122 Pour que nous percevions les choses, il faut que nous les vivions (Merleau-Ponty 1986,
325).
123 Merleau-Ponty 1987, 370.
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siis välttämättä oltava jossain suhteessa minuun ennen kuin minun
on mahdollista sanoa siitä mitään ja ennen kuin siitä voi muodostua
olemassaoloni perusta.
Merleau-Pontylle subjekti on maailmassa-oleva-olento, jolle
maailma on aina subjektiivinen124 . Kuten hän125 sanoo, me emme tiedä mitään objektiivisesti maailmasta. Me tiedämme ainoastaan sen,
miten maailma meille kehollisena (siis maailma “lihana”) ilmenee.
Värri tulkitsee Merleau-Pontya siten, että mieli ei ole suoraan yhteydessä maailman objektiivisiin olioihin vaan havaintojen välityksellä126 . Todellisuus jää objektiivisena todellisuutena aina tietokykymme ulkopuolelle - siinä mielessä että tiedostaisimme oliot objektiivisesti, kykenisimme tunkeutumaan olioiden viimekätisiin
olemuksiin127 . Kun kokemuksemme olioista kasvavat, tietomme niistä tulevat Merleau-Pontyn mielestä vähitellen kohdallisemmiksi128 .
Havaintomme ovat kuitenkin aina tietystä situaatiosta käsin
tematisoituja ja jäävät siksi aina suhteellisiksi ja epätäydellisiksi.
Tästä syystä representaatioon perustuva tietomme maailmasta kokonaisuutena jää aina osittaiseksi.
Ellei ihminen ole kehollisena olentona osallisena todellisuuden
tapahtumissa, ihminen ei voi muodostua maailmansa kokemukselliseksi keskipisteeksi129 , jonka olemassaolon mukana tai olemassaolosta riippuen maailma ilmenee tai ei ilmene. Maailman kokemuksellisuus ei esittäydy ja ilmene ihmiselle samalla tavalla kuten abstraktille puhdasta tietoisuutta olevalle kehottomalle oliolle,
ajattelee Merleau-Ponty. Ihminen ei ole katsoja ja sivullinen
olemassaolossaan vaan kehollisuutensa ansiosta välttämättä osallistuja. Tästä maailmaantuomitusta kehollisesta osallistumisesta
avautuu havaintojen horisontti maailmaan.130 Olemassaolon
‘origosta’ avautuu todellisuus minulle. Ilman ‘keskipistemäisyyttä’
maailma on pelkkä abstrakti “an sich”131 . Merleau-Ponty kirjoittaa
avaruutta käsitellessään, että lintu ei lennä fysikaalisessa tilassa. Se
lentää eksistentiaalisen vuoroveden vaikutuksesta, joka virtaa sen
124 Merleau-Ponty 1986, 430.
125 Merleau-Ponty 1986, 56, 256.
126 Värri 1990, 76.
127 Näin ajatellaan tapahtuvaksi siksi, että ihminen on subjektiivinen kehollinen olento, joka
esittää väitteensä olioista aina tietystä situaatiosta käsin.
128 Merleau-Ponty 1964, 21. Ks. myös Värri 1990, 75.
129 Ks. Merleau-Ponty 1986, 203.
130 Merleau-Ponty 1986, 304.
131 Ks. Merleau-Ponty 1986, 215.
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läpi. Hän sanoo, että lintu on sidottu hänen olemassaolonsa pulssiin, jonka kannattamana lintu lentää.132 Toisaalta lintu siis lentää
objektiivisessa maailmassa, mutta toisaalta lentävänä lintuna sillä
on merkitystä minulle vain silloin, kun sen lento ja olemassaolo on
minun olemassaoloni kannattelemaa. Kehollisena olentona kuulun
linnun kanssa samaan maailmaan, joka muodostaa kokonaisuuden, joka puolestaan mahdollistaa olioiden vuorovaikutuksen. Merleau-Ponty korostaa kehon ja maailman erottamattomuutta runollisen kauniisti: “Kehoni on maailmassa niin kuin sydän organismissa.”133
Merleau-Ponty erottaa todellisuudesta sen keskuksen, josta todellisuuteen projisoidutaan134 . Hän kirjoittaa “moi pour moi meme –
– ”135 joka on englanniksi “me for my self –– 136 ”. Hän kirjoittaa
myös, että subjektiviteettini ja transsendoitumiseni kohti muita perustuu siihen, että “minut on annettu itselleni –– ”137 .
Calvin Schrag erottaa toisistaan konkreettisesti eletyn henkilökohtaisen kehon ja erityistieteiden tunteman objektiivisen kehon.
Viimeksimainittu on abstrakti ja yleistyksenomainen keho, mutta se
ei ole se keho, jonka “minä” koen konkreettisessa elämässäni. Objektiivinen keho soveltuu lähtökohdaksi yleisesti, mutta se ei kerro mistään tietystä yksilöllisestä kehosta ja sen kokemuksista.138 “Eletty
keho on itseensä viittaava” ja sisältää itseyden kokemuksen, kirjoittaa Schrag139 . Viittaus kohdistuu jokaisen yksilön ainutkertaisen
kokemukselliseen omaan kehoon140 . Toisin sanoen Schrag halunnee
sanoa, että lause ymmärretään oikein kun jokainen, joka lukee lauseen “eletty keho on itseensä viittaava”, ymmärtää lauseen viittaavan juuri häneen itseensä lausetta lukevana ainutkertaisuutena.
“Elän oman kehoni eksistentiaalisessa välittömyydessä, jonka ym-

132 L’oiseau qui plane, tombe et devient une poignée de cendres, ne plane pas et ne tombe pas
dans l’espace physique, il s’élève et s’abaisse avec la marée existentielle qui le traverse, ou
encore il est la pulsation de mon existence, sa systole et sa diastole (Merleau-Ponty 1987, 329330).
133 Le corps propre est dans le monde comme le coeur dans l’organisme (Merleau-Ponty 1987,
235).
134 Merleau-Ponty 1987, 510, 514.
135 Merleau-Ponty 1987, 512.
136 Merleau-Ponty 1986, 448.
137 – – je suis donné à moi-même – – (Merleau-Ponty 1987, 413).
138 Schrag 1988, 110.
139 The lived body is self-referential (Schrag 1988, 110).
140 Schrag 1988, 112.
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märrän omanani ainutlaatuiseksi”, Schrag alleviivaa eletyn kehon
ajatusta141 .
Schrag kirjoittaa, että “eletyn kehon itseensä viittaava laatu paljastuu kaikkein välittömimmin kehoni kokemuksessa niin kuin se
yksilöllistää minut”142 . Kun tematisoin itseni osallistuvaa liikunnanfilosofiaa tekeväksi subjektiksi henkilökohtaisella maailmassa
olemisen tavallani, kysymys ei ole siis kehosta yleensä vaan nimenomaisesta ainutkertaisesta henkilökohtaisesta kehostani.
Siinä fenomenologisessa katsannossa, jota tämä tutkimus edustaa, ihmistä ei voi tutkia ja ymmärtää viimekädessä muuten kuin
kehollisena olentona, joka todellistuu sosiaalisena olentona maailmassa. Kysymyksessä ei ole kehoton ja historiaton olento eivätkä
kokemukset maailmasta ole ‘puhtaan olennon’ kokemuksia. Inhimillisen tietoisuuden kannalta voidaan sanoa, että ihmistä itsetietoisena olentona ja todellisuutta olevana (esim.olevan kokemuksellinen olemassaolo avautumisen merkityksessä ihmiselle) ei ole olemassa käytännön, inhimillisen aistimellisen toiminnan ulkopuolella,
sillä ne syntyvät ja erottuvat olemassaoloonsa käytännössä. Merkitykselliseksi ja kokemukselliseksi paikaksi maailma konstituoituu
ihmiselle vain hänen henkilökohtaisessa historiassaan. Kuten
Zimmerman tulkitsee Heideggerin filosofiaa, filosofi voi ymmärtää
inhimillistä olemassaoloa vain ymmärtämällä ensin omaa olemassaoloaan143 .

141 My body is lived in an existential immediacy and is apprehended as uniquely my own
(Schrag 1988, 112).
142 The self-referential quality of the lived body is most directly disclosed in my experience
of my body as that which individualizes me (Schrag 1988, 111).
143 Zimmerman 1986, 15.
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IV KAKSI PERENNIAALISTA
LIIKUNNANTRADITIOITA:
JOOGA JA ZEN-BUDO
Kun tarkastellaan liikunnan ja perenniaalisten ideaalien yhteyttä,
keskeisiksi tulevat sellaiset liikuntamuodot, joiden taustalla on jäsentynyt kokonaisnäkemys ihmisestä. Tällä näkemyksellä tarkoitan
historiallisesti muodostunutta filosofista selityskehystä, jonka avulla yksilön kokemus on mahdollista suhteuttaa historialliseen
kontekstiin. Kun henkilökohtaiset kokemukset suhteutetaan filosofiseen selityskehykseen, kokemukset jäsentyvät myös henkilökohtaisessa elämässä. Tämän ymmärryksen perusteella voidaan ryhtyä
tietoisesti tavoittelemaan niitä päämääriä, joita pidetään itsen
kehittämisen kannalta tärkeinä. Ihmiskunnan historiassa tällaisia
ovat olleet Kaupin mukaan mm. hyvä elämä, mielenrauha
(ataraksia) ja viisaus1 .
1 Kauppi: 1978, 7; 1990, 6,8, 53.
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Sellaisten filosofisten traditioiden2 kesken, joissa kehon harjoittaminen nähdään tärkeäksi ja joissa tavoitellaan hyvää elämää ja
kokonaista ihmistä, voidaan löytää tiettyjä yhtäläisyyksiä. Länsimaisen filosofian klassikoista mm. Spinoza korostaa kehon monipuolista toiminnallista kyvykkyyttä ja Platon kehon harjoituksia ihmisen kokonaiskasvun kannalta. Jaegerin3 mukaan liikunta oli
Platonille yksi osa ihmisen kaikinpuolista kehittymistä. Tämä
Paideia-ajatus sisältää näkemyksen, että ihmisen sopusointuinen
kehitys vaatii sekä henkisiä ponnisteluja että kehon harjoituksia.
Kasvatus auttaa ihmistä saavuttamaan elämänsä todellisen päämäärän, joka on tieto hyvästä (knowledge of the good). Ajatuksen voi
ilmaista myös siten, että päämääränä on ikuiseen totuuteen pyrkiminen ja ideoiden - joista korkein on hyvän idea - tavoittelu4 .
Onko länsimaisen ihmisen mahdollista ymmärtää sellaisia liikkumisen tapoja, joiden päämääränä ei ole voitto vaan esimerkiksi itsensä tutkiminen ja viisauden etsiminen? Tämä ei ole helppoa, sillä
urheilussa painotetaan usein voittoa ja palkkioita. Monille itämaisille liikuntalajeille on perinteisesti ollut tunnusomaista fyysisen
harjoituksen henkisen aspektin korostaminen, jolloin tärkeää on itsen tutkiminen, spontaanisuuden ja kehon tietoisuuden kehittäminen.
Läntisessä maailmassa kehittyi 1960–70-luvuilla humanistisen
kasvatuksen piirissä liikuntataiteiden yhteyteen kuuluvia liikuntamuotoja, esimerkiksi eräät modernin tanssin ja ilmaisullisen teatterin muodot, jotka saivat vaikutteita itämaisista liikuntaperinteistä,
Case kirjoittaa. Nämä filosofisilta lähtökohdiltaan eksistentialismiin ja fenomenologiaan liittyvät liikuntataiteen muodot korostavat liikunnan kokemuksellisuutta ja subjektiivisen kehon kokemisen merkitystä ja tämän kokemuksen suhdetta maailmaan. Keskeistä on myös lisääntyneen kehon herkkyyden kokeminen ja
kehollisen itseymmärryksen lisääntyminen, joka syntyy ja kehittyy
liikkeeseen sulautumisen kautta.5
2 Traditio on ymmärrettävä usean sukupolven ajan kestäväksi kulttuuriseksi jatkumoksi, Zolla
kirjoittaa. Hän tarkoittaa sillä vähintään kolmen tai neljän sukupolven jatkumoa. Kuitenkaan
sukupolvilla mitattu tradition periaate ei ole järkevä, vaan olisi puhuttava pikemminkin tradition
transsendoivasta periaatteesta riippumatta siitä voiko se todistaa antiikkisuutensa vai ei. (Zolla
1977, 45.)
3 Jaeger 1986, ks. esim. 230-234.
4 Ks. esim. Harva 1970, 13-14.
5 Case 1984, 170-174.
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Niille liikuntatraditioille, jotka korostavat edellä mainitsemiani
liikunnan aspekteja, sisäistä kokemusta, kehon ja mielen ykseyttä,
spontaanisuutta ja kehon tietoisuuden kehittämistä, yhteisenä
nimittäjänä on perenniaalinen filosofia. Liikuntamuodoista, joissa
ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena, otan esimerkiksi kaksi traditiota: joogan ja japanilaiset zen-buddhalaisuuteen perustuvat budolajit. Nämä perenniaaliset liikunnantraditiot muodostavat kukin
järjestelmällisen tavan tavoitella perenniaalista ideaalia/ideaaleja.
Kun traditioita tarkastellaan niistä itsestä käsin sisältä päin, ne
muodostavat filosofisen järjestelmän, joka tarjoaa metodisen tavan
tällaiseen päämäärään pyrkimiselle. Vaikka analyyttisesti käsitteitä
tarkastellen teoriassa saattaa olla ratkaisemattomia ongelmia6 , se on
kuitenkin harjoituksen kannalta toissijaista. Harjoituksen kannalta
ensisijaista on kokemukset, joita se tuottaa ja se miten ne realisoituvat ihmisen jokapäiväisessä elämässä.
Jotta ihminen näkisi fyysisen harjoituksen merkityksen, hänen
täytyy asettaa harjoituksensa päämäärä omaa sisäistä näkemystään
vastaavaksi. Tällöin hänellä on kuitenkin oltava esiymmärrys siitä
intentionaalisesta korrelaatista, siitä ideaalista, jonka hän on kyseisen liikuntamuodon osalta itselleen muodostanut mutta jota hän ei
ole vielä faktisesti tavoittanut. Väitöskirjani on yksi ehdotus
esiymmärrykseksi. Tämä esiymmärrys voi siten mahdollisesti toimia perspektiivinä, johon nähden oman harjoituksen voi tematisoida. Perenniaalisille liikuntaraditioille on vuosisatojen kuluessa
kehittynyt oma filosofiansa ja metodinsa pyrkiä tavoitteeseen. Näiden avulla ihminen voi tavoitella kirjallisessa muodossa esitettyjen
ja sanallisesti kuvattujen kehollisten ja tajunnallisten kokemusten
omakohtaista todentamista.
Perenniaaliset liikuntalajit tematisoivat fyysisen harjoituksen
siten, että henkilökohtainen kokeminen ja sen eri tasot korostuvat.
Tämän perspektiivin avulla omia kokemuksia osataan ja ymmärretään asettaa itsereflektion kohteeksi. Näin ihmisen kokemushorisontti voi laajentua ja avata merkityksellistä yhteyttä maailmaan ja siihen, mikä hänen paikkansa on todellisuuden yhtenä osana.
Tarkastelen seuraavaksi joogaa ja sen jälkeen zen-budoa. Valitsin nämä liikuntaperinteet esimerkeiksi kahdesta syystä. Ensinnäkin ne ovat molemmat tunnettuja harjoitusmuotoja, jotka ovat levin6 Vertaa esimerkiksi jatkossa esitetty prakritin ja Purusan suhde joogan samkhya-filosofiassa.
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neet myös läntiseen maailmaan. Toiseksi olen itse harjoitellut näitä
perinteitä eli minulla on osallistuvan liikunnanfilosofisen metodin
edellyttämä omakohtainen suhde näihin harjoitusmuotoihin.
Muita perenniaalisia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi taiji eli
‘kiinalainen aamuvoimistelu’ ja dervissien harjoittama tanssi.
Dervissit ovat Islamin mystisen haaran, sufilaisuuden, yksi
veljeskunta. He tavoittelevat tanssin avulla perenniaalisten
ideaalien henkilökohtaista ja kokemuksellista manifestaatiota.
“Tanssi perenniaalisena harjoituksena ja elämäntapana pyrkii itsen
ja maailman konstituutioon yksityisen, erityisen ja yleisen7
kokemuksellisena elämyksenä.”8

7 Tanssija on yksityinen, tanssi ilmaisumuotona erityinen ja Jumala yleinen. Olennaista on
tanssijan oma kokemus ykseydestä.
8 Koski 1992, 152.
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JOOGA INTIALAISENA
ITSEKASVATUSMENETELMÄNÄ JA
ELÄMÄNFILOSOFIANA
Joogan alkuperästä ei ole tietoa. Sen lähtökohtana voidaan pitää
mm. Veda-kirjoituksia (noin 1000 eaa.), Upanisadeja (800 - 600 eaa.)
ja niitä harjoituksia, joita Intian askeetit harjoittivat jo esiarjalaisessa
kulttuurissa. Kun puhutaan “klassisesta joogasta” tarkoitetaan
Patanjalin jooga-suutrissa esittämää filosofista järjestelmää, joka
ajoitetaan välille 200 eaa. - 400 jaa. Patanjali ei itse luonut mitään
uutta joogafilosofista järjestelmää. Hän kokosi yhteen joogan traditioita, jotka sisältävät kehon harjoituksia, meditaatio-tekniikoita ja
ekstaattisia menetelmiä ja yhdisti ne samkhya-filosofian selityskehykseen.9 Samkhyan ja joogan välillä voidaan nähdä kaksi
9 Eliade 1989, 6-9. Ks. myös Wood 1968, 20.
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eroavaisuutta: 1) samkhya on ateistinen ja jooga on teistinen,10 2)
samkhyan mukaan vapaus ja viisaus saavutetaan metafyysisen tiedon avulla kun jooga puolestaan korostaa kehollisten tekniikoiden
ensisijaisuutta.11 Joogan ja samkhya-filosofian perusta on Eliaden
mukaan ihmisen maailmassa olemisen mysteerissä12 . Tarkastelen
jatkossa joogaa niin kuin se esitetään Patanjalin jooga-suutrissa ja
kommentaareissa.
Joogaharjoitusten ensimmäinen tehtävä on ajatusten ja mielessä
liikkuvien impulssien hallinta13 . Wood ajattelee tämän tarkoittavan
sitä, että mielen tehtävä on kehon elinvoimaisuuden säilyttäminen.
Ihmisen on päätettävä, mitkä mielihalut ovat hänen elämänsä kokonaisuuden kannalta järkeviä ja mitkä eivät. Ihmisen on käytettävä
tahtoaan sekä mielen että kehon hallitsemiseen. Tämä on välttämätöntä mielen ja kehon terveydelle.14 Toiminta joogafilosofian päämäärien tavoittamiseksi alkaa elämismaailmasta15 , jossa ihminen
kehollisena olentona todellistuu, kuten myös fenomenologisessa
perinteessä ajatellaan.
Patanjalin jooga-suutrissa jooga merkitsee yhteyttä, yhteen liittämistä, tiukasti kiinni pitämistä, yhtymistä16 . Yleiskäsitteenä jooga
tarkoittaa Eliaden mielestä kaikkia askeettisia tekniikoita ja medi10 Joogassa esiintyy Isvara-niminen jumala. Eliaden mukaan Patanjalin jooga-suutrissa esiintyvä Isvara ei ole luonut maailmaa eikä puutu millään tavalla historian kulkuun. Isvara on
joogille meditaation apuväline, jonka olemisen tapaa, liikkumattomuutta ja itseen keskittymistä,
joogi imitoi meditaatiossaan. Näin Isvara, joka on olemassa vain vapautumista tavoittelevalle
joogille, voi nopeuttaa päämäärän saavuttamista. Isvara on “opettaja”, jonka rooli on vähäinen.
(Eliade 1989, 7, 39, 47, 68, 73-74.) Samkhya-filosofit ajattelevat, että Isvaran olemassaolosta
ei ole todisteita. Jumalaa ei voi olla olemassa, koska jumala olisi joko vapaa tai ei-vapaa: Eivapaa henki ei voisi olla jumala, koska se olisi syyn ja seurauksen lain alainen. Toisaalta vapaa
henki ei voi olla jumala, koska tällöin sillä ei olisi mitään yhteyttä aineelliseen maailmaan, sillä
ei olisi havaintoja, ei haluja eikä minkäänlaista aktiivisuutta. Näin ollen Isvaralla ei olisi mitään
keinoa vaikuttaa maailmaan ja tätä kautta ihmisten elämään. (Eliade 1989, 377; ks. 393.) – –
the God of the Yoga-sutras, Isvara, is a pure spirit who not only did not create the world but does
not even intervene in history, either directly or indirectly. Hence - in default of his gesture - what
the yogin imitates is at least the mode of being belonging to this pure spirit. – – Renouncing the
human condition - that is, Yoga practice - has a religious value in the sense that the yogin
imitates Isvara’s mode of being: immobility, concentration on self. (Eliade 1989, 68.) Patanjali
– – does not give Isvara the significance that late commentators will account to him. What is
importance in the Yoga-sutras is technique - in other words, the yogin’s will and capasity for
self-mastery and concentration. (Eliade 1989, 74-75.)
11 Eliade 1989, 6-9; Wood 1968, 13. Metafyysisella tiedolla tarkoitetaan kokemuksellista sisäistä henkistä näkemystä.
12 Eliade 1989, 8.
13 Patanjalin jooga-suutrat I: 2-18 (tarkoittaa ensimmäisen kirjan numeroituja jakeita). Jatkossa
käytän alaviitteissä Patanjalin jooga-suutrista lyhennettä PJS. Ks. myös Wood 1968, 15.
14 Wood 1968, 15.
15 Wood 1968, 20.
16 PJS I: 1-3. Ks. myös Eliade 1989, 4-5 ja Wood 1968, 23.

104

IV KAKSI PERENNIAALISTA LIIKUNNANTRADITIOTA: JOOGA

taatiojärjestelmiä17 . The Encyclopedia of Eastern Philosophy and
Religion määrittelee joogan tienä tietoon jumalasta (a way to
knowledge of god). Kaikkia fundamentaalin ykseyden kokemuksen
etsijöitä, riippumatta paikasta ja aatteellisesta suuntauksesta, voidaan nimittää joogeiksi.18
Meditaatiokoulukuntia ja -metodeja on lukematon määrä, minkä vuoksi tarkkaa ja yhtenäistä meditaation määritelmää on mahdoton sanoa. Käsitteellisesti laaja-alaisesti määriteltynä meditaatio on
psykofyysinen harjoitusjärjestelmä. Dumoulin mainitsee kolme
joogalle ja zenille yhteistä meditaation tekniikkaa: istuminen,
hengittäminen (pranayama) ja keskittyminen (concentration)19 . Suzuki kuvaa meditaatiota harjoitukseksi, jonka päämäärä on
samaadhi. Meditaatio on prosessi ja samaadhi on mielen tai tietoisuuden tila (psychological state).20 Meditaatiossa ensisijaista on
saada mieli tyyntymään ja valaistua21 . Suzuki erottaa myös yhdeksän erilaista meditaatiota, jotka viittaavat erilaisiin mielen tai tietoisuuden tiloihin, ymmärryksen ja kokemuksen muotoihin22 .
Yhteensitomisena jooga implikoi, että ihminen kokee itsensä irralliseksi ja olemassaolossaan vieraantuneeksi (Entfremdung). Tulkitsen Patanjalin tekstiä siten, että ihminen on menettänyt kosketuksen olemassaolonsa perustaan, transsendenttiin23 .
JOOGAN PÄÄMÄÄRÄ
Jooga ja sen edustama elämänfilosofia on käytännöllistä toimintaa
tietämättömyyden ja kontrolloimattomien mielihalujen poistamiseksi ja viisauden saavuttamiseksi. Joogan päämäärä on sanskritiksi
kaivalya, joka tarkoittaa ykseyttä tai absoluuttista riippumattomuutta, Dasgupta kirjoittaa tutkimuksessaan Patanjalista24 . Wood ymmärtää kaivalyan ykseyden tilaksi tai riippumattomuudeksi, mutta
17 Eliade 1989, 4.
18 The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion 1989, 429. Nimitystä joogi ei tosin
käytetä länsimaisessa perinteessä.
19 Dumoulin 1985, 20.
20 Suzuki 1985, I, 82.
21 – – the central idea of dhyana (meditaatio, TK) – – is to tranquillize the turbulence of selfassertive passions and to bring about a state of absolute identity in which the truth is realized
in its inwardness; that is, a state of Enlightenment (Suzuki 1985, I, 83).
22 Suzuki 1985, I, 83-84. Hän mainitsee s. 82, että eräässä teoksessa luetellaan 108 erilaista
samaadhia!
23 Ks. PJS II: 1-2.
24 Dasgupta 1989, 82.
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yhtä hyvin päämääräksi voi katsoa vapauden tilan, nirvanan25 . Se
on ihmisen vapautuminen arkipäivän profaanista tietoisuudesta,
jota leimaa elämisen automaattisuus, negatiivinen eksistentiaalinen
tyhjyys ja maailmassa olemisen harmaus, Eliade kirjoittaa26 . Tämä
vapauden tila voidaan ilmaista myös siten, että kysymyksessä on
joogan teoreettisten väittämien henkilökohtainen kokemuksellinen
todentaminen. Teoreettisesti kirjallisessa ja suullisessa muodossa ilmaistu metafyysinen tieto realisoituu ainoastaan joogaharjoituksen
kautta.27 Käsitteellinen tieto on elettävä kokemuksellisesti. Intellektuaalisen totuuden kriteeri on kokemus, sillä tietäminen edellyttää
olemista.28 Oleminen on olennaisesti oman maailmassa olemisen
kokemista.
Ihminen voi joogan mukaan vapautua siis vain saavuttamalla
nirvanan, mikä tarkoittaa arkipäiväisen olemisen ylittämistä,
“määrittelemättömän” kokemista ja sen realisoimista elämässään.
Patanjalin jooga-suutrissa puhutaan “henkisen ihmisen” (spiritual
man) syntymisestä29 . Tekstiä kommentoivat Eliade ja Masui puhuvat “kuolemisesta” ja “uudelleensyntymisestä”, millä he tarkoittavat profaanin minän tai egon ‘kuolemista’ ja ihmisen henkistä
‘uudelleensyntymistä’30 . Uudelleensyntymisen kokemus on tämän
näkemyksen mukaan voimakkuudessaan ehdoton. Se muuttaa
ihmisen.
Patanjali kirjoitti, että “hänelle, joka on tarkkanäköinen, kaikki
henkilökohtainen elämä on kärsimystä”31 . Täten klassisen joogan
25 Wood 1968, 21,23. Nirvana on ongelmallinen käsite, koska se liittyy sellaiseen kokemisen
tapaan, joka ei ole kaikille ihmisille omakohtainen. Nirvana ei ole nihilististä olemattomuutta ja
ihmisen taantumista tietoisena olentona sikiöasteelle. Lannoyn (1974, 344) nimittää nirvanaa
kokonaiseksi (the whole). Tämä implikoi maailman kokemista kaikessa täyteydessään.
Nirvana tarkoittaa rauhallista olemista ja mielenhallintaa, Mishra (1973, xv) ajattelee. Rauhala
(1986, 59-60) kirjoittaa, että “nirvana on tila, jossa ihmisen kyltymätön ahneus, nautintojen halu,
itsekkyys, viha ja todellisuuden luonteesta vallitsevat harhaluulot ovat sammuneet. – – Tämä
tila ei ole eristäytyvää toimettomuutta ja piittaamattomuutta, vaan siihen sisältyy Buddhan
tähdentämä keskeisin ihmisen hyve, myötätunto, erilaisine käytännöllisine sovellutuksineen.
Valaistuminen, valveutuminen, hereillä oleminen on siis buddhalaisuudessa hyvin elämänläheinen ja -myönteinen tila.” Nirvanassa (tai puhuttaessa vapautuneesta ihmisestä) mieltä ei enää
tarvitse ‘hallita’ kuten aikaisemmin koska kaikki tekeminen tapahtuu vaivattomasti ja kuin itsestään ja ‘tekemättä’. Taolaiset kutsuvat tekemättä tekemistä termillä “wu-wei”.
26 Eliade 1989, 4-5.
27 PJS I: 49. Ks. myös Godel 1971, 9-12; Eliade 1989, xx; PJS I: 29-33.
28 Ks. Masui 1971, 15-16.
29 PJS I: 16 - IV: 34.
30 Eliade 1989, 165; Masui 1971, 18, 22.
31 To him who possesses discernment, all personal life is misery – – (PJS II: 15). Patanjalin
jooga-suutrien kommentoija Charles Johnston ulottaa kärsimyksen koskemaan kaikkia
vapautumattomia ihmisiä (eikä vain “tarkkanäköisiä”).
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perusteesit ovatkin Eliaden muotoilemina: 1) olemassaolo on kärsimystä, 2) kärsimys saa ihmisen etsimään vapautusta. Vapautukseen
pyrkivät tekniikat ja metafyysiset filosofiset järjestelmät perustuvat
näkemykseen kärsimyksen universaalista luonteesta. Eliade tulkitsee samkhya-filosofian perustan olevan ihmisen halussa voittaa
kärsimys. Kärsimys ei kuitenkaan hänen mukaansa johda pessimismiin vaan päinvastoin, se katsotaan emansipaation ensisijaiseksi
lähtökohdaksi.32 Kärsimyksen universaalisuus on ihmisen perspektiivistä katsoen ihmiselle tematisoitu todellisuuden ontologiseen rakenteeseen kuuluva energian muodosta toiseen muuttumisen universaali laki33 . Aineellinen muuttuva maailma muodostaa
kärsimyksen perustan. Joogassa on keskeistä tältä perustalta tapahtuva ihmisen suhde maailmaan. Olennaista kärsimyksessä on ihmisen kiinnittyminen ajatuksellisesti muuttuvaan - tämä viittaa nimenomaan mielen takertumiseen käsitteelliseen ja niihin
tuntemuksiin, joita todellisuus ihmisen kehossa herättää (esimerkiksi nautinnot ja intohimot). Seurauksena on mielenliikkeiden ja voimakkaitten tunteiden ylivalta ihmiseen. Joogan elämänfilosofia tähtää juuri passioitten ja tietämättömyyden poistamiseen34 . Tämä päämäärä muistuttaa länsimaisen filosofian ataraksiaa.
Eliaden näkemys kärsimyksen merkityksestä on, että siitä voi
vapautua35 , jonka voidaan katsoa olevan jokaisen intialaisen filosofian päämäärä. Tieto, joka ei pyri ihmisen vapauttamiseen, on hyödytöntä. Tässä ajattelussa totuus ei ole mitään itsearvoista. Totuus
on arvokas vain silloin, kun se kykenee tarjoamaan tien kokemuksellisen viisauden saavuttamiseen. Totuus on ihmisen vapautumisen
32 Eliade 1989, 11-13. Ks. PJS I: 28-33, II: 7-18.
33 Ks. Eliade 1989, 34-35.
34 Ks. Wood 1968, 21. Wood (1968, 25) siteeraa Bhagavad-Gitaa (V: 24-26), jossa nirvanasta
kirjoitetaan: “Niille ponnistelijoille, jotka ovat eronneet halusta ja vihasta, jotka hallitsevat
älynsä, jotka tuntevat (todellisen) itsensä, on – – nirvana lähellä.” Näiltä osin näkemys kärsimyksestä on hyvin samanlainen kuin Spinozalla, joka kirjoittaa Etiikassaan, että ihmiset kärsivät niin kauan kuin he ovat osa Luontoa. Kärsimyksestä on mahdollista kuitenkin vapautua,
sillä kärsimys on riippuvainen siitä, missä määrin me itse olemme kykeneviä hallitsemaan itseämme ja meitä kohtaavia tapahtumia. Spinoza toteaa meidän kärsivän silloin, kun me olemme
itse vain osittain itseämme kohtaavan tapahtuman syy. Mutta silloin, kun olemme itse itseemme kohdistuvan tapahtuman kohdallinen syy, sellainen syy, joka voidaan dedusoida omasta
olemuksestamme, kärsimys lakkaa. (Spinoza 1949, IV: 2-5; 35, cor 1; 36, dem.)
35 Tärkeää on tässä yhteydessä huomata, miten ihminen ymmärtää (tai miten ihmiset ovat
sen ymmärtäneet) kärsimyksen ontologisen statuksen. Jos kärsimyksestä ei katsottaisi voitavan vapautua, ei olisi myöskään mitään toimintaa kärsimyksen voittamiseksi. Koska kärsimyksen olemukseen kuuluu sen voitettavuus, olemassa on järjestelmiä, joiden avulla ihmisen
on mahdollista ylittää kärsimys.
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väline. Se merkitsee olemassaolon tavan ylittämistä.36 Olennaista
on, miten filosofia ja sen avulla saavutettava palvelee elämää, toteaa
Luoma itämaisten perinteiden näkemyksestä ja käsitteellisten
ajatusrakennelmien merkityksestä ihmiselle37 .
Eliaden mukaan tiedolla on ehdottoman käytännöllinen merkitys, joka todentuu tai ei todennu inhimillisessä käytännössä. Vain
perimmäistä todellisuutta koskevaa metafyysistä tietoa arvostetaan.
Sen katsotaan paljastavan todellisuuden perimmäisen olemuksen.
Metafyysinen tieto on ainoa tiedonlaji, joka mahdollistaa emansipaation. Kun tekniikoiden yhteydessä puhutaan tiedosta, tarkoitetaan harjoituksen kautta syntyvää omakohtaista kokemuksellista
tietoa, joka paljastaa ihmiselle hänen “todellisen itsensä”, “henkisen keskipisteensä”.38
Keholla on fyysisen harjoituksen perustana tärkeä merkitys,
koska vapautumisen saavuttamisessa keskeisellä sijalla on harjoitus, joka tapahtuu kehollisen aktiivisuuden suuntaamisen avulla.
Ihmisen kehollinen maailmassa oleminen on kärsimyksen
kokemuksellinen perusta. Tämä motivoi ponnistelemaan kärsimyksen poistamiseksi, koska yksilön on mahdollista vaikuttaa kehoonsa ja tätä kautta ymmärrykseensä maailmassa olemisensa
luonteesta.39 Jos harjoitus tuottaa itseymmärryksen kasvua, tämän
avulla on mahdollista vaikuttaa taas edelleen harjoituksen laatuun
ja määrään jne. jatkuvana prosessina. Kehon ja mielen välillä on jatkuva vuorovaikutussuhde.
LÄHTÖKOHTANA MAAILMASSA OLEMINEN
Joogan päämäärä ja sen merkitys paljastuvat hyvin niiden henkilökohtaisten kokemusten kautta, joita ihmiset ovat elämismaailmassaan kohdanneet ja siinä, miten he ovat ne kohdanneet. Wood
toteaa, että joogan lähtökohta on jokapäiväisessä kokemuksessa40 .
Tämän tutkimuksen tutkimuksellisessa asetelmassa on ihmisen olemisen keskukseksi tematisoitu Merleau-Pontyn fenomenologisen
metodin mukaisesti keho.
36 Eliade 1989, 4.
37 Ks. Luoma 1994, 78.
38 Eliade 1989, 12-13. Ks. myös PJS I: 47-48, II: 23-25, 39.
39 Eliade 1989, 39-40; PJS III: 29-34.
40 Wood 1968, 20.
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Joogassa keho koetaan ensisijaisen tärkeäksi, koska vain sen ‘kantamana’ on mahdollista tematisoida pitkäjänteinen psykofyysinen
harjoitus. Elinvoimaisena ja terveenä ihminen pystyy tekemään harjoituksen keskittyneesti ja luovuttamatta. Olennaista on ymmärtää,
että omakohtainen harjoitus on päämäärän saavuttamisen ehdoton
edellytys, koska vapautuminen tapahtuu juuri omakohtaisen harjoituksen tuloksena.41
Ihmisen elämismaailman näkökulmasta merkittävintä on, kun
pyritään selvittämään filosofis-käytännöllisten järjestelmien mielekkyys, se, minkälaiseksi elämä koetaan tai mikä katsotaan olennaiseksi elämää jäsentäväksi kokemukseksi. Tällainen on esimerkiksi
se, tunteeko yksilö itsensä vieraantuneeksi ja olemassaolonsa
merkityksettömäksi. Kun elämän henkilökohtaiset puitteet halutaan
ylittää, vapautumisstrategia hahmotetaan kokemusmaailmassa. Todellisuuden mieltämisen välineinä ovat tällöin esiymmärryksen sisältämät ensisijaisiksi arvostetut merkitykset.
Jooga on välittömän (ja päämäärän kannalta katsoen ‘peiton’
verhoaman ohennetun ja kärsimyksessä elämisen) maailmassa olemisen ylittämistä. ‘Tietämättömyyden’42 kautta syntyneiden ja
strukturoituneiden eksistentiaalisten tietoisuuden tasojen on modifioiduttava uudelleen. Egon on purkauduttava ja rakennuttava
uudelleen. Tämä tarkoittaa ihmisen tietoisuuden muodonmuutosta,
mikä on tietoisuuden korvautumista kokemuksellisella metafyysisella viisaudella ja sen artikuloimilla olemisen tasoilla.43
Jotta joogaa voisi ymmärtää harjoitusmetodin ja näin saatujen
kokemuksien kannalta niin kuin ne tradition puitteissa ymmärretään, on tarkasteltava joogien kokemusten pohjalta tehtyä
käsitteellistä esitystä todellisuuden rakenteesta.

41 Ks. Eliade (1989, 158) jossa hän käsittelee tekemisen (action) ja ei-tekemisen suhdetta.
Länsimaisesta filosofisesta perinteestä mielenkiintoinen vertailukohta joogalle ja budolle on
Spinozan jo 1600-luvulla huomioima kehollisuuden merkitys ihmiselle. Hänen filosofiansa äänenpainot kehon merkityksestä ihmisen henkiselle kasvulle ovat samanlaisia varsinkin joogaan
verrattuna: Kun ihminen pyrkii viisauteen ja vapauteen, eivät pelkät henkiset pyrkimykset
yksin riitä, vaan kehon elinvoimaisuus ja monikyvykkyys on yhtä tärkeä. Esimerkiksi kärsimyksistä huomattava osa aiheutuu kehon tarpeiden laiminlyömisestä. Ja laiminlyöty keho on
este tiellä vapauteen.
42 Tämä viittaa ihmisen tietämättömyyteen todellisesta olemuksestaan.
43 Ks. Eliade 1989, 31, 36.
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PATANJALIN JOOGA-SUUTRIEN KÄSITYS TODELLISUUDEN
RAKENTEESTA
Patanjalin jooga-suutrien samkhya-filosofiassa todellisuuden katsotaan muodostuvan kahdesta erilaisesta tekijästä: Purusasta, jota
alustavasti voisi luonnehtia hengeksi ja prakritista eli ‘materiasta’.
Eliade tulkitsee Patanjalin joogaa siten, että maailmankaikkeus nähdään universaalina tulemisena, joka on Purusan itsetietoiseksi tulemista. Todellisuuden perimmäinen olemus on Purusan puhdas itsetietoisuus, koska se on kaiken ajallisen ja muuttuvan tavoittamattomissa.44
Prakritin ja Purusan yhteys on ongelma samkhya-filosofiassa
(eikä siihen puututa yksityiskohtaisesti tässä työssä). Yksi tapa selittää yhteys on heijastusteoria.45 Purusasta sanotaan, että se on perimmäinen todellisuus, jolloin se muodostaa myös ihmisen olemuksen
viimekätisimmän perustan. Edellytys ongelman syntymiselle, kahden erilaisen entiteetin postuloinnille, on tulkintani mukaan maailman kokeminen muuttuvaksi. Mikään aistein havaittava ei tarjoa
kestävää perustaa yksilön maailmassa olemisen jäsentämiseksi. Todellisuus on jatkuvassa kehkeytymisen tilassa eikä tarjoa selityspohjaa olemisen mysteerin selvittämiseksi. Temaattisesti, pyrittäessä ymmärtämään joogan lähtökohtaa ja päämäärää, voidaankin kysyä: Koska kaikki muuttuu ja mikään ei pysy entisellään, mihin turvaan elämäni? Onko olemassa mitään pysyvää perustaa, jonka varaan voin elämäni perustaa? Oletettavasti tämänkaltaiset kysymykset johdattavat omalta osaltaan ihmiset joogan tielle. Koska harjoituksen avulla saadaan yhteys johonkin muuttumattomaksi koettuun, ensisijaiseksi olevaksi katsotaan Purusa, josta tietoiseksi tuleminen henkilökohtaisen kokemuksen kautta merkitsee tietämättömyyden loppumista ja vapautumista46 .

44 Ks. Eliade 1989, 9. Eliade samastaa termit Purusa ja Spirit.
45 Eliade 1989, 26-28; Dasgupta 1989, 11. Muut teoriat prakritin ja Purusan suhteesta ks.
Dasgupta 1989, 11-14. Heijastusteoria on siitä arveluttava, että fysikaalisella analogialla (jatkossa käyttämäni kommentaarien esimerkiksi: kukan heijastuminen timantin pinnasta) ‘selitetään’ tajunnallista tai henkistä suhdetta.
46 Ks. Eliade 1989, 9.
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Purusa
Purusa on merkillinen olio samkhya-filosofiassa. Eliade kirjoittaa,
että samkhyan ja joogan mukaan sillä ei ole todellista yhteyttä mihinkään. Purusalla ei ole attribuutteja, se ei ilmaise aktiivisesti itseään millään tavalla, sillä ei ole suhteita mihinkään, se on pelkkää
passiivisuutta. Kaikki mitä siitä voidaan sanoa on, että se on ja tietää. Purusan oma tietäminen on metafyysistä tietämistä, joka koostuu sen kontemploivasta ajattelusta, jonka objekti on sen oma olemassaolemisen tapa. Purusa on myös absoluuttisen vapaa, koska
sillä ei ole kvaliteetteja, ymmärrystä (intelligence), haluja eikä tietoisuuden tasoja. Mikään ei sido sitä mihinkään.48
Ihminen ei voi koskaan tiedostaa Purusan, elämän perimmäisen
todellisuuden luonnetta, Eliade ajattelee. Hänen mukaansa elämän
ja Purusan välinen yhteys pysyy absoluuttisesti ihmiseltä salassa.
Itse kysymys edellä mainitun yhteyden tietämisestä on mieletön. Se
on väärin asetettu ja epävalidi.49 Ihmisen tietäminen on ymmärrettävä tajunnallisista akteista koostuvana järjen kognitiivisena toimintana, joka ontologisesti kuuluu prakritiin. Kun ihminen ymmärtää
kokemuksellisesti tämän perimmäisen kysymyksen mielettömyyden, ihmisen ‘silmät avautuvat’ ja väärin asetetusta elämän ongelmasta päästään eroon. Näin elämän ja kuoleman kiertokululla ei ole
ihmiselle merkitystä - tässä mielessä hän vapautuu siitä.
47

47 Ongelmallista on se, onko Purusa yksi vai onko niitä monta. Samkhyan ja joogan mukaan
maailmassa on monia sieluja eikä pelkästään yhtä. Eräs samkhyan varhainen suuntaus esittää, että yksittäisten purusojen - jokaisessa ihmisessä oleva perimmäinen ja muuttumaton todellinen ydin - olemassaolo on myönnettävä. Eräät muut suuntaukset väittävät, että olemassa
on vain yksi Purusa. (Eliade 1989, 32-33, 393.) Rauhala (1986, 39, 46) tulkitsee ristiriidan siten,
että jokainen ihminen on perimmältään yhtä Purusan eli perimmäisen todellisuuden kanssa. Eli
kun puhutaan viimekätisestä perimmäisestä todellisuudesta, Purusa kirjoitetaan isolla
alkukirjaimella. Kun taas viitataan ihmiseen ja siihen, mikä ihmisessä on todellisinta, purusa
kirjoitetaan pienellä. Rauhala tulkitsee Erik Ahlmanin ja Sven Krohnin kirjoituksissaan käyttämän termin “varsinainen minä” tarkoittavan jokaisessa ihmisessä olevaa Purusan “hitusta” eli
purusaa. Eliade (1989, 14) käyttää purusasta nimitystä Self. Näin ollen ihmisen perimmäisen
sisimmän voidaan ajatella olevan purusa, joka on Purusan yksilötajunnallinen ilmestymä ja osa.
(Katso myös Dasgupta 1989, 21-40 ja 1987, 13-30.)
48 Eliade 1989, 16. Ks. Dasgupta 1989, esim. 21-23, 103-104; 1987, 13-30. Tästä huolimatta
ihminen voi siis sanoa Purusan luonteesta jotain - ihmisellä on näin ollen jonkinlainen suhde
Purusaan! Katson esim. tämänkaltaisen analyysin olevan osoitus prakritin ja Purusan suhteen
teoreettisista epäselvyyksistä. Tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä itse harjoituksen tuottamien kokemusten statuksien suhteen.
49 Eliade 1989, 18.
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Prakriti
Eliade tulkitsee prakritia, että se on yhtä todellinen ja ikuinen kuin
Purusa. Mutta toisin kuin passiivinen Purusa, prakriti on aktiivinen
ja luova. Siinä itsessään on kaikki se substanssi ja luovuus mitä todellisuus ilmentää, mitä se on ollut ja mitä se tulee olemaan. Myös
ihminen kokonaisuutena, sekä kehollisena että tajunnallisena olentona, kuuluu prakritiin.50 Prakriti koostuu potentiaaleista ja aktualisoituneista potentiaaleista.
Samkhyan ontologiassa Purusan olemassaolo oletetaan välttämättömäksi siksi, että ilman sitä prakritin toiminnalla ei olisi päämäärää. Eliade ajattelee, että prakriti ei voi olla oman toimintansa
päämäärä. Sen teleologisuus postuloidaan samkhya-filosofiassa
siksi, että sen kehkeytyminen ja pelkästään itseään varten oleminen
on mieletöntä ja merkityksetöntä.51 Prakritin teleologisen vaiston
päämäärä on Purusan itsetietoisuus52 .
Prakriti, universaali materia, on jatkuvassa muutoksen tilassa.
Oliot muodostuvat ja häviävät, syntyvät ja kuolevat, mikä aiheuttaa
kärsimystä ja muodostaa kärsimyksen perustan. Ihminen muodostaa olioiden joukossa - huolimatta prakritiin kuulumisestaan - poikkeuksen, sillä ihmisen on mahdollista ylittää kärsimys. Varmuus ja
luottamus tähän, mistä todisteena ovat elävät ja kuolleet viisaat, ei
johda pessimismiin, Eliade toteaa prakriti-tulkintansa optimistiseksi lopuksi.53
Ennen ihmisen ja purusan suhteen käsittelyä lainaan Woodin
esittämän dialektisen esimerkin harjoituksen prosessiluonteesta.
Tämän analogian avulla koetan selventää sekä prakritin ja Purusan
että joogin ja päämäärän välistä suhdetta. Joogin kannalta “kaikki
ruumiin ja aistien asiat, kaikki hengen tilat ja toiminnot ovat pelkkiä
ilmiöitä, väliaikaisia leikkikaluja, aivan kuten pieni tyttö nukella
leikkiessään ei saa nukelta mitään, mutta herättää omat kykynsä sillä, mitä hän tekee leikkiessään”54 . Joogi ei voi tietää mikä hän on
50 Eliade 1989, 19, 22.
51 Eliade 1989, 25. Dasgupta (1989, 26) on toista mieltä: prakritin toiminta ei tapahdu Purusan
vaan ihmisten vuoksi.
52 Eliade 1989, 17. Kysymyksessä on prosessi, jolla esimerkiksi prakritin tiedottoman
teleologisuuden osalta on tiettyä samankaltaisuutta Hegelin “Järjen viekkauteen”.
53 Eliade 1989, 12. Tässä esiintyvä luottamuksen tai uskon määritelmä on mielestäni hyvä
kuvaamaan joidenkin perenniaalisten traditioiden sekä 1) välittömään todellisuuteen pitäytyvää
että 2) välittömän aistein havaittavan todellisuuden ylittämiseen liittyvää, harjoitukseen kuuluvaa henkisten horisonttien mieltämistä ja tavoitteiden vakaumuksellisuutta, siis uskoa päämäärän saavuttamisen mahdollisuuteen.
54 Wood 1968, 20.
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ennen kuin hän on tehnyt itsensä harjoituksensa kautta. Harjoitusprosessissa suuntaudutaan kehon ja mielen toimintoihin. Ne antavat itsestään palautteen, jotka kertovat ihmiselle hänen olemassaolon tavastaan. Näin ihmisen kokemuksen ja ymmärryksen on mahdollista kasvaa egosta todelliseen itseen.
Ihminen ja Purusa
Dasgupta erittelee prakritin koostuvan kolmesta elementistä: sattva,
rajas, tamas. Näistä rajas käsitetään energiana, tamas massana ja
sattva prakritin järjellisenä perusoliona. Sattvan avulla ihminen saa
‘yhteyden’ Purusaan.55 Eliade tulkitsee heijastusteorian avulla ihmisen järjen mahdollisuuden olla suhteessa Purusaan. Järjen on
juuri sattvan avulla mahdollista “heijastua” Purusasta ja tehdä
mahdolliseksi ihmisen ymmärrys todellisesta luonteestaan. Kyse on
“heijastumisesta”, koska mitään todellista ja konkreettista yhteyttä
Purusan ja prakritin välillä ei ole. Tämä “heijastus” on samanlainen
kuin kukan heijastuminen timantin pinnasta. Illusorista ja tietämätöntä on kukan samastaminen heijastuksen kvaliteetteihin.
Kun kukkaa liikutetaan, sen kuva liikkuu timantin pinnassa timantin pysyessä paikoillaan. Yhtä virheellistä on Purusan
samastaminen ihmisen mielen tajunnallisiin prosesseihin.
Samkhyan mukaan ihminen elää illuusiossa, jos hän kärsiessään,
rakastaessaan, halutessaan jne. samastaa egonsa Purusaan.56
Patanjalin jooga-suutrissa todetaan, että vapautunutta eivät
kosketa entisellä tavalla voimakkaat tunteet kuten nautinto ja tuska57 . Voimakkaiden tunteiden suhde vapautuneeseen on tulkittavissa fenomenologisesti siten, että passioilla ei ole entisenlaista ‘psyykkistä tarttumapintaa’ vapautuneeseen. Ne eivät saa ihmistä enää
samalla tavalla ‘otteeseensa’. Tässä mielessä niillä ei ole merkitystä,
koska niillä ei ole kosketuspintaa. Näin siis psyykkisten ilmiöiden
osalta. Mutta, jos ihmiseltä esimerkiksi katkeaa jalka, se on tuskallista olipa kysymyksessä ei-vapautunut tai vapautunut, joka suhtautunee asiaan tyynemmin, koska hän ei joudu samalla tavalla
passioitten valtaan kuin vapautumaton.

55 Dasgupta 1987, 3.
56 Eliade 1989, 26-28; ks. 137.
57 The works of followers after Union make neither for bright pleasure nor dark pain (PJS III:
7).
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Hyvänolon ja tuskan tunteet eivät itsessään tunteina ole itsestään tietoisia, ainoastaan Purusa on tietoinen, Stcherbastky tulkitsee
Purusan olemusta. Muuttumattomana se voi vain heijastaa prakritia
- kuten timantti heijastaa kukkaa. Itsessään Purusa ei sisällä
aistimuksia eikä tunteita, ne ovat ikuisen materian olomuotojen ilmentymiä.58 Tässä mielessä Purusan henkisestä olemuksesta seuraa Eliaden tulkinnassa se, että Purusa on kaiken kärsimyksen tavoittamattomissa59 .
Purusan voidaan katsoa olevan “perheyhtäläisyyden”60 kaltainen tekijä ihmisessä. Purusa mahdollistaa ihmisen ymmärryksen
itsestään samana ihmisenä ajan muuttuessa huolimatta siitä, että
keho ja mieli muuttuvat. Dasgupta61 kirjoittaa, että ihmisen kaikki
tietoisuuden tilat ovat analysoitavissa joko muuttuvaan tai muuttumattomaan osaan. “Muuttuva osa on se tietoisuuden muoto, joka jatkuvasti vaihtelee sisältönsä vaihdellessa.”62 Muuttumaton osa on
sattva, josta käsitys itsestä heijastuu tietoisuuteen63 . Eli sattvan
mahdollistamana ymmärretään tietoisuuteen Purusasta heijastunut
käsitys itsestä.
Ihmisen tietämättömyyden perusta on siis siinä, että ihminen pitää omia tajunnallisia kokemuksiaan - siis prakritin alaan kuuluvia
kokemuksia - luonteeltaan ehdottomina, varmoina, ikään kuin
kokemuksina perimmäisestä todellisuudesta. Ihminen on tällöin tietämätön omasta perimmäisestä olemuksestaan ja ymmärtää siksi
väärin itsensä ja olemassaolon luonteensa, mikä aiheuttaa kärsimystä.64 Tietämättömyys ja sen seurauksena kärsimys aiheutuvat
siitä, että ihminen samastaa fenomenaalis-empiirisen minänsä eli
oman käsityksen itsestään siihen, mitä hän todella on. Ihmisen kärsimys on siis väärinymmärryksen seuraus ja ontologisesta harhasta
johtuva.
58 Stcherbastky 1962, I, 330 - hän kääntää Purusan Sieluksi (Soul).
59 Eliade 1989, 40.
60 Ks. Wittgenstein 1980, 297.
61 Dasgupta 1989, 17.
62 The changing part is the form of our consciousness which is constantly varying according
to the constant change of its contents (Dasgupta 1989, 17).
63 The permanent part is that pure light of intelligence by virtue of which we have the notion of
self reflected in our consciousness (Dasgupta 1989, 17).
64 Ks. Eliade 1989, 14. Myös Rauhala (1986, 41) käsittelee aihetta kirjassaan Meditaatio. Tulkitsen hänen tekstiänsä samkhya-filosofian mukaan siten, että ihminen vapautuu negatiivisista kokemuksista löytäessään ikuisen ja muuttumattoman henkisen olemuspuolensa. Huolet,
murheet, pelot jne. kuuluvat ihmisen katoavaan minuuteen, joka on prakritin ajallis-paikallisen
reaalistumisen saavuttanut olio.
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Kun ihminen samastaa itsensä tietoisena olentona (tietoisuuden
osalta) ikään kuin identtiseksi Purusan kanssa (mistä hän ei ole siis
ei-vapautuneessa tilanteessa tietoinen), sekoittuu kaksi erilaista
ontologista tasoa toisiinsa. Eliaden tulkinnassa Purusan ja ihmisen
tietoisuuden ja hänen tajunnallisten aktiensa välillä ei ole mitään
todellista yhteyttä. Ihminen on muodostunut samasta prakritisubstanssista kuin muukin maailma. Esimerkiksi tajunnallisen ja
epäorgaanisen välillä on vain aste-ero. Ihminen vapautuu kun hän
ymmärtää itsensä.65 Tämä tarkoittaa: oman prakritiluonteensa ymmärtämistä Purusasta saamansa heijastuksen avulla.66
Kun ihmisen ja Purusan suhdetta tarkastellaan fenomenologisesti ihmisen kokemuksellisuudesta käsin, samkhyan ontologinen ongelma prakritin ja Purusan välisestä yhteydestä voidaan
ajatella seuraavasti. Ongelma syntyy siitä, että rationaalisesti pyritään muotoilemaan käsitteellisesti koherentti ajatusrakennelma teoreettisesti muotoiltuun ontologiseen todellisuuteen. Siis kokemuksen perusteella käsitteellistetään todellisuus tietynlaiseksi. Näillä
käsitteillä operoidaan niiden sisältöjen perusteella, ja jos sisällöt ei65 Eliade 1989, 15.
66 Koetan selvittää samkhyan metafysiikkaa länsimaiselle ihmiselle tutumman filosofin Marxin ajattelun kautta. Marxin kuuluisaa teesiä - tietoisuus ei määrää olemista vaan oleminen tietoisuuden - voi tässä yhteydessä soveltaa ihmisen maailmassa olemisen ja Purusan suhteen
analysointiin. Teesi allekirjoittaa Merleau-Pontyn fenomenologisen lähtökohdan ihmisen
kehollisen maailmassa olemisen ensisijaisuudesta. Ihmisen lähtökohta on syntyä kehollisena
olentona maailmaan, jossa hänen todellistumisensa myös tapahtuu. Mutta samkhyan mukaan
Purusa ja prakriti ovat absoluuttisen erillään toisistaan, ja kuitenkin Purusan sanotaan olevan
todellisuuden perimmäinen olemus. Ongelmana on, että jos oleminen määrää tietoisuuden, miksi ihmisen kehollinen maailmassa oleminen ‘määrää’ tai tuottaa mielen, joka on lähtökohdaltaan
tietämätön todellisuuden perimmäisestä luonteesta? Asia on nähtävä siten, että kehollinen
maailmassa oleminen ei yksiselitteisesti määrää tietoisuutta, myös todellisuudessa olevat
kuvitteelliset oliot ja institutionalisoituneet inhimillisen kulttuurin tavat - filosofiat, uskonnot,
myytit jne. - ovat vaikuttamassa. Mutta kulttuuri, ymmärrettynä edellämainitulla tavalla, on
toisaalta syntynyt ihmisten konkreettisen toiminnan kautta. Tällöin on sanottava, että
kehollinen olemassaolo (koska kulttuuri on syntynyt ihmisten ‘kehollisen toiminnan kautta’)
tuottaa väistämättä illusorisen tietoisuuden; illusorisen siinä mielessä, että se on tietämätön
Purusasta. Tämä on kuitenkin todellisuuden olemassaolon tapaan perustuva tapahtuma. Vasta
sitten kun oleminen on tuottanut Purusasta tietämättömän tietoisuuden, ihminen voi (harjoituksen avulla) tulla tietoiseksi Purusasta ja näin vapautumisen kautta vaikuttaa takaisin maailmassa olemiseensa. Siis elämänsä alussa ihminen ei ole tietoinen Purusasta. Tässä mielessä oleminen tuottaa Purusasta tietämättömän tietoisuuden. Mutta: vain tietämätön voi havahtua tiedostamaan. Kysymyksessä on siis geneettinen tapahtuma.
Eli Marxin teesi on geneettisesti primaari - ihmisen maailmassa oleminen synnyttää
Purusasta tietämättömän tietoisuuden. Teesi, jonka mukaan tietoisuus määrää olemisen (vasta
illusorisen tietoisuuden synnyttyä ihminen voi tietoisen harjoituksen avulla tavoitella todellista
olemisentapaansa) on geneettisesti sekundaarinen. Molemmat ovat tärkeitä, sillä ihmisenä olemisen kannalta toista ei ole ilman toista; geneettisesti primaari teesi määrittelee ihmisen olemassaolon perustan ja geneettisesti sekundaarinen teesi määrittelee inhimillisen elämän laadun.
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vät selitä käsitteiden välisiä suhteita ristiriidattomasti, ollaan vaikeuksissa. Lähtökohta teoretisoinnille on ihmisen kokemus, jossa hänelle paljastuu kokemuksellisesti jotain. Sillä, pystytäänkö kokemus
selittämään teoreettisesti, ei voida väittää mitään perustellusti tai
mitään lopullista itse kokemuksen luonteesta - omia kasvojaan ei voi
syyttää siitä, jos peili on vino.
HARJOITUKSEN LUONNE
Jooga vaatii paljon aikaa ja harjoitusta, joka on tehtävä kärsivällisesti ja kiireettömästi. Patanjali korostaa kehollista aktiivisuutta
mutta kuitenkin niin, että harjoitus ei saa olla liioiteltua. Ihmiselle ei
ole eduksi harjoittaa äärimmäisyyksiin vietyjä tekniikoita, koska ne
voivat vahingoittaa kehoa. Liikkeet on suoritettava varovaisesti ja
kohtuullisuutta noudattaen, sillä ponnisteleminen ja väkisin yrittäminen eivät kuulu joogaan. Edistymisen on tapahduttava asteittain
ja hallitusti.67 Eliaden käsitys on myös, että harjoitustapa ei saa
myöskään olla intohimoista, jossa päämäärään pyritään liian kiihkeästi päämäärän itsensä vuoksi68 . Joogaharjoitusten henkilökohtainen luonne tulee hyvin näkyviin siinä, että yksilöllistä harjoittelunopeutta korostetaan ja siihen rohkaistaan. Oppilaan pitäisi
antaa Woodin mielestä hyvänolontunteensa ohjata itseään, kun hän
päättää harjoitustensa luonteesta ja lukumäärästä.69
Kommentoidessaan Patanjalin jooga-suutria Wood70 kirjoittaa,
että “edistyminen joogan harjoittamisessa riippuu henkilökohtaisen luonteen ja sosiaalisten suhteiden oivallisuudesta”. Ihmisenä
olemisen kannalta ei ole riittävää, että ihminen vain elää ympäristössään. Ihmisen on myös harjoitettava itseään.71 Tämä tapahtuu
kahdeksanosaista ‘tietä’ pitkin, johon kuuluvat: pidättyvyys72 , noudattaminen73 , asento, hengityksen hallinta, aistitoiminnan pysäyttäminen, keskittyminen, meditaatio ja kontemplaatio. Kaksi ensimmäistä liittyvät oppilaan suhtautumiseen ulkomaailmaan ja omaan
67 PJS; II: 47, III: 6, 9-13. Ks. myös Wood 1968, 102.
68 Eliade 1989, 39.
69 Wood 1968, 86.
70 Wood 1968, 35; ks. PJS II: 29.
71 Wood 1968, 110.
72 Sisältää viisi itsehillinnän lajia: vääryyden karttaminen, totuudellisuus, varastamisesta
pidättyminen, ei-aistillisuus ja ahneuden välttäminen. Ks. Radhakrishnan (1990, 48), jossa
vääryyden karttaminen (ahimsa) on käännetty ei-satuttamiseksi (englanniksi non-injury).
73 Puhtaus, tyytyväisyys, itsekuri, itsetutkiskelu ja mielen keskittäminen Isvaraan.
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itseensä (moraali ja etiikka). Seuraavat kolme liittyvät kehoon ja
aisteihin, ja viimeiset kolme mieleen.74
Kehon asennot
Joogan fyysiset harjoitukset koostuvat kehon asennoista eli
asanoista75 , pranayamasta76 eli hengitysharjoituksista ja puhdistautumisharjoituksista. Asennot voidaan jakaa kahteen ryhmään:
lyhytaikaisiin ja sellaisiin, jotka on tarkoitettu ylläpidettäviksi pitkään kestävissä meditaatioharjoituksissa.77 Edistyneimmät joogaharjoitusten muodot vaativat Mishran tulkinnan mukaan paljon
fyysistä kestävyyttä. Tätä joogan osa-aluetta kutsutaan teknisesti
hatha-joogaksi.78
Lyhytaikaisten harjoitusten avulla pyritään Eliaden mukaan
hyvään fyysiseen kuntoon, elinvoimaisuuden saavuttamiseen ja sen
säilyttämiseen79 - ja niin kuin Patanjali ajatteli - kehossa piilevien
voimien herättämiseen80 . Tämän ryhmän asennot ovat lyhempikestoisia, ne kestävät muutamasta sekunnista joihinkin minuutteihin, ei kuitenkaan yli puolen tunnin. Kehollisten harjoitusten
luonteeseen kuuluu pidättäytyminen kehoa vahingoittavista aineista, sillä tavoitteena on hyvä kunto, kauneus, voima ja hyvä rakenne.81 Kehon hallinnasta seuraa kehon kykyjen ja aistien oivallisuus82 . Harjoitusten päämääränä ei ole atleettisuus vaan kehon
terveys ja elinvoimaisuus83 . Wood määrittelee hatha-joogan päätehtäväksi ryhdin ja tasapainon kehittämisen84 . Näin kehoa valmistetaan kestämään liikkumatta tehtävän mietiskelyn staattiset kehon
rasitteet. Myös Eliade ajattelee, että vapautumiseen pyrittäessä on
tärkeää omata terve ja voimakas keho85 .
74 Wood 1968, 35-37.
75 Ks. PJS II: 46-48.
76 Yesudian korostaa pranayaman merkitystä. Se on hatha-joogan perusta ja tärkein osa.
Yesudian ja Haich 1974, 69.
77 Wood 1968, 51-52, 74-96, 110-122.
78 Mishra 1973, 282.
79 Eliade 1989, 211.
80 PJS II:55, III:29, 33-37, 41.
81 Wood 1968, 76, 96.
82 PJS II: 55, III: 29, 33-37, 41.
83 Ks. Wood 1968, 75.
84 Wood 1968, 96. Ryhdin ja tasapainon kehittäminen on ymmärrettävä välitavoitteeksi.
Mishra tulkitsee Patanjalin jooga-suutria siten, että asanoitten päätavoite on auttaa yksilöä saavuttamaan joogan päämäärä. (Ks. Mishra 1973, 284.)
85 Eliade 1989, 204.
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Meditaatio
Joogi ei kiellä kehoaan, hän täydentää sen. Harjoituksen onnistumisen kannalta keho on keskeisessä asemassa, koska kehon konstituutiosta riippuu, kuinka hyvin keskittyminen harjoitukseen onnistuu.86 Joogan yksi tavoitehan on mielessä liikkuvien ajatusten
spontaanin aktiivisuuden pysäyttäminen. Tähän päästään meditaatioharjoitusten avulla, jolloin harjoitus suuntautuu tajunnan
akteihin87 . Meditaatioharjoitukset ovat myös vaativia fyysisiä harjoituksia, koska ne voivat kestää vuorokaudessa useita tunteja.
Pitkäkestoisten meditaatioasentojen tavoite on Eliaden tulkitsemana harjoittaa kehoa siten, että se kykenee olemaan samassa
asennossa liikkumatta. Asennon on oltava vakaa ja se on ylläpidettävä mahdollisimman vähällä voimalla. Tärkein seikka on
asennon luonnollisuus, joka voi toteutua vasta silloin, kun yrittäminen on sisäistynyt kehon luontevaksi olemiseksi. Kehon on oltava
liikkumatta, jotta keskittyminen ei häiriintyisi.88
Joogameditaation käytännöllinen lähtökohta on ajatusten keskittäminen yhteen tietoisuuden objektiin89 . Keskittymisen kohde,
intentionaalinen korrelaatti, voi olla mikä tahansa todellinen tai
kuviteltavissa oleva olio90 . Tärkeintä on keskittymisen säilyttäminen kaikista mahdollisista häiriötekijöistä huolimatta. Harjoittamalla tietoisuuden keskittämistä, ekagrataa, ihminen saavuttaa kyvyn hallita huomattavaa osaa psykofyysisestä aktiivisuudestaan91 .
Oikea meditaatioasento on vakaa ja rento92 . Keskittymistä ei saavuteta, jos keho on sairas tai väsynyt, asento on epämukava ja jos hengitysrytmi on epätasainen ja kiihtynyt93 . Kaikki mainitut esteet liittyvät kehoon ja sen tietoisuudelle välittämiin tuntemuksiin. Jotta metafyysiseen tietoon tähtäävä introspektio olisi tuloksellista, kehon
on oltava terve ja elinvoimainen.
Asennoista tulee hallittuja, kun kehon luonnollinen tahaton liike lakkaa. Tällöin tietoisuus voi keskittyneemmin suuntautua
valitsemaansa objektiin.94 Vähitellen ihminen saavuttaa tietynlai86 Ks. Lannoy 1974, 349.
87 Ks. Campbell 1988, 494.
88 Eliade 1989, 47.
89 Ks. PJS I: 27-28.
90 Patanjalin jooga-suutrissa (I: 1, 27-28) mainitaan yksi: OM (ks. Wood 1968a, 165).
91 Eliade 1989, 47-48. Ks. PJS II: 55, III: 29, 33-37, 41.
92 PJS II: 46.
93 Eliade 1989, 47-48.
94 Dasgupta 1989, 130. Ks. PJS II: 28.
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sen aistien neutraalisuuden tilan, jolloin kehon aistimukset liikkumattomuuden seurauksena ovat vähentyneet eivätkä enää häiritse tietoisuuden sisäänpäin kääntynyttä toimintaa. Aistien spontaani aktiivisuus ei ilmene tietoisuudelle reagoimiseen vaativana objektina, tietoisuutta ei enää häiritse kehon aistimellinen läsnäolo. Keho
ei manifestoidu tietoisuudelle, joka ‘unohtaa’ kehon.95 Tässä ei ole
kysymys arvojärjestyksestä vaan ideaalin prosessin kuvauksesta.
Aistitoiminnan väheneminen mahdollistaa introspektion kehittymisen.
Eliade katsoo Patanjalin jakavan tajunnan kolmeen tasoon, jotka vastaavat kolmenlaisia kokemuksia. Tajunnan kategorioiden ensimmäinen taso sisältää illuusiot ja erehdykset (errors), joihin kuuluvat unet, hallusinaatiot, virheelliset tulkinnat havainnoista (errors
in perception) jne. Toinen kategoria sisältää niin sanotut normaalit
psyykkiset kokemukset (normal psychological experiences). Kolmas
kategoria koostuu harjoituksen kautta saaduista laadullisesti erilaisista tajunnallisista ja kehollisista kokemuksista.96 Jooga ja
samkhya katsovat, että jokainen egon strukturoima kokemus on
todellisesta itsestämme97 , purusasta, tietämättömänä katsottava
illusoriseksi ja puutteelliseksi. Eliaden käsitys on, että vaikka ‘normaalit’ tajunnalliset kokemukset ovat tosia ja valideja psykologian
ja logiikan kannalta katsottuna, ne metafyysisen tiedon perspektiivistä tarkasteltuna ovat puutteellisia. Metafysiikan ja vapautumisen
kannalta ainoastaan kolmanteen kategoriaan kuuluvat tapahtumat
ovat olennaisia.98
Eliaden näkemys on, että Patanjalin joogan tavoite on kahteen
ensimmäiseen kategoriaan kuuluvien tajunnallisten aktien korvaaminen kolmannella. Tajunnallisten aktien organisointi kolmannelle
hierarkisesti ylemmälle tasolle on ‘vallan’ harjoittamista omien kokemusten suhteen.99 Tätä ennen niiden rakenteesta, alkuperästä ja
voimakkuuden tasosta on saatava kokemusperäistä tietoa, joka saadaan metodisen harjoituksen ja tekniikan avulla. Harjoituksen kautta saatava kokemusperäinen tieto on ensisijaisen tärkeää jo siitäkin
95 Eliade 1989, 54. Ks. Dasgupta 1987, 54.
96 Eliade 1989, 36. Eliade viittaa suutraan I: 2.
97 Ks. Eliade 1989, 137.
98 Eliade 1989, 37.
99 Kategorioitten suhteet voi esittää myös siten, että kolmannen kategorian metafyysinen
tieto subsumoi ensimmäisen ja toisen kategorian kokemukset. Tulkintani mukaan tämä tapahtuu ilman tietoista pyrkimystä.
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syystä, että ensimmäiset rohkaisevat kokemukset synnyttävät oppilaalle luottamuksen ja uskon joogan mahdollisuuksiin.100
Joogassa keho sekä kehon ja maailman kosketus asetetaan siis
tarkastelun kohteeksi. Tämä on myös luontevaa, koska meditaatioasennoissa ollaan hiljaa ja liikkumatta. Harjoituksessa syntyvät
kokemukset ovat intentionaalisia korrelaatteja suhteessa niitä tarkastelevan yksilön tietoiseen minään. Kun Merleau-Pontyn yhteydessä käsittelin kehon ja maailman kosketusta sekä tämän suhteen
omakohtaista tarkastelua, tekijänä oli ihmisen tietoinen minä. Joogaharjoituksen tuottamat kokemukset, jotka kyseenalaistavat minän
roolin reflektoijana, täytyy myös tulla ‘ymmärretyksi’ jollain tavalla.
Jos kehon ja maailman kosketusta nimitetään ensimmäisen asteen
kosketukseksi, voi reflektiivisen minän suhdetta reflektoituun pitää
toisen asteen kosketuksena. Ensimmäisen asteen kosketuksen, jossa
kartesiolainen cogito nähdään subjektiksi, voi ylittää tiedostamalla,
että se on ihminen kehona, joka on kosketuksessa maailman kanssa.
Toisen asteen kosketus voi myös tulla ylitetyksi. Tämä tarkoittaa kokemusta siitä, että ihminen joutuu kohtaamaan sen, ettei tietoinen
minä ole kehon ja maailman kosketuksen tuottamien kokemusten
perimmäinen tarkkailija. Näin se loputon analyyttinen reflektio,
joka ei kykene ylittämään omaan asettamistaan, ylitetään tai voitetaan kokemuksellisesti.
Hengitysharjoitukset ja metafysiikka
Kun meditaatioasennoista on tullut luontevia, keskitytään hengitykseen. Hengitysharjoitukset ovat hengitysrytmin tietoista säätelemistä, tavoitteena rytmin hidastaminen niin alhaiseksi kuin mahdollista. Hengitysrytmi jaetaan kolmeen osaan: sisäänhengitys, hengityksen pidättäminen (kumbhaka) ja uloshengitys. Harjoittelun alussa
hengitykseen keskittyminen ja sen hidastaminen on suoritettava tietoisesti. Jonkin ajan kuluttua hengitysrytmi muuttuu automaattiseksi. Yksi tietoisuuden keskittämisen kohde voi olla juuri hengitysrytmin tarkkaileminen, jolla harjoittelu usein alkaakin.101
Kun ollaan meditaatioasennossa ja keskitytään hengityksen
tarkkailuun, ollaan asettauduttu aktiivis-passiiviseen prosessiin.
Säännöllisen harjoituksen tuoman kokemuksen avulla tapahtuu
100 Eliade 1989, 37-39.
101 Ks. esim. Eliade 1989, 55-56. Näin tapahtuu myös esimerkiksi Rinzai-koulukunnan zenharjoituksissa.
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virittäytyminen olevan avautumisen yhteyteen vievään liikkeeseen.
Hengitysrytmin säätelyn avulla suuntaudutaan kokemukselliseen
esiobjektiiviseen.
Kirjassaan Zen ja jousella ampumisen taito saksalainen filosofian
professori Eugen Herrigel kuvaa hengitysharjoitusta102 , johon hän
tutustui Japanissa opetellessaan kyudoa, jousen tietä:
Hengitys suoritetaan tietoisesti ja pikkutarkan täsmällisesti.
Uloshengitys ja sisäänhengitystä harjoitetaan huolellisesti
erikseen. Harjoituksen tulosta ei tarvitse odottaa kovinkaan
kauaa. Kuta intensiivisemmin keskittyminen kohdistuu hengitykseen, sitä varmemmin häipyvät ulkoiset ärsykkeet. Ne
vaipuvat eräänlaiseen kohinaan, jota aluksi kuuntelee vain
puolella korvalla. Lopulta ärsykkeet eivät häiritse enempää
kuin meren kohina, jota tuskin enää kuulee kun kerran on siihen tottunut. Ajan mukaan tulee immuuniksi hyvinkin
voimakkaille ärsykkeille ja samalla pääsee yhä nopeammin ja
helpommin niistä riippumattomaksi. –– Harjoittaja tietää ja
kokee enää vain hengittävänsä. Voidakseen vapautua tuosta
tunteesta (hengittämisen tunteesta, TK) ja tiedosta hänen ei
enää tarvitse tehdä uutta päätöstä, sillä hengitys hidastuu itsestään, hengitys käy yhä säästeliäämmäksi ja viimein, liukuvien ylimenovaiheiden jälkeen, epäselväksi ja yksitoikkoiseksi jolloin se ei enää ole kiinnekohta tarkkaavaisuudelle.
Häiriintymätön itseensä vaipumisen ihana tila ei aluksi valitettavasti kestä kauan. Sitä uhkaavat häiriöt sisältäpäin. Kuin
tyhjästä putkahtaa esille tunnelmia, tunteita, haluja, huolia ja
jopa ajatuksia mielettömänä sekamelskana. Ja kuta
kaukaisempia ne ovat ja kuta vähemmän niillä on tekemistä
sen tajunnan kentän kanssa, jossa harjoitus tapahtuu, sitä
itsepäisemmin ne pureutuvat kiinni. Tuntuu kuin ne haluaisivat kostaa sen, että keskittyminen koskettaa alueita, joihin
se ei yleensä ylety (103 TK). Nuo häiriöt saadaan tehottomiksi
siten, että rauhallisesti ja niistä välittämättä jatketaan hengitystä ja ystävällisesti otetaan vastaan kaikki esiintuleva,
102 Zenin hengitysharjoitusten historiallinen perusta on joogan pranayama-harjoituksissa (ks.
esim. Dumoulin 1985).
103 Toinen tapa ilmaista virkkeen ajatus on, että ikään kuin egossa olisi jokin itsesuojelumekanismi, joka haluaa estää siihen puuttumisen.
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totutaan katsomaan sitä rauhallisesti ja lopuksi väsytään katsomiseen. –– Vasta tuo tila, jossa ei enää ajatella, suunnitella,
tavoitella, haluta, odoteta mitään määrättyä, joka ei tähtää
mihinkään erikoiseen suuntaan –– on täydellisesti ilman
tarkoitusta ja ilman minää, on mestarin mukaan varsinaisessa mielessä “henkinen”. Se on todella täynnä henkistä valppautta ja sitä sanotaankin sen vuoksi “oikeaksi henkisen tietoisuuden tilaksi”. Se merkitsee sitä, että henki on kaikkialla läsnä, koska se ei takerru mihinkään erilliseen kohteeseen. Henki voi jatkaa läsnäoloaan, koska se ei takerru mihinkään eikä siten menetä alkuperäistä liikkuvuuttaan, vaikka se
kohdistuisikin erilliseen kohteeseen. Lammikossa olevan veden lailla, joka aina on valmiina virtaamaan siitä pois, se voi
toimia minä hetkenä tahansa loputtoman voimansa varassa,
koska se on vapaa, ja se voi avautua kaikelle, koska se on tyhjä. Tuo tila on varsinainen alkutila, eikä sen vertauskuva, tyhjä ympyrä (104 TK), suinkaan ole mykkä sille, joka siinä seisoo.
Tuollaisessa voimantäytteisessä valppauden tilassa –– täytyy kaikista sidonnaisuuksista vapautuneen oppilaan harjoittaa taidettaan. –– Tarvittavaa irtautumista ja vapautumista itsestä, elämän sisäistymistä ja tiivistymistä täydelliseksi
valppaaksi tietoisuudeksi ei jätetä mahdollisten taipumusten
tai peräti sattuman varaan. Sitä ei myöskään jätetä sattumanvaraisesti kaikkia voimia vaativan luovan prosessin varaan
luottaen siihen, että tarvittava keskittyneisyys syntyisi itsestään. –– Päinvastoin, ennen suoritusta ja tekoa, ennen antautumista ja mukautumista, tuo valpas tietoisuuden tila luodaan ja sitä lujitetaan harjoitusten avulla. Niin pian kuin pystyy saavuttamaan tuon tilan muutamassa hetkessä, eikä vain
silloin tällöin, yhdistetään keskittyminen jousiammuntaan,
kuten aikaisemmin siihen yhdistettiin hengitys.105

104 Tyhjä ympyrä on sunyatan, “tyhjyyden”, vertauskuva.
105 Herrigel 1978, 35-38. Muita kuvauksia hengitysharjoituksista ks. Needham (1975, 143145), jossa kuvataan taolaisia hengitysharjoituksia, joiden tavoitteena on elämänvoiman, qin,
kehittäminen tai jalostaminen. Taolaisten harjoitusten yksi ominaisuus on kierrättää hengitystä
tietyllä tavalla, joka tuottaa tiettyjä fysiologis-tajunnallisia vaikutuksia. (Ks. Sekida 1985, 5359; Wood 1968, 74-95; Yesudian & Haich 1974, 125-161; Sarasvati 1977, 25-73.)
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Herrigelin tekstin merkitys on siinä, että siinä kuvataan erinomaisen hyvin fenomenologisesti sitä, mitä ihminen kokee suorittaessaan hengitysharjoitusta. Myös liikunnanfilosofisesti lainaus on
kohdallinen, koska siinä yhdistetään hengitys ja jousella ampuminen (kehon harjoitus). Herrigel korostaa myös metodisen harjoituksen merkitystä, sillä kuten hän toteaa, egotietoisuuteen vaikuttamista ja ylittämistä (“irtautumista ja vapautumista itsestä”) ei jätetä sattuman tai itse prosessin varaan, vaan siihen vaikutetaan itse aktiivisesti, jotta ego olisi mahdollisimman täydesti passiivinen ja odottaisi tyhjänä.
Olennaista hengitysharjoituksessa on keskittyä hengitykseen ja
‘tulla yhdeksi’ sen kanssa106 . Jos tietoisuus harhailee spontaanisti
mielikuvasta toiseen eikä hengitys ole eheää, joogan harjoittaja ei ole
harjoituksessa kokonaisena kokemuksellisesti läsnä. Sama idea ihmisen kokonaisuudesta, jossa keho ja mieli ovat yhtä, pätee myös
liikunnallisen harjoituksen suhteen. Esimerkiksi miekkailutaitoa
harjoittaessaan ihmisen on tultava yhdeksi taidon kanssa, ihmisen
on oltava taito ja päinvastoin. Jotta liike olisi taitavaa, miekkailijan
ja liikkeen on oltava yksi. Kaikki mitä tällöin on, on taito. Kuten hengitykseen keskittyessä, kaiken on oltava hengitystä, koko maailmankaikkeus on tällöin hengitys. Olemassa ei ole minää, pöytää, tuolia,
maailmankaikkeutta, on vain hengitys, joka on kaikki.
Hengityksen yhteys ihmisen kehoon ja mieleen on mielenkiintoinen myös psykofyysisen ongelman ratkaisun suhteen. Taisen
Deshimaru107 toteaa kirjassaan The Zen Way to the Martial Arts, että
hengitys on se tekijä, joka yhdistää kehon ja mielen. Kun tästä perspektiivistä lukee zenistä, budosta, joogasta ja muista traditioista ja
niiden ihmisen psykofyysiseen kokonaisuuteen vaikuttavista tekniikoista, keskeisellä sijalla huomaa olevan hengitystekniikan.
Hengityksen idea on siinä, että se yhdistää kehon ja mielen kokemuksellisesti. Kuten Herrigel kuvasi harjoitteluaan, jonkin ajan kuluttua saavutaan tajunnantilaan, jossa egotietoisuus ylittyy ja jäljelle jää vain pelkkä olemassaolon ykseyden kokemus. Tätä tilaa kuva-

106 Kaikissa lajeissa ei ole mahdollista kehon erilaisten liikkumistapojen johdosta keskittyä
hengitykseen samalla tavalla kuin Herrigelin kuvaamassa - siis tietoisesti hengitykseen keskittyen - kyudossa tehdään. Mutta niissä perenniaalisissa liikuntamuodoissa, joissa se on mahdollista tehdä, se tehdään lähes poikkeuksetta. Esimerkkeinä voin mainita mm. joogan, taijin,
iaidon jne.
107 Deshimaru 1988, 49, 65-66.
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taan usein hiljaisuudeksi ja tyhjyydeksi. Tällöin ego ei ole kokija,
vaikka kuitenkin on joku joka kokee. Tässä kokemuksessa ei koeta
erillisyyttä itsen ja maailman välillä eikä erillisyyttä kehon ja mielen
välillä.108 Tämän perusteella voidaan ajatella, että elävässä ihmisessä tulee joka hetki ratkaistua rationaalisesti löydetty body–mindongelma.
Hengitysharjoituksilla on siis kehon liikkumattomuuden ohella
erittäin tärkeä osa joogan tekniikassa. Hengitysrytmi erilaisiin
manipulaatiotekniikoihin yhdistettynä on voimallinen tajuntaan ja
tietoisuuteen vaikuttava tekijä. Kun hengitysrytmi on tullut hitaaksi,
joogi pystyy Eliaden mukaan “tunkeutumaan” sellaisiin tietoisuuden tiloihin, joihin ei ole pääsyä valveillaollessa.109
Pranayaman avulla joogi tavoittelee välitöntä kokemusta oman
elämänsä rytmistä ja olemassaolonsa tavasta. Se on huomion
kohdistamista
ihmisen
olemassaolon
peruskysymyksiin.
Pranayama on metafyysistä tietoa synnyttävää toimintaa, joka tavoittelee olemassaolon konstituutiota.110
Kun keho ja mieli ovat harjoituksessa hiljentyneet, tietoisuus voi
Patanjalin mukaan suuntautua sisäänpäin111 . Tämä tapahtuu keskittymisen ja meditaation kautta. Eliade ajattelee tämän totalisoivan
prosessin112 päämääränä olevan samaadhi, eräänlainen ekstaasi113
ja ykseystila, Purusasta heijastuvan sattvan kokeminen114 . Tapahtuma on käsitteellisen ulottumattomissa, sillä käsitteellinen alkaa
sieltä mihin esiobjektiivinen loppuu. Kysymyksessä on paradoksaalinen tilanne, sillä ihminen on siinä samanaikaisesti sekä ‘tyhjä’
että ‘täysi’. Ihmisen on oltava ‘tyhjä’ kokeakseen täyteyden. Ihmisen
on odotettava avoimena ja päästävä ‘tyhjyyden’ tilaan, “tyhjyyden”
108 Vertaa Descartesiin, joka koetti ratkaista kehon ja mielen välisen ongelman rationaalisesti,
ts. pelkästään mielen avulla ‘ilman’ kehoa.
109 Eliade 1989, 56-57. Intian askeetit erottavat viisi tietoisuuden modaliteettia: ekstaattinen
tietoisuuden tila, tavanomainen hereillä oleva (diurnal) tietoisuus, unessa oleva unia näkevä
tietoisuus, unessa oleva tietoisuus ilman unia ja “kataleptinen tietoisuus” (Eliade 1989, 56).
Buddhalaisuudessa erotetaan Kapleaun (1988, 361-362) mukaan kahdeksan tai yhdeksän tietoisuuden tasoa. Ne ovat näkö-, kuulo-, maku-, tunto- ja hajuaisti. Kuudes on ajattelu (thought
(intellect)). Seitsemäs ja kahdeksas ovat (ali)tajunnan ((sub)-consciousness) manas ja alayavijnana. Yhdeksänneksi kutsutaan toisinaan muodotonta Itseä (formless Self) tai puhdasta tietoisuutta (pure consciousness).
110 Eliade 1989, 58.
111 PJS III: 8-13.
112 Eliade 1989, 55.
113 Ks. Radhakrishnan 1990, 51.
114 Eliade 1988, 77. Samaadhin eri tasoista ks. sama 78-84. Ks. myös Dasgupta 1987, 150158.
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(sunyata) kokemukseen ja oltava ‘tyhjänä’ ilman tietoista täyteyden
odottamisen ajatusta. Täyteyden ajatuksen voi ilmaista esimerkiksi
siten, että se on ihmisen tyhjentymistä egon itselleen predikoimasta
olemassa-olemisesta ja täyttymistä olemisesta.115
Tästä tilasta Dasgupta kirjoittaa, että harjoittelun edistyessä
joogi:
ottaa sisäiset aistit objektikseen. Kun hän on lopulta täysin
onnistunut näissä yrityksissään, hän ottaa objektikseen suuren minuutensa, missä tilassa hänen objektinsa vähitellen
menettää kaikki ominaispiirteensä ja hänen sanotaan olevan
minuutensa lopettamisen tilassa ja tyhjä kaikista
objekteista.116
Totalisoiva akti, tendenssi ykseyteen olevan kanssa, on jokaisen
perenniaalisen harjoituksen ja elämäntavan peruspiirre, Eliade toteaa. Se on osa kokonaiseksi tulemista.117
Metafyysinen tieto ei konstituoi todellisuutta reflektion tavoin.
Reflektio on tavoitteellista toimintaa, joka koostuu tietoisuuden
akteista, jotka kuuluvat prakritiin. Ajattelu tapahtuu tietoisen alueella kun taas kokemuksessa paljastuva metafyysinen tieto on kognitiivisten prosessien tavoittamattomissa. Jälkikäteen metafyysistä
tietoa synnyttäviin kokemuksiin voidaan viitata käsitteellisesti,
mutta tällöin ei saada välitettyä eksistentiaalis-ontologista tietoa,
joka on olennaisinta. Kokemus artikuloidaan vasta jälkeenpäin kä115 Samaadhissa, kirjoittaa Radhakrishnan (1990, 50): the conscious division and separation
of the self from the divine being, the object from the subject – – is broken down. The individual
surrenders to the object and is absorbed by it. He becomes what he beholds. The distinction
between object and subject disappears. Tasting nothing, comprehending nothing in particular,
holding itself in emptiness, the soul finds itself as having all. A lightning flash, a sudden flame
of incandescence, throws a momentary but eternal gleam on life in time. A strange quietness
enters the soul; a great peace invades its being. The vision, the spark, the supreme moment of
unification or conscious realization, sets the whole being ablaze with perfect purpose. The
supreme awareness, the intimately felt presence, brings with it a rapture beyond joy, a
knowledge (metafyysinen tieto, TK) beyond reason, a sensation more intence than that of life
itself, infinite in peace and harmony. When it occurs our rigidity breaks, ‘we flow again’, and ‘are
aware, as at no other time, of a continuity in ourselves’ and know more than ‘the little section
of it that is our life in this world’. When we find the real in our heart, we feel exalted and humbled.
The memory of the eternal illumination has enduring effects and calls for renewal.
116 – – he takes his internal senses as his object and last of all, when he has fully succeeded
in these attempts, he takes the great egohood as his object, in which stage his object gradually
loses all its determinate character and he is said to be in a state of suppression in himself,
although devoid of any object (Dasgupta 1987, 124).
117 Eliade 1989, 55, 97. Ks. PJS I: 29, 51, III: 3.
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sitteelliseen muotoonsa, joka paljastaa metafyysisen tiedon
reflektoituna käsitteinä tietyn filosofisen selityskehyksen kautta.
Metafyysinen tieto, jota joogi tavoittelee, on kokemuksellista tietoa,
joka konstituoi itsen ja todellisuuden uudelleen118 . Metafyysinen tieto ei ‘tuota’ mitään uutta, se paljastaa olevan olemuksen välittömästi119 .
Eliade kirjoittaa, että metafyysinen tieto saadaan paljastumisessa (revelation)120 . Myös Patanjalin jooga-suutrista voimme lukea:
“Kun saavutetaan tietoisuuden tila, joka ulottuu kaikkialle ja joka ei
rajoitu kehoon –– eikä ole siitä riippuvainen, valon peittävä verho
poistuu”121 . Patanjali toteaa, että “tarkkanäköisyydestä syntynyt viisaus on säteilevä; se näkee kaiken ja kaikkien olioiden olosuhteet, se
näkee ilman peräkkäisyyttä: samanaikaisesti”122 . Tämä viittaa selkeästi olevan avautumiseen ja zen-buddhalaisuuden valaistumiseen.
Kun ihmiselle on tullut selväksi, että sosiaalisuuden kautta syntynyt tietoinen minä on vapautumisen esteenä, ratkaisuksi muodostuu egon rakenteen dekonstruktio123 . Ihmisen käsitystä itsestään
voidaan pitää tietoisuuden synnyttämänä ajatuksena. T.D. Suzukin
ja zen-buddhalaisuuden mukaan ihmisen ego ei ole kiinteä ja samana pysyvä vaan muuttuva entiteetti, tietoisten ja tajunnallisten aktien kooste124 . Tämän seikan kokemuksellinen oivaltaminen vapauttaa ihmisen egon vallasta, jolloin hän kokee itsensä ja todellisuuden
olevan ilmentymänä.
Kun ihminen ymmärtää todellisen luonteensa ja sen, että subjektin ja objektin suhde on subjektin eikä olevan konstituoima125 , hänen on mahdollista ylittää vieraantunut olemassaolon tapansa. Vie118 Ks. PJS II: 44.
119 Ks. Eliade 1989, 29, PJS I: 49, III: 3.
120 Eliade 1989, 29.
121 When that condition of consciousness is reached, which is far-reaching and not confined
to the body – – and not conditioned by it, then the veil which conceals the light is worn away
(PJS III: 43, kursiivi TK).
122 The wisdom which is born of discernment is starlike; it discerns all things, and all conditions
of things, it discerns without succession: simultaneously (PJS III: 54).
123 Ks. PJS I, IV. Ks. Johnstonin kommentit näihin kirjoihin, s. 8 ja s. 93.
124 Suzuki -85, I, 57-58; III, 84, 115. Likimain jokaisessa zeniä ja buddhalaisuutta käsittelevässä teoksessa mainitaan, että substantiaalista entiteetinomaista egoa ei ole olemassa. Ihmisellä
on aina kuitenkin jonkinlainen ego, joka saattaa muuttua. Harjoittelemalla voi saavuttaa
egottoman egon (Sekida 1977, 381) tai tyhjän egon (sama, 216). Sekida (1977, 133-134) kutsuu
ihmisen alkuperäistä olemusta (one’s original nature) mm. puhtaaksi egoksi (pure ego).
125 Perimmältään subjekti–objekti-suhde on olevan konstituoima, koska subjekti on osa olevaa. Kohdallisempaa on sanoa, että subjekti–objekti-suhde konstituoituu subjektissa, joka on
suhteen kokija.
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raantuminen on tässä ymmärrettävä negatiiviseksi kokemukseksi
omasta olemassaolostaan. Vieraantumisen ylittäminen on ymmärrettävä vapautumisena negatiivisesta olotilasta, jossa ihminen on
ymmärtänyt itsensä prakritin esineellistämän muodon puitteissa.
Hän löytää olemassaolonsa todellisen merkityksen olevan osana.
Tämä voidaan nähdä myös psykoterapeuttiseksi tapahtumaksi, jossa ihminen vapautuu itsensä näkemisestä objektivoituneena tai
objektimaisena olentona, johon maailma piirtää jälkensä. Kuvainnollisessa merkityksessä näiden maailman piirtämien jälkien voi
katsoa realisoituvan egoksi, jota ihminen pitää virheellisesti todellisena itsenään.
Zimmermanin mielestä myös Heidegger ajattelee, että egon
pitäminen substantiaalisena kokonaisuutena on virhe126 .
Zimmermanin mukaan monet ajatukset itsestä perustuvat
epäkohdalliseen käännökseen kreikan kielen sanasta “ousia”, latinaksi “substantia”. Substanssi viittaa perustaan, siihen joka tukee
sen yllä olevaa. Substanssin käsite kehittyi puolestaan edelleen
subjektiksi. Ihmisen tietoinen minä on usein tulkittu juuri perustaksi, joka yhtenäistää hänen monimuotoiset maailmasta kokemansa
havainnot. Myös uusplatonismin käsitys minästä ikuisena sieluna,
joka ihmisen syntymän hetkellä asettuu ihmiseen, on vaikuttanut
egon pitämiseen ihmisen perustanomaisena ja kiinteänä olemassaoloa yhtenäistävänä entiteettinä. Tätä käsitystä Zimmerman katsoo
Heideggerin vastustavan.127 Jos ego katsotaan substantiaaliseksi
entiteetiksi, syyllistytään ihmisen objektivoimiseen, sillä edellisiin
näkemyksiin viitaten ihminen ei ole kiinteä ja muuttumaton vaan
todellisuudelle ja sen muutoksille avoin ja muuttumaan kykenevä
olento.
Vapaus, joka joogan ja metafyysisen tiedon avulla saavutetaan,
on konkreettinen ja todellinen. Vapautuneen ihmisen voidaan sanoa
elävän täysipainoisesti eikä hän suhtaudu ongelmiin niiden seurausten kautta vaan tekee parhaansa kulloisessakin tilanteessa. Vapautuneen ihmisen toiminta on toimintaa vailla itsekkyyttä, toiminnan luonne on vapaa henkilökohtaisista pyyteistä. Tapahtumaa

126 Klemola (1998, 70) muotoilee saman ajatuksen seuraavasti: “Introspektiossa emme löydä
mitään samana pysyvää, muuttumatonta egosubstanssia, löydämme vain ajatusten ja tunteiden ja muiden elämysten alati muuttuvan virran.”
127 Zimmerman 1986, 24-31. Ks. Heidegger 1976, 176, 220, 223-224, 230-239.
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ei hahmoteta ajatuksella ‘minä toimin’ vaan ‘se toimii’ kautta. Toiminnassa oleva psykofyysisten aktien suorittaja ei ole ‘minä’ vaan
substantiaalisena pitämänsä egon harhasta vapautunut ihminen.128 Intentionaalisen aktin korrelaattina ei ole esimerkiksi toiminnasta saatava hyöty, vaan kysymys on poiesiksen sijasta
praksiksesta. Kärsimystä aiheuttavaa tapahtumaa vapautuminen ei
sinällään poista, ainoastaan tapahtuman kokemisen kärsimykseksi,
jota samkhyan mukaan ei vapautuneelle ole olemassa.129 Samkhya
nominalistisena filosofiana kieltää kärsimyksen perimmäisen olemassaolon.
Länsimaiselle ihmiselle vapautumisen tie saattaa näyttää hyvinkin pessimistiseltä mm. egon dekonstruktion näkökulmasta.
Länsimaissa vallalla olevan ihmiskäsityksen mukaan ego tai persoonallisuus katsotaan esimerkiksi moraalin perustaksi. Joogassa ei
ole kysymys persoonallisuuden vapautumisesta tai vapauttamisesta. Jooga-suutrissa mainitaan esimerkiksi seuraavat joogan avulla
saavutettavat tärkeät asiat: todellisen olemuksensa löytäminen130 ,
henkisen ihmisen todellistuminen itsessä131 ja mielenrauhan saaminen132 , suuri vapautuminen133 , miten ja miksi elää134 .
Kaiken kaikkiaan joogan kärsivällisyyttä ja paljon aikaa vaativat harjoitukset kohdistuvat Patanjalin jooga-suutrien esittämän
näkemyksen perusteella kärsimyksen lakkauttamiseen ja viisauden
ja vapautumisen saavuttamiseen135 . Tämä on myös Eliaden näkemys136 .

128 Ks. Eliade 1989, 33-34.
129 Ks. Eliade 1989, 34-35; PJS II: 48, IV: 6-7.
130 PJS I: 3; IV: 29.
131 PJS I: 16.
132 PJS I: 33, 47.
133 PJS II: 25.
134 PJS II: 39.
135 PJS II: 39, 42, III: 23, 52-55.
136 The extreme simplification of life, the calm, the serenity, the static bodily position, the
rhythmical breathing, the concentration on a single point, etc. - all these exercises pursue the
same goal, which is to abolish multiplicity and fragmentation, to reintegrate, to unify, to make
whole (Eliade 1989, 97).
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BUDO JAPANILAISENA ZEN-HARJOITUKSENA
We believe that Zen without the realization of the body
is nothing but empty discussion.
Martial Ways without the realization of the mind
is “beastly” behavior.137
ZEN
Mitä on zen?138 Perinteinen tapa kuvata zeniä on sanoa, että se on
kaikkien määrittelyjen tavoittamattomissa. Zen on ensisijaisesti elä137 Zen- ja kyudo -mestari Omori Shogen (Morisawa 1988, 1).
138 Historiallisesti zenin perusta on buddhalaisuus. Zen kulkeutui Japaniin 1200-luvulla Kiinasta, jossa zeniä nimitettiin chaniksi. Chan on buddhalaisuuden yhden haaran, mahayana-buddhalaisuuden, meditaatiokoulukunta. Sana chan juontaa juurensa sanskriitin kielen sanasta dhyana,
joka tarkoittaa meditaatiota; meditaatiotekniikoiden perusta on intialaisissa jooga-tekniikoissa.
Kiinassa chan sai vaikutteita taolaisuudesta. (Ks. Suzuki 1985, I, 79-86; Dumoulin 1985, 14-22;
Hoover 1988, 42; Watts 1973, 65.) Zenistä on olemassa suunnaton määrä kirjallisuutta. Yksi
zen-bibliografia on Thomas Hooverin kirjassa Zen Culture. London: Routledge 1988, 235-244.
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vä kokemus, joka kokemuksellisuutensa vuoksi ei tyhjenny käsitteisiin eikä ole sanojen avulla selitettävissä. Sanoilla voi vain viitata
inhimilliseen kokemukseen. Zenistä kertovat tekstit ovat kuin maastosta tehty kartta tai kuten sormi, joka osoittaa kuuhun; on väärin
ymmärtää sormi kuuna.139 Suzukin sanoin:
Tärkeintä on muistaa, että buddhalaiset opetukset ovat syntyneet lämpimästä sydämestä kaikkia tuntevia olentoja kohtaan eivätkä kylmästä järjestä, joka yrittää ratkaista olemassaolon salaisuudet logiikan avulla. Tämä tarkoittaa, että
buddhalaisuus on henkilökohtainen kokemus eikä persoonatonta filosofiaa.140
Zenistä on sanottu, että sitä on hyvin vaikea ymmärtää141 . Toisaalta zen on kuitenkin äärimmäisen yksinkertaista. Tämä ristiriita
johtuu pyrkimyksestä ymmärtää zen pelkkien käsitteiden avulla
älyllisesti142 . Zen viittaa kokemuksellisuuteen, jota pyritään myös
käsitteellisesti ilmentämään, eikä käsitteiden välisiin suhteisiin.
Myös Merleau-Ponty tavoittelee sitä todellista kokemusta maailmasta, joka edeltää tietoisuuden siitä tekemiä määritelmiä. Tämä
on maailma koettuna, mikä tarkoittaa esiobjektiivista maailmaa. Kyseessä ei ole puhdas objektiivinen maailma, joka voisi olla sellainen
vain puhtaalle abstraktille kehottomalle tietoisuudelle. Vain tästä
‘inhimillisestä’ lähtökohdasta me voimme ymmärtää objektiivista
maailmaa ja ihmistä sen osana.143
Todellisuus ei ole tyhjentävästi kuvattavissa käsitteellisesti.
Ihmisillä on tapana takertua käsitteisiin ja niiden välisiin suhteisiin
ja loogiseen johdonmukaisuuteen, mitä kautta he pyrkivät ymmärtämään zeniä. Zen taas ‘pyrkii’ saamaan meidät ymmärtämään
maailmaa. Pyrimme siis ymmärtämään käsitteitä sen sijaan, että
pyrkisimme ymmärtämään maailmaa, vaikka tiedämme maailman
redusoimattomuuden käsitteisiin. Ongelma on siinä, että ennen
kuin zeniin saadaan omakohtainen kosketus, sitä pyritään ymmär139 Vrt. Heideggerin Gelassenheit-teokseen, ks. esim. s. 44.
140 The main point is to remember that all the Buddhist teachings are the outcome of a warm
heart cherished towards all sentient beings and not of a cold intellect which tries to unveil the
secrets of existence by logic. That is to say, Buddhism is personal experience and not
impersonal philosophy. (Suzuki 1985, III, 214.)
141 Ks. esim. Abe 1985, 3.
142 Ks. Blyth 1966 vol. V, 129.
143 Merleau-Ponty 1987, 69.
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tämään käsitteellisesti, koska ensi kosketus tapahtuu usein käsitteiden kautta.
Zen-harjoituksilla pyritään murtamaan egoon perustuva vieraantunut tapamme hahmottaa maailmaa, saattamaan suhteemme
todellisuuteen elinvoimaiseksi ja kokonaiseksi. Päämäärä on satori,
valaistuminen, todellisen itsen löytäminen.
Sitä, mitä ei voi esittää käsitteellisesti, on esitettävä käsitteellisen
ylittävällä tavalla. Eräs tapa on käyttää paradoksia.144 Zenissä käytetyt paradoksit ovat paradokseja vain käsitteellisesti, eivät todellisuudessa, johon ne viittaavat.
Zen on yksinkertaisuudessaankin lähes paradoksaalista. Kun
Soto-koulun145 perustaja Dogen saapui Kiinasta opiskeltuaan siellä
monta vuotta zeniä, ainoa asia minkä hän sanoi oppineensa oli se,
että ihmisen silmät sijaitsevat horisontaalisesti ja nenä vertikaalisesti146 . Tärkeää ei ole tietää, mitä zen on. Olennaisinta zen-buddhalaisuudessa on sen pyrkimys herättää ihminen kokemuksellisesti.
Zen-buddhalaisuutta tutkineen Masao Aben näkemys zenistä on,
että “zen on itse-heräämistä”147 . Aben mielestä harjoitus148 on zenin
ymmärtämiseksi absoluuttisen välttämätöntä. Se mihin zen viittaa ja
mitä se pyrkii ihmiselle ‘antamaan’, realisoituu vain henkilökohtaisia kokemuksia tuottavan harjoituksen kautta.149
Harjoituksen ja rationaalisen ymmärtämisen suhde
Mestari Shou-shan otti esiin bambusauvansa
ja näytti sitä oppilailleen lausuen:
“Munkit, jos kutsutte tätä bambusauvaksi, tarraudutte nimeen.
Jos ette kutsu tätä bambusauvaksi, kiellätte tosiasian.
Sanokaapa, miksi sitä olisi nimitettävä?150

144 Paradoksi on esimerkiksi kysymys, jonka zen-mestari esittää oppilaalleen: “Millaiset olivat
alkuperäiset kasvosi ennen kuin vanhempasi olivat syntyneet”?
145 Zen-buddhalaisuuden kaksi suurinta koulukuntaa ovat Rinzai ja Soto (Dumoulin 1985, 6;
Suzuki 1973, 228).
146 Abe 1985, 3.
147 Zen is – – Self-Awakening (Abe 1985, 21).
148 Zenin perinteessä harjoitus on perinteisesti zazeniä, istuen suoritettavaa mietiskelyä (ks.
esim. Kapleau 1988, 7-26, jossa on hyvä opastus zazeniin).
149 Abe 1985, 4.
150 Wu-men 1995, 98.
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Vaikka zen ei ole Aben mukaan pohjimmiltaan filosofiaa, se
sisältää kuitenkin filosofian sen alkuperäisessä merkityksessä viisauden rakastamisena. Zen eroaa siinä mielessä (akateemisesta) filosofiasta, että sitä ei ole mahdollista ymmärtää pelkästään rationaalisesti. Toisaalta zen on filosofiaa siinä merkityksessä, että harjoituksessa saadut kokemukset on mahdollista käsitteellistää filosofisesti monen tuhannen vuoden perinteeseen tukeutuen. Pelkkä älyllinen ymmärtäminen ilman harjoitusta on kuitenkin eksistentiaalisesti ja fundamentaaliontologisesti ihmisen olemisen ymmärtämisen
kannalta sisällyksetön. Toisaalta pelkät harjoitukset ovat ilman kohdallista (se tarkoittaa: traditioon tukeutuva, henkilökohtainen opastus) älyllistä ymmärtämistä usein harhaanjohtavaa ja sokeaa.151
Zen-buddhalaisen ajattelutavan mukaan ihmisen olemistavan
ymmärtäminen zenin edellyttämällä tavalla vaatii käsitteellisen ylittävää omakohtaista kokemusta. Ilmiönä zen ‘ei voi esittäytyä’ sellaisena kuin se olemukseltaan on ellei ilmiön ‘sisään’ pääse ihmisenä
olemisen kokonaisuudessa. Ilmiön olemus ei paljastu ulkokohtaisesti. Toisin sanoen kohteen zen-kokemusten olemistavan oikea
fundamentaaliontologinen analyysi edellyttää kokemusten realisoitumista subjektissa.
Zen ja todellisuus
Jatkossa esitän Masao Aben tavan hahmottaa ihmisen, zenin ja maailman suhteen. Se on samalla käsitteellinen esitys zen-harjoituksesta, kenshosta152 tai satorista ja sen vaikutuksesta yksilöön ja
hänen egoonsa.
Abe lähestyy maailman ymmärtämistä, sitä missä zenissä on
kysymys, kolmella itsen käsitteellä: ego-itse, ei-itse ja todellinen
itse153 . Koska kysymyksessä on ihmisen ja maailman suhteen tarkas151 Abe 1985, 4.
152 Kensho Jap., lit. “seeing nature”; Zen expression for the experience of awakening
(enlightenment). Since the meaning is “seeing one’s own true nature,” kensho is usually
translated “self-realization.” Like all words that try to reduce the conceptually ungraspable
experience of enlightenment to a concept, this one is also not entirely accurate and is even
misleading, since the experience contains no duality of “seer” and “seen” because there is no
“nature of self” as an object that is seen by a subject separate from it. Semantically kensho has
the same meaning as satori and the two terms are often used synonymously. Nevertheless it
is customary to use the word satori when speaking of the enlightenment of the Buddha or the
Zen patriarchs and to use the word kensho when speaking of an initial enlightenment experience
that still requires to be deepened. (The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion 1989,
180.)
153 Ego-self, no-self, true-self (Abe 1985, 5-18). Aben tapa lähestyä zenin kannalta ihmisen ja
→
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telu, ja koska tarkoituksena on kokemuksellisten merkitysten paljastaminen, tarkastelun lähtökohtana on ihmisen kokemus itsestään.
Kuten aiemmin on todettu, ihminen on tosiasiallisesti aina-jo-maailmassa, jossa ihmisenä oleminen konstituoituu.
Ajattelun tavat, jotka liittyvät itsen käsitteisiin ovat: ajattelu, eiajattelu ja ilman-ajattelua154 . Aben esitystä on mielekäs lähteä
purkamaan seuraavan tarinan avulla. Zen-mestari kertoo:
“Kolmekymmentä vuotta sitten, ennen kuin olin aloittanut
zenin opintoni, sanoin,
‘Vuoret ovat vuoria, järvet ovat järviä’.
Kun olin saanut hyvän mestarin opastamana näkemyksen
zenin totuuteen, sanoin,
‘Vuoret eivät ole vuoria, järvet eivät ole järviä’.
Mutta nyt, kun olen saavuttanut lopullisen rauhan (tämä tarkoittaa, valaistumisen), ymmärrän,
että ‘Vuoret ovat todella vuoria, järvet ovat todella järviä’.”155
Mikä ero ymmärryksen asteilla on? Kolme realisaation astetta
vastaavat kolmea itsen ja ajattelun tasoa. Ymmärrys, joka zen-harjoituksen avulla kehittyy, tekee ikään kuin täyden ympyrän palaten
lopulta lähtökohtaansa. Mutta kysymys ei ole sinänsä pelkkään
lähtökohtaan palaamisesta, vaan lähtötilanteeseen rikkaampana
palaavasta kokemuksellisesta näkemyksestä. Ensimmäisessä vaiheessa ihminen ego-itsenä ajattelee vuorten olevan vuoria ja järvien
järviä. Hän erottaa vuoret ja järvet omiksi kokonaisuuksikseen. Kysymyksessä on kaksi erilaista maailman olemisen tapaa ja maailman olemisen tapaan kuuluvaa oliota. Prosessissa, jossa maailma
jakaantuu objektiksi ja subjektiksi, muodostuu samalla minä itsestään tietoisena subjektina ja maailma objektina. Kun tietyt osat maailmasta objektivoidaan esimerkiksi vuoriksi, kyseessä on myöntäminen.156 Tämä myöntäminen on kahtalainen tapahtuma, sillä myönmaailman suhdetta on vain yksi tapa tehdä se. Kyseinen tapa viittaa hyvin tiedostettuun ja
hallittuun itsereflektioon, mikä ei suinkaan vastaa tyhjentävästi niitä tapoja, miten kehittyminen
zenissä saattaa tapahtua. Ks. Two Zen Classics.
154 Thinking, not-thinking, non-thinking (ks. Abe 1985, 307).
155 “Thirty years ago, before I began the study of Zen, I said, ‘Mountains are mountains,
waters are waters.’ After I got an insight into the truth of Zen through the instruction of a good
master, I said, ‘Mountains are not mountains, waters are not waters.’ But now, having attained
the abode of final rest (that is, Awakening), I say, ‘Mountains are really mountains, waters are
really waters.’” (Abe 1985, 4.)
156 Abe 1985, 5.
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täminen on samalla myös kieltämistä. Kun jokin maailman olio nimitetään joksikin, samalla siltä kielletään kaikki muut nimetyksi tulemisen mahdollisuudet. Yhden mahdollisuuden myöntäminen on
muiden samaan kategoriaan kuuluvien mahdollisuuksien poissulkemista.157 Myöntämisen voi tehdä ainoastaan itsestään tietoinen
olento, joka kykenee tekemään eron itsensä ja maailman välille vaikka tietääkin olevansa maailmassa ja maailmasta. Vuoret eivät erota
itseään vuoriksi vaan ihminen, tässä tapauksessa ego-itse, joka
käsitteellistää todellisuuden osiksi subjektin näkökulmasta. Kun
ego-itse konstituoi maailman, se erottaa itsensä muista. Ego-itse on
fenomenaalisen maailman käsitteellinen olioittaja ja sen tajunnallinen keskipiste.158
Abe katsoo, että kehityksen alkuunpanevana ristiriitana on egoitsen tietoisuus itsestään subjektina, joka maailman konstituoidessaan välttämättä erottuu maailmasta itselliseksi kokonaisuudekseen. Tällöin ihminen joutuu kohdakkain omaan olemassaoloonsa liittyvien kysymysten kanssa ja vastaamaan maailmassa
olemisensa prosessissa syntyviin elämyksellisiin konstituutio-ongelmiin. Zenin perinteessä näihin ihmisen elämän peruskysymyksiin suhtaudutaan niiden ansaitsemalla vakavuudella, koska
tarkoituksena on auttaa zenin tietä kulkevaa kohdallisemman
konstituution muodostamisessa.159
Kun ihminen ego-itsenä tiedostaa itsensä, hän kysyy omaan
konstituutioonsa liittyvän kysymyksen itsensä olemisesta, kuka tai
mikä on ‘minä’, joka objektivoi maailman ja tiedostaa itsensä? Kysyessään “kuka minä olen” ihminen asettaa itsensä tiedostuksen kohteeksi. Tämänkaltaisessa prosessissa on kaksi ‘minää’, joista toinen
on subjekti ja toinen objekti.160 Ongelma, jonka kohteena on todellinen itse, ratkeaa subjektin ja objektin “dialektiikassa”. Tähän on
syytä paneutua tarkemmin.
Ego-itsestä ei-itseen
Onnistuuko ihminen paljastamaan minän genesiksen itsereflektion
avulla? Ei onnistu. Nimittäin reflektiivinen lähestymistapa todelliseen itseen ei paljasta todellista itseä vaan ego-itsen. Minä, jonka
157 Ks. Hegel 1971, 165.
158 Abe 1985, 5-6.
159 Abe 1985, 5-7.
160 Abe 1985, 6.
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reflektio paljastaa, ei ole kuin objektivoimisen kautta paljastunut äskeisen reflektion asettaja. Se on ego-itsen itselleen relevantisti esittämä reflektiivinen sisäinen apperseptio. Tämänkaltainen tutkittavan
objektin paljastamiseen pyrkivä tutkimustapa kadottaa välttämättä
etsimänsä jo tutkimuksellisessa asettamisessaan. Itsen tavoittamiseen pyrkivä rationaalinen toimintatapa ei anna tulokseksi kuin
muistikuvan rationaalisen toimintatavan asettajasta, joka reflektion
tapahduttua on jo mennyt. Todellinen itse ei koskaan paljastu tietoisesti asetetussa tutkimusasetelmassa, koska tällöin se mikä paljastuu, on lopputuloksessa paljastuva tutkimusasetelman asettaja eli
ego-itse. Ego-itse tavoittaa vain ajallisesti jo menneen itsensä.161
Tämän vuoksi objektivoiva lähestymistapa on Aben mielestä
hylättävä. Se johtaa loputtomaan regressioon. Jos kysymme yhä uudelleen itseltämme itseämme koskevan kysymyksen, siirtyy kohteena oleva todellinen itsemme yhä kauemmaksi. Jokaisen ajassa taaksepäin suuntautuvan reflektion tulokseksi saamme jonkun muistettavan ego-itsen tietoisuuden sisällön, jota tutkimusasetelman mukaisesti nykyhetkessä toimiva reflektoiva minämme analysoi, pyrkien etsimään olisiko siinä substanssia todelliseksi itseksi. Ainoa,
mitä näin löydetään, on objektivoitu ja jo-kadonnut “kuollut itse”.162
Zen-mestari Rinzai opetti, että mitä enemmän etsit todellista itseäsi,
sitä kauempana etsimäsi on. Jos et etsi häntä, hän on suoraan
“edessäsi”.163 Kuten vettä ei voi pestä vedellä, todellista itseä ei löydetä asettamalla intentionaaliseksi korrelaatiksi oma tietoinen minä
itsereflektiossaan. Tällä tavalla tematisoitu asettaminen on epäonnistumiseen tuomittu yritys asettaa korrelaatti - todellista itseä ei voi
tietoisesti asettaa korrelaatiksi.
Ihmisen olemukseen ego-itsenä kuuluu, että todellista itseä ei
tavoiteta reflektiivisesti. Tämä ‘tavoittamattomuus’ kuuluu ihmisen
ihmisenä olemiseen. Tämä on myös ihmisen maailmassa olemisen
perustila, sillä olla ihminen on olla (ensin) ego-itse. Myös Heidegger
ajattelee, että ihminen muodostuu ensin egoksi, jonka jälkeen hän
voi alkaa tietoisesti tavoittelemaan todellista itseään, jotta hänen todellinen luontonsa voisi palata häneen itseensä164 .

161 Ks. Abe 1985, 6.
162 Abe 1985, 7.
163 Rinzai Roku 1976, 30, 51.
164 Heidegger 1969, 77-78. Vrt. alaviitteessä esittämääni esimerkkiin luvussa “Ihminen ja
Purusa”, jossa Marxin teesin avulla eksplikoin ihmisen ja Purusan suhdetta.
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Itsestään vieraantuminen ja ahdistus ovat ihmisenä olemisen
välttämättömiä perustiloja, jotka voidaan ylittää165 . Abe ei esitä positiivista aspektia ihmisen olemiseen ego-itsenä. Ego-itsenä oleminen
merkitsee olemista itselleen ongelmana, sillä tällöin ihminen on irti
todellisesta itsestään eikä myöskään koe maailmaa kokonaisuutena,
mikä merkitsee henkilökohtaisia eksistentiaalisia ongelmia. Tämän
vuoksi inhimilliseen olemassaoloon sisäisesti kuuluvia eksistentiaalisia moodeja, mm. ahdistusta ja itsestään vieraantumista, ei voida ylittää ennen kuin ylitämme ego-itsen ja “tavoitamme todellisen
itsemme”.166
Kehitys ego-itsestä ei-itsen kautta todelliseksi itseksi ei tapahdu
Aben esityksessä siten, että reflektoidaan tietoisuuden sisältöjä. Itsen kolme tasoa eivät ole loogisessa yhteydessä toisiinsa eikä kysymys ole automaattisesti tapahtuvasta prosessista. Ego-itse murtuu
ei-itseksi, kun itsen konstituutiota ei kaikista yrityksistä huolimatta
pystytä selvittämään. Tämän ihmisen olemassaoloon hyvin syvällisellä tavalla vaikuttavan asian eksistentiaalinen ymmärtäminen
romahduttaa ego-itsen. Kun ihminen ymmärtää olemisensa kokonaisuudella todellisen itsen saavuttamattomuuden, tapahtuu substantiaalisena pidetyn egostruktuurin romahtaminen, jolloin ihminen ymmärtää ego-itsen harhaisuuden. Substantiaalista itseä ei ole
olemassa, on vain olematon itse, ei-itse. Ego-itsen romahtaessa romahtaa myös ‘objektiivinen’ tai objektivoitu maailma. Tarkkaan sanoen se mikä romahtaa, on se tarkastelupiste, josta käsin maailma
objektivoituu vuoriksi ja järviksi. Se, mikä tällöin havainnoi maailmaa, ei ole naivin realistisesti ymmärretty minä. Olemassa on vain
ihminen, jonka itse on ei-itse, joka on jotain hämärää ja epäselvää. Se
on tajunnan sisältöjen kokonaisuus, jonka maailmassa oleminen on
synnyttänyt. Näkemys zenin totuuteen on saavutettu: vuoret eivät
ole vuoria eivätkä järvet ole järviä.167
Tämä tarkoittaa, että maailman olioiden käsitteellinen ontologinen status on poissa. Kyseessä on ihmisen maailmassa olemisen
kokemuksellis-käsitteelliseen tapaan liittyvä kaiken hajautumisen
165 Tähän mahdollisuuteen luottava usko on Aben (1985, 20) mukaan ainoa zeniin liittyvä
uskonvarainen asia. Tässä mielessä zen voidaan määritellä uskonnoksi, joka uskoo ihmisen
kykyyn kehittyä ihmisenä omien ponnistelujen avulla. Zenissähän ei ole Jumalaa tai jumalia,
vaan ihminen on ihmiselle korkein olento yhdessä muun luomakunnan kanssa. Kuten Abe
(1985, 20) kirjoittaa: “There is nothing whatsoever behind or beyond the individual.”
166 – – awaken to our true Self (Abe 1985, 7).
167 Abe 1985, 7-8.
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ja käsitteellisen sortumisen eksistentiaalis-ontologinen kokemus.
Kun käsitteellisen ontologinen status ikään kuin repeää ja haihtuu
pois, käsitteen ‘alta’ paljastuu kokemuksellisesti uudenlainen, mutta entuudestaan nimeltä tuttu maailman aspekti.
Abe katsoo, että ei-itse saavutetaan vain ymmärtämällä, että todellisen itsen tavoittaminen johtaa loputtomaan regressioon. Tällöin ymmärretään, että todellinen itse on saavuttamaton, mikä romahduttaa ego-itsen. Ymmärryksen on oltava eksistentiaalinen ja
totaalinen ja sen on tapahduttava koko ihmisessä. Pelkkä käsitteellinen tilanteen ymmärtäminen tai aavistus todellisen itsen saavuttamattomuudesta on osittainen eikä riitä egon rakenteiden purkautumiseen. Pelkkä älyllinen ymmärtäminen jättää ihmisen epätoivoiseen tilanteeseen, koska tällöin tiedostetaan pyrkimyksenä olleen tai
edelleen olevan jonkin todellisen ja perustavan tavoittamisen, jolloin ei olla vapauduttu ego-itsestä.168 “Ymmärtääkseen, että todellinen itse on todella saavuttamaton, on ymmärrettävä, että todellinen
itse on tyhjä ja ei-oleva.”169
Zenin näkökulmasta ei-itse on negatiivinen välivaihe ihmisen
kehityksessä. Ei-itse -ihminen on ego-itsen ja todellisen itsen ‘puolivälissä’, jolloin hän ei ole kokemuksellisessa maailmassa olemisessaan kokonaisena ihmisenä missään todellisessa osallisena. Tällöin, Abe tulkitsee, ihmisen elämälle ja toiminnalle ei löydy positiivista perustaa170 . Tämä on negatiivista. Positiivista on ego-itsen
ylittäminen ja se, että näin hän on saanut kokemuksen jostain toisenlaisesta maailmassa olemisen tavasta, johon ei-itse kokemuksellisesti viittaa. Viittaus osoittaa todelliseen itseen.
Toisella tasolla (ei-itsen tasolla) todellinen itse ymmärretään joksikin negatiiviseksi, koska se on jotain saavuttamatonta, tyhjää ja eiolevaa. Toisaalta ihminen ei tässä kehitysvaiheessaan objektivoi ja
käsitteellistä todellista itseä, koska sitä ei voi saavuttaa sen
olemattomuuden vuoksi. Toisaalta todellinen itse on objektivoitu ja
käsitteellistetty sillä suhtautumistavalla, että sen koetaan jäävän
saavuttamattomaksi, vaikkakin ihminen on kokenut sen olemassa168 Abe 1985, 8-9. Ihmisen mieleen liittyy tässä yhteydessä osittaiseksi ja puutteelliseksi
katsottu käsitteellinen ja ymmärrys. Eksistentiaaliseen ja totaaliseen ymmärtämiseen liittyy
ymmärtäminen koko ihmisenä olemisen kokonaisuudessa, kun ihminen on maailmassa kehomielenä.
169 To realize that the true Self is really unattainable is to realize that the true Self is empty and
nonexistent (Abe 1985, 9).
170 Abe 1985, 10.
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olemattomuuden romahtaessaan ei-itseksi. Tällä tasolla todellinen
itse nähdään yhä (väärin ja sitä pyritään näin ollen väärältä perustalta ‘tavoittamaan’) käsitteellistetyn todellisen itsen attribuutin
“saavuttamaton” kautta. Saavuttamatonta ei ole vielä totaalisesti ja
eksistentiaalisesti koettu saavuttamattomaksi, jos se nähdään todellisen itsen attribuutiksi. Niin kauan kuin todellinen itse ymmärretään negatiivisen attribuuttinsa “saavuttamaton” kautta, se
on käsitteellistetty ja objektivoitu, eikä subjektin ja objektin erillisyyttä ole täydellisesti ylitetty.171
Ei-itsestä todelliseen itseen
... on Aben esityksen viimeinen vaihe zen-harjoituksen kuvauksessa.
Koska ei-itsen tila on todellisen itsen kannalta katsottuna puutteellinen, se on ylitettävä. Abe toteaa, että jääminen maailman
objektivoitumisen kieltävään tilaan on yhä dualistisuuden tilassa
olemista. Tämä negatiivinen tila on ylitettävä positiiviseen pääsemiseksi, eksistentiaalisen tyhjyyden on tyhjennettävä itsensä. Toisaalta ei-itsen kokemuksellisuus maailmasta ja todellisen itsen saavuttamattomuudesta ei johda epätoivoon vaan rauhoittaa tiellä kulkijaa,
koska loputtomasta oman itsen etsimisestä aiheutunut rauhattomuus on poissa. Jäljellä on Aben mukaan kuitenkin yhä ei-itseen
liittyvää tiedostamatonta kiintymystä ja levottomuutta.172
Ei-itsen tila vaatii ylittämistä, koska se on maailman ei-erittelyssäänkin implisiittisesti maailmaa objektivoiva. Tämä tarkoittaa
eron tekemistä objektivoituun ja ei-objektivoituun maailmaan, jossa
ero on ego-itsen ja ei-itsen välillä. Ajatteluun siirrettynä tämä tarkoittaa eroa ajattelun ja ei-ajattelun välillä, jossa ei-ajattelu on ajattelun
kieltämistä, mutta joka on kuitenkin vielä ajattelua, sen tietoista kieltämistä.173 Tämä tietoinen kieltäminen ei tietenkään tarkoita kieltämistä esimerkiksi logiikan merkityksessä. Kysymys on eksistentiaalis-ontologisesta kokemuksesta ego-itsestä ei-itseen murtumisen
aikana ja sen jälkeisestä maailmassa olemisen ja kokemisen tavasta.
Ajatuksen ei-itsen ylittämisestä Abe ilmaisee siten, että tapahtuma on tietynlainen ‘kieltämisen kieltäminen’. Kielletty kielletään,
mikä on ymmärrettävä “dialektisesti” alkuperäiseen korkeampi171 Abe 1985, 13.
172 Abe 1985, 9-10.
173 Abe 1985, 9.
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asteisena palaamisena. Tämän prosessin lopputulos on myöntäminen, ja kuten Abe kirjoittaa, “tyhjyys tyhjentää itsensä, mikä tarkoittaa ilman-tyhjyyttä, mikä on tosi täyteys. Tällä hetkellä kaikki
levottomuuden ja kiintymyksen muodot, tiedostetetut ja tiedostamattomat, eksplisiittiset ja implisiittiset, ovat täydellisesti voitetut.”174
Kun ego-itse ymmärtää todellisen itsen saavuttamattomaksi, ihminen on itsenä ei-itse. Kun ei-itselle ominainen dualistisuus ylitetään, ymmärretään, että itse jota ei voida saavuttaa, on todellinen
itse.175
Todellinen itse ja maailma
Kolmannella tasolla ihminen ymmärtää, että saavuttamaton itse on
todellinen itse. Kysymys ei ole siitä, että todellinen itse on saavuttamaton ja tyhjä vaan että saavuttamaton ja tyhjä on juuri todellinen
itse. Tästä Abe kirjoittaa, että “asia ei ole niin, että ‘minä olen tyhjä’
vaan että ‘tyhjyys on minä’”176 . Kysymys ei ole siitä, että “saavuttamaton” ymmärrettäisiin todellisen itsen attribuutiksi. “Saavuttamaton” ei ole jotain saavuttamatonta vaan todellinen itse.177
Saavuttamattomassa paljastuu oleva ykseydessään, transsendentti,
todellinen itse. Tyhjyydestä ilmestyy todellinen itse, koska tämä on
se.
Todelliseksi itseksi paljastuu maailma ja ihminen maailmassa
olemisessaan. Kyseessä on yksi ja jakamaton maailma, jossa kokonaisuus muodostuu subjektista ja objektista. Tämä kokonaisuus on
ihmisen todellinen itse. Ihmisen ja maailman erillisyys paljastuu
keinotekoiseksi ego-itsen muodostamaksi struktuuriksi. Todellinen
itse on jotain sellaista, joka ei löydy itselliseksi entiteetiksi ymmärretystä ihmisestä; saavuttamatonta itseä ei pidä käsittää todellisen itsen attribuutiksi vaan todelliseksi itseksi itsekseen, joka on
todellinen aktiivinen toimija178 . Attribuutiksi ymmärtäminen on sel174 – – emptiness empties itself, becoming non-emptiness, that is, true Fullness. Herein, all
forms of anxiety and all forms of attachment, open and hidden, explicit and implicit, are
completely overcome. (Abe 1985, 10.) Kohdallisempi ilmaisu ensimmäisestä lauseesta olisi
mielestäni “tyhjyys tyhjenee”.
175 Abe 1985, 11.
176 – – it is not that ‘I am empty’, but rather that ‘Emptiness is I’ (Abe 1985, 13).
177 Here, the ‘unattainable’ is not grasped as – – kind of attribute of the thrue Self therefore it
is not something unattainable, but rather the ‘unattainable’ itself – – (Abe 1985, 13).
178 Abe 1985, 13.
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laisen etsityn ontologisoimista, jota ei voi ontologisoida menettämättä sitä samalla hetkellä. Todellisen itsen löytymisen on tapahduttava
(tai löytyminen tapahtuu) viime kädessä ilman käsitteellistä, koska
käsitteellinen tuottaa ontologisen eron, johon absoluuttisesti
kilpistyy yritys etsityn löytämiseksi.
Etsitty ei löydy myöskään maailmasta vaan ihmisen ja maailman välisestä suhteesta, mikä tarkoittaa ihmisen maailmassa olemista. Etsityn löytäminen on vaikeaa eikä paljastu automaattisesti
vaikka etsitty on aina jo läsnä. Kun kokemuksellisesti löydetään todellinen itse omasta maailmassa olemisesta, tällöin ei erota itseään
maailmasta jakamalla todellisuutta subjektiin ja objektiin. Tällöin
ymmärretään todellisen itsen olevan pikemminkin jonkinlainen
suhde näiden välillä.
Myös Merleau-Ponty toteaa Havainnon fenomenologian kauniissa
lopetuksessa, että ihminen on alunpitäen itsensä ulkopuolella ja
avoinna maailmalle. Ihminen on suhteiden verkko.179 Hän on intersubjektiivinen kenttä180 . Merleau-Pontyn käsitykset ihmisen egosta
implikoivat samaa kuin zen. Substantiaalista egoa ei ole, koska se on
niissä suhteissa, joissa ihminen muodostuu. Ihmisessä on mahdollisuus egon muodostumiseen. Jos tavoitteena on kokonainen ihminen, lähtökohtana on oltava ego-itseinen ihminen, koska se muodostaa perustan kokonaiseksi pyrkimiselle.
Zenin olemus on - koska kyseessä on jokaisen ihmisen omakohtainen maailmassa olemisen kokemus - Aben mukaan: “puhumaton”181 . Jokaisen ihmisen on itse elettävä elämänsä, koska muut
eivät voi elää sitä hänen puolestaan. Zenin perimmäistä luonnetta
koskeviin kysymyksiin annetaan usein mielettömiltä tuntuvia vastauksia, koska tavoitteena on herättää ihminen oman olemassaolonsa kokemiseen.
Vuoret ovat vuoria ja järvet ovat järviä
Ennen zen-harjoitusta vuoret olivat vuoria ja järvet järviä. Harjoituksen myötä oppilas näki ettei näin ollutkaan. Prosessissa ego-itsestä
179 Merleau-Ponty 1986, 456.
180 Merleau-Ponty 1986, 452. Vertaa Merleau-Pontyn näkemystä ihmisestä intersubjektiivisena kenttänä ja suhteiden verkkona Marxin näkemykseen ihmisestä yhteiskunnallisten suhteiden kokonaisuutena. Hänhän kirjoitti kuudennessa Feuerbach-teesissään, että “ihmisolemus
ei ole – – abstraktio. Todellisuudessaan se on yhteiskunnallisten suhteiden kokonaisuus.” (Marx
1978a, 65.)
181 Unspeakable (Abe 1985, 22).
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todelliseen itseen maailman käsitteellisyys ‘sortui’ ja aiemmin olioiden nimellä tunnetut oliot paljastuivat ja näyttäytyivät myös
oliomaisuudessaan. Oliot esittäytyivät ja tulivat koetuksi onttisessa
kaikenpuolisuudessaan ja olemisensa ‘puhtaudessaan’ itsensä näköisinä. Loppujen lopuksi vuoret paljastuivat todella vuoriksi ja järvet todella järviksi.
Oppilas toteaa alussa vuoret vuoriksi ja järvet järviksi. Tämä
näkemys ilmaisee naivia realismia, josta puuttuu kolmannen tason
näkemyksellisyys. Ensimmäinen taso perustuu ego-itsen jaottelulle,
kolmas taso todellisen itsen. Se, että molemmissa tapauksissa
väittämät ilmaisevat muodollisesti saman, perustuu sille, että vuoret
ovat todella vuoria ja järvet järviä. Ensimmäisen tason väittämä on
kuitenkin substantiaaliseksi ymmärretyn egon väite maailmasta, johon orientoidutaan yhdestä pisteestä, ego-itsestä. Kolmannella tasolla maailmaan suhtaudutaan ja siitä väitetään jotain todellisesta
itsestä, ei yhdestä pisteestä vaan maailman ja ihmisen välisestä suhteesta käsin. Kolmannella todellisen itsen tasolla maailmaan sulautunut ihminen suhtautuu maailmaan, missä suhtautumisella tarkoitan suhdelähtöistä suuntautumista. Ego-itse orientoituu yhdestä
pisteestä käsin maailmaan kun suhdesuuntautuneelle ihmiselle
orientaatiolähtökohtia on rajaton määrä (koska orientaation lähtökohta voi olla mikä hyvänsä suhteen kautta tematisoitunut lähtökohta eikä aina sama ego-itse). Kysymys on ihmisen avautumisesta
maailmaan tai olevan avautumisesta ihmiselle. Zen-harjoitus on
prosessi, jossa todellisuuden tarkastelukulma vaihtuu ego-keskeisestä maailmakeskeiseksi. Maailmakeskeisestä olemisesta voidaan
erottaa kaksi aspektia: toisaalta maailma tarkastelee tällöin ihmisenä itseään (tarkkailijana on persoonallinen yksilö) ja toisaalta maailma tarkastelee ihmisessä itseään (ihmisessä itsestään tietoiseksi
tullut oleva).
Ennen kuin siirryn käsittelemään zen-budoa perenniaalisena
liikuntaharjoituksena, lainaan Herrigelin182 tekstiä, jossa yhdistyvät zen ja jousella ampuminen:
Zen ei tähtää spekulaatioon vaan suoraan, välittömään kokemukseen siitä, mikä olevaisen perustattomana perustana ei
ole järjen keksimää ja jota se ei pysty ymmärtämään eikä selittämään, olivatpa kokemukset miten yksiselitteiset ja
182 Herrigel 1978, 12.
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vastaansanomattomat tahansa. Sen tietää vaikka ei tiedä.
Päästäkseen näihin ratkaiseviin kokemuksiin zen-buddhalaisuus lähtee teille, joiden järjestelmälliset meditaatioharjoitukset johtavat siihen, että sielun perimmäisissä syvyyksissä tajutaan tuo perustamaton, määrittelemätön, jopa
yhdytään siihen. Jousiammuntaan nähden se merkitsee, tosin
aivan alustavana ja siksi ehkä arveluttavana toteamuksena,
että henkiset harjoitukset - jotka yksin tekevät jousiammunnasta taidetta ja lopulta huippuna taiteetonta taidetta
- ovat mystisiä harjoituksia. Jousiammunnan tarkoituksena ei
siten missään tapauksessa voi olla suorittaa joitakin ulospäin
suuntautuvia toimintoja jousen ja nuolen avulla, vaan tehdä
jotakin sisäisesti itsensä kanssa. Jousi ja nuoli ovat vain ikään
kuin tekosyy jollekin sellaiselle, joka voisi tapahtua myös ilman niitä. Ne ovat vain päämäärään johtava tie, eivät itse
päämäärä, ne ovat vain apuneuvoja viimeistä ratkaisevaa
ponnahdusta varten.
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ZEN-BUDO
Jousiammuntaan samoinkuin muutamiin muihinkin
Japanissa ja kaukoidän maissa harjoitettaviin taiteenhaaroihin
liittyy olennaisena piirteenä se,
että niitä ei harjoiteta käytännön tarkoitusperien
eikä myöskään pelkän esteettisen nautinnon vuoksi.
Niiden avulla koulutetaan ihmisen tietoisuutta
ja saatetaan se perimmäisen todellisuuden yhteyteen.
Jousiammuntaa ei siis harjoiteta vain jotta opittaisiin osumaan
maalitauluun,
miekkaa ei heiluteta vastustajan nujertamiseksi,
tanssitaiteilija ei tanssi vain suorittaakseen rytmisiä liikkeitä,
vaan tarkoituksena on saada tiedostettu ja tiedostamaton
tasapainoiseen yhteistoimintaan ihmisessä.183
183 Daisetz T. Suzuki esipuheessaan Herrigelin (1978, 5) kirjaan Zen ja jousella ampumisen taito.
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Ylläoleva sitaatti on tärkeä siksi, että pohjimmiltaan “taiteenhaarojen” tai taitojen harjoittaminen on sanan vahvimmassa merkityksessä harjoitusta nimenomaan käytäntöä varten. Harjoituksen
tavoite on saada elävä ote todellisuudesta ja siitä nimenomaisesta
elämäntilanteesta, käytännöstä, jossa ihminen kussakin elämänsä
tilanteessa todellistuu. Voidaan sanoa, että mikään ei ole ihmiselle
tärkeämpää kuin tämän suhteen selvittäminen ja eläväksi ja elinvoimaiseksi tekeminen. Myöhemmin esipuheessaan Herrigelin kirjaan
Suzuki184 kirjoittaakin, että zen ei “koskaan erkane jokapäiväisestä
elämästämme ––”. Jousiammunta on ihmiselle elämän ja kuoleman
asia, koska siinä ihminen etsii itseään. Löytäessään itsensä hän löytää elämänsä. Jousiammunnassa ampuja “selvittelee –– välejään
oman itsensä kanssa. Ottelu oman itsensä kanssa ei ole mikään mitätön korvikeilmiö, vaan se on pohjana kaikelle ulospäin
suuntautuvalle selvittelylle ––.”185 Kysymyksessä on todellinen
oman itsensä maailmassa olemisen kokemuksellisuuden löytäminen. Tämä on merkittävää siksi, että tämän kautta elämä tuntuu
merkityksellisestä ja kokonaiselta.
Zen-buddhalaisessa traditiossa budo on kehon ja mielen yhdistävä perenniaalinen liikunnantraditio, joka on metodinen järjestelmä liikunnan perenniaalisessa mielessä. Mm. jousella ampuminen
painottuu keskitetysti kehon ja mielen ykseyden kokemiseen; kyudo
on liikunnanfilosofisessa kirjallisuudessa saanut klassisen maineen filosofi Eugen Herrigelin opiskeltua sitä Japanissa viisi vuotta
japanilaisen mestarin johdolla. Kun länsimaisessa liikunnassa tavoitellaan esimerkiksi “tervettä sielua terveessä ruumiissa”
rationaalisen ajattelun ja ego-itsen kautta, zen-budossa pyritään
päinvastoin ‘pudottamaan’ pois rationaalinen ajattelu ja ego. Tavoitteena on tunkeutua tietoisen ‘ajattelukerroksen läpi sen alla’ olevaan perustavampaan.
Zen-budossa on olennaista liikkuminen ja zen. Budon avulla
zeniä on helpompi opetella kuin zenin perinteisellä tavalla, joka on
istuen tehtävä zen-mietiskely, zazen. Suzuki kirjoittaa, että kaikki
buddhalaiset koulukunnat korostavat zazeniä, koska se on tehokkain keino saavuttaa valaistuminen186 .

184 Herrigel 1978, 6.
185 Herrigel 1978, 10; lihavointi TK.
186 Suzuki 1985, II, 330.
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Budon ja zazenin suhteesta Leggett toteaa, että liikunnallinen
tapa harjoittaa zeniä ja saada siihen henkilökohtainen suhde sopii
toiminnallisuutensa perusteella joillekin ihmisille zazeniä paremmin. Kaikki ihmiset eivät halua harjoitella tavalla, joka vaikuttaa
voimakkaasti heidän yksilöllisyyteensä. Heille riittävät hetkittäiset
inspiraation ja henkisen virkistymisen hetket.187 Toisaalta nämä kokemukset saattavat antaa välähdyksenomaisen kosketuksen siihen,
mistä zenissä on kysymys, mikä voi johdattaa heidät zenin tielle.
Budo on kehollisen aktiivisuuden merkityksessä zazeniä konkreettisempaa. Tämä tarkoittaa, että harjoittelun luonteen voi sanoa
olevan zazeniä käsitteellisempää termin “käsi” merkityksessä; käsi
ottaa esineistä kiinni, tutkii niitä ja omaksuu ne toiminnan kautta
käsitteiksi - käsi käsitteellistää oliot ymmärryksen avulla tajuttaviksi käsitteiksi. Tällä tavalla fyysisen harjoituksen kautta voi
konkretisoida ja avata itselleen sitä onttista kenttää, jossa elämämme
tapahtuu ja jossa voi kehittyä ontologinen ymmärryksemme. Tarkoitan tällä kahta asiaa: Ensinnäkin sitä, että harjoitusväline on konkreettinen, joko esine tai oman kehon liikkeet. Toiseksi sitä, että
harjoitukseen on helpompi keskittyä, kun keho on liikunnallisesti
aktiivinen verrattuna esimerkiksi liikkumatta paikoillaan istuen
suoritettavaan mietiskelyyn. Kun toiminta on ‘ulkoista’, tietoisuuden on helpompi hallita intentionaalista korrelaattia188 .
Liikunta elämäntapana
Liikuntamuoto voi olla tie, elämäntapa. Perinteisesti zen-pohjaisiin
elämäntapoihin kuuluvat (zeniin liittyvien budo-lajien lisäksi) kirjalliset tiet (runous ja kalligrafia) ja talouden hoitoon liittyvät tiet
(chado eli teeseremonian tie ja kado eli kukkien asettelun tie). Toiminnasta tulee tie, kun harjoitusta ei suoriteta välittömän hyödyn vuoksi
vaan myös kehittämään ihmisen psykofyysistä kokonaisuutta189 .
Olennaista on omistautuminen harjoitukselle, jolla tavoitellaan parempaa ymmärrystä itsestä ja maailmasta. Tämä näkyy ihmisen elämässä.
Zen-budo koostuu fyysisistä liikuntaperinteistä ja itsen ja
todellisuuden ymmärtämiseen pyrkivästä praktisesta filosofiasta190 .
187 Leggett 1988, 120.
188 Tai arkisemmin sanottuna virkkeen viimeinen lause: mielen on helpompi seurata harjoitusta/ mieli on helpompi kiinnittää harjoitukseen.
189 Ks. esim. Leggett 1988, 117.
190 Vrt. Aristoteleen käytännölliseen järkeen (fronesis).
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Filosofisen perinteen mahdollistamana zen-budo tarjoaa metodisen
tavan kehon ja mielen ykseyden saavuttamiseen. Tällöin esimerkiksi
keskittymiskyvyn kehittymisen voisi ajatella olevan yksilön eksistentiaalisen perspektiivin alku. Loppuna on zen-buddhalaisen
tradition päämäärä: valaistuminen, satori191 .
Elämäntapa on olennaisesti harjoitusta. Joogan ja zen-budon
perinteissä se on fyysistä harjoitusta ja itsen harjoitusta. Tien ideaali
on tie, joka ei ole tie, eli sellainen harjoitustapa, joka ei enää ole
harjoitusta. Tällä tarkoitan elämäntavaksi muuttunutta harjoitusta.
Kysymyksessä on ihmisen elämään kiinteästi kuuluva olemisentapa kuten syöminen, nukkuminen jne. Kun Herrigel192 kirjoittaa
“taiteettomasta taiteesta”, tarkoitetaan samaa periaatetta. Kun esimerkiksi jotain budo-lajia on harjoiteltu kauan, harjoitusten tekeminen on pitkän ajan kuluessa sisäistynyt ihmisen olemistavan
elimelliseksi osaksi, se on sisäistynyt ihmisen toiseksi ‘luonnoksi’.
Toiminta tapahtuu luonnollisesti mutta kuitenkin hallitusti,
sisältyyhän siihen koko aikaisempi harjoitus, joka juuri mahdollistaa sivullisen silmin katsottuna vaivattomalta näyttävän luonnollisen ja yksinkertaisen toiminnan. Teknisestä osaamisesta tulee todellinen taito silloin, kun opittu sisäistetään. Tällöin opittua tekniikkaa
ei enää ‘käytetä’, vaan ihminen toimii luovasti. Opittujen muotojen
alkuaikojen ohjaava muodollinen status on poissa, on vain taitavasti toimiva ihminen.193
Kuten luvussa “Harjoitus ja olevan avautuminen” totesin, fyysinen harjoitus on aktiivis-passiivinen tapahtuma, jossa aktiivinen
viittaa ihmisen tietoiseen aktiin kun hän saattaa itsensä harjoitustilanteeseen. Passiivinen puolestaan viittaa sellaiseen, joka on ihmi191 Satori on monitasoinen ilmiö, jota on mahdoton tyhjentävästi käsitteellistää. Toisaalta se on
valaistumisen kokemus. Toisaalta puhutaan myös valaistuneesta ihmisestä, mikä viittaa
satorin tuoman viisauden realisoitumiseen yksilön elämässä. (Suzuki 1985, I, 229-231.) Suzuki
kirjoittaa, että satori on täysin normaali mielen tila (1985, I, 264), se on henkisen silmän avautuminen (1985, I, 37). Mitä tarkoittaa, että satori on normaali mielen tila? Silloinhan se olisi jokaisella ihmisellä, miksi siis tavoitella yhtään mitään. Tulkintani mukaan tarvitaan valaistuminen,
ennen kuin ymmärretään, että satori on normaali mielen tila. Se on ihmisen alkuperäinen mieli.
Ihmisen normaali mielen tila on niin kuin se on silloin, kun ihmisen ja todellisuuden välinen vastakohtaisuus ylitetään. Tämän normaalin tilan ymmärtäminen ei ole mahdollista silloin, kun ihminen suuntautuu maailmaan egologisesti ego-itsestä käsin. Satorin tunnusmerkeistä ks. Suzuki 1985, II, 31-39, missä hän toteaa toisen tunnusmerkin, intuitiivinen näkemys (intuitive
insight), kohdalla (s. 34), että William James on kirjassaan Varieties of Religious Experience
osoittanut (pointed out), että mystisissä kokemuksissa on noeettista laatua (noetic quality)
mikä pätee myös satoriin.
192 Herrigel 1978, 12.
193 Ks. Suzuki 1973, 152.
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sestä riippumaton. Harjoitustilanteessa on vain keskityttävä siihen,
mitä tekee. Tässä mielessä oleminen on harjoitustilanteessa: odottamista.
Harjoitus elämäntapana ylittää harjoituksen pelkkänä harjoituspaikassa tapahtuvana suorituksena. Harjoituspaikan ja arkimaailman välillä ei ole mitään eroa. Tarkoitan tällä ensinnäkin sitä,
että saman keskittyneen ja tarkkaavaisen asenteen, joka budokalla
(budon harjoittaja) on harjoituksessa, pitäisi seurata häntä myös jokapäiväiseen elämään. Toiseksi harjoituksesta olisi tultava elämänasenne.
Kun budossa ja joogassa harjoitus muuttuu elämäntavaksi, joka
on harjoitusta, se kattaa kaikki elämänalueet. Tällöin tekemiseen
keskittymisen kautta eli sen seurauksena tullaan yhdeksi tekemänsä
kanssa. Harjoitus ei ole siten vain jonkin tietyn yksittäisen taidon
harjoittamista vaan viimekädessä sen kyvyn harjoittamista ja
haltuunottamista, joka muodostaa perustan kaikille taidoille194 .
Harjoitus laajenee käsittämään koko ihmisen elämän, joka on harjoituksen todellinen paikka ja päämäärä. Tätä D.T. Suzuki195 kuvaa
runollisen kauniisti Herrigelin kirjan esipuheessa:
Kun ihminen on saavuttanut tuon “henkisen” kehityksen tason, hänestä tulee elämän Zen-mestari. Hän ei tarvitse kangasta, sivellintä eikä värejä, kuten taidemaalari. Hän ei tarvitse jousta, nuolta ja maalitaulua. Hänen Zen-elämänsä toteutuu noitten “työvälineiden” avulla, jotka ovat hänen tärkeitä
ilmenemismuotojaan. Hänen kätensä ja jalkansa ovat hänen
siveltimensä ja maailmankaikkeus se kangas, jolle hän maalaa oman elämänsä seitsemänkymmentä, kahdeksankymmentä, yhdeksänkymmentä vuotta.196

194 Ks. Varto 1992a, 122.
195 Herrigel 1978, 7.
196 Suzukin lainauksesta käy esteettisesti ilmi ihmisen kehon merkitys hänen elämälleen.
Haluan palauttaa tällä mieleen zenin ja Merleau-Pontyn yhteisen nimittäjän, joka koskee ihmisen
kehon ja mielen suhdetta. Yksi osuvimmista ihmisen olemisen kuvauksista on seuraava vastaus oppilaan kysymykseeen zenin olemuksesta, johon zen-mestari vastasi: “Syön kun on
nälkä, nukun kun olen väsynyt” (Herrigel 1978, 8).
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Zen-budo ja traditio
Budoa zen-buddhalaisena tienä on vaikea opettaa, koska jokaisen
on itse löydettävä kokemuksellisesti oma maailmassa olemisen tapansa. Siksi opetus tapahtuu pääasiassa ei-sanallisesti liikunnallisten harjoitusten kautta. Kirjoitetut tekstit ja sanallinen opastus
auttavat kuitenkin oppilasta kiinnittämään huomiota kokemuksiinsa ja niiden luonteeseen, jolloin käsitteellinen kannustaa “tiellä”
eteenpäin ja kehittämään niitä liikuntamuotoja ja olosuhteita, joissa
kokemukset ovat syntyneet. Pelkästään kirjallisuuden lukeminen ilman harjoitusta on myös Leggetin mielestä hyödytöntä197 , jos se ei
johda omakohtaiseen harjoitukseen. Jos ymmärtäminen rajoittuu
vain tekstien lukemiseen, oppilaalla on vaarana harhautua itse asiasta, koska keho ei ole tällöin ymmärtämisessä mukana. Keho on
juuri se elementti, joka antaa konkreettisen palautteen ihmiselle hänen teoistaan.
Henkilökohtaiset kokemukset ovat ensisijaisia, koska ne ovat se
perusta, josta omakohtainen ymmärrys jälkikäteen reflektoituna tietoisena kokemuksena muodostuu. Zenistä ja budosta kertovat kirjoitukset ovat innoituksen ja inspiraation lähteitä sekä ennen kaikkea välittömän kokemuksellisuuden artikuloijia, jotka strukturoivat
ihmisen kokemukset yleisempään filosofiseen ja kulttuuriseen
selityskehykseen. Vuosisatoja vanha perinne yksittäistä ihmistä
kokemuksiltaan rikkaampana omaa käsitteellisen välineistön välittömän kokemuksellisuuden muuttamiseen intersubjektiivisesti ymmärrettävään muotoon. Perinteen filosofian avulla yksilö voi käsitteellistää kokemuksensa, mikä sitoo ne yleisempään inhimilliseen
olemiseen.
Zenissä perinnettä välittää opettaja. Tämän vuoksi opettaja–oppilas-suhde tulee korostetusti esiin. Samoin kuin joogassa myös
zenissä korostetaan opettajan merkitystä, mitä Herrigel oman
harjoituksensa kautta kuvaa erinomaisen hyvin198 . Zenin tiellä kulkija tarvitsee kokeneen opettajan ohjausta ymmärtääkseen itsessään
tapahtuvat kokemukset, jotka on jälkikäteen reflektoitava ja järkiperäistettävä, jotta niiden merkityksellisyys muodostuisi ihmisen
elämän kestäväksi osaksi ja jotta osattaisiin myös käsitteellisen
avulla suunnitella ja suunnata elämää.
197 Leggett 1988, 117-118.
198 Herrigel 1978, 15.
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Fyysisen harjoituksen metodi, merkitys ja tavoite
If I do not train while I am healthy,
what use is this body of mine?199
Zen-budon metodin tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen diskurssin lopettaminen ja huomion kohdistaminen välittömään olemiseen ja tekemiseen ‘tässä ja nyt’. Diskursiivisen mielen hiljentäminen tapahtuu liikkuvan meditaatiotekniikan avulla; zen-harjoituksena budo voidaan ymmärtää liikkuvaksi meditaatioksi. Kun
mieli on hiljentynyt, koetaan intuitiivisesti todellisuuden välittömyys välittömästi ilman rationaalisia ajattelun kategorioita.
Ihmisen keho on viisas ja opettaa häntä jos siihen annetaan
mahdollisuus. Keho on kokemuksellisuutena avoin mielen suhteen
ja tarjoaa kanavan todellisuuden ‘astua sisään’. Eugen Herrigel200
kuvaa omaa harjoitteluaan jousen tien parissa seuraavasti: Jousiammunnan tarkoitus ei ole ampua jousella vaan tehdä jotain sisäisesti
itsensä kanssa. Kun länsimainen jousiampuja tähtää maaliin,
kyudon harrastaja tähtää itseensä, omaan mieleensä. Jousi ja nuoli
ovat vain harjoittelun apuvälineitä, joita tarvitaan, koska kyudossa
zeniä harjoitellaan toiminnallisesti. Kun samaa suoritusta toistetaan yhä uudestaan, niin “alkujaan fyysisinä pidetyt suoritukset
muuttuvat tapahtumiksi, joita sellaisinaan ei voi enää ymmärtää”201 . Herrigel kirjoittaa kuinka hän onnistumatta yrittää ja yrittää
laukaista jousen tärähtämättä ja mestarin haluamalla tavalla. Mestari sanoo: “Kuta lujemmin te takerrutte ajatukseen, että haluatte
oppia ampumaan nuolen niin että varmasti osutte maaliin, sitä vähemmän pystytte siihen ja sitä kauemmaksi maali siirtyy. Liian voimakas tahtonne on teidän tiellänne.”202 Herrigel kuitenkin huomauttaa mestarille tämän sanoneen, että jousiammunnan kohdalla
kysymys ei ole ajanvietteestä vaan elämästä ja kuolemasta. Mestari
vastaa näin olevankin ja sanoo, että Herrigel ei vielä ymmärrä elämän ja kuoleman merkitystä jousiammunnassa.

199 Zen-mestari Dogen (Dumoulin 1985, 93).
200 Herrigel 1978, 12.
201 Herrigel 1978, 16.
202 Herrigel 1978, 32.
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“Mitä minun pitää siis tehdä?” kysyin mietteliäänä.
“Teidän täytyy oppia odottamaan oikein.”
“Ja miten se opitaan?”
“Irtaantumalla itsestänne, luopumalla niin ehdoitta
itsestänne ja itseenne kuuluvasta, ettei mitään muuta jää jäljelle kuin viritys, jota ei suoriteta minkään tarkoituksen vuoksi.”
“Minun on siis oltava tarkoituksella tarkoitukseton”, tulin sanoneeksi.203
Päämäärä, jota Herrigel tavoitteli, saavutetaan vain harjoituksen avulla. Sitten yhtäkkiä se vain tapahtuu. Tapahtumaan ei saa
kuitenkaan kiinnittää liikaa huomiota, koska muuten ego-itse saattaa kiintyä siihen, mikä saattaa estää kokemuksen uusiutumisen,
syvenemisen ja henkisen kehityksen. Herrigelin “tarkoituksetta
tarkoitukseton” tarkoittaa tekemistä, joka on tekemisen ja ei-tekemisenkin ylittävä ilman tekemistä204 . Tajunnallisten aktien osalta
tämä viittaa mieleen, joka on “tyhjä”. Meidän on unohdettava tietoinen yrittäminen ja annettava kehon toimia, ja näin loputtomalta tuntuvan harjoituksen tuottaa sellaista, joka on itse teknisen harjoituksen ja taidon tuolla puolen. Harjoituksen synnyttämä kokemus
reflektoidaan ja ymmärretään käsitteellisesti vasta jälkeenpäin. Kokemus pysyy muistissamme, josta se aina halutessa palautuu mieleemme. Tietoinen yrittäminen voi estää mielen hiljenemisen, koska
juuri tietoinen minämme pyrkii antamaan käskyn milloin laukaista.
Kuten Herrigel205 sanoo, sen on annettava laukaista. Tietoinen yrittäminen on kuin hämmentäisi lammen pintaa silloin, kun yritetään
nähdä sen pohjaan. Tehtävä on juuri päinvastoin, koska tällöin lammen pinta tyyntyy ja näemme pohjaan.
Ymmärrämme kokemamme ainoastaan vertaamalla sitä erilaiseen. Tätä varten tarvitaan itsetietoisuus. Kun näemme pohjan,
muistamme myös pinnan. Tämän jälkeen tiedämme minkälainen
toiminta tuottaa näkymän lammen pohjaan ja mikä näkymän lammen pintaan. Pohjaan näkemistä voi verrata myös oman peilikuvan
näkemiseen lammen pinnasta. Tyynen pinnan heijastama kuva on
todellisempi kuin aaltoilun sekoittama kuvajainen.
203 Herrigel 1978, 32-33.
204 Tässä on kysymyksessä sama idea kuin Aben jaottelussa (ajattelu, ei-ajattelu ja ilmanajattelua luvussa “Zen ja todellisuus”) keholliseen harjoitukseen liitettynä.
205 Herrigel 1978, 50-51.

150

IV KAKSI PERENNIAALISTA LIIKUNNANTRADITIOTA: ZEN-BUDO

Keskeistä budossa on liikunnan tematisoiminen: miten fyysisen
harjoituksen merkitys asettuu tekijälle. Tällöin on tärkeää, miten tietoisuus intentoi harjoituksen taustalla olevaa ideaalia ja kuinka
keskittyneesti harjoitus tapahtuu206 . Tämä on harjoituksen sisällön
ymmärtämisen kannalta olennaisinta. Fyysinen suorituksen ohella
keskeistä on myös tapa, jolla siihen suhtaudutaan. Pohjimmiltaan
nämä ovat yhden kokonaisuuden kaksi elementtiä, jolloin niiden
eritteleminen ja analysointi ilman suhdetta toiseen ei ole kohdallista.
Kysymys on siitä, miten yksilö on asettanut liikunnan tavoitteen
suhteessa elämänsä kokonaisuuteen, koska vain tämän tavoitteen
kautta kulloisellakin harjoituksen hetkellä liikunta ja kehollinen toiminta asettuvat niihin puitteisiin ja merkityshorisonttiin, josta asettuu tekemisen mielekkyys ja suhtautumistapa itse harjoitushetkeen.
Suhtautumistapa muodostaa lähtökohdan zen-budolle perenniaalisena harjoituksena, jossa mieli tavoittelee hiljentymistä ja tyhjentymistä. Mielen ei anneta ‘harhailla’ vaan se keskitetään. Näin on
mahdollista saada kosketus johonkin aidompaan.
Kaikki tekniikat, jotka pyrkivät egon diskurssin hiljentämiseen,
jatkuvan sisäisen puheen pysäyttämiseen, jotta ihminen saisi mahdollisuuden ymmärtää paremmin itseään ja maailmaa, ovat menetelmiä oman todellisen itsen löytämiseksi ja olevan konstituoimiseksi. Ne ovat Heideggerin tarkoittamassa mielessä silleen-jättämistä, olemista olevalle avoimuutena.
Budossa on siis tärkeää, miten mieli intentoi toiminnan taustalla
olevaa perenniaalista ideaalia ja kuinka keskittyneesti harjoitus tapahtuu. Tämä viittaa käsitteelliseen ja kokemukselliseen. Ideaali on
käsitteellisesti miellettävä tärkeäksi tavoittelemisen arvoisaksi päämääräksi, koska tämä muodostaa harjoituksen motivaation. Toinen
tärkeä budon aspekti, harjoitukseen keskittyminen, liittyy budon kokemukselliseen perustaan, joka puolestaan käsitteellistyy harjoittelijan (esi)ymmärryksen kanssa. Käsitteellinen ja kokemuksellinen
ovat vastavuoroisessa suhteessa, jolloin kokemuksellinen modifioi
harjoituksen taustalla olevaa ideaalia (niin kuin se subjektiivisesti
on ymmärretty), joka puolestaan artikuloi kokemuksellisuutta.
Olennaista on asennoituminen harjoitukseen, jonka intensiteetti
riippuu mm. tavasta, jolla harjoituksen ideaali on sisäistetty. Ihmisen on tietoisesti analysoitava harjoituksen taustalla olevaa pää206 Ks. Herrigel 1978, 60.
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määrää. Siis olennaista on, miten tematisoidaan tekemisen tarkoitus
ja päämäärä eli mikä on liikunnan annettunaolemisen tapa tietoisuudelle tietoisuuden sisäisenä liikkeenä. Tämä tietoisuuden sisällä oleva olemisen tapa on ihmisen itsensä toiminnalleen asettama
päämäärä, jota ulkoisesti havaittavien liikkeiden avulla pyritään
saavuttamaan ja realisoimaan sisäiseksi kokemukseksi. Keskeistä
on liikunnan intentionaalinen korrelaatti. Tämä tarkoittaa, mikä on
perenniaalisen liikunnallisen ideaalin tietoisuudessa oleva olemisen tapa ja miten se jäsentää harjoitusta. Tämä analysointi on kuitenkin harjoitustilanteessa unohdettava, ‘pudotettava pois’ ja
keskityttävä kokonaan harjoitukseen.
Harjoitustilanteessa intentionaalinen korrelaatti ei ole sama
kuin mikä on perimmältään harjoituksen tavoite. Harjoitustilanteessa pyritään suorittamaan tiettyjä liikkeitä oikealla tavalla ja oikeassa
mielentilassa. Siis intentionaalinen korrelaatti on tietyssä harjoitustilanteessa esimerkiksi jokin opeteltava liikesarja. Sisäisen ja ulkoisen intentionaalisen korrelaatin näennäinen ero ei välttämättä paljastu asiaan perehtymättömälle katsojalle, mikä johtaakin usein vääriin behavioristisiin johtopäätöksiin. Ja vaikka nämä korrelaatit
ovat erilaisia, niiden kautta tavoitellaan samaa.
Tässä kohtaa on kuitenkin korostettava aikaa, jolloin ei harjoitella harjoituksen toiminnallisessa mielessä, ja aikaa, jolloin itse harjoitus tapahtuu. Perenniaalisena harjoituksena budon zen-aspektia
ei pidä käsittää rajoittuvaksi itse harjoituksen suoritusajankohtaan.
Harjoituksen tuottama mielentila, siitä johtuva asennoituminen ja
näkökulma olisi ulotettava myös arkipäivään, harjoitussalin ulkopuolelle.
Budo ei olemuksellisesti ole jotain jota opitaan, vaan jotain muuta. Budoka kyllä opettelee kehonsa hallintaa ja monimutkaisia liikeratoja, sillä vain tämän kautta opittu tulee sekä fyysisinä että
tajunnallisina tapahtumina osaksi ihmistä itseään, jolloin on mahdollista ymmärtää aistien tavoittamattomissa oleva liikuntamuodon
olemus. Käytännössä budo on toisaalta sitä, mitä ihminen itse on.
Toisaalta budo-harjoituksella on ihmisen olemistapaa muuttava
luonne.207 Kun sanon budon olevan sitä mitä ihminen on, tarkoitan,
että faktisesti ihminen todellistuu vain nykyhetkessä. Tällöin ihmisessä on sisäistyneenä kaikki se, minkä hän on budo-harjoituksen
kautta tietoisesti ja tiedostamattaan omaksunut. Toisaalta harjoitus
207 Ks. Rinzai Roku 1976, 35.
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vaikuttaa ajallisena periaatteena ihmiseen kokonaisuutena, jolloin
sillä on ihmisen olemista modifioiva luonne. Jos ajattelemme harjoitusta pelkkänä liikunnallisena tapahtumana, niin harjoituspaikka
on se fyysinen tila, jossa tavoitteet manifestoituvat ja alkavat hitaan
muutosprosessin ulkoisista ja mekaanisista liikkeistä elimelliseksi
osaksi ihmistä itseään. Ihminen muuttuu. Ulkoisista ja mekaanisesti
opituista liikkeistä tulee ihmisen sisäisiä ‘liikkeitä’, niistä tulee ihmisen attribuutteja.
Ihmisen oleminen on paradoksaalisesti kahtalainen: toisaalta
ihminen on se mikä hän on, toisaalta hän ei ole sitä mitä hän on. Jälkimmäisessä tapauksessa ihminen nähdään tulemisensa kautta, jolloin tulevaisuuteen ‘kurkottuva’ ihminen on potentiaalejaan realisoiva projekti. Tähän liittyy se, että harjoituksen tavoitteena ei ole
pelkästään fyysisten taitojen oppiminen vaan ennen kaikkea oman
itsen ja maailman ymmärtäminen. Ihmisen tapa olla budon harjoittaja kertoo mitä ihminen on maailmassa olemisessaan ja miten. Olemassa ei ole budoa sinänsä vaan se on ja ilmenee aina ihmisen kautta.
Yleisesti kaikkia perenniaalisia perinteitä ajatellen voidaan
henkisen intentionaalisen korrelaatin olemus esittää seuraavalla tavalla: se on esiymmärryksen avulla tematisoitu intuitiivinen elämänviisauden, henkisen hyvinvoinnin ja kasvun idea.
Egon dekonstruktio
Eräs munkki sanoi Chao-choulle:
“Olen tullut vast’ikään luostariin.
Mestari, pyydän että opettaisit minua.”
Chao-chou kysyi: “Oletko syönyt riisivellisi?”
Munkki vastasi: “Olen.”
Chao-chou lausui: “Sitten on parempi,
että peset almukulhosi.”
Sillä hetkellä munkki koki oivalluksen välähdyksen.208
Zeniin vaikutti intialaisen buddhalaisen, Nagarjunan, idea
käsitteiden ja rationaalisen ajattelun haitallisuudesta valaistumista
208 Wu-men 1995, 31.
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tavoitellessa. Tämä ei tarkoita inhimillisen ajattelun ja todellisuuden käsitteellisen haltuunoton haitallisuutta vaan sitä, että valaistumista pyritään tavoittelemaan vain ajattelemalla.209 Kun pyritään
todelliseen itseen, aktiivinen mieli ja käsitteiden käyttö ei saavuta
sitä, mikä mahdollistaa todellisuuden ja oman itsensä kokemuksellisuuden löytämisen. Mieli on pysäytettävä erilaisten tekniikoiden
avulla, jotta se olisi hiljainen ja tyyni. Tällöin, mikäli ihminen on
otollisessa tilassa ja avautunut todellisuudelle vastaanottavaiseksi,
todellisuudella kokemuksellisuutena on tilaa ja mahdollisuus tavoittaa hänet.
Järjen käyttöä ajattelemisen mielessä ei katsota tarpeelliseksi
meditatiivisissa harjoituksissa. Tämä zenin ‘anti-intellektuellismi’
on suhteellista ja praktista anti-intellektuellismia nimenomaan suhteessa meditaation sisäiseen rakenteeseen. Yleisesti ajatellen mieltä
ja sen rakenteita on tietysti käytettävä aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla, ja vielä siten, että tietoisuus on kulloisellakin
hetkellä kyseisessä toiminnassa. Zenissä ihmisen on ylitettävä
rutiininomainen ja automaattinen elämä ja oltava valveilla. Tietoinen tekeminen on olennaista.210
Zen-harjoitus tähtää omakohtaiseen määrittelemättömän eli
tyhjyyden kokemiseen211 . Tätä tavoitetta on vaikea saavuttaa, jos
209 Myös historiallisesti ajatus pitää paikkansa, sillä Nagarjunan filosofia oli myös vastareaktio sille, että valaistumisen tavoittelussa itse harjoitus oli unohtunut ja muuttunut pelkäksi
skolastiikaksi. Kasulis kirjoittaa buddhalaisuuden olleen alunperin käytännöllistä ja yleistajuista.
Filosofisia analyysejä maailman ja kokemuksen rakenteesta ei pidetty tärkeinä. Ne olivat toissijaisia, koska tavoitteena oli ennen kaikkea vapautuminen. Sakhyamunin, historiallisen Buddhan, kerrotaan sanoneen harjoittelun ja metafyysisen spekulaation suhteesta, että kiinnostus
pelkkään spekuloimiseen on verrattavissa myrkyllisen nuolen kehoonsa saaneeseen ihmiseen,
joka sen sijaan että vetäisi nuolen pois ryhtyykin pohtimaan nuolta ja sen olemusta aiheuttaen
oman kuolemansa. Noin kaksi sataa vuotta Buddhan kuoleman jälkeen buddhalaisuus jakaantui
Intiassa kahdeksi filosofisilta näkemyksiltään vastakkaiseksi koulukunnaksi. Kummankin
metafysiikka käsitteli Buddhan oppia vapautuksen tiestä. Näiden koulukuntien vastapainoksi
Nagarjuna kehitti filosofiansa, jonka keskeisin käsite on sunyata, tyhjyys. (Kasulis 1981, 1618.)
Valaistumisen yhteydessä puhutaan usein prajnasta. Se on transsendentaalinen tieto, joka
paljastuu valaistumisessa. Se on viisaus, olemassaolon perusluonteen ymmärtäminen ja olevan näkeminen sellaisuudessaan, valaistumisessa avautuva sisäinen henkinen näkeminen.
(Ks. esimerkiksi Suzuki, II, 243-294, 338.) Prajna on keskeinen tekijä myös joogassa (ks. esimerkiksi Dasgupta 1987, 195; 1989, 179; Eliade 1989, 513).
210 Ks. Kasulis 1981, 16, 41-48, 56-61.
211 Zen-buddhalaisuuden yksi keskeisimpiä käsitteitä on sunyata. Tyhjyyden käsite sisältää
kaksi aspektia, todellisuutta kuvaavien käsitteiden tyhjyyden ja tyhjyyden kaiken olevan perustana. (Kasulis 1981, 16, 29.) Viimeksi mainittua kutsun ontologiseksi tyhjyydeksi, mikä lyhyesti ilmaisten tarkoittaa, ettei millään ilmiöllä ole itsenäistä ja pysyvää olemusta, ks. esim.
Fenner 1990. Ontologisen tyhjyyden käsittely ei kuulu suoranaisesti tämän työn aihepiiriin,
minkä vuoksi se jää käsittelemättä. Historiallisesti sunyata sai merkittävyytensä Nagarjunalta
(n. 150-250 jaa.). Hän perusti Madhyamika-koulukunnan, joka on yksi Intian vaikutusvaltaisimmista filosofisista suuntauksista. (Murti 1987, katso esim. sivut ix, 58; Kasulis 1981,
→
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diskursiivista mieltä ei saada hiljenemään. Tällöin mielen tuottamat
kuvat estävät meitä näkemästä olemisemme perustaa. Jokainen mielikuva on kuin ääni, joka estää kuulemasta sitä hiljaisuutta, jota vasten äänet muodostuvat.212 Harjoitus on tietyllä tavalla ego-itsen
väsyttämistä ja ylittämistä. Se on pyrkimystä löytää egoa
perustavampi olemassaolon kokemuksellinen muoto. Varto ajattelee, että harjoituksen kautta mieli pyritään avaamaan “jollekin
sellaiselle, mitä se ei itse ole. Mielikuvat on aina koettu pahimmin
estämässä uuden (tai todellisen) näkemistä ja syntymistä meissä.”213
Zen-mestarit yrittävät murtaa oppilaan rationaalisen ajattelun,
jotta todellisuus saisi tilaisuuden näyttäytyä kokemuksellisesti uudella tavalla. Zenissä todellisuuden rationaalinen haltuunotto pyritään murtamaan mm. ‘järjettömyyksien’ kautta, johon kuuluu paradokseja, oppilaan nenästä vääntämistä, koaneita eli kielellisesti esitettäviä ei-rationaalisin keinoin ratkaistavissa olevia arvoituksia,
pelästyttämällä oppilas äkkinäisellä huudolla jne. Kun ihminen
luopuu subjekti–objekti-asetelmasta, hänen on Varton mukaan
“luonnollista kuunnella sitä alkuperäistä yhteenkuuluvuutta, joka
ihmisen ja todellisuuden välillä on”214 .
Samaan mielentilaan pääsemisestä Heidegger käyttää sanontaa “silleen jättäminen”. Kun todellisuutta ei pyritä valloittamaan
rationaalisesti ajatellen vaan “ilman-ajattelua”, todellisuuden olevan kokonaisuutena on mahdollista ‘astua mieleen’.
Olen aiemmin alustavasti määritellyt egon dekonstruktion egon
(ego-itsen tai minän) purkautumisena ja uudelleenrakentumisena.
Tätä kaksivaiheista prosessia voidaan analysoida harjoituksen
aktiivis-passiivisen luonteen kautta. Purkautumisella tarkoitan ihmisen tahdosta riippumatonta tapahtumaa, joka tapahtuu jos on
16.) Sunyata on prajnan ohella Suzukin (1973, 193) mukaan zenin keskeisimpiä käsitteitä.
Budon harjoittelussa “tyhjä mieli” (mushin) on olennainen ja tärkeä kokemuksellinen harjoittelun
merkittäjä.
212 Ks. Varto 1990b, 40 ja Klemola 1991, 100.
213 Varto 1990b, 39. Tässä Varto ilmaisee suhteen mielen ja jonkin toisen välille. Ensimmäisen
virkkeen ajatus pitää paikansa, jos mieli ymmärretään egoksi. Mutta jos mielen ajatellaan koostuvan ego-itsestä, ei-itsestä ja todellisesta itsestä, mielen avaamisen ajatus ei ole kohdallisesti
ilmaistu. Tällöin kyseessä olisi pikemminkin jonkinlainen mielen avaaminen sille itselleen, mielessä olevan tason tai tasojen realisoiminen ja tietoiseksi tekeminen. Myös ajatus mielikuvien
roolista on ongelmallinen. Nimittäin mielikuvilla ja niiden kyvyllä estää meitä näkemästä ei ole
mitään merkitystä, jos harjoitellaan säännöllisesti, koska mielikuvat hajoavat, murtuvat,
modifioituvat harjoituksen ansiosta. Mutta silloin lainauksen viimeisen virkkeen ajatus on
kohdallisesti ajateltu, jos sillä tarkoitetaan mielikuvien voimaa estää harjoitukseen ryhtyminen.
214 Varto 1989, 2.
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tapahtuakseen. Tämä on harjoituksen passiivinen vaihe. Toisaalta
voidaan myös puhua purkamisesta, millä viittaan ihmisen tietoiseen ja tavoitteelliseen toimintaan, joka on aktiivista itsensä saattamista sellaiseen tilanteeseen, jossa dekonstruktio voi tapahtua.
Tämä egon purkaminen on ymmärrettävä tahdosta riippumattomana välilliseksi toiminnaksi.
Egon uudelleenrakentuminen tapahtuu itsestään psyyken omien periaatteiden muotouttamalla tavalla. Siihen ei voi itse vaikuttaa,
koska tietoinen egon rakenteiden rakentaminen ei tulkintani mukaan ole mahdollista. Toisaalta voidaan edellisen kappaleen välillisen purkamisen tapaan puhua välillisestä uudelleenrakentamisesta. Tällöin on kysymys siitä, että tietoisesti asettaudutaan
harjoituksen kautta yhä uudestaan aktiivis-passiiviseen prosessiin,
jossa uusille egon dekonstruktioille annetaan mahdollisuus tapahtua.
Vaikka egon dekonstruktiossa on kysymys hyvin voimakkaasta
egoon kohdistuvasta harjoituksesta, kysymyksessä ei ole egon “tuhoaminen”. Esimerkiksi Meier puhuu “egon tuhoamisesta”215 . Egoa
ei tuhota eikä se tuhoudu vaan sen jäsentyminen ja olemassaolon
tapa modifioituu. Ihminen ei pysty modifioimaan sitä tietoisesti,
koska juuri tietoinen minämme on ego-itsemme siinä vaiheessa, kun
egon dekonstruktio alkaa. Ego on tapahtumassa ikään kuin passiivisessa sivustakatsojan roolissa seuraamassa mitä sille tapahtuu.
Ihmisen tietoisuus ei kuitenkaan ole sidottu egoon, mikä mahdollistaa ihmisen olemassaolon ymmärryksen omaavana olentona huolimatta Meierin mainitsemasta “egon tuhoamisesta”.
Miten egon dekonstruktio tai siihen liittyvät kokemukset vaikuttavat ihmiseen ja muuttavat häntä? Herrigel216 kertoo, kuinka hänen
opettajansa puhui hänelle ja hänen vaimolleen, kun he olivat lähdössä Japanista:
215 Destruction of the ego (Meier 1980, 44).
216 Herrigel 1978, 62.
217 Tämä tarkoittaa esim. ihmisten kokemusmaailmassaan merkitykselliseksi kokemia asioita, joita tieteellisesti ei nähdä, haluta nähdä tai kyetä näkemään tutkimuksen arvoisiksi. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa on naiset usein (sama pätee tietysti myös muihin
ihmisryhmiin) sivuutettu epäolennaisena sosiaalisena ryhmänä. Saarinen (1986, 238) kirjoittaa,
että naiset on suljettu tälle vuosisadalle saakka tieteenharjoituksen ulkopuolelle, eikä heillä siten
ole ollut mahdollisuutta muodostaa omasta elämäntilanteestaan käsin teorioita ja käsitteitä, joiden avulla he olisivat voineet tuoda omaa todellisuuttaan näkyville. Tiedonmuodostuksen aineksena on ollut miesten näkemys. Arvojen, teorian ja käsitteiden perusta on siten ollut osittainen suhteessa inhimilliseen kokemukseen kaikessa moninaisuudessaan.
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“Vain yhteen asiaan teidän on varauduttava. Te olette molemmat muuttuneet näiden vuosien aikana. Jousiammunnan taiteen mukana seuraa ampujan selvittely itsensä kanssa aina
viimeisiä syvyyksiä myöten. Te olette tuskin sitä vielä huomanneet, mutta tulette aivan varmasti huomaamaan, kun
kotimaassaanne jälleen tapaatte ystäviänne ja tuttavianne,
ettei yhteistunne enää ole sama kuin ennen. Te näette monet
asiat toisin ja mittaatte toisilla mitoilla. Minunkin on käynyt
samalla tavalla. Se tapahtuu jokaiselle, jota tuon taiteen henki
on koskettanut.”
Zen-harjoitus ja sen tavoitteena oleva valaistuminen muuttaa
yksilön persoonallisuuden, tietoisuuden ja kokemisen tavan. Valaistumisen jälkeen maailma on erilainen vaikka se on sama kuin ennenkin.
Heideggerin yhtymäkohta traditioihin: meditatiivisuus
Kirjoituksessaan Gelassenheit Heidegger käsittelee länsimaisen ajattelun tradition kriisiä. Tällä hän tarkoittaa sellaista ajattelutapaa,
jossa ihminen todellisuutta ja sen ongelmia tarkastellessaan redusoi
niistä sen ihmiselle tärkeän merkityskontekstin, joka olennaisesti
muodostaa ihmisen ja todellisuuden välisen merkityksellisen
substanssin.217 Tällaista ajattelutapaa Heidegger nimittää “laskevaksi ajatteluksi”, joka on ajattelua ajattelun traditioiden puitteissa
ja niiden pitämistä ongelmattomina. Laskeva ajattelu ei koskaan
reflektoi itseään eikä pyri ymmärtämään elämän kokonaisuutta218 .
Kun arvioidaan tiedettä ja sen tuloksia on aina muistettava, että
usein tieteessä esitetyt kysymykset ovat implisiittisiä vastauksia.
Teorian puitteissa esitetyt kysymykset rajaavat todellisuudesta sen
sektorin, jonka antamat vastaukset hyväksytään valideina.219 Tässä
mielessä tiede on usein päämäärähakuista ja intressisidonnaista.
Toisaalta on kuitenkin sanottava, että ajattelumme on aina pakosta
tradition artikuloima. Se mitä Heidegger tavoittelee, on pyrkimys toisenlaiseen ajatteluun, tendenssi tavoittaa maailmassa-olemisesta
sellaista, mikä ei nihiloidu tietoisuuden käsitejärjestelmien puristuksessa.
218 Heidegger 1969, 45-47.
219 Ks. Varto 1989, 1-3.
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Luonto ei ole vielä paljastanut salaisuuttaan ihmiselle huolimatta siitä, miten luontoa tiedon esineenä onkin kyetty selittämään220 . Heidegger haluaa ylittää subjekti–objekti-suhteen ja ymmärtää ihmisen ja luonnon keskinäisyyden vastavuoroisen positiivisena kokonaisuutena kuten esimerkiksi taolaisuus ja zen korostavat. Heidegger tuo esiin ajattelun, jota hän nimittää “meditatiiviseksi ajatteluksi”221 . Varto tulkitsee tätä ajattelua siten, että sen
“pyrkimyksenä on päästää todellisuus mieleen eikä valloittaa todellisuutta aktiivisesti”222 . Kohteena, johon ei suhtauduta kohteena,
Heideggerilla on se onttinen todellisuus, josta kaikki ajattelumme on
peräisin, todellisuus, joka ei tyhjenny niihin käsitteisiin, jotka olemme siitä muodostaneet223 . Meditatiivisen ajattelun kohteen voidaan
täten ajatella olevan transsendentti, oleva, yksi, tao, Atman, Brahman,
Jumala jne. riippuen siitä, mistä selityskehyksestä asiaa tarkastellaan. Varto kiteyttää tämän seuraavasti: transsendentin käsitteiden
moninaisuus johtuu siitä, että “ajattelun esineenä olevaa ei voi selvästi objektivoida eikä käsitteellistää”224 .
Katson Heideggerin meditatiivisen ajattelun tavoittelevan olevan kokemuksellista kohtaamista, todellisuuden kokemista ilman
ajattelun muodostamia välityksiä. Kun sanon, että egon rakenne on
purettava, tarkoitan niiden ajattelun ja tietoisuuden rakenteiden
purkamista tai ylittämistä, jotka juuri konstituoivat egon ja estävät
näin todellisuuden ‘suoran’ kokemisen (ilman egon välitystä).
Meditatiivinen ajattelu tavoittelee olemisen kokemusta. Jotta
kokisimme tämän, meidän on Heideggerin mielestä jättäydyttävä
olevalle ja oltava avoimia salaisuudelle225 . Ihminen ei silloin pyri
ymmärtämään todellisuutta sen haltuunoton mielessä vaan
hiljentymään niin, että todellisuus voi ‘astua sisään’. Mieltä etsivä
ajattelu etsii Varton mukaan olevaa kokonaisuutena, jolloin oleminen on avoimuutta salaisuudelle.226
“Heideggerille maailmassa oleva ihminen on se avoimuus, jonka kautta oleva ilmenee olemisessaan, mutta vain siinä määrin kun
ihminen itse on avoin olevalle”, tulkitsee Klemola Heideggerin ajat220 Ks. Varto 1989, 1.
221 Heidegger 1969, ks. esim. 46-47.
222 Varto 1989, 1.
223 Heidegger 1969, 65-87.
224 Varto 1989, 5.
225 Ks. Heidegger 1969, 54-74. Ks. myös Varto 1989, 8.
226 Varto 1989, 7-10.
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telua227 . Olevan avautuminen on kahtalainen tapahtuma siinä merkityksessä, että se edellyttää ihmisen ja maailman. Ensinnäkin tapahtuma vaatii ihmisen, jolle oleva voi avautua. Merleau-Pontya
mukaillen, maailman kokeva ihminen muodostuu itse maailman
keskipisteeksi, jonka mukana todellisuus on henkilökohtaisesti olemassa228 . Jonkun (ihmisen) on kyettävä ymmärtämään tapahtuma.
Avautumisen toinen välttämätön osapuoli on maailma, joka on tietyssä mielessä ihmisen ‘ulkopuolella’. Olevan avautuminen on tässä merkityksessä kaksoisavautuminen. Lähtökohtana on itsestään
tietoinen ihminen eikä olevaan sulautunut tiedoton olento – näkökulma on korostetusti inhimillinen. Vain maailmassa olemisessaan
ihminen voi kohdata itsensä maailmassa. Toisin sanoen ihminen
ymmärtää olevan kokonaisuutena ja sitä kautta itsensä eli hän voi
kohdata itsensä olevassa. Tällöin myös oleva kohtaa itsensä ihmisessä.
Zen-budossa on kysymys oman todellisen itsen löytämisestä,
joka tapahtuu egon dekonstruktiossa. Zen-budo on aktiivista pyrkimistä päämäärään, joka tapahtuu intensiivisellä harjoituksella,
jossa mieli pyritään saattamaan avoimuuden tilaan todellisuuden
astua sisään. Mieli pyritään saattamaan “silleen-jättämisen” -tilaan, jolloin voidaan puhua aktiivisesta silleen-jättämisestä.
Silleen-jättäminen on mahdollista tulkita odottamiseksi, jossa
pyritään avautumaan olevalle. Tällöin ihminen pyrkii täyttymään
olevasta, joka on samalla olevan itsensä täyttymistä. Kun ihminen
avautuu, oleva avautuu ihmiselle eli itselleen ihmisessä. Näin ihminen löytää oman olemassaolonsa, joka on olevan totaliteettiluonteen
representaatio ihmisessä.229
Vaikka zenissä tavoitellaan valaistumista, odottamisella ei ole
kohdetta, koska odottaminen on odottamisen hetkellä tavoittelun
tuolla puolen. Odottamista ei voi sen passiivisen luonteen vuoksi
Heideggerin ja zen-buddhalaisuuden tarkoittamassa merkityksessä
tahdon avulla tuottaa. Ihminen kuitenkin tavoittelee zenin avulla
valaistumista, joka vaatii harjoitusta. Näin ollen fyysinen harjoitus
on siis odottamista, jolla ei ole (tietoista) kohdetta, vaikka se onkin
toimintana tavoitteellista ja aktiivista.
227 Klemola 1990a, 1.
228 Ks. Merleau-Ponty 1986, 203.
229 Ks. Heidegger 1969, 68. Totaliteettiluonteen representaatiolla tarkoitan sitä, että olevan
kokonaisuus tulee tiedostetusti koettua olevassa itsessään. Oleva representoituu kokonaisuutena itselleen ihmisen kautta.
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Mushin, tyhjä mieli
Käsittelen mushinia siksi, että tämä on se zen-budon kokemuksellinen taso, joka liittää ihmisen zen-buddhalaisuuden keskeiseen
tyhjyyden käsitteeseen. Tyhjyys on mushinin metafyysinen muotoilu231 . Mushin on japanilaisten taiteiden ja taitojen, budon,
kalligrafian, kukkien asettelun taidon, jne. yhteydessä käytetty termi, joka viittaa tyhjään mieleen ja sitä kautta zeniin. Kuten olen moneen kertaan todennut, käsitteet viittaavat aina itsensä ulkopuolelle.
Siksi on tärkeää kytkeä tyhjyyden käsite perustaansa, ihmisen kokemukseen.
Kun zenissä todellista itseä tavoitellaan mielen tyhjentymisen
kautta istuvassa meditaatiossa, budossa se tapahtuu harjoitusvälineen avulla. Väline voi olla miekka, jousi, “tyhjä käsi” (kara-te),
jne. Kuuluisassa kirjoituksessaan zenin ja miekkailutaidon yhteydestä Takuan (1573-1645) kirjoittaa, että miekkailutaidossa mestaruuden saavuttanut ei ajattele miekkaansa ja tapoja miten sitä voisi
käyttää. Hän ei ajattele itseänsä eikä vastustajaansa, edes elämän ja
kuolemankaan kysymys ei askarruta häntä.232 Herrigel kirjoittaa samasta asiasta seuraavin sanoin: “Kaikki on siis tyhjyyttä: sinä itse,
paljastettu miekka ja miekkaa pitelevät kädet. Ei tyhjyyden ajatustakaan ole enää. Tuollaisesta absoluuttisesta tyhjyydestä pulppuaa
tuo hämmästyttävä toiminta –– .”233
Herrigel toteaa zenin vaikuttaneen moniin taitoihin, joiden
kautta ihminen voi välähdyksenomaisesti kokea sen, mistä zenissä
on kysymys234 . Mutta viisauden saavuttaminen kaikessa konkreettisuudessaan, siis ihmisen elämän kokonaisuudessa, vaatii
enemmän kuin pelkän välähdyksen. Se vaatii paljon harjoitusta ja
omistautumista tavoitteen saavuttamiseen. Välähdys on kuitenkin
tärkeä vakuutus ja todiste ihmiselle, joka etsii zenin totuutta.
Herrigel kirjoittaa, että:
230

tuo välähdys ei ole lopullista valaistumista sanan zeniläisessä, hyvin syvällisessä merkityksessä, mutta se osoittaa kuitenkin, että täytyy olla olemassa jotakin, joka kätkeytyy ikään
230 Mushin tarkoittaa tyhjää mieltä, ei-mieltä, liikkumatonta mieltä (Suzuki 1973, 113).
231 – – the doctrine of emptiness – – is the metaphysics of mushin no shin (“mind of no-mind”)
(Suzuki 1973, 113).
232 Suzuki 1973, 94.
233 Herrigel 1978, 68.
234 Herrigel 1978, 16.
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kuin läpipääsemättömän sumumuurin taakse ja valonvälähdyksen tavoin kertoo kaukaisesta salamoinnista. Tällä
tavoin ymmärrettynä jousella ampuminen on tavallaan kuin
zenin esikoulu, jossa alkujaan fyysisinä pidetyt suoritukset
muuttuvat tapahtumiksi, joita sellaisinaan ei voi enää
ymmärtää. Samalla tavalla voisi kaikista –– taiteenaloista raivata tien zeniin johtavalle tielle.235
Käsittelen jatkossa mushinia etupäässä Herrigelin kirjaan Zen ja
jousella ampumisen taito ja Takuanin236 zeniä ja miekkailutaitoa käsittelevään kirjoitukseen tukeutuen. Ensin tutkin mushinia ja sen luonnetta aiemmin esittämäni Herrigelin sitaatin tematisoimana237 .
Olennaisin kohta ja ongelma on kyky olla tarkoituksella tarkoitukseton, sanonta tarkoittaa mushinia. Mushin on zenin yksi tärkeimmistä asioista, mikä käy ilmi jo siitä, että zen-mestarit korostavat opetuksessaan ja kirjoituksissaan sunyatan ja prajnan merkitystä.238 Mushin on mielen tila, jossa tietoinen pyrkiminen päämäärään on ylitetty, se on lähellä olemista ja odottamista. Toisin
sanoen mushin ei tarkoita tilannetta, jossa oleva avautuu. Kysymys
on tilanteesta, jossa mieli on sellaisessa tilassa, että oleva saattaa
avautua.
Mestari Awa neuvoo Herrigeliä odottamaan ja nimenomaan
odottamaan oikein - ristiriitainen neuvo tietoisesti noudatettavaksi.
Kysymys ei ole mistä tahansa odottamisesta, vaan Heideggerin
meditatiivisesta ajattelusta, jossa odottaminen on odottamista 1) ilman tietoista odotusta, 2) ilman tietoista ei-odottamista. Toisin sanoen kyseessä on odottaminen, joka on odottamista ilman odotta235 Herrigel 1978, 16.
236 Suzuki 1973, 89-214.
237 Herrigel kirjoittaa kuinka hän onnistumatta yrittää ja yrittää laukaista jousen tärähtämättä
ja mestarin haluamalla tavalla. Mestari sanoo: “Kuta lujemmin te takerrutte ajatukseen, että
haluatte oppia ampumaan nuolen niin että varmasti osutte maaliin, sitä vähemmän pystytte
siihen ja sitä kauemmaksi maali siirtyy. Liian voimakas tahtonne on teidän tiellänne.” (Herrigel
1978, 32.) Herrigel kuitenkin huomauttaa mestarille tämän sanoneen, että jousiammunnan kohdalla kysymys ei ole ajanvietteestä vaan elämästä ja kuolemasta. Mestari vastaa näin olevankin ja sanoo, että Herrigel ei vielä ymmärrä elämän ja kuoleman merkitystä jousiammunnassa.
“Mitä minun pitää siis tehdä?” kysyin mietteliäänä.
“Teidän täytyy oppia odottamaan oikein.”
“Ja miten se opitaan?”
“Irtaantumalla itsestänne, luopumalla niin ehdoitta itsestänne ja itseenne kuuluvasta, ettei mitään muuta jää jäljelle kuin viritys, jota ei suoriteta minkään tarkoituksen vuoksi.”
“Minun on siis oltava tarkoituksella tarkoitukseton”, tulin sanoneeksi. (Herrigel 1978, 32-33.)
238 Suzuki 1973, 193.
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mista239 . Odottaminen ilman odottamista on odottamisen ja ei-odottamisen tuolla puolen. Odottamisen voi ilmaista myös siten, että on
odotettava ilman ego-itseä odottamatta mitään.240 Jousella ampuja ei
saa laukaista tietoisesti vaan laukauksen on tapahduttava kuin lumen luiskahduksen bambun lehdeltä. Kun mieli ei ole tarkoituksella
tarkoituksellinen, se on tyhjä. Herrigelinkin kohdalla ongelma on se,
ettei hän pysty irtaantumaan itsestään241 . Vaikka hän tietää, että tietoista laukaisua pitää välttää, hän ei näe muuta mahdollisuutta:
“Huolimatta kaikista yrityksistäni en onnistunut välinpitämättömästi odottamaan laukaisun irtoamista. Edelleenkään ei ollut muuta ratkaisua kuin laukaista tietoisesti.”242 Tämä johtuu siitä, että egoitse tietoisena tajunnan rakenteena ei näe muuta kuin itsensä. Se
mikä pitäisi nähdä, on ego-itselle näkymätön.
Herrigelin ongelma on, kuinka harjoitella tietoisen hellittämättä
mutta kuitenkin yrittämättä. Jotta jousella voisi ampua, jousen kanssa on asetuttava tietoisesti sellaiseen suhteeseen, että ampuminen
on mahdollista. Kuinka on mahdollista yhtäaikaa ponnistella tietyn
päämäärän saavuttaakseen ja samalla olla ponnistelematta, koska
tietoinen yrittäminen estää päämäärän saavuttamisen?
Jotta laukaisu olisi ei-laukaisu, laukaisijan on oltava joku muu
kuin ihmisen tietoinen minä. Niin kauan kuin ihmisen mieli on tietoinen itsestään, jokin muu ei laukaise. Tämä muu on egotietoisuudesta vapaa ihminen. Kun mieli on egoton, mieli on mushin. Kun
ihminen ei tietoisesti laukaise jousta (sen lauetessa), sen tekee ei-tietoisesti toimintaansa suhtautuva ihminen. Herrigelin opettaja sanoo, että se laukaisee. Herrigel haluaa tietää, mikä on tuo mystinen
se. Mestari Awa vastaa hänelle, että:
“sitten kun te sen ymmärrätte, ette tarvitse minua enää. Ja jos
auttaisin teidät sen jäljille ja säästäisin teidät omilta
kokemuksiltanne, olisin huonoin kaikista opettajista ja minut
saisi ajaa tieheni. Joten älkäämme enää puhuko, vaan harjoitelkaamme.” Kului viikkoja enkä päässyt askeltakaan eteenpäin. Mutta huomasin että se ei liikuttanut minua vähääkään.
239 Vrt. aiemmin zenin yhteydessä käsiteltyyn Aben käsitteeseen ilman-ajattelua, joka ylittää ajattelun ja ei-ajattelun.
240 Tällöin mennään lähelle olevan avautumista. Tai toisin sanottuna: mennään olevan avautumisen lähelle vievään liikkeeseen.
241 Herrigel 1978, 46.
242 Herrigel 1978, 47.
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Olinko siis kyllästynyt koko asiaan? Opinko sen vai enkö opi,
tulenko tietämään mitä mestari tarkoittaa sanalla “se” vai
enkö tule sitä tietämään, selviääkö zen minulle vai eikö selviä
- tuo kaikki tuntui minusta yhtäkkiä niin kaukaiselta ja
yhdentekevältä, ettei se vaivannut minua enää. –– Niin elin
(harjoitellen, TK) päivästä toiseen, hoidin parhaani mukaan
virkani enkä enää surrut, että kaikki se, jota vuosia olin lujasti
tavoitellut, oli käynyt minulle yhdentekeväksi. Sitten eräänä
päivänä erään laukauksen jälkeen mestari kumarsi syvään ja
keskeytti siten opetuksen. “Äsken ‘se’ ampui”, hän sanoi, kun
tuijotin häntä hämmästyneenä. Ja kun vihdoin ymmärsin
mitä hän tarkoitti en pystynyt hillitsemään voimakkaasti purkautuvaa iloani. “Se mitä minä sanoin”, mestari moitti, “ei
ollut kehumista vaan toteamus, joka ei saa liikuttaa teitä. En
myöskään kumartanut teille, koska teillä ei ole mitään tekemistä laukauksen kanssa. Tällä kertaa te pysähdyitte vapaana ja ilman tarkoitusta täydessä virityksessä. Siksi laukaisu
irtosi teistä kuin kypsä hedelmä. Ja nyt jatkakaa harjoitusta
niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.”243
Kun suoritus tapahtuu mushinissa, ihminen on tiedottomasti
tietoinen tai tietoisesti tiedoton244 .
Tarkasti ottaen on hieman virheellistä puhua, että laukaisun
suorittaa ei-tietoisesti toimiva ihminen, sillä kysymyksessä on kokonaisuus, jossa laukaisu tapahtuu. Tästä kokonaisuudesta ei voida
erottaa laukaisijaa, jousta, nuolta ja maalitaulua toisistaan. Itse
asiassa Herrigel ei kykene sanomaan kuka laukaisee ja mitä yleensä
tapahtuu:
Minäkö viritän jousen vai jousiko vetää minut täyteen viritykseen? Minäkö osun maaliin vai osuuko maali minuun?
Onko ‘se’ ruumiin kannalta henkinen ja hengen kannalta
ruumiillinen - onko se molempia vai ei kumpikaan? Tuo kaikki: jousi, nuoli, maali ja minä kietoudumme toisiimme, niin
etten enää voi erottaa niitä. Jopa tarvekin erottaa niitä on häipynyt. Sillä niin pian kuin otan jousen käteeni ja ammun,

243 Herrigel 1978, 50-51.
244 “Unconsciously conscious” tai “consciously unconscious” (Suzuki 1973, 95).
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kaikki on niin selvää ja kirkasta ja niin naurettavan yksinkertaista –– .245
Merleau-Pontyn tavoin Herrigel viittaa yhteen kokonaisuuteen,
josta ei voi erottaa yhtä elementtiä muita keskeisemmäksi. Ihminen
tiedostaa itseään ja maailmaa vain sen mahdollistamana, että hän
on maailmassa todellistuva olento. Ymmärryksen syntymisen
välttämättömät ehdot ovat ihminen ja maailma; viimekädessä
jousella ampumista ei voi palauttaa ihmisen tietoiseen toimintaan
ego-itsenä.
Harjoituksen aktiivis-passiivinen luonne tulee hyvin ilmi myös
Herrigelin tapauksessa. Harjoitukseen on asettauduttava tietoisesti.
Tämän jälkeen erilaisten metodien avulla pyritään ylittämään egoitse. Yleensä metodi on hengitykseen keskittyminen ja liikkeiden
rituaalinomainen toistaminen. Herrigel kirjoittaa mestarinsa sanoneen, “tuon hengitystavan mukana löydätte henkisen voiman lähteen”246 . Kun tietoisuus kohdistetaan hengityksen tarkkailuun, ulkoiset ärsykkeet häipyvät ja jousella ampuminen on keskittyneempää. Vähitellen saavutetaan tietoisuuden tila:
jossa ei enää ajatella, suunnitella, tavoitella, haluta, odoteta
mitään määrättyä, joka ei tähtää mihinkään erikoiseen suuntaan ja joka kuitenkin keskittyneen voimansa avulla tietää
pystyvänsä niin mahdolliseenkin kuin mahdottomaankin,
vasta tuo tila –– on täydellisesti ilman tarkoitusta ja ilman
minää –– .247
Herrigel kirjoittaa, että kyseinen tila luodaan joka kerta harjoitustilanteessa, se ei siis muodostu itsestään selvästi ihmisen pysyväksi tilaksi248 .
Miksi jousiammunta on äärimmäisen yksityiskohtaisesti jäsennelty ja tässä mielessä rituaalinomainen kokonaisuus? Herrigel vastaa, että “kun kaikki on kiinni siitä, että antaudutaan tapahtumaan
kokonaan itsensä unohtaen ja ilman mitään tarkoitusta, niin tapah-

245 Herrigel 1978, 59-60.
246 Herrigel 1978, 23.
247 Herrigel 1978, 37.
248 Herrigel 1978, 38.
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tuman ulkoisten puitteiden täytyy toteutua kuin itsestään, ilman
johtavaa ja valvovaa harkintaa”249 .
Liikkeiden rituaalinomaisen toistamisen Herrigel kuvaa seuraavasti:
Yhtenäinen jousen virittämisen ja laukaisemisen tapahtuma
jaettiin seuraaviin vaiheisiin; tarttuminen jouseen, nuolen
asettaminen paikoilleen, jousen nostaminen, virittäminen ja
pysähdys jousi viritettynä, laukaiseminen. Jokainen vaihe alkoi sisäänhengityksellä, sitä “kannatti” alas painettu pidätetty hengitys, ja vaihe päättyi uloshengitykseen. Näin hengitys
alkoi vaikuttaa omalla voimallaan ja paitsi että se huomattavalla tavalla korosti eri asentoja ja toimintoja, se myös punoi
yhteen nuo rytmisesti jäsennellyt osat, jokaisen oppilaan kohdalla hänen hengitystaitonsa mukaisesti. Huolimatta jäsentelystä osiin suoritus tuntui yhtenäiseltä, itsestään ja itsessään elävältä tapahtumalta –– .250
Lainauksessa on kaksi mielenkiintoista yhtymäkohtaa muihin
perenniaalisiin harjoittelu- ja liikuntamuotoihin. Jooga korostaa
hengitystä. Erityisesti huomioni herättää hengityksen pidättäminen, joogassa kumbhaka. Samoin mielenkiintoista on pidätetyn hengityksen “painaminen” alas, joka viittaa kiinalaisiin qi gong -harjoituksiin, joiden avulla pyritään lisäämään elinvoimaa. Se kohta, minne hengitys painetaan, on nimeltään tan t’ien, japaniksi hara, jonka
sanotaan olevan sekä ihmisen fyysinen että henkinen keskipiste251 .
Herrigel korostaa myös tapahtuman elävyyttä ja jatkuvuutta, mikä
viittaa kiinalaiseen taijihin eli ‘kiinalaiseen aamuvoimisteluun’.
Taijissa liike on jatkuvaa ja yhtenäistä, ja mikä tärkeintä, hengitys
ohjaa liikettä. Tavanomaisessa liikunnassa ja urheilussa ihmisen
keho toimii fyysisesti ja energisen voimakkaasti. Tällöin fyysinen
aktiivisuus määrää hengityksen tahdin. Esimerkiksi kyudossa ja
taijissa tapahtuu juuri päinvastoin, hengitystahti määrää liikkeen
rytmin - mitä hitaampi hengitys, sitä hitaampi liike. Näin liikunnasta tulee meditatiivista, liike ja hengitys sulautuvat yhdeksi,
keho rauhoittuu ja rentoutuu, mikä on samalla myös mielen ren249 Herrigel 1978, 39.
250 Herrigel 1978, 24.
251 Ks. Dürckheim 1989; Liu 1987.
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toutumista, jolloin on mahdollisuus saavuttaa ja päästä kosketuksiin sellaisiin tajunnan tasoihin, jotka ego-itse peittää alleen. Tätä
kautta ihminen voi saada ensimmäistä kertaa kokemuksen Herrigelin mainitsemasta “välähdyksestä”, josta perenniaaliset traditiot
puhuvat.
Mitä mushin siis on? Mushin on tajunnan tila, jossa tietoinen
ajattelu on pysähtynyt. Kysymyksessä on tajunnan tila, jossa mieli
on harjoituksen avulla saatettu todellisuuden suhteen vastaanottavaiseksi. Tämä tarkoittaa sellaista ihmisen olemisen tapaa, jossa
tulevaa ei pyritä haltuunottamaan tietoisesti etukäteen, vaan annetaan itsensä olemassaolon haltuun ja ikään kuin ‘luotetaan’ siihen,
että asiat tulevat ‘hoidetuksi’; “anna luonnon tehdä tehtävänsä ja
miekkasi iskee oikealla hetkellä”252 . Toiminnan voidaan sanoa perustuvan tällöin kehon viisauteen. Ihmisen kehossa ovat tietyssä
mielessä aina läsnä kaikki hänen elämänsä kokemukset. Esimerkiksi jousiammunnan suhteen voidaan todeta, että harjoitus on
sisäistynyt kehoon, joka ei vaadi tietoista mieltä realisoidakseen sen,
mitä siinä itsessään on. Budokan (budon harjoittaja) tavoitteena on
sellainen mieli, joka on kuin kirkas peili, joka heijastaa jokaisen siihen osuvan olion. Budokan keho on tällöin samalla tavalla vapaa
reagoimaan, koska mushinissa keho ja mieli ovat yksi. Mutta silloin,
kun mielessä on tietoinen ajatus, kun tietoisuus on intentionaalisessa suhteessa korrelaattiinsa, mieli on rajoittunut siihen. Kun mieli on tässä mielessä ‘sidottu’, myös keho on toiminnassaan sidottu.
Tietoinen ajatus rajaa kehon toimintavan itsensä kanssa yhteneväksi, jolloin ihmisen toiminta on rajattu siihen, minkä tietoisuus
on todellisuudesta osittanut toiminnan kohteeksi. Ihmisen horisontti maailmaan tematisoituu tästä yhdestä ajatuksesta käsin.253
Tässä yhteydessä mushinista on todettava, että kysymyksessä
on ihmisen toiminta, jolloin mushin ja toimiminen mushinissa ei tarkoita ihmisen tajunnan ‘nollausta’ tai nihilointia. Mushinissa ihminen ei ole kivi, vaan elävä olento, joka kantaa kehossaan historiansa.
Miekkailutaitoa ja zeniä käsittelevässä kirjoituksessaan
Takuan254 neuvoo olemaan kiinnittämättä mieltä mihinkään tiettyyn kohteeseen oli se sitten vastustajan miekka, tietty puolustautumisen strategia, hengissä pysyminen, tai jokin muu. Mielen
252 Just let the Nature take its course, and your sword will strike at the right moment (Suzuki
1973, 177).
253 Ks. Heidegger 1969, 82.
254 Ks. Suzuki 1973, 89-117. Ks. myös 118-214.
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kiinnittäminen on pyrkimystä ottaa vallitseva tilanne tietoisesti haltuun, mikä Takuanin kirjoituksen ajankohtana 1600-luvulla merkitsi mahdollista hengen menetystä taistelutilanteessa. Mielen kiinnittäminen yhteen paikkaan sulkee samalla pois mielen kiinnittymisen
mahdollisesti tärkeämpään paikkaan. ‘Dialektisesti’ ja teesinomaisesti sanottuna, myöntäminen on kieltämistä ja kieltäminen on
myöntämistä. Tämä tarkoittaa juuri sitä, mitä Takuan kirjeessään
korostaa. Nimittäin, jos todellisuuden yksi olio nimetään joksikin,
vaikka kynäksi, sitä ei voida tämän jälkeen - mikäli halutaan säilyttää intersubjektiivinen koherenssi - nimittää enää miksikään muuksi. Olion nimeäminen kynäksi sulkee siltä pois kaikki muut nimetyksi tulemisen mahdollisuudet. Budoon sovellettuna tämä tarkoittaa, että jos kiinnitän mieleni johonkin, olen tällä kiinnittämisellä
samanaikaisesti sulkenut pois muut kiinnittämisen mahdollisuudet. Kieltäminen on myöntämistä siinä merkityksessä, että
kieltäessäni esimerkiksi talon olevan punainen, myönnän sille mahdollisuuden kaikkiin muihin väreihin. Kun ‘kiellän’ mieltäni
kiinnittymästä - tai paremmin sanottuna: kun en anna mieleni kiinnittyä, tai kohdallisesti sanottuna: kun mieli ei kiinnity - ehkä
tärkeimpään ongelmaan ihmisen elämässä, kysymykseen elämästä
ja kuolemasta, kuolema ylitetään, jolloin pystyn toimimaan
vapautuneemmin vapautunutta toimintaa vaativassa tilanteessa.
Kun mieleni ei kiinnity elämään eikä kuolemaan, olen voittanut kuoleman ja mieleni on vapaa vastaamaan todellisuuden tilanteiden sille esittämiin haasteisiin. Kuten Takuan kirjoittaa, ainoa keino olla
ajattelematta mahdollista voittoa tai kuolemaa on ylittää kysymys
elämästä ja kuolemasta, koska kriittisellä hetkellä ongelmaan
kiinnittyminen ohjaa miekkamiestä juuri siihen, jota hän kaikkein
innokkaimmin yrittää välttää255 .
Takuan neuvoo, että mieltä ei saa siis kiinnittää mihinkään erityiseen, vaan sen on annettava täyttää koko ihmisen keho. Anna
mielesi virrata koko olemassaoloosi, neuvoo Takuan. Tällöin ihminen voi käyttää käsiä, kun on käsien käyttämisen aika. Kun jalkoja
on käytettävä, jalat ovat käytettävissä. Ylimääräistä aikaa ja ylimääräistä energiaa ei hukkaannu.256
Mushin ei ole vain tila ilman tietoista ajattelua, vaan tajunnallinen tila, jossa ei ole minän tietoisuutta itsestään. Tällöin toimintaa ei
255 Suzuki 1973, 141.
256 Suzuki 1973, 107.
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mielletä ego-itsen kautta, jolloin ei ole saavutuksia eikä tietoisia päämääriä. Kuten ei kuullakaan ole tietoista pyrkimystä heijastua veden
pinnasta, se heijastuu silti jokaisesta purosta, joesta ja järvestä.
Myöskään vedellä ei ole tietoista aietta heijastaa kuuta, mutta heti
kun jossain on vettä, kuu heijastuu siitä. Vesi ja kuu ovat mushinissa. Kuu on yksi, mutta sen heijastukset lukuisat. Kun tämä ymmärretään, mestaruus on Suzukin mielestä saavutettu.257 Kuu viittaa vertauksessa perimmäiseen todellisuuteen, sellaisuuteen. Vertausta ei pidä ymmärtää maailman rakennetta koskevana kuvauksena
siitä, kuinka ihmisellä olisi vain heijastuksellinen ominaisuus, kuten esimerkiksi samkhya-filosofiassa voidaan tulkita ihmisen ja
Purusan välinen suhde. Ihminen on yhtä olennainen heijastajana
kuin on se, mitä heijastetaan. Heijastettava, heijastaja ja heijastus
ovat osa olevaa niin kuin se toteuttaa olemistaan. Keskeistä vertauksen kannalta on heijastus, joka tapahtuu välittömästi, kun kuun
säteet osuvat lammen pintaan. Ihminen on samanlainen mushinissa. Suzukin sanoin: “Kun miekkamies vertaa taidettaan –– kuun
heijastukseen vedessä, hänen on täytynyt kokea minätiedoton tila,
jossa hän kannattelee miekkaansa kannattelematta sitä ja käyttää
sitä käyttämättä sitä.”258 Mutta silloin, kun ihminen tavoittelee jotain, hänen mielensä on kiinnittynyt tavoiteltavaan, minkä seurauksena hän ei ole välittömästi kuun säteitä heijastava lammen pinta.
Näistä syistä johtuen mieli ei saa kiinnittyä mihinkään, jotta se
voisi kiinnittyä kaikkialle259 . Tämä tarkoittaa mielelle sallittua horisonttia ottaa todellisuus huomioon sen perusteella, miten tapahtumat todellisuudessa tapahtuvat. Toiminta on mitoitettava sen mukaan, miten asiat tulevat toimittaviksi.
Kun mieli on tyhjä tietoisesta ajattelusta, keho voi toimia ilman
rajoituksia. Kehon toimintahorisonttia ei rajoita mikään muu kuin se
itse.260 Jos todellisuuden esiinnostama tilanne on ylitsepääsemätön,
se on ylitsepääsemätön.

257 Suzuki 1973, 127.
258 When the swordsman compares his art – – to the moon’s reflection in the water, he must
be said to have experienced a state of the unconscious in which he holds his sword as if not
holding it and uses it as not using it (Suzuki 1973, 144).
259 When it is nowhere it is everywhere (Suzuki 1973, 108).
260 Ks. Suzuki 1973, 152-153.
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Tarina miekkailutaidon mestarista ja hänen kolmesta pojastaan
Kerron seuraavan tarinan, jonka toivon rivienvälistäkin paljastavan
jotain lisää edellä kerrottuun. Kaiken sanallisen ongelmana kun on
se Heideggerin toteamus, että samalla kun jotain paljastuu, jotain
myös samalla peittyy.
Olipa kerran Japanissa kuuluisa miekkailutaidon mestari, joka
saadessaan vieraakseen toisen kuuluisan mestarin halusi näyttää
tälle, kuinka hänen kolme poikaansa olivat edistyneet miekkailun
tiellä. Isäntä vinkkasi vieraalleen silmää ja asetti vaasin huoneeseen
johtavan oven yläreunan päälle siten, että se tipahtaisi sisäänastuvan päähän.
Mestareiden jutellessa ja juodessa teetä isäntä kutsui luokseen
vanhimman poikansa. Ovea avatessaan poika tunsi jotain olevan
oven päällä. Hän työnsi kätensä varovaisesti oven raosta vaasin alle
ja oven hitaasti avaten otti vaasin käteensä. Sitten hän astui huoneeseen, kumarsi vieraalle ja asetti vaasin takaisin paikoilleen. “Hän on
vanhin poikani”, sanoi isäntä hymyillen, “hän on oppinut ja ymmärtänyt opetukseni hyvin, jonain päivänä hänestä tulee kieltämättä miekkailutaidon mestari.”
Sisään kutsuttiin toiseksi vanhin poika. Hän astui reippaasti sisään, pudotti vaasin, mutta juuri ennen kuin se osui hänen päähänsä, poika nappasi sen käsiinsä. “Hän on toiseksi vanhin poikani”, sanoi mestari, “hänellä on vielä paljon opittavaa, mutta hän
edistyy päivä päivältä.”
Vierasta tapaamaan kutsuttiin myös nuorin poika. Vauhdilla
huoneeseen astuen hän työnsi oven auki. Vaasi putosi ja iskeytyi
hänen päähänsä. Mutta ennen kuin vaasi osui lattiaan, poika oli
vetäissyt miekan esille ja iskenyt sen kahtia. “Jiro on perheen kuopus”, pojan isä sanoi, “hän on perheen mussukka ja hänellä on vielä
pitkä matka kuljettavanaan.”261
Mikä on kertomuksen opetus? Itse miekkaa, harjoitteluvälinettä,
ei käyttänyt kuin nuorin poika. Itsepuolustuksellisesti hän joutui tilanteeseen, jossa ‘joutui’ käyttämään miekkaansa. Hän joutui hyökkäyksen kohteeksi, vaasi hyökkäsi ja iski häntä päähän. Kaikesta
huolimatta hän osoittaa omaavansa erinomaisen miekankäsittely261 Ks. Suzuki 1973, 75-76.
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taidon, mutta häneltä puuttuu sensitiivisyys todellisuudelle.
Miekankäsittelytaidossaan hänen toimintansa ei ole rakentavaa
vaan liian spontaania reagointia todellisuuteen, kysymyksessä on
mielen epäsensitiivinen spontaanius. Hänen maailmassa olemisen
toimintatapansa jäsentyy miekankäsittelytaidon kautta, kun puolestaan vanhimmalla pojalla se kanavoituu harjoituksen avulla
ylitetyn välineen kautta.
Vanhimman pojan toiminta on todellisuudelle sensitiivistä ja
hienovaraista, hänen toimintansa on rakentavaa. Vaikka miekankäsittelytaidossa on saavutettu mestarillisuus, todellinen taito saavutetaan toiminnassa, joka tehdään ilman miekkaa. Vasta kun tekninen taitavuus yhtyy mielen taitavuuteen, jokapäiväisen elämän
herkkään kokemiseen, todellinen miekkailutaito on saavutettu.262
Vanhimmalla pojalla miekan ja sen käsittelytaidon voidaan sanoa
sisäistyneen hänen kokonaisena ihmisenä maailmassa toimimiseen. Hän on elävä miekka, joka toimii inhimillisesti elämää kunnioittaen. Miekka on ollut vain apuväline, jolla mieltä ja kehoa on
harjaannutettu ymmärtämään ja aistimaan todellisuuden vivahteet.
Mieli on liikunnallisten harjoituksien kautta tyynnytetty olevalle
herkäksi ja vastaanottavaiseksi - harjoituksen kautta ja avulla elämä
avautuu ja paljastaa salaisuutensa ihmiselle263 . Ja jotta näin tapahtuisi, ihmisen on maailmassa olemisessaan oltava tarkkaavainen,
hereillä ja sensitiivinen. Budon todellinen ja elämänkokemuksellinen merkitys on ihmisen maailmassa olemisen kokonaisuudessa.
Missä määrin voidaan ajatella, että pojat ‘ajattelivat’ miten he
toimivat. Ajattelivatko he toimintahetkellä vai ennen kuin päättivät
toimia. Itse tilanne, niin kuin se tuli heidän kohdalleen, tapahtuu
silmänräpäyksessä. Itseasiassa siinä ei ole aikaa ajatella ja
reflektoida, mikä olisi paras tapa toimia. Toisaalta jonkinlaista ajattelua on kuitenkin edellytettävä, koska puhumme ihmisestä. Kuka
ajattelee? Aivot vai miekkakäsi? Vai ajatteleeko ihmisen kokonaisuus? Ajattelu on näkemykseni mukaan tietyssä mielessä jo suoritettu ennen toimintaa tai ennen kuin vaasi putoaa. Ajattelu on tällöin
maailmassa olemisen tavaksi sisäistynyt suhde reagoida siihen
mitä kohdalle sattuu. Ajattelu on harjoitusten kautta muodostunutta
sisäistä näkemystä, joka tilanteessa kanavoituu toimintana. Toimintatapa suhteessa vaasiin ei tule ymmärrettäväksi analysoimalla ti262 Ks. Suzuki 1973, 182.
263 Suzuki 1973, 160-161.
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lanteen sosiaalista kontekstia syynä ja rikki mennyttä tai ehjäksi jäänyttä vaasia seurauksena. Vielä keinotekoisempi on yritys, jos syyksi
katsotaan esimerkiksi putoavan vaasin aivoihin välittämä impulssi
ja seuraukseksi rikki sivallettu vaasi.
Kysymyksessä on ihmisen ja maailman kosketus, jonka
ennakkoehdot ovat määräytyneet jo kauan ennen testiä. Ajattelua ei
tule ymmärtää seuraukseksi, jonka syynä olisi tilanteen aktivoivat
aisti-impulssit. Näin on todettava siitä yksinkertaisesta syystä, että
tilanteessa ei ole aikaa ajatella. Ajattelu laajassa merkityksessä, harjoituksen kautta kehittyneenä, on pikemminkin menneestä käsin
realisoituvaa herkkävireistä ja tiedostavaa tilannekohtaista oivaltamista. Se on horisontaalista ja yksilöhistoriallisesti muodostunutta
ajattelua, joka on yhdistynyt kehon tietoisuuteen ja kehittynyt
‘dialektisesti’ yhdessä sen kanssa. Horisontaalisella tarkoitan ihmisen avautunutta kokemushorisonttia, joka kuvastaa ihmisen
realisoituneita potentiaaleja.
Kun ajattelu ymmärretään laajasti harjoituksen kautta tematisoituneena, siihen liittyy myös merkitys. Ihminen reagoi merkitykseen situationaalisessa kontekstissa eikä atomistiseen todellisuuden tapahtumaan. Mikään ihmisen elämässä tapahtuva tilanne ei
ole tilanneolio sinänsä.
Apperseptio on se olennainen tekijä, jonka avulla tarinan mielekkyys, merkitys ja ymmärrettävyys paljastuvat. Ajattelu on tällöin
ymmärrettävä reagointina merkitykseen, jokaisessa havainnossa
olevaan ennen reflektiota tapahtuvaan merkityksellistämiseen. Kun
vanhin poika avasi oven, hän koki sen erilaisena. Hän tulkitsi tilanteen - ehkä isänsä huumorintajun tuntien - merkitsevän jotain. Tämä
kokeminen ei olisi ollut mahdollista, elleivät loputtomalta tuntuneet
harjoitukset olisi hioneet pois kokemuksellista epäsensitiivisyyttä.
Testin lopputulos oli selvä jo ennen testiä, ‘taistelu’ oli ohi ennen
‘taistelua’.
Esimerkin periaatteet voidaan ulottaa koskemaan kaikkia
liikunnallisia harjoituksia. Jos harjoitus voidaan tematisoida filosofisen elämänkäytännöllisesti, sen parempi. Merleau-Pontyn filosofian perusteella voidaan yleisesti todeta, että mitä erilaisimmissa olosuhteissa ihminen on kykenevä toimimaan, sitä monipuolisemmin
ja vivahteikkaimmin todellisuutta tulkitaan, jolloin toiminnan on
mahdollista olla inhimillisesti mielekästä, rakentavaa ja viisasta.
Mieli toimii ja liikkuu juuri samanlaisessa ympäristössä kuin ke171
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hokin, jolloin todellisuus on samalla tavalla ihmisen mieltä vastassa
kuin se on ihmisen kehoakin vastassa. Todellisuus ‘pakottaa’ mielen reagoimaan ihmisen kehona kokemaan. Mitä kyvykkäämpi ihminen on kokonaisuutena, sitä enemmän hän omaa reaalisuutta,
sitä todellistuvampi ihminen on. Olemassaolon kyvyn voidaan sanoa olevan ihmisen eksistenssin voimaa. Mitä enemmän tätä voimaa ja reaalisuutta ihmiseen sisältyy, sitä suurempi on hänen sisäinen voimansa olla olemassa. Mitä kyvykkäämpi ihminen on toiminnallisesti, mikä tarkoittaa toimintakyvyn laajuutta eli kykyä tehdä
erilaisia asioita mitä erilaisimmissa ympäristöissä, sitä kokonaisempi ihminen on.
Tällainen ihminen, jota tarinassa edustaa vanhin poika, ei ole
kiinnittynyt johonkin tiettyyn tapaan muodostaa mielikuvia ja käsitteitä todellisuudesta. Hänen mielensä liikkuu vapaasti representaatioiden virrassa. Mieli on aktiivinen ja vapaa rutinoituneiden struktuurien muodostamista sisäisistä orientoitumiskartoista. Kun hän kohtaa uuden olion tutussa ympäristössä, siis yhdessä jo-tuttujen olioiden kanssa, niin juuri kokemustensa ja
muistojensa perusteella hänen on helppo ymmärtää uusi olio juuri
sen kontekstin perusteella, jossa se ilmenee. Maailma on hänelle sitä
tutumpi ja sitä paremmin hän orientoituu uuteen olioon, ympäristöön tai tilanteeseen. Näin tapahtuu siksi, että vanhat tutut oliot ovat
tietynlaisia ja mahdollistavat vain tietynlaisia olemassaolon ja
suhteissaolemisen tapoja, eli todellisuuden rakentumistapa on aina
jollain tavalla tuttu, jolloin ihminen omaa tietynasteista ymmärrystä
kyseessä olevasta todellisuudesta. Kokemukset ja muistot eivät kuitenkaan determinoi toimintatapaa, koska mieli on harjoituksen
avulla saavuttanut luovan reagointitavan. Kun perenniaalisissa
harjoituksissa ihmisen kokonaisuus on herkistetty hänen oman itsensä ja olemassaolon vivahteille, hän on kykenevä potentiaaliensa
mittaiseen toimintaan. Kun ihmisen kokemushorisontti on laaja,
hänellä on mahdollisuus vastata todellisuuden haasteisiin rakentavalla tavalla.
Kun jousiammunta viedään loppuun asti, siitä tulee taiteetonta
taidetta. Herrigelin mestari sanoi:
“Joka osaa ampua jäniksen sarvella ja kilpikonnan karvalla,
siis osua keskelle maalia ilman jousta (sarvi) ja nuolta (karva),
vasta hän on mestari sanan varsinaisessa merkityksessä,
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taiteettoman taiteen mestari, niin hän on taiteeton taide ja siten samalla mestari ja ei-mestari. Silloin jousiammunta liikkumattomana liikkeenä, tanssittomana tanssina muuttuu Zeniksi.”264

264 Herrigel 1978, 61.
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V JOOGAN JA ZEN-BUDON
KESKEISET PIIRTEET
Eräs munkki kysyi mestari Tung-shanilta
(joka oli punnitsemassa pellavaa): “Mitä on Buddha?”
Tung-shan sanoi: “Kolme naulaa pellavaa.”1
Kokoan tässä luvussa yhteen olennaisen aiemmin esitetystä.
Tuon Merleau-Pontyn ja Heideggerin filosofian sekä käsittelemieni
traditioiden kautta katsottuna esille joogan ja zen-budon keskeiset
piirteet.
1 Wu-men 1995, 52. Vrt. “Hyvää päivää! Kirvesvartta -anekdoottiin.
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LIIKUNTA KOKONAISTAVANA HARJOITUKSENA
JA OMAN ELÄMÄN HALTUUNOTTONA
Miten ihminen voi tavoitella perenniaalisia päämääriä liikunnallisten harjoitusten kautta? Tekemällä kokonaistavia harjoituksia. Tällä
tarkoitan esimerkiksi harjoituksia, jotka poistavat kehon ja mielen
erillisyyden kokemista. Kun ihminen liikkuu kokonaisuutena, se
vaikuttaa ihmisen koko elämään kokonaistavasti. Kokonaisena toimimisen kokemus projisoi puolestaan ihmistä tulevaisuuteen.
Kannustavana muistona se innostaa ihmistä aktiivisuuteen ja uudistamaan erillisyyttä poistavan liikunnallisen harjoituksen. Näin
kokemus syvenee, mikä auttaa saavuttamaan harjoitukselle asetettuja päämääriä.
Merleau-Ponty ja tutkimani perinteet korostavat kehon merkitystä ihmisen elämässä. Merleau-Pontylla kehollisuus liittyy perinteiseen länsimaiseen filosofiseen kontekstiin ihmisen kehon merkityksestä hänen omalle ja todellisuuden konstituutiolle. Jooga korostaa kehon terveyden ja elinvoimaisuuden merkitystä välttämättömänä perustana, kun fyysisen harjoituksen avulla pyritään saavuttamaan henkisiä tavoitteita. Budossa liikunta on kehollisesti aktiivinen tapa harjoitella mm. zeniä. Heidegger korostaa joogan ja zenbuddhalaisuuden tavoin meditatiivista ajattelua. Herrigel kuvaa
hyvin liikuntaa ja kehollista harjoitusta käyttäen esimerkkinä saman liikunnallisen kuvion toistamista2 .
Terve ja elinvoimainen keho muodostaa ihmisen päämäärään
pyrkimisen perustan. Mitä elinvoimaisempi ihminen on, sitä enemmän hän pystyy vaikuttamaan todellisuuteen ja toisaalta vastaanottamaan maailman vaikutteita ja yleensäkin olioita itseensä. Näin
ollen ihminen on sitä enemmän yhtä maailman kanssa mitä 1) enemmän ihminen sekä suuntautuu maailmaan aktiivisesti että 2) mitä
enemmän maailma vaikuttaa häneen. Tämä on ymmärrettävää sekä
tietoteoreettisesti että ontologisesti. Mutta ihmisen kahtalaiseen
maailmassa olemisen tapaan - kyky vaikuttaa todellisuuteen ja olla
avoin todellisuuden vaikutteille - liittyy vielä kokemuksellinen
perenniaalinen aspekti, ihmisen ja olevan suhteeseen liittyvä olevan
avautuminen.
Ihminen ei voi tietää mikä hän on, ennen kuin hän on tehnyt itsensä toimintansa kautta. Tietyn kyvyn tai ominaisuuden hankkimi2 Herrigel 1978, 16. Ks. Klemola 1998a, 93-94, jossa hän analysoi imitaatiota ja toistoa.
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nen ja kehittäminen vaatii lähes poikkeuksetta yritystä ja ponnistusta. Tämä tarkoittaa laajasti ymmärrettynä periaatteessa mitä tahansa harjoitusta, jos se on tietoista yritystä vaikuttaa itsessään oleviin
potentiaaleihin niiden realisoimiseksi. Potentiaaleihin sisältyvien
ominaisuuksien realisoiminen on harjoituksen avulla ‘jalostettua
voimaa’, jonka kohteeksi ihminen on asettanut itsensä tai jonkun itsessään olevan ‘tason’.
Ihmiselle on eduksi, että hän kykenee sekä vaikuttamaan
situationaaliseen kontekstiinsa että olemaan vastaanottavainen itsensä ja maailman kosketukselle. Näin ihmisen toimintakyky ja autonomisuuden aste kasvavat, mikä laajentaa maailmassa olemisen
ja siinä toimimisen horisonttia.
Harjoituksesta voidaan siis erottaa kaksi aspektia. Ensimmäinen lisää ihmisen kykyä vaikuttaa todellisuuteen ja muuttaa sitä
haluamaansa suuntaan. Toinen aspekti liittyy ihmisen kykyyn
vastaanottaa maailman vaikutuksia. Kysymyksessä on ihmiseen
kuuluva mahdollisuus olla avoin todellisuuden vaikutteille siten,
että todellisuus voi ‘astua ihmiseen’. Harjoituksen avulla ihminen
pystyy avaamaan kokemushorisonttiaan, jolloin hän pystyy lisäämään kykyään saada kokemuksia ja palautetta niistä suhteista, joissa hän todellistuu. Mitä paremmin ihminen kykenee ensimmäisen
aspektin mukaiseen toimintaan, sitä paremmin hän pystyy avautumaan ja saamaan itseensä kokemuksia maailmasta, sitä kokonaisempi ihminen on ja hänen todellisuuden käsityksensä. Ensimmäinen ja toinen harjoituksen aspekti ovat vastavuoroisessa suhteessa, jolloin toisen kasvu edesauttaa toisen kasvua.
Ihmisen maksimaalinen oleminen on maksimaalisena subjektina ja objektina olemista. Subjektina olemisella viittaan ihmisen kykyyn vaikuttaa maailmaan. Objektina oleminen viittaa ihmisen kykyyn olla vastaanottavainen ja avoin todellisuudelle.
Fyysinen harjoitus vaikuttaa koko ihmiseen. Liikunta kehollisena harjoituksena on myös mielen harjoitus - esimerkiksi fyysisen
ponnistuksen voidaan katsoa vaativan samanlaisen tahdon aktin
kuin henkisenkin ponnistuksen, koska molemmissa tapauksissa
kysymys on tietoisesta tekemisestä ja tietoiseen tekemiseen ryhtymisestä. Ajattelu on vaikka sängyssä maaten tietoisena toimintana tekemistä, joka vaatii ponnistuksen. Ajattelu on samalla tavalla tietoisena osallisena myös silloin, kun sen täytyy ‘tehdä’ kehollisesti
mahdolliseksi esimerkiksi penkkipunnerrus. Harjoittamalla henki176
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sen ponnistuksen ‘kykyään’ liikuntasuorituksen yhteydessä ihminen kehittää myös henkistä voimakkuuttaan ja tahtoaan3 . Keskeinen harjoituksen päämäärä perenniaalisissa traditioissa on
fenomenologisesti tulkiten kuitenkin egon dekonstruktio, joka vaikuttaa ihmisen tapaan kokea todellisuus, mikä muuttaa koko ihmisen olemassaolon tapaa.
Harjoituksen aikaansaamat vaikutukset vaihtelevat sen tuottamista negatiivisista tuntemuksista - jolloin harjoitus lopetetaan aina mahdollisiin inhimillisen lopputilan toteutumiin, joista käytetään sellaisia nimityksiä kuin valaistuminen, Allahin yhteyteen
pääseminen, viisauden ja mielenrauhan saavuttaminen jne. Kuitenkin suurimmalle osalle liikunta perenniaalisena harjoituksena on
nähdäkseni sellaista, että sen avulla elämään saadaan lisää elämänlaatua, joka koostuu esimerkiksi stressin vähenemisestä ja mielenrauhan lisääntymisestä. Kun liikunta koetaan positiivisena ja
laadullisena, elämään todellista sisältöä antavana harjoituksena,
motivaatio liikunnan harjoittamiseen säilyy.
Yksi keskeinen harjoituksen merkitys on oman elämän haltuunotto. Se on vieraantumisen (Entfremdung) voittamista ja ylittämistä
elämässä.4 Henkilökohtaisena kokemuksena vieraantuminen on
oman maailmassa olemisen kokemista anonyymien (yhteiskunnallisten) voimien vallan alaisena. Tosiasiallisesti kieltämättä näin on,
mutta tärkeää on myös se, miten ihminen mieltää olemisensa.
Vieraantuneet ahdistuvat elämässään eivätkä kykene tekemään sitä,
mitä olisi mahdollista tehdä. Vieraantumisen voittaminen tuo
elinvoimaisuutta omaan toimintaan, joka puolestaan mahdollistaa
omalta pieneltä osaltaan juuri niiden anonyymien voimien purkamista ja inhimillistämistä, jotka aiheuttavat vieraantumista. Fyysinen harjoitus, sen lisäksi että se on oman elämän haltuunottamista,
on myös todellisuuden konstituoimista.
Jotta ihminen voisi tulla elämänsä subjektiksi sanan laajassa
merkityksessä, kysymys kehon elinvoimaisuudesta ja terveydestä
muodostuu tärkeäksi. Kun puhun oman elämänsä subjektiksi tule3 Tämänkaltaisella kasvaneella ‘henkisyydellä’ ei välttämättä ole mitään tekemistä eettisyyden kanssa, sillä kasvanut ‘henkinen voimakkuus’, mitä sillä sitten voidaankin tarkoittaa, tarvitsee mielestäni eettistä suuntautuneisuutta. Puhe urheilun ja liikunnan henkistä kasvua
edesauttavasta vaikutuksesta on tyhjää ja abstraktia puhetta ellei se kytkeydy arvoihin. Ks.
Klemola 1998b, 261; ks. myös 254-260.
4 Tarkoitan kokemuksellista itsen ja maailman suhdetta (negatiivinen vieraantuminen) enkä
kansantaloustieteellistä vastikkeiden vaihtoa itsenäistyneissä yhteiskuntasuhteissa, jossa
työläinen myy työvoimatavaraansa sen vaihtoarvon mukaan.
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misesta, huomioon on otettava ne sosiologian tutkimusalaan kuuluvat yhteiskunnallisen todellisuuden objektiiviset rakenteet, joissa
ihminen elää. Oman elämänsä subjektiksi pyrkiminen ei implikoi
voluntaristista ihmiskäsitystä. Ihminen syntyy jo-olemassaolevaan
yhteiskuntaan, jossa tietyt tavat ja rakenteet ovat jo olemassa, jolloin
niiden muuttaminen ei ole yhden ihmisen tahdosta riippuvainen.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja osoittaa, miten joogan ja
zen-budon perinteissä tulee esille perenniaalinen tie vapautumiseen, viisauteen ja mielenrauhaan. Kun asiaa tarkastellaan näissä
perinteissä yksilön motivaatiosta käsin, tähän liittyy lähtökohtaisesti yksilön aktiivinen toiminta itsetuntemuksen lisäämiseksi, mikä on samalla myös todellisuuden tiedostamisen ja ymmärtämisen lisääntymistä. Liikunnan avulla ihmisen tavoite, kun ongelmana on ihmisen ja maailman välinen suhde ja tästä tietoiseksi tuleminen, ei ole pelkästään liikunnallisen kyvykkyyden ja taidon hankkiminen. Olennaista on ennen kaikkea tulla tietoiseksi omista
potentiaaleistaan. Pelkkä tietäminen ei sinänsä riitä, koska tärkeää
on ymmärtää se vapautuneen aktiivisuuden luova perusta, jolta käsin potentiaalitkin realisoituvat. Ihmisen kokonaisen elämän kannalta tärkeää tässä on, että tämä kokemus ja sen kautta parantunut
itseymmärrys omista realisoituneista potentiaaleista, laajentaa ja
tematisoi toimintahorisontin myös tulevaisuuden suuntaan. Tällöin
oleminen ei rajoitu vain vallitsevaan hetkeen, vaan hän on myös
avoin maailmalle ja suhtautuu tulevaisuuteen luottavasti.
Jooga- ja budo -harjoituksen tavoitteena ei ole siis pelkästään taidon hankkiminen, vaan myös itsetuntemuksen kasvu. Kun ihminen
löytää sisäisen kokemisen kautta elämänsä todellisen luovuuden ja
vapautumisen tilan, aukenee todellisuus omakohtaisen toiminnallisuuden sfäärinä. Kysymyksessä on henkilökohtainen, vieraantumaton ja varsinainen maailmassa olemisen tapa. Tämä on aktiivinen ja omakohtainen prosessi, jossa itsestä käsin määräytyvää pyritään kohdallisesti realisoimaan varsinaisuuden saavuttamiseksi.
Kohdallisuus tarkoittaa omien kykyjen ja todellisuuden välisten
suhteiden yhteensopivaa toimintaa, jossa lopputulos ilmaisee
kohdallisuuden asteen.5
5 Kun puhun toiminnan kohdallisesta realisoitumisesta lopputuloksen suhteen, en viittaa pragmaattiseen tietoteoriaan. Tarkoitan toiminnasta kasvavaa itseymmärryksen ja -realisoitumisen
kasvua, joka purkaa egon rajaamaa maailmasuhdetta. Tämä tarkoittaa voimaa uskaltaa hellittää egon otetta itsestä, mikä avaa todellistumisen mahdollisuuksia varsinaisen olemisen horisonttiin.
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Liikunnan avulla ihmisen on mahdollista tutkia itseään. Fyysinen harjoitus itsen ja oman kehon tuntemiseksi voi olla tietoista tai
tiedostamatonta. Harjoituksen kautta omasta kehosta ja maailmassa-olosta tullaan tietoisemmaksi, koska keho on olemisen keskus.
Suhtautumalla liikuntaan harjoituksena ihminen voi tavoitella sellaisia kokemuksia, jotka purkavat ja poistavat vieraantumista ja ihmisen ja maailman välistä erillisyyttä. Esimerkiksi joogassa voidaan
tietoisesti tavoitella kokonaista ja ‘kiinteältä’ tuntuvaa kokemusta,
jossa olemassaolo koetaan rauhallisena ja seesteisenä. Nämä ovat
arvokkaita ihmisen elämään liittyviä eksistentiaalisia kokemuksia,
jotka lisäävät hänen elämänsä laatua. Harjoituksen tuottamien
kokemusten ja niiden itseensä suhteuttamisen kautta ihmisen on
mahdollista ymmärtää enemmän itsestään, ihmisten välisistä suhteista ja maailmasta, mikä välittyy myös hänen arkeensa.

TIE JA TRADITIO
Perenniaalisissa traditioissa hyvän elämän ja viisauden tavoittelu
on elämäntapa, jota kutsutaan usein tieksi. Tien metafora on
traditioiden tapa korostaa harjoituksen prosessiluonnetta ja aikaa,
jonka se vaatii. Tällöin elämäntapa on ‘tien kulkemista’. Kun ihminen ymmärtää kehon harjoituksen konstitutiivisen merkityksen itselleen, hän suhtautuu siihen vakavasti ja tosissaan. Harjoitus kattaa tällöin kaikki hänen elämänalueensa. Tästä tien kulkemisen totaalisesta luonteesta johtuen tien kulkeminen ei ole mahdollista kaikille. Mutta yleisesti ottaen perenniaalisia arvoja, joista keskeisimpiä ovat hyvä elämä ja viisaus, voi tavoitella myös harrastuksenomaisesti, kuten esimerkiksi Leggett kirjoittaa budon osalta. Mutta
silloin, kun ihminen omistautuu kokonaisena asialleen, harjoituksesta tulee keskeisin hänen elämäänsä jäsentävä periaate. Tämä
edellyttää harjoituksen muuttumista ei-harjoitukseksi, mikä tarkoittaa harjoituksen kuulumista normaaliin elämänrytmiin siinä mielessä, että normaali elämänrytmi on harjoitusta. Harjoitus ei-harjoituksena on elämäntapa. Ei-harjoituksessa harjoitukseen ei suhtauduta harjoituksena, jolla on jokin päämäärä, vaan samoin kuin elämään yleensä. Kun harjoitus tapahtuu vain päämäärän saavuttamiseksi, kysymyksessä on poiesis. Kun tavoitellaan viisautta, har-
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joitus on praksista, jolloin päämäärä on tietyssä mielessä hylättävä,
koska viisautta tavoitellaan tavoittelematta.6
Kysymys ei ole siitä, että elämäntavasta tulee harjoitusta vaan
että harjoituksesta tulee elämäntapa.
Harjoituksen ja elämäntavan välinen suhde tulee selkeämmäksi, kun se ymmärretään ihmisen toiminnan ja tietoisuuden väliseksi
suhteeksi. Kysymys on siitä tärkeästä seikasta, että niin kauan kun
ihminen vain reflektoi ajatusta joksikin tulemisesta tai jonkin saavuttamisesta, hänen elämänsä keskittyy tämän ajatuksen ympärille
ja hänen elämänsä jää tietyssä mielessä elämättä. Harjoitus ei saa
olla yksinomaan ajatusten reflektointia, koska viisaus (gnosis,
prajna) ei ole käsitteellisesti tietoisuuden ja ajattelun kautta saavutettavissa. Toisaalta kokemukset tulisi ymmärtää, ne on myös
reflektoitava, jotta niiden merkitys tulisi ymmärrettyä ja ne osattaisiin suhteuttaa elämän kokonaisuuteen. Harjoituksen luonteen olisi
oltava sellainen, että ihminen toimii kokonaisena ja keskittää huomionsa siihen mitä kulloinkin tekee.
Tutkimissani perinteissä korostuu se olennainen tekijä, että eläminen on harjoitusta, tien kulkemista, joka lopulta muuttuu elämäntavalliseksi tieksi, joka on kulkemista ‘ilman tietä’. Mielenkiintoinen
suhde perenniaaliseen muodostuu sen kautta, että harjoituksen
alussa tien kulkeminen on painotetun tietoista, mutta tästä on tultava harjoitusta ilman tietä, jotta se olisi todellista tien kulkemista. Tietoinen tien kulkeminen ei ole viimekädessä todellista tien kulkemista. Kulkemisen, siis tietoisen yrittämisen, on muututtava ‘ilman kulkemista’ kulkemiseksi. Tai täsmällisesti sanottuna: tavoite, joka ei
saa olla tavoite, on tien kulkeminen ilman kulkemista. Samantapaisesti kuin mushinissa mieli ei saa olla kiinnittynyt mihinkään,
tien kulkija ei saa olla liian kiintynyt tien kulkemiseen. Jotta oppilas
voisi löytää todellisen itsensä, tien kulkemisen korostaminen on hylättävä ja vain kuljettava. Kuten vanhoissa buddhalaisissa teksteissä sanotaan: jos kohtaat tiellä Buddhan, tapa hänet. Kehotus korostaa sitä, että niin kauan kuin olet kiinnittynyt johonkin itsesi
ulkopuoliseeen (jota kautta tavoittelet itseäsi), et voi saavuttaa todellista itseäsi. Kehittyäksesi sinun on ‘tapettava’ itsestäsi Buddhan
ajatus.7
6 Ks. Rinzai Roku 1976, 37.
7 Practice – – as a means approaching enlightenment as an end, is an illusion (Abe 1985, 59).
The conscious thought ‘I must get enlightened’ can be as much of an impediment as any other
→
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Perenniaalisissa traditioissa elämäntavan taustalla on filosofia,
joka sisältää rationaalisen selityskehyksen, jonka avulla harjoituksen tuottamat kokemukset tulkitaan ja ymmärretään käsitteellisesti.
Vaikka keho on ihmisen olemisen keskipiste ja ensisijainen kokija, se
ei kuitenkaan käsitteellisesti ymmärrä kokemaansa. Tietoiseksi saattamiseen tarvitaan rationaalista ajattelua. Kokemusten jäsentämiseen tarvitaan tietty välineistö, jonka avulla ne työstetään tietoisiksi ja ymmärrettäviksi. Kokemuksen työstämisen välineet tarjoaa
kulloisenkin liikuntatradition perinne, joka sisältää filosofian ja ihmiskuvan, joiden avulla kehon merkitykselliset kokemukset kyetään
sijoittamaan ihmisen elämän kokonaisuuteen. Merkitysten konstituoitumisen edellytyksenä on maailman näkeminen ja tulkitseminen totaliteettina, koska yksittäiset tapahtumat - sen lisäksi että ne
muodostavat kokonaisuuden - saavat merkityksensä kokonaisuudesta käsin8 . Aistien välittämät havainnot ja kokemukset eivät suoraan välity merkityksiksi, faktoiksi, symboleiksi jne, vaan ainoastaan ihmisen omaksumien kulttuuristen merkitysten ymmärtämisen
kautta ne saavat inhimilliset merkityksensä kulttuurin asettaessa
tulkinnalliset ymmärryksen reunaehdot9 . Kaikkien kokemusten eksistentiaalinen status ei ole kuitenkaan riippuvainen kulttuurin
asettamista tulkinnan ehdoista.
Tradition merkitys näkyy myös siinä, että se ohjaa ihmistä kuuntelemaan kehoaan ja itseään. Traditio tematisoi ihmiseen herkkäviritteisyyttä ja asenteen itsereflektioon. Harjoituksen kautta saadut kokemukset myös herkistävät ihmistä ja luovat hänelle mahdollisuuden uudenlaiseen lähestymiseen itseensä.
which hangs in the mind (Kapleau 1988, 7). Mikä on tien kulkemisen suhde (esim. edellisten
lainausten merkityksessä) todellisen itsen löytymiseen? Mikä viisaus itseasiassa on ‘Buddhan
tappamisen’ taustalla? Mitä mystistä on viisaudessa, gnosiksessa tai todellisessa itsessä ja
tiessä sen löytämiseen? Godel (1971, 10) vastaa: “The realization of truth, at the final
awakening, wipes out the fallacious images of a ‘mystic itinerary’ - this illusion of journeying
towards the center - of stages, ordeals, progress, and setbacks, which had previously haunted
the conscious field of one who believed himself a ‘pilgrim of the Absolute’.” Tältä harjoittelu ja
pyrkiminen Godelin tulkitsemana näyttäytyy siis sellaiselle ihmiselle, joka on saavuttanut tavoitteen.
8 Ks. Merleau-Ponty 1986, xviii-xix.
9 Ks. Merleau-Ponty 1986, 450-452. Hyvä esimerkki siitä, miten kulttuuri konstituoi aisteja, on
näköaistia käyttävän kulttuurikriitikon työ. Koska kriitikko ansaitsee elantonsa kritiitikkona, hänen lähestymistapansa katseensa kohteena olevaan objektiin on välittynyt. Kriitikon katse on
tietoisuuden ohella hänen työvoimatavaransa, jota hän myy. Kriitikko työvoimatavarana
realisoituu katseen kautta, koska katse on se kanava maailmaan, josta hän kirjoittaa. Tämä
lähestymistapa on kohdettaan objektivoiva, koska hänen esineellistävä katseensa on yhteiskunnallisesti taloudellisen luonnenaamion konstituoima ja esiymmärrellistetty. Tanssin ja katseen suhteesta ks. Klemola 1998a, 57-60
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Elämäntavan tavoite on oppilaan ohjaaminen kohti todellista itseä ja todellisuuden omakohtaista oivaltamista. Jos näin tapahtuu,
hänen suhteensa elämään tulee elinvoimaiseksi ja vapautuneeksi.
Elämäntavan päämäärän voi myös ilmaista sanomalla, että harjoituksen ja tien kulkemisen tavoite on oman olemassaolon
kokemuksellisuuden löytäminen.

OPETTAJAN JA OPPILAAN SUHDE PERINTEEN JA
HARJOITUKSEN VÄLITTÄJÄNÄ
Filosofinen perinne on harjoitusta ohjaava periaate. Sanotaan, että
perinne välittyy kohdallisesti oppilaalle vain opettajan välittämänä10 . Koska oppilas on epätietoinen uusien kokemusten luonteesta ja statuksesta suhteessa harjoituksen kokonaisuuteen, hän
tarvitsee kokeneen ihmisen opastusta, jotta ymmärtäisi kokemansa
ja osaisi suhteuttaa sen itseensä11 . Kuten Merleau-Ponty kirjoittaa,
aistikokemuksen jälkeen myös ymmärrys on järjestettävä uudelleen
ja saatettava se kokemusta vastaavalle tasolle12 .
Harjoitus on keskittymistä tekemäänsä. Mitä täydellisemmin ja
kokonaisemmin se tapahtuu, sitä parempi. Ensimmäinen tekijä, joka
muodostaa edellytyksen koko prosessille, joka kannustaa oppilasta
eteenpäin, on hänen uskonsa siihen, mitä hän tavoittelee. Toinen tekijä on luottamus. Harjoituksen alussa oppilas joutuu luottamaan
opettajaan ja siihen, mitä kirjoissa kerrotaan. Kuten Herrigel13 toteaa, usko opettajaan saa oppilaan vaikeina hetkinä jatkamaan harjoittelua. Kolmanneksi tekijäksi voidaan katsoa se, että opettajan
olemisentavassa on näkyvillä se, mitä oppilas tavoittelee. Ennen
omakohtaisesti koettua, perinteen elävät ja kuolleet legendat
verifioivat uskon oman harjoituksen tärkeydestä ja siitä, että sillä
voidaan todella saavuttaa jotain.
Tien kulkeminen on pitkä prosessi, jonka aikana oppilas tarvitsee ohjausta itsessään tapahtuvien kokemusten ymmärtämiseksi.
Henkisen tien perinteissä opettajan merkitystä perustellaan sillä,
että ilman opettajaa oppilas harhautuu elämässään enemmän kuin

10 Ks. Trimingham 1973, 147. Ks. myös Schimmel 1983, 137-138; Schimmel 1986, 100-103
11 Valiuddin 1980, vii; Schimmel 1986, 104; Trimingham 1973, 3.
12 Merleau-Ponty 1986, 53.
13 Herrigel 1978, 45.
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henkistä tietoa etsimätön14 . Opettaja on suunnannäyttäjä, joka ohjaa
oppilasta omakohtaiseen oivallukseen ja kokemukseen. Koska opettaja on itse kulkenut samaa tietä, jota oppilas kulkee, opettaja ymmärtää oppilasta ja osaa auttaa häntä hänen ongelmissaan. Oppilaan edistyminen tapahtuu asteittain ja vähitellen opettajan
tarkkaillessa tilannetta. Harjoitus ‘purkaa’ oppilaan tietoista tapaa
kohdata itsensä eikä hän mahdollisesti pysty kohdallisesti käsittelemään kaikkia harjoituksessaan kohtaamiaan tajunnan- ja kehontiloja. Purka(utu)minen15 tarkoittaa ego-itsen purka(utu)mista ja
uudelleen rakentumista. Jos ego-itse järkkyy dekonstruktion prosessissa, tarvitaan opettajan ohjausta, koska ego-itse ainoana aikaisempana ihmisen tietoisena itsen ja maailmanhallinnan perustana alkaa murtua. Entiset ymmärryksen struktuurit tulevat ‘huojuviksi’ ja
niiden statuksellinen varmuus selkeinä ajattelun ja olemisen
muotoina on poissa. Niissä ei ole myöskään orientaation avuksi sellaista tiedollista ja kokemuksellista substanssia, jota on harjoituksen
tuottamissa uudenlaisissa kokemuksissa. Tämä uudenlainen yhteensopimattomuus voi avata väylän eriasteisille pelkotiloille, joiden realisoiduttua oppilas saattaa tarvita tukea opettajaltaan.
Egon dekonstruktion tekniikat ovat voimakkaita ihmisen tajuntaan vaikuttavia harjoituksia, koska “harjoittelu ‘aukaisee’ oppilaan ja saattaa hänet hyvin herkkään ja kaikelle vastaanottavaiseen
tilaan. Jos oppilas harhautuu ‘toiseen todellisuuteen’, tarvitaan
opettaja palauttamaan hänet takaisin ‘maan pinnalle’.”16 Opettajaa
tarvitaan, jotta oppilaan ymmärrys ja suhteellisuuden taju itsestä ja
maailmasta säilyisi. Vaarana on myös se, että oppilas takertuu
myönteisiin kokemuksiin ja jää - kuten Schimmel osuvasti ilmaisee omien kokemusten ihastelemisen tilaan17 . Myös tämä voi estää harjoituksen edistymisen ja syvenemisen. Mutta vähitellen harjoituksen
tuottamien kokemusten kasvaessa oppilas ylittää sen rajan, jonka

14 Koski 1992, 168. Esimerkiksi sufilaisuudessa oppilaan sanotaan tarvitsevan välttämättä
opettajan eli sheikin tuekseen. Oppilas–opettaja-suhde pitää sisällään myös tilanteen jossa
oppilaalla ei ole välttämättä elävää ihmistä opettajana. Tällöin opettajana voi toimia esimerkiksi
suullinen tai kirjallinen perinne.
15 Purkamisen ja purkautumisen sekä rakentamisen ja rakentumisen analyysistä ks. luku
“Egon dekonstruktio”.
16 Koski 1992, 169.
17 Schimmel 1986, 104.
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jälkeen ei ole enää opetusta. Hän ymmärtää opetuksen ja omakohtaisen välisen eron - kuultu ja luettu saa omakohtaisen vahvistuksen.18

INKARNOITUNUT IHMINEN TODELLISUUDEN
YMMÄRTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA
Katson tässä luvussa ihmisen ja maailman suhdetta sen fenomenologisen kehonfilosofisen näkemyksen valossa, että ihmisen
olemassaolo on inkarnoitunutta. Ihmisen todellistumisen yksi taso
on onttinen, jolloin hän on ulottuvaisena olentona osa olevan
substanssia. Ihmisen inkarnoituminen tapahtuu kosketuksessa
maailmaan.
Ihmisen ja maailman suhde muodostaa ihmisen kokemuksellisuuden perustan, jossa koetaan ja jossa ilmenee se, mitä ihminen voi yleensä sanoa. Kaikki, mitä ihminen voi kokea, sisältyy ihmisen ja maailman väliseen suhteeseen, koska muuten ihmisellä ei voisi olla kokemusta siitä, mistä hänellä on kokemus. Transsendentti
paljastuu tässä suhteessa. Siitä, syntyykö kokemus transsendentista
suhteesta vai ilmeneekö se suhteessa19 , ihminen ei voi sanoa mitään
lopullista, koska kokeminen on sidottu ihmisen olemiseen. Värri20
muotoilee ajatuksen siten, että “emme voi päästä kokemuksemme
ulkopuolelle”.
Kun tarkastelemme olevaa, voimme erottaa siitä monia eri tasoja.
Ensimmäistä tasoa nimitän “perustasoksi”, jonka voi ilmaista lauseella: oleva on. Olevaa on kaikki se, mikä on olemassa niin kuin se
on. Mutta kun olevaa katsotaan tarkemmin, huomataan, että olevassa on jokin olio, joka sanoo olevaa olevaksi. Tässä tapauksessa se
olen minä, joka kirjoittaessani ajattelen niin. Ihmiselle merkityksellisenä oliona olevaa ei ole sinänsä olemassa, koska heti kun
oleva nimetään olevaksi, tämä oleva sinänsä murtuu olevan ja siinä
itsessään olevan (tietoinen subjekti olevan nimittäjänä) väliseksi
suhteeksi. Jos ajattelen itseni tilalle ihmisen yleisenä olentona, voidaan sanoa, että olevassa on olio, joka itsetietoisena kykenee havaitsemaan suhteen itsensä ja sen kokonaisuuden välille, jonka toinen
osa hän itse on. Oleva on haljennut. Taolaisen puhetavan mukaan
18 Ks. Koski 1992, 169-170.
19 Inessiivi-ilmauksella tarkoitan näkemystä, että transsendentilla on oma itsenäinen ja jopa
persoonallinen olemistapansa kuten esim. kristinuskossa.
20 Värri 1987, 47.

184

V JOOGAN JA ZEN-BUDON KESKEISET PIIRTEET

Tao on haljennut, on syntynyt subjekti ja objekti. Itsetietoisen ihmisen syntyessä oleva jakaantuu minäksi ja maailmaksi. Oleva on
haljennut objektiksi ja subjektiksi vaikka se on yhä edelleenkin tosiasiallisesti kokonaisuus. Ontologisesti oleva ei halkea, koska kaikki
mitä olevassa on, on olevaa ja kuuluu olevaan. Halkeamisesta puhuminen on ihmisen kokemuksellinen puhetapa, mikä tällöin myöskin
mahdollistaa olevan eheyttämisen, johon ihminen voi pyrkiä harjoituksen avulla.
Kehollisena ja tietoisena ihminen on kahden ‘maailman’ välissä. Nämä molemmat todellistumisen tasot (keho onttisena
ulottuvaisena materiana ja tietoisuus tajunnallisena ja henkisenä
oliona) asettavat ihmisen olemassaolossaan erikoislaatuiseen suhteeseen. Tietoisuutensa ansiosta ihminen pystyy ylittämään välittömän olemisensa. Toisaalta kehollisuutensa vuoksi hän on aina sidottu maailmaan.21 Kuten taolaisessa filosofiassa sanotaan, ihminen on taivaan ja maan välissä. Tajunnallisena itsetietoisena olentona ihminen kuuluu taivaan sfääriin, kehollisena olentona hän kuuluu maan sfääriin. Tämän omalaatuisen tilanteen voidaan katsoa
muodostavan perustan ihmisen mysteerinä olemiselle ja erikoislaatuiselle asemalle olevan kentässä.22 Kummassakin todellistumisen
muodossa ihminen kykenee ylittämään välittömän olemisensa.
Maailmaan sidottuna kehollisena olentona hän on kykenevä ylittämään staattisen olemisensa, minkä mahdollistaa operatiivinen
intentionaalisuus. Taivaan piiriin kuuluvana, oman olemassaolonsa ymmärtävänä olentona, oleminen ylitetään tietoisuuden avulla.
Tämän kaksoisolemisen johdosta tai pikemminkin sen seurauksena
ihminen ymmärtää itsensä ja samalla olemisensa itselleen
mysteerinä. Tämän mysteerin paljastaminen kuuluu perenniaaliseen käytäntöön.
Ihmisen tietoisuus olemassaolostaan on perusta hänen ymmärrykselleen itsestään onttisena olentona, joka ymmärtää itsensä maailmassa realisoituvana kehollisena olentona. Tämä kahtalainen oleminen maailmassa asettaa ihmisen ymmärryksen ja olemisen vastavuoroiseen suhteeseen, johon vastausta haetaan sekä kehollisista
että tajunnallisista harjoituksista. Riippuen siitä, kumpaa ihmisen
realisoitumista korostetaan, vastaus mysteerinä olemiseen saa
21 On eri asia analyyttisesti nähdä ihmisessä nämä kaksi tasoa kuin ymmärtää ne todellisiksi
itsellisiksi olioiksi, joiden yhteensaattaminen on ongelma. Tällaisella analyyttisellä lähestymistavalla ei viitata kartesiolaiseen dualismiin.
22 Ks. Wosien 1986, 12-13.
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erilaisia ratkaisuja. Tutkimukseni kannalta tärkeä on kuitenkin se
näkökulma ihmiseen, että ihmisen oleminen on inkarnoitunutta: ihminen on kehollinen maailmassa todellistuva tajunnallinen olento. Lähtökohta tälle on Merleau-Pontyn ajatus ihmisen maailmassa olemisen
ja todellistumisen faktisuudesta: perustan kaikelle ihmiseen liittyvälle muodostaa hänen kokemuksensa maailmasta. Vasta tästä kokemuksellisuudesta ponnistaen ihminen voi muotoilla teoreettisia
lauseita olemassaoloonsa liittyvistä maailman objektiivisista rakenteista, jotka hän ymmärtää ja teoreettisesti haltuunottaa olemalla nimenomaan osa sitä todellisuutta, jota hän pyrkii ymmärtämään. Tämä muodostaa lähtökohdan ihmiselle ihmisenä.
Ihmisen ymmärtäminen abstraktisesti maailmasta ja muista ihmisistä erillään olevaksi on yksipuolista. Ihmisen rinnastaminen
hänen rationaalisen mielensä maailmasta luomiin käsitteisiin on
yhtä yksipuolista ja elämälle vierasta, kuin jos ihminen ymmärretään pelkkänä aistiolentona. Tahdon sanoa sitä, että ihmisen ymmärtämisen on lähdettävä niistä suhteista, joissa hän elää elämänsä. Kuten ihminen ei kokonaisuutena ole sitä, mitä hän itse itsestään
ajattelee tai mitä muut hänestä ajattelevat, ei hänen olemassaolonsakaan määräydy siitä, miten hän egonsa todellisuudesta muodostamien käsitteiden kautta ajattelee määräytyvänsä.

KOKEMUKSELLISUUS
Kokemuksellisuus on tekijä, joka on keskeinen tarkasteltaessa ihmistä hänen maailmassa olemisessaan. Kokemus yleisenä inhimillisenä tapahtumana on se tajuntaan sisältöä synnyttävä tekijä, jonka
perusteella ihminen saa ainekset jäsentää maailmaansa, mikä tapahtuu kulttuurisen kehikon strukturoimana. Tämä on se lähtökohta, jonka perustalta ihminen jäsentää elämänsä puitteet. Kokemuksella en tarkoita pelkkiä aistiärsykkeitä, vaan maailman merkityksellistä kokemista, jotain sellaista, joka liittyy ihmisen olemisen
perustaan. Esimerkiksi Zimmerman väittää, että Heidegger on aina
katsonut olemisen ymmärtämisen vaativan perustakseen kokemuksen, jota ei voi saavuttaa käsitteellisen ajattelun avulla23 .
Kulttuurisen merkityskehyksen perustalta ihminen tulkitsee
elämänsä tapahtumat, joiden perusteella hän jäsentää ja ymmärtää
23 Zimmerman 1986, 281.
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elämäänsä kuten myös orientoituu tulevaisuuteen. Merkitykselliseen olemassaolon kokemiseen katson kuuluvaksi esimerkiksi
kehon fysiologian kannalta ihmisen perustarpeet kuten janon, nälän jne. Ihmisen tietoisuuteen liittyvät puolestaan kysymykset ihmisen olemassaolon luonteesta, kuten mm. kysymys elämästä ja kuolemasta, mitä on viisaus ja hyvä elämä, mikä on kärsimyksen luonne ja
tarkoitus, miten vapautua kärsimyksestä, jne. Hyvä esimerkki ihmisen elämää konstituoivasta kokemuksellisesta perusmerkityksellistäjästä on kärsimys ja siitä vapautuminen. Käsitepari kärsimys-vapautuminen, ja varsinkin lähtökohtana oleva kärsimys, on
ihmiseen liittyvä kokemuksellinen perusta, joka inhimilliseen olemiseen liittyvänä ikään kuin välttämättä saa ihmisen etsimään jotain
sellaista, joka voisi toimia transsendoivana välineenä. Voidaan kysyä, miten muuten olisi selitettävissä perenniaalisten viisaustraditioiden uudistuminen ihmiskunnan historiassa.
Luvun rakenne etenee jatkossa (a) esiobjektiivisesta kokemuksesta (b) yksilön egotietoisuuden syntyyn, jonka jälkeen tarkastelen
(c) kokemuksellista ‘paluuta’ esiobjektiiviseen eli ns. alkuperäiseen
tyhjyyteen, valaistumiseen.
Esiobjektiivinen tai esipredikatiivinen kokemus (sanaksi saattamaton kokemus) on inhimillisen kokemuksen perusta. Sanaton
kokemus viittaa ihmisen olemassaolon perustan muodostavaan olevaan. Tämä kokemus on kehon kokemus onttisesta. Sanaton kokemus on samalla myös tajunnan onttinen kokemus. Sanaton kokemus on sanaton juuri siksi, että tietoisuus ei ole vielä muodostanut
siitä predikatiivista. Kokemus on kuitenkin tajuttu, koska muuten
sitä ei voitaisi jälkikäteen todeta sanattomaksi.
Sanaton kokemus on myös perenniaalisten traditioiden taustalla oleva inhimillinen kokemus, johon voidaan sanoa saatavan kosketus harjoituksen avulla. Tätä näkemystä puolustaa Timo Klemolan24 tulkinta Chuangtsen kuvauksesta:
jossa kuvataan täydellistä tietoa: “Muinaisten viisaiden tieto
oli täydellistä. Kuinka täydellistä? Aluksi he eivät tienneet,
että olioita oli olemassa. Tämä oli täydellistä tietoa eikä siihen
voi lisätä mitään. Seuraavaksi he tiesivät, että olioita oli, mutta he eivät erotelleet niitä. Seuraavaksi he tekivät erotteluita
24 Giles 1926, 21-22, Fungin 1983, 239-240 ja Klemolan 1998, 91-92 mukaan.
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niiden välillä, mutta eivät vielä lausuneet arvostelmia niistä.
Arvostelmien lausumien myötä Tao haavoittui. Taon haavoittumisen myötä yksilölliset edut astuivat voimaan”.
Klemola tulkitsee kuvauksen siten, että perinteistä näkemystä eli kuvausta ihmiskunnan synnystä - kohdallisempi tulkinta on
nähdä se ihmisen tietoisuuden synnyn kuvauksena. Klemola tulkitsee kuvauksen alkavan esiobjektiivisesta kehon kokemuksesta. Tässä vaiheessa olioiden olemassaolosta ei ole vielä tietoa, koska tiedostava subjekti ei ole vielä syntynyt. Lopulta, kun egotietoinen subjekti
syntyy, muodostuu myös subjektin ja objektin välinen ero.25
Fyysinen harjoitus voidaan nähdä siten, että se tavoittelee
‘korkeampiasteista’ paluuta alkuperäiseen. Tätä paluuta Klemola26
analysoi seuraavasti:
Eräässä taizin oppikirjassa tätä paluuta, johon harjoittelu
tähtää, kuvataan näin: “Paluu tyhjyyteen. Kun sisäinen energia on muutettu henkiseksi voimaksi, aukeaa viimeinen taival. Tie ilmenee kokonaisuudessaan. Se on täyden valaistumisen aukeamista ja paluuta alkuperäiseen tyhjyyteen.
Tämä muutos on salaperäinen. Tässä tilassa jossa yang on
puhdas, tyhjyys ilman muotoa lävistää muodon. Se on ylimmän mestaruuden aste ja ylimmän luopumisen aste.”27 Se on
luopumista siksi, että harjoituksella pyritään pääsemään
eroon egosta. Alkuperäinen tyhjyys tulee tässä esiin –– olevan
kuvauksena –– .
Tätä tulkintaa puoltaa eräs Tsuangtsen kertomus, jossa oppinut
kertoo, miten hän opetti oppilastaan. Kertomuksessa kuvataan yllämainittu “paluu alkuperäiseen tyhjyyteen” eli valaistuminen28 :
Aloitin opettamisen ja kolmen päivän jälkeen hän pystyi jättämään maailman itsensä ulkopuolelle. –– Kun tämän jälkeen
25 Klemola 1998a, 92.
26 Klemola 1998a, 92.
27 Gortais 1981, 85.
28 Tulkintani mukaan tyhjyyden kokeminen esim. meditatiivisessa harjoituksessa ei tarkoita
valaistumista. Ilmaisun “paluu alkuperäiseen tyhjyyteen” katson puolestaan tarkoittavan
valaistumista. Esim. lainauksen jälkeen tuleva analyysi tyhjyydestä ei siis viittaa valaistumiseen eikä ole sen analyysiä.

188

V JOOGAN JA ZEN-BUDON KESKEISET PIIRTEET

oli kulunut seitsemän päivää, hän pystyi jättämään asiat
ulkopuolelleen. Kun tästä kului yhdeksän päivää, hän pystyi
unohtamaan elämän. Kun hän oli unohtanut elämän, hän
kykeni saavuttamaan päivänkoiton kirkkauden, jolloin hän
näki oman yksinolemisensa. Kun hän oli onnistunut näkemään yksinolemisensa, hän pääsi eroon menneisyydestä ja
nykyisyydestä, jonka jälkeen hän pääsi sinne, missä ei ole elämää eikä kuolemaa. Se joka tappaa elämän ei kuole; se joka
antaa elämän elämälle ei elä. Se on tämänkaltainen asia: ei ole
olemassa mitään, jota se ei lähetä pois, mitään jota se ei toivota
tervetulleeksi, mitään jota se ei tuhoa, mitään jota se ei tee valmiiksi. Sen nimi on Rauha-Taistelussa. Taistelun jälkeen se
saavuttaa täydellistymisen.29
Kun tyhjyydestä puhutaan inhimillisenä kokemuksena, ei siis
viitata arkikielen sanaan “tyhjyys”. Tyhjyys viittaa siihen omakohtaiseen havaintoon, että kokemusta ei voi käsitteellisesti ymmärtää
eikä tyhjentävästi selittää. Tässä mielessä tyhjyys on - paradoksaaliselta kuulostavasti - täydempi kuin tyhjyyden vastakohtana arkikielessä oleva täysi. Teesinomaisesti voin nyt todeta, että tyhjyys on absoluuttisen täysi, se on absoluuttinen täyteys, koska se on
kaikki se mikä on. Kun tyhjyys ymmärretään älyllisesti, se on tyhjyyden väärinymmärtämistä, jolloin siitä tulee tyhjää tyhjyyttä. Syynä
on tällöin se, että älyllisesti ihminen ei kykene ‘tunkeutumaan’ tyhjyyden ‘sisään’. Mutta kun ihminen harjoituksen kautta ‘oikeinymmärtää’ tyhjyyden, hän on itse tyhjyyden ‘keskipisteessä’30 ja kokee itsensä tyhjänä tyhjyyden subjektittomaksi kokijaksi. Tällöin
tyhjyys ei ole tyhjää sanan arkimerkityksessä, vaan se on todella täysi. Eräs tapa kuvata tätä tyhjyyden kokemusta on sanoa sitä kauniik29 So I began explaining and kept at him for three days, and after that he was able to put world
outside himself. – – I kept at him for seven days more, and after that he was able to put things
outside himself. – – I kept at him for nine days more, and after that he was able to put life
outside himself. After he had put life outside himself, he was able to achieve the brightness of
dawn, and when he had achieved the brightness of dawn, he could see his own aloness. After
he had managed to see his own aloness, he could do away with past and present, and after he
had done away with past and present, he was able to enter where there is no life and no death.
That which kills life does not die; that which gives life to life does not live. This is the kind of
thing it is: there’s nothing it doesn’t send off, nothing it doesn’t welcome, nothing it doesn’t
destroy, nothing it doesn’t complete. Its name is Peace-in-Strife. After the strife, it attains
completion. (Chuang Tzu 1964, 79.)
30 … tai tyhjyydessä. Mutta nämäkään eivät ole kohdallisia ilmaisuja. Puhua voisi myös olemisen kokemisesta.
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si hiljaisuudeksi, joka saa ihmisen ja maailman soimaan samaa täyden tyhjyyden perussäveltä.
Näkemykseni mukaan nämä ihmisen peruskokemukset tyhjyydestä ja olevan avautumisesta ovat samoja kulttuurista riippumatta.
Ne tulkitaan, ymmärretään symbolisesti ja sanallisesti esitetään
kulttuurisen selityskehyksen kautta. Esimerkiksi olevan avautuminen on zen-buddhalaisuudessa “todellisen itsen” löytäminen,
sufilaisuudessa Jumalan yhteyteen pääseminen, joogan samkhyafilosofiassa ihmisen vapautuminen oman olemuksen (Purusa31 )
ymmärtäessään, kristinuskossa Jumalan rakkauden kokeminen jne.
Perusero on siinä, tulkitaanko kokemus 1) ihmisestä itsestään käsin,
2) ihmisen ulkopuolisten (ulkopuolisen) ja persoonallisen tai persoonattoman ‘voiman’ kautta vai 3) kaikkeuden yhteisyyden näkökulmasta? Esimerkiksi ateisti ja sufi tulkitsevat saman kokemuksen
eri tavalla.
Jos omakohtainen kokemus puuttuu, mitään perustavaa ei ole
saavutettu. Se mitä pyritään ymmärtämään, on kokonaisuus, jota
sanoilla ja käsitteillä ei voi edes periaatteessa välittää toiselle. Käsitteet osoittavat suunnan ihmisenä olemisen yleisellä tasolla, josta
tavoiteltava kokonaisuus ymmärretään suuntana. Kuten perinteissä
korostetaan, ymmärryksen on tapahduttava ihmisen kokonaisuudessa hänen ainutkertaisessa situaatiossaan. Kokemuksen on
realisoiduttava kaikilla ihmisen todellistumisen tasoilla, mikä on
kokemuksen realisoitumista “minulle itselleni”. Ymmärryksen on
oltava omasta itsestä nouseva kokemus, joka ravistaa ihmistä hänen
olemassaolonsa pohjarakenteita myöten. Kysymyksessä on kokemus, joka lävistää kehon ja mielen.
Selventääkseni ihmisen suhde kokemukseen lainaan Suzukin
tekstiä, jossa opettaja ja oppilas keskustelevat miekkailutaidon
syvimmästä olemuksesta:
Perimmäistä ei voi toinen ihminen koskaan välittää toiselle.
Se tulee omasta itsestä. Kaiken tekniikan harjoituksen tarkoitus on saada miekkamies lopulta näkemään tämä. Se pätee
31 Purusan voi sanoa olevan nimi sille laadulliselle kokemukselle, joka ylittää ihmisen arkikokemuksen. Purusa on tällöin ontologisoitu, egon dekonstruktiossa paljastuva voimakas, ihmisen olemassaolon perusteita ravisteleva kokemus minän perusluonteesta. Katson, että kokemus on ontologisoitu purusaksi siksi, että sen viimekätinen paljastuminen ihmiselle ei ole
hänen omasta tahdosta riippuvainen. Purusan heijastumista ihmisessä voidaan tavoitella erilaisten harjoituksien avulla. Heijastuminen on se eksistentiaalis-ontologinen kokemus, joka
paljastaa ihmiselle, käyttääkseni zenin ilmaisua, hänen todellisen itsensä.
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myös yleisesti kaikkeen oppimiseen. Pelkästä oppineisuudesta ei ole paljon hyötyä. Voit lukea kaikki kirjat, jotka käsittelevät henkistä harjoitusta ja saavutuksia, mutta olennaista
on ymmärtää olemisen mysteeri ja se, että todellisen luontosi
näkeminen tulee sisältäsi, koska se ei voi tulla mistään muualta. Jos se tulee muualta, se ei ole sinun vaan jonkun toisen.
Kysymys: Voitko kertoa minulle jotain tästä mysteeristä?
Vastaus: Kaikki mitä voin sanoa on, että minä en tiedä tai että
se ei ole ymmärrettävä.
K: Jos asia on näin, onko meidän jäätävä täydellisiksi
typeryksiksi?
V: Ei, siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että tietää ja samalla ei tiedä.
K: Miksi?
V: Älä kysy miksi. Se on tietämistä ilman tietämistä. Lopuksi
voin sanoa vain: se on tiedon tavoittamattomissa –– .32
Tutkimissani joogan ja zen-budon traditioissa perinne on elävää
todellisuutta. Perinne, joka ei tarjoa puitteita inhimillisen kokemuksen uusiutumiselle, häviää pois. Jotta perinne pysyisi toimivana
käytäntönä, ihmisten on harjoituksissaan omakohtaisesti uusinnettava kyseisen perinteen teoreettisessa muodossa esitetyt teesit siitä, mistä itse asiassa on kysymys. Tämän perusteella voidaan
tutkimistani perinteistä sanoa, että ne ovat kyenneet tarjoamaan
puitteet ja teoreettis-käytännöllisen selitys- ja harjoituskehyksen,
jonka puitteissa tavoitella perenniaalisia kokemuksia ja arvoja.

32 The last thing can never be transmitted from one person to another. It comes from within
oneself. All the technical discipline is meant to make swordsmen finally see this. It is also the
case with learning generally. There is not much use in mere scholarship. You may read all the
books there are on the subject of spiritual training and attainment, but the culmination is to
realize the mystery of being, and the realization is from within yourself, for it cannot come from
anywhere else. If it does, it is not yours but somebody else’s.
Question: Can you tell me something about this mystery?
Answer: All that I can say is that I do not know or that it is not intelligible.
Q: If so, are we meant to remain utter simpletons?
A: No, not that. It is to know and yet not to know.
Q: Why?
A: No why. It is to know as though not knowing. The last word I can say is: it is beyond
knowledge – – . (Suzuki 1973, 135-136, lihavointi TK.)
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KÄSITTEELLISEN MERKITYS PERENNIAALISESSA
HARJOITUKSESSA
Ihminen hahmottaa ja ymmärtää todellisuutta sitä paremmin, mitä
vähemmän hän erehtyy ottaessaan todellisuutta teoreettisesti haltuun. Erehdys tapahtuu, kun suhteellisesti totuudelliselle annetaan
sitä vastaamaton status. Kokemuksellista pyritään ilmentämään ja
kuvaamaan käsitteiden ja symbolien avulla, mihin on lukemattomia
eri mahdollisuuksia. Lisäksi ihmisen kulttuurinen tausta tuo ihmisen oman kokemuksen tulkintaan oman selityskehyksen. Ongelmana siis on, miten kuvata yksilön kokemus33 . Miten käsitteellistää ja
ymmärtää muiden kokemus tai muiden kokemusten käsitteellinen
tai symbolinen esitys? Mikä on käsitteellisen status todellisuuden
representaationa? Vastaan zen-buddhalaisuuteen olennaisesti vaikuttaneen Nagarjunan tyhjyyden34 filosofian avulla35 .
Ennen kuin ryhdyn tarkastelemaan tyhjyyden käsitettä totean,
että katson ensisijaiseksi ihmisen kokemuksen tyhjyydestä, joka
geneettisesti edeltää itse käsitettä36 . Toissijaista ovat ajatukset käsitteiden tyhjyydestä, mitä käsittelen kuitenkin sen vuoksi, että yritän
perustella käsitteellisesti käsitteellisen “kuuta osoittavana sormena”. Samalla tämä käsittely tuo lisää valoa mushinin ymmärtämiseen.
Tyhjyyden käsite sisältää kaksi aspektia, todellisuutta kuvaavien käsitteiden tyhjyyden ja tyhjyyden kaiken olevan perustana37 ,
joista tässä työssä käsitellään vain ensimmäistä.
KUUTA OSOITTAVA SORMI EI OLE KUU
Käsitteiden käytön ongelmallisuus todellisuutta kuvattaessa liittyy
todellisuuden teoreettisen haltuunoton ja itse todellisuuden välisen
vastaavuuden ongelmaan. Mikä on todellisuuden ja sitä kuvaavien
33 Kysymyksessä on ts. henkilökohtaisen kokemuksellisuuden problematiikka. Esim. näkökulma todellisuuteen avautuu sen kautta, miten ihminen “elävänä kehona” kokee maailman.
Tämä muodostaa perustan sille, miten yksilö ymmärtää muiden ihmisten kokemusten
käsitteelliset esitykset.
34 Ks. Suzuki 1973, 193.
35 Ks. “Egon dekonstruktio”-luvun ensimmäisen kappaleen ensimmäinen alaviite.
36 Ihmisen tekemät ontologiset väitteet maailman rakenteesta ovat sisäisesti kytkettyjä ihmiseen inkarnoituneena tietoteoreettisenä subjektina.
37 Nothingness as source (Kasulis 1981, 16, 29).
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käsitteiden välinen suhde? Länsimaisessa filosofiassa ongelma liittyy keskeisesti totuuden ja sen käsitteellisen saavuttamisen problematiikkaan.
Ongelma on lyhyesti sanottuna (inkarnoituneen ihmisen
luomissa) käsitteissä itsessään ja niiden välisissä suhteissa, jotka
ihminen asettaa. Yksittäinen käsite ei pysty kuvaamaan kohdettaan,
johon se viittaa, täydellisesti. Ja käsitteiden välinen suhde kuvaa
vain osan siitä suhteesta, joka on todellisuuden olioiden välillä.
Kasulis ajattelee, että käsitteet ovat itsessään epäitsellisiä, koska ne
sanan varsinaisessa mielessä ovat olemassa ainoastaan suhteidensa kautta. Itsessään käsitteellä ei ole sisältöä. Se on, viittaamatta
muihin käsitteisiin, kirjaimellisesti tyhjä.38
Edellämainittujen käsitteeseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi
on sanottava, että jokainen filosofinen systeemi, joka asettaa jonkin
käsitteen ensisijaiseksi ja muiden yläpuolelle, ajautuu väistämättä
paradoksiin tai kumoutuu. Esimerkiksi väite “kaikki on muutosta”
on paradoksaalinen siksi, että voidakseen esittää todellisuudesta
kyseisen väitteen ihmisellä olisi oltava tietoa jostakin joka ei muutu,
ts. jota ei väitteen mukaan voisi olla olemassa.39 Tässä tapauksessa
muutoksen käsite tulee ymmärrettäväksi vain käsitteellisellä
vastaparillaan ei-muutoksella. Ihminen voi kylläkin kuvitella sellaisen mahdollisen käsitteellisen olion kuin “ei-muutos”. “Ei-muutokselle” on vaikea keksiä mitään todellista merkitystä. Maailmassa
näkyvä muuttumattomuus on pelkästään suhteellista eikä omaa
ontologista statusta.
Maailmaa, olevaa, voidaan tarkastella totaliteettina. Maailma
muodostuu toisiinsa yhteydessä olevista entiteeteistä, joita voidaan
nimittää myös olioiksi ja osiksi. Tämän totaliteetin osat saavat merkityksensä vain kokonaisuuden kautta tarkasteltuna, osilla ei ole
omaa itsellistä olemisentapaansa. Toisaalta totaliteetti muodostuu
yksittäisistä osista.
Jokainen yksittäinen käsite, jota ei tarkastella kokonaisuudesta
käsin, on - kuten aiemmin mainittiin - tyhjä. Itsensä ulkopuolelle
viittaamaton käsite on tyhjä nimenomaan käsitteellisessä mihinkään-viittaamattomuudessaan. Käsitteiden tyhjyyden lisäksi myös
onttiset oliot tarvitsevat, jotta ne muodostuisivat ihmisille merkityk-

38 Kasulis 1981, 18.
39 Ks. Kasulis 1981, 18.
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sellisiksi todellisuuden osiksi, suhteen itsensä ulkopuolelle muihin
itsensä kanssa samantasoisiin olioihin.
Merleau-Ponty40 kirjoittaa, että yksittäisen objektin asettaminen
täydessä merkityksessään - siis määritteleminen - vaatii tuekseen
kaikista muista määritellyistä objekteista koostuvan horisontin.
Hän vaatii siis totaliteettia, joka on vastavuoroisten objektien ‘elävä’
kokonaisuus. Värri41 analysoi Merleau-Pontyn tekstiä seuraavasti:
Havaittua maailmaa eli ilmiömaailmaa ei voi redusoida
määritelmiksi eikä siitä voi myöskään lausua määritelmiä nimittäin ollakseen sattuvia määritelmien tulee viitata johonkin muuhun kuin itseensä, ja tämän muun täytyy tavalla tai
toisella olla havaittu. Havainto edeltää kieltä eikä siis koostu
määritelmistä, mutta ei myöskään mielentiloistamme. Jos havainto perustuisi mielentiloihimme, emme voisi MerleauPontyn mukaan tietää sitä, emmekä voisi sanoa maailmasta
yhtään mitään. Jos taas havainto koostuisi määritelmistä (eli
olisi jo predikatiivinen), nämä määritelmät eivät voisi koskea
maailmaa tai maailman olioita ja tapahtumia. Se, mihin
määritelmien merkitykset viittaavat, riippuu kontekstista,
mutta merkitykset eivät voi olla “perspektiivisiä”, tietystä näkökulmasta ajassa ja avaruudessa, kuten havainto on. Määritelmät kuvaavat olioiden ja tapahtumien luonnetta, mutta niiden lausuminen ei ole mielekästä, ellei ole mitään keinoa suhteuttaa niitä siihen, mistä ne ovat lähtöisin tai jos ei ole mitään, mistä ne ovat lähtöisin. Jotta olisi maailma, ja jotta olisi
kieli maailmasta, täytyy olla “jokin kolmas”, josta maailma
konstituoituu ja kieli saa merkityksensä. Tätä kolmatta, joka ei
siis koostu olioista eikä tapahtumista eikä niiden määritelmistä, Merleau-Ponty kutsuu esiobjektiiviseksi (tai esipredikatiiviseksi) maailmaksi.
Käsitteellistetty olio, olipa se mikä hyvänsä, ei määräydy itsestään. Se määräytyy ja tulee merkitykselliseksi itsensä ulkopuolelta

40 Merleau-Ponty 1986, 71.
41 Värri 1990, 75-76.
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käsin, niiden suhteiden kautta, joissa olio maailmassa olemisessaan
on. Tässä mielessä olioon takertuminen sitä itsellisenä pitäen on
harhaa. Tällöin ei nimittäin huomata, että olio saa merkittävyytensä
niiden reflektoimatta jääneiden suhteiden kautta, joita sillä on itsensä ulkopuolelle. Olio on ihmiselle, mitä se on, kokonaisuudesta käsin. Olion olemus ei ole siinä itsessään vaikka ainoastaan se voi olla
se itse mikä se on. Olio on siis ei-olemisensa kautta se mikä se on.
Toisaalta kokonaisuus muodostuu vain yksittäisistä olioista.
Oliossa olisi nähtävä yleinen ja yleisessä olio.
Käsitteet eivät ole sitä eivätkä se mihin ne viittaavat. Olemuksensa mukaan käsitteet erittelevät todellisuutta, koska todellisuus ei tee
sitä muuten kuin ihmisten kautta, selventää Kasulis käsitteiden
luonnetta. Hän toteaa, että Nagarjunan mukaan käsitteillä on vain
suhteellinen kompetenssi sanoa jotain maailmasta, mitään absoluuttista ja viimekätistä ne eivät omaa.42 Käsitteillä voi olla myös ulkoisen pakkolain kaltaisia vaikutuksia ihmisen elämään. Nimittäin
suuri määrä ihmisten kärsimyksistä aiheutuu mielikuvista, jotka
käyttäytymistä ohjaavina malleina rakenteistavat ihmisten jokapäiväistä elämää, näkemystä itsestä ja näkemystä itsestä muiden silmin. Käsitteistä koostuvat mielikuvat ovat sosiaalisen todellisuuden
tuotteita, joiden syntyyn ihminen 1) ei ole ollut osallisena 2) on ollut
passiivisesti tai 3) aktiivisesti osallisena. Näillä kuvilla ei monestikaan ole mitään todellista perustetta ja siitä syystä niiden keinotekoisuus pitäisi voida ylittää ja nähdä niiden läpi mutta tunnistaa kuitenkin niiden kohdallisuus, jotta mielikuvista voisi saada
palautetta ja tätä kautta oppia jotain.
Kasulis tulkitsee Nagarjunan ajattelua siten, että sanojen ja käsitteiden käyttöä rajoittaa kolme seikkaa43 . Ensinnäkin käsitteet eivät välttämättä viittaa ulottuvaiseen maailmaan; tällöin esimerkiksi
Kentauria ei ole kappalemaisena olentona olemassa. Ja on virheellistä ymmärtää todellisuuden symbolinen kuvaus kirjaimellisesti.
Coomaraswamy44 kirjoittaa jälleensyntymisestä, että sitä ei ole kirjaimellisessa merkityksessä koskaan opetettu Intiassa eikä buddhalaisuuden piirissä. Kun ihminen kuolee, se on lopullista. Koskaan
häntä ei tulla enää näkemään elävien parissa eikä hän synny uudelleen maan päälle elävästä naisesta. Jälleensyntyminen voidaan sen
42 Kasulis 1981, 21.
43 Kasulis 1981, 21-24.
44 Coomaraswamy 1987, 15-16.
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sijaan ymmärtää siten, että ihmiset kuolevat ja syntyvät päivittäin45 .
Hautaamiseen johtava kuolema on silloin tässä merkityksessä vain
kuolemisen yksi erikoistapaus. Coomaraswamyn mielestä jälleensyntyminen kansanuskontona on seurausta symbolisen kielen kirjaimellisesta ymmärtämisestä.
Suzuki46 kertoo kirjassaan oppilaan ja zen-mestarin välisen keskustelun, jossa oppilas kysyy nirvanan47 olemusta. Tähän mestari
vastaa, että nirvana saavutetaan kun on vapauduttu elämän ja kuoleman kiertokulusta. Kun oppilas on johdonmukaisesti kysynyt,
mikä on elämän ja kuoleman kiertokulku, mestari vastaa, että
nirvanan tavoitteleminen on elämän ja kuoleman kiertokulussa olemista. Toisin sanoen niin kauan kuin ihminen on kiinnittynyt
nirvanan saavuttamiseen, eli elämän ja kuoleman kysymyksen ratkaisemiseen, hän ei voi saavuttaa tavoittelemaansa. Siis: jotta
nirvana voitaisiin saavuttaa, koko kysymys nirvanan saavuttamisesta on ylitettävä ja unohdettava.
Käsitteellisen erottelun episteeminen käyttö ei välttämättä
ilmennä tai heijasta maailman onttista rakennetta. Nagarjuna vastustaa Kasuliksen mukaan kielen atomistista käyttöä, mikä on tullut
selväksi hänen käsitteisiin kohdistamassaan kritiikissä. Sanat ovat
45 Mielekäs tapa ymmärtää jälleensyntyminen on ymmärtää se ihmisen muuttumisena, joka
tapahtuu olevan avautuessa, zenissä valaistumisessa, Islamin mystiikassa Allahin yhteyteen
pääsemisessä jne. Ts. jälleen- tai uudestisyntyminen on se maailman eri kulttuureissa tapahtuva ei-arkipäiväinen yleisessä kielenkäytössä mystiseksi luonnehdittu tapahtuma, joka muuttaa
ihmistä jollain perustavaalaatua olevalla tavalla, jota ei kokemuksellisesti voi luonnehtia muuten kuin uudestisyntymisenä. Watts kirjoittaa kirjassaan Zen, että niin kauan kuin ihminen samastaa itsensä jatkuvaan minään, ts. substantiaalisena pitämäänsä egoon, hän on syntymän
ja kuoleman kietokulussa (Watts 1973, 70). Nimittäin, kun ihminen toimii egona, hän suhteuttaa
kaikki tekonsa egonsa kautta ymmärtämäänsä itseensä kokonaisena ihmisenä. Tätä kautta
ihminen muodostaa itse itselleen tietynlaista minäkuvaa ja tapaa suhtautua maailmaan ja kanssaihmisiin. Liiallinen kiintyminen omaan egoon ehkäisee ihmistä näkemästä itsensä ulkopuolelle. Sen sijaan, että hän poistaisi peittoja itsensä ja maailman väliltä, hän rakentaa niitä itse
omalla toiminnallaan lisää. Ts. kun ihminen ylittää ego-itsen, elämän ja kuoleman problematiikka
ei enää kosketa häntä ja hän vapautuu (kansan keskuudessa erittäin mystiseksi muodostuneesta) karman laista eli kuoleman ja jälleeensyntymisen kiertokulusta. Tämä vapautuminen ei
tietenkään tarkoita nihilististä suhtautumista siihen ollako elossa vai ei. Kysymys on pikemminkin siitä, että kun ihminen vapautuu esim. kuoleman pelosta, hän pystyy vasta tämän jälkeen
todella elämään.
46 “Monk asked Daishu Ekai – – , when Zen was in its heyday:
“What is great nirvana?”
The master answered, “Not to commit oneself to the karma of birth-and-death is great nirvana.”
“What, then, is the karma of birth-and-death?”
“To desire great nirvana is the karma of birth-and-death.” (Suzuki 1973, 139.)
47 Nirvanasta enemmän ks. Suzuki 1985, I, 384; III, 392; Suzuki: Manual of Zen Buddhism.
Guernsay: Rider 1986, 190; A History of Chinese Philosophy, Volume II. New Jersey: Princeton
University Press, 772; Murti 1987, 365-366; Campbell 1988, 554.

196

V JOOGAN JA ZEN-BUDON KESKEISET PIIRTEET

riippuvaisia toisista sanoista ja käsitteet muista käsitteistä. Eli: koska kieli ei voi koskaan hylätä ja ylittää toimintaehtojensa puitteita ja
sisäisiä sääntöjään, se ei voi koskaan toimia totuuden (aletheia) saavuttamisen välineenä. Tämä ei tarkoita, että kieli olisi kokonaan hylättävä. Kieli tarjoaa kohdallisen orientoitumis- ja lähestymisperiaatteen jokapäiväiseen elämään, mutta perimmäisistä elämään ja olemassaoloon liittyvistä kysymyksistä se on kyvytön kertomaan mitään lopullista.48 Topografisen kielikuvan avulla ilmaisten
voidaan sanoa, että käsitteet ovat olioita, jotka asetetaan kokemusten
päälle. Toisaalta kokemukset ovat olioita, jotka asetetaan käsitteiden
päälle. Miten kieltä edellämainitun huomioiden pitäisi käyttää (koska kieli on sanoja, symboleita ja ääntä eikä kokemuksia), että käyttäessämme sanoja ja käsitteitä kokemuksiin viitatessamme puhuisimme kokemuksista emmekä sanoista ja käsitteistä? Se lienee kutakuinkin mahdotonta. Kieltä ei kuitenkaan tarvitse hylätä vaan suhtautumisemme siihen. Zen-mestarit käyttävät kieltä ristiriitaisella ja
paradoksaalisella tavalla, jotta ihminen havahtuisi oman kokemuksellisuutensa kautta sanojen, käsitteiden ja kielen suhteellisuuden
oivaltamiseen.
Toisaalta juuri sen kautta, että ihminen on tietoinen olento, joka
kykenee tämän perusteella käsitteelliseen ajatteluun, ihminen voi
olla se “valo”49 , josta Heidegger puhuu. Tietoisuutensa ansiosta ihminen voi tavoitella viisautta ja vapautta ja tulla siitä kokemuksellisesti tietoiseksi.
Toinen kielenkäyttöön liittyvä ongelma on käsitteellisen erottelun ristiriitaisuus. Jos tarkastellaan esimerkiksi filosofiaa (ymmärrettynä käsitteelliseksi järjestelmäksi), yhden sen tehtävän voidaan
katsoa olevan yritys kuvata ja tulkita ihmisen kokemuksia yhdenmukaisesti ja ymmärrettävästi. Tällainen yritys ei voi kaikesta huolimatta onnistua. Syynä on Kasuliksen mielestä se, että luottaessaan
kieleen ja sen rakenteisiin filosofi joutuu tekemään ontologisesti mielivaltaisia ja harhaanjohtavia erotteluja ja määritelmiä todellisuudesta (ontologisen eron problematiikka). Esimerkiksi väite, syy edeltää vaikutusta, on epätäsmällinen kielellinen ilmaisu. Jotta voisimme määritellä syyn käsitteen meidän on otettava määrittelymme yhdeksi tekijäksi vaikutuksen käsite. Kuten aiemmin mainitsin, itsellistä käsitettä ei ole kielen sisäisessä rakenteessa merkityksellisenä
48 Kasulis 1981, 22.
49 Ks. Heidegger 1986, 133, 350 ja vertaa Zimmermanin (1986, 258-259) analyysiin satorista.
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oliona olemassa. Todellisuuden tapahtumissa filosofi ei havaitse
tiettyä tapahtumaa syyksi ellei sitä seuraavaa tapahtumaa
identifioida vaikutukseksi50 . Tällöin kuitenkin kahden peräkkäisen
tapahtuman määritteleminen syyksi ja vaikutukseksi tapahtuu samanaikaisesti (kun tapahtumaa tarkastellaan vaikutuksesta käsin).
Syyn ja vaikutuksen kyseenalaistaminen tällä tavalla kielen puitteissa ei tarkoita ettei syyksi määritelty olio todella olisi vaikutusta
edeltävä tekijä. Kyseessä on “tyhjyyden” käsitteen kielen maailman
käsitteellistämisen kyvyttömyyteen kohdistama kritiikki, se että käsitteet kuvaavat maailmaa epätarkasti.51 Lyhyesti sanottuna, todellisuuden käsitteellinen haltuunotto ei ole reflektio eikä reflektio siitä
tavasta miten tapahtumat on koettu. Tässä mielessä maailmaa kuvaavat käsittteet peittävät osan maailmaa maailmaa ihmiselle kuvatessaan.52
Kolmas kielen kompetenssiin vaikuttava tekijä Kasuliksen analyysissa on käsitteellisen tunkeutuminen yhteen ja jakamattomaan
ilmiöön sillä seurauksella, että ilmiö jakaantuu kahdeksi erilliseksi
olioksi. Esimerkiksi puun kasvaminen käsitteellistetään materiaalisena syynä (siemen) ja seurauksena (puu). Vaikka arkielämän
käytännön kannalta kyseinen erottelu toimii hyvin, kuinka me voimme filosofeina väittää kahden erillisen olion välisen yhteyden?
Väittäminenhän tapahtuu tällöin kielessä. Osoittaaksemme olioiden yhteyden meidän on viitattava yhtenäiseen ilmiöön, valmiiseen
tulokseen, puuhun. Tämän tehtyämme emme enää viittaa kahteen
olioon vaan yhteen. Viitatessamme puuhun emme voi osoittaa
siemenen ja puun välistä yhteyttä, koska niitä ei enää ole olemassa.
Olemassa on vain jakamaton yksi kokonaisuus. Perustellessamme
kahden erillisen olion liittyvän toisiinsa meidän on viitattava yhteen. Ymmärtääksemme puun genesiksen meidän on viitattava ennen puuta olleeseen olioon, jota puun kasvamisen jälkeen ei ole enää
olemassa. Ymmärtääksemme yhden on viitattava kahteen.53
Lopuksi Kasulis toteaa, että analysoidessamme mitä hyvänsä
käsitteellistä erottelua, me joudumme liikkumaan kahden ristiriitai50 Perusajatus tässä on se, että ilmiötä ei holistisen näkemyksen mukaan voi identifioida
yksinään - eikä siis ilman vaikutusyhteyksiään - vaan on viitattava toisiin olioihin.
51 Syyn ja vaikutuksen problematiikkaan liittyy mm. operationaalistamisen ja verifioinnin ongelmat. Esim. millä perusteella syyksi määritelty olio todella on syy? Miten se määritellään
syyksi? Mikä on esim. köyhyyden syy? Jne.
52 Kasulis 1981, 22-23.
53 Kasulis 1981, 23-24.
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sen mallin välillä, joista kumpikaan ei ole itsellinen vaan vaatii toista tullakseen ymmärretyksi54 . Käsitteellisessä ilmiön kuvauksessa
olioiden välillä vallitsee vastavuoroinen suhde.
KÄSITTEIDEN TYHJYYS
Sanat ja käsitteet ovat siis itsessään tyhjiä, ne eivät suhteudu todellisuuteen ‘yksi yhteen’. Elokuvaohjaaja Jean-Luc Godard on
oivaltavasti todennut, että elokuva ei heijasta todellisuutta, vaan on
todellisuuden heijastuksen todellisuus. Totean käsitteistä samalla
tavalla: ne eivät heijasta todellisuutta vaan ovat todellisuuden
heijastuksen todellisuus. Kieli käsitteellisenä järjestelmänä on kuitenkin hyvä praktinen väline arkipäivän todellisuuden hahmottamisessa. Ihmisen toiminta on käytännöllistä ja tässä mielessä järkevää, kun ihminen suhtautuu maailmaan intersubjektiivisesti muodostuneiden käsitteiden pohjalta.
Ihminen toimii ja elää edelläkuvatun avulla hahmotettuna kahdessa maailmassa: järjellisenä olentona käsitteiden strukturoimassa
dualistisessa maailmassa ja luonnonolentona välittömän kokemuksellisuutensa johdosta ykseyden maailmassa. Järjellisenä ja käsitteelliseen ajatteluun kykenevänä olentona ihminen kuuluu
ontologiseen dualistiseen maailmaan (maailman käsitteellistäminen on maailman ontologisoimista), luonnonolentona ja luontoon kuuluvana onttiseen maailmaan.
Ihminen voi toimia dualistisessa maailmassa ja tiedostaa samalla sen suhteellisuuden. Tämän ymmärtäminen vaatii ymmärrystä
olevan ykseydestä, maailmasta sellaisena kuin se on. Tätä näkemystä Nagarjuna kutsuu prajnaksi, viisaudeksi, jonka Kasulis määrittelee meditaation avulla saavutetuksi tietoisuuden tilaksi55 . Se on inhimillisesti arvokas paljastaessaan mm. käsitteellisen todellisuuden
haltuunoton suhteellisuuden, sen että käsitteet ovat Nagarjunan
määrittelemässä merkityksessä tyhjiä. Maailmassa olemisen
kokemuksellisuuden ja sen käsitteellistämisen välissä on dualismin
synnyttävä ‘kuilu’, jota käsitteet eivät pysty ylittämään. Vaikka maailma ei ole kuvitteellinen, ihmisten määritelmät siitä ovat perustavalla tavalla itsessään ristiriitaisia, suhteellisia ja vain suuntaa antavia.
54 Kasulis 1981, 24.
55 Kasulis 1981, 25.
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Prajnaa kutsutaan myös transsendentiksi viisaudeksi. Transsendentti ei viittaa mihinkään maailman ulkopuolella olevaan ja
ihmisen saavuttamattomaan. Jos se viittaisi, voisi ajatella, että ihmisellä ei olisi kokemusta siitä. Kysymys on siitä olevan olemistavasta,
siitä maailman avautumisen kokemuksellisesta puolesta, jota ei voi
käsitteellisesti saavuttaa. Se on maailman olemisen tapaan
kätkeytynyt ulottuvuus tai taso, jota ihmisen on vaikea tavoittaa.
Transsendenttiin voidaan saada kosketus erilaisilla harjoituksilla,
joita esiintyy perenniaalisten traditioiden yhteydessä. Transsendentti viisaus, joka on käsitteellisen ‘ulkopuolella’, kokemuksena
ikään kuin ‘läpivalaisee’ todellisuuden, jolloin maailma näyttäytyy
ja tulee koetuksi uudella tavalla. Maailma muuttuu vaikka se ei
muutu. Maailma oli ja on edelleenkin se mikä se on ja kuitenkin se on
muuttunut. Ilman viisautta ihmisellä on Kasuliksen mielestä vaara
jäädä dualistisen ‘harhakuvan’ valtaan siinä mielessä ettei hän ymmärrä todellisuuden käsitteellistämisen suhteellisuutta eikä näe
‘kuilua’ ontologisen ja onttisen välillä56 . Tämä on yksi tapa ymmärtää sanonta “todellisuus on harhaa”, mikä ei tarkoita sitä, että maailma on epätodellinen tai pelkästään subjektin kuvittelua.57
Vaikka käsitteiden avulla ei voida kuvata todellisuutta kattavasti joka suhteissaan, käsitteellinen mahdollistaa joka tapauksessa todellisuuden käytännöllisen haltuunoton. Käsite “pöytä”
haltuunottaa todellisuutta eri tavalla kuin jos konkreettisesti istun
pöydän reunalle. Pöydän käsitteen analysointi tietoisuudessa ei ole
samaa kuin faktisesti istua pöydän reunalla ja tuntea se kehollaan
tai pilkkoa pöytä polttopuiksi. Jokainen aistikokemus edellyttää
tiedostetuksi tullakseen mentaalisen prosessoinnin. Jos ihminen pi56 Kasulis 1981, 25.
57 Tämän työn yhteydessä ei ole tarpeellista analysoida harhan käsitettä tämän enempää.
Totean vain, että käsitteenä harha on hyvin monimuotoinen ja vaikeasti käsitteellistettävissä.
Harhalla viitataan ihmisen tietoiseen ja rationaaliseen ajatteluun, joka käsitteellistämisen kautta
jää käsitteellistämisensä puitteisiin eikä siis kykene ylittämään todellisuutta käsitettynä eli todellisuuden käsitettä. Budoon sovellettuna tämä tarkoittaa - mushiniin liittyen - sitä, että mielen
liike todellisuuden suhteen on joustava ja ikään kuin liukuu maailman tapahtumien mukana sen
sijaan että takertuisi yksittäisiin tapahtumiin. Jos esimerkiksi miekkailussa - esimerkkeinä käytetään usein kahden miekkamiehen ottelua, jossa kysymys on elämästä ja kuolemasta - mieli
kiinnittyy ajatukseen, että taistelusta on selvittävä voittajana, tietoisuus on kohdistettu eloonjäämisen kannalta väärin. Mielen kiinnittäminen juuri estää sen, mitä halutaan. Mielen on annettava ‘virrata’ tapahtumien mukana. Tällöin pitkän harjoittelun läpikäynyt miekkamies antaa
kehonsa, joka on sisäistänyt harjoittelun, toimia. Ts.: mielen kiinnittämistä, pysäyttämistä,
kutsutaan harhaksi, koska mielen kiinnittäminen ihmisen kannalta epäolennaiseen seikkaan
johtaa ihmisen kokonaisuuden kannalta epäsuotuisan tulokseen. Suzuki (1973, 96) kirjoittaa: “In
Buddhism, this ‘stopping’ mind is called delusion – – .” (Ks. myös Suzuki 1973, 198.)
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tää näitä havaintoja todellisuutena sinänsä tai todellisuuden puhtaina heijastuksina, hän Strengin mukaan tulee henkisesti sidotuksi
mielensä tuottamiin kuviin, illuusioon. Harhan vallassa oleminen
on elämistä illuusiossa, samsarassa.58
Käsitteellinen ei siis tavoita olevaa niin kuin se on. Ihminenkään
ei ole se, mikä hän ymmärtää itse olevansa, koska mitkään
käsitteelliset ihmisen määritelmät eivät tavoita ihmisen koko olemisen todellisuutta.59 Kokonaisuutena ihminen on enemmän kuin
mitä käsitteellisen avulla ymmärretään. Yksilön käsitys itsestään ei
tavoita sitä, mitä zenissä tarkoitetaan “todellisella itsellä”,
“alkuperäisellä itsellämme”, “alkuperäisillä kasvoillamme” tai
“buddha-luonnolla”, jotka ovat saman asian erilaisia ilmauksia.
“Todellinen itse” on se todellinen olemisemme ihmisenä maailmassa, jota ei ole käsitteellisesti ‘ohennettu’. Kun ihminen pitää itseään
jonakin, se edellyttää rationaalista ajattelua ja käsitteitä. Tämä käsitteellinen ei kuitenkaan tavoita sitä, johon se viittaa. Viittaus suuntautuu vain yhteen tai joihinkin ihmisen olemisen tapoihin ja jää
näin ollen puutteelliseksi. Alkuperäisesti ihminen ei ole tietävä ja
tahtova subjekti vaan avoimuus.
Ihmisen käsitys itsestään ei ole se, mitä hän kokonaisena on60 .
Ihminen tekee “alkuperäiselle itselleen” ‘väkivaltaa’, jos hän samastaa itsensä käsitykseensä itsestään61 . Merleau-Ponty kirjoittaa, että
tietoisuudella on tapana pitää itseään vastuussa kaikesta, ja “ottaa
kaikki itseensä”, vaikka se itsessään on tyhjä62 . Tällöin ihminen rajaa olemisensa käsitteiden rajoittamaan, jolloin hän ei realisoidu
kokonaisena ja kaikki hänessä oleva potentiaalinen jää pelkäksi
potentiaalisuudeksi. Tämä tulee näkyviin erittäin hyvin repressoivassa kasvatuksessa, jonka seurauksena lapsen omakuva voi
kiteytyä muotoon, “en minä osaa”, “en minä pysty” tai “en minä
uskalla” jne. Kun maailma tulee tietoiseksi itsestään ihmisen kautta,
niin esimerkiksi ymmärtämätön aikuinen voi lasta määrittelemällä
rajata häntä ja hänen tulevaisuuttaan sanomalla “ei sinusta ole mihinkään”. Näin voidaan käsitteellisesti rajata lapsen olemisen ta58 Streng 1967, 5. Ks. Merleau-Ponty 1987, 76.
59 Ks. Kasulis 1981, 25-26.
60 Seuraava keskustelu käydään zen-mestarin ja hänen oppilaansa välillä mestarin vastattua
oppilaan kysymykseen monimerkityksellisellä tavalla. Oppilas: “Master, you confuse me.”
Mestari: “You are not your mind” (Salajan 1982, 32).
61 Ks. Merleau-Ponty 1987, 343.
62 Merleau-Ponty 1986, 452-453.
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paa. Tässä mielessä käsitteellisellä on suhteellista itsenäisyyttä. Ihminen on itsetietoiseksi tullutta olevaa, joka pystyy itsenäiseen toimintaan ja itsensä määrittelyyn.
Juuri tästä typistävästä kaavasta, jossa ihminen (laajasti ymmärrettynä) itse rajoittaa itsensä, zen-buddhalainen maailmassa-olemisen-tapa pyrkii ihmisen vapauttamaan. Ihminen on ainoa luomakunnan olento, joka pystyy käsitteillä johtamaan itseään harhaan.
Koirat eivät ymmärrä itseään koiriksi. Ainoastaan ihminen tiedostaa itsensä itsetietoiseksi maailmallisuudeksi, joka kykenee itsereflektioon. Zenissä puhutaan buddha-luonnosta, jonka johdosta
alkuperäisen itsemme löytäminen eli valaistuminen on mahdollista.

ONTTINEN KOSKETUS JA MEDITATIIVISUUS
FYYSISESSÄ HARJOITUKSESSA
Ihminen on aina kosketuksessa johonkin. Tämä kosketus voidaan
ajatella kahtalaiseksi. Toisaalta on yksilön ulkopuolinen maailma,
‘ihon ulkopuolella’ konkreettisena aineellisena faktana oleva maailma. Tämä muodostaa sen kentän, jossa onttinen kosketus tapahtuu.
Tämä on se ontologinen rakenne, jossa oliot ovat ja muotoutuvat.
Toisaalta on yksilön eletyn kehon sisäinen kokemuksellisuus
(immanentti onttinen kosketus). Näin ollen ihminen on aina kosketuksen kautta omaan olemassaoloonsa kytketty.
Analysoimalla eletyn kehon ja onttisen kosketuksen suhdetta
voi tuoda näkyviin esiobjektiivisen kokemuksen ‘dialektisen’
kudelman. Näin on mahdollista analysoida sitä tapaa, miten ne
limittyessään ja toisensa tuottaessaan aikaansaavat perustan ihmisen erilaisille kokemuksille.63 Eletyn kehon kokemus on lähtökohta
harjoituksen suorittamiselle. Tämä tarkoittaa kokemusta oman kehon toiminnallisuudesta ja ymmärrystä siitä, mitä inkarnoituneena
subjektina on mahdollista tehdä ja mikä on kehon toimintahorisontti.
Edellä kuvatun avulla voidaan valaista meditaation, fyysisen
harjoituksen, yksilön ja maailman välistä suhdetta.

63 Tämä analyysi ei kuulu tämän työn aihepiiriin. Ks. Klemola 1998, jossa analysoidaan elettyä
kehoa ja sen tasoja. Ks. myös Scheler 1973, 398-424.
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Meditaatio yleisenä harjoituksena voidaan jakaa liikunnan kannalta kahteen luokkaan, joista ensimmäinen on liikkumaton ja toinen liikkuva meditaatio. Liikkumattomaan meditaatioon kuuluvat
luonnollisesti kaikki liikkumatta tehtävät harjoitukset, joita suoritetaan pääasiallisesti istuen, seisten tai maaten64 . Liikkuvaan meditaatioon kuuluvat dynaamiset harjoitukset, kuten esimerkiksi budo,
taiji, pyhät tanssit jne.
Rytmi ja toisto kuuluvat olennaisesti sekä liikkumattomaan että
liikkuvaan harjoitukseen. Yhdessä nämä ajallisina toimenpiteinä
vahvistavat itse harjoituksen harjoittavaa elementtiä, mikä puolestaan edesauttaa perenniaalisen ideaalin saavuttamista. Yleisemmin
sanottuna Klemolan sanoin, “fyysinen harjoitus herkistää ihmistä
sille, mitä voidaan kutsua elämän voimaksi, elämän energiaksi”65 .
Liikkumattomissa meditatiivisissa harjoituksissa tietoisuus
kohdistetaan usein ensin eletyn kehon välittömiin kokemuksiin.
Vähitellen onttisten kosketusten määrä vähenee ja keskittymisen
luonne tulee yhä hienovaraisemmaksi, kun tietoisuus kääntyy yhä
enemmän yksilön sisäiseen todellisuuteen. Usein harjoitus alkaa
oman hengityksen tarkkailulla. Toisaalta pitkään kestävän
harjoitusjakson aiheuttamat fyysiset epämukavuudet ja kivut
kohdistavat tietoisuuden kehoon. Nämä harjoitusta häiritsevät kosketukset pyritään tällöin ylittämään keskittymällä entistä intensiivisemmin valittuun objektiin.
Liikkuvat harjoitukset strukturoivat onttisen kosketuksen kukin
omalla tavallaan, josta hyvä esimerkki on Herrigelin kuvaus
rituaalinomaisesta keskittymisestä jousiammuntaan. Siinä eletyn
kehon kosketus maailmaan pyritään minimoimaan ja standartisoimaan, jotta keskittymistä häiritseviä tekijöitä olisi mahdollisimman vähän. Toisenlainen harjoitus on esimerkiksi sellainen, kun
tehdään raskasta fyysistä harjoitusta, jolloin kehon kosketus maailmaan vaatii paljon fyysistä voimaa ja kestävyyttä. Tämä ulkoinen
kosketus tuottaa välttämättä voimakkaan sisäisen kosketuksen, joka
pyritään hallitsemaan ja saamaan edesauttamaan tavoiteltavan
päämäärän saavuttamista. Tavoiteltu päämäärä viittaa kaikkiin
päämääriin, joita tavoitellaan. Tällaisia ovat kyseisen yksittäisen
harjoituksen suorittaminen, sen liikekokonaisuuden oppiminen johon kyseinen harjoitus kohdistuu, jne. Lopullinen tavoite voi olla se,
64 Ks. Liu 1987, 123-131.
65 Klemola 1998a, 10.
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että yksilö saa perenniaalisen ideaalin realisoiduksi itsessään. Fyysinen rasittavuus ja toisaalta meditatiivisuus yhdistyneenä hengitystekniikkaan vaikuttaa egon tapaan hallita yksilön tajuntaa.
Harjoitus purkaa (tai pyrkii purkamaan) niitä kytköksiä, joilla ego
pitää kokemushorisonttia olevaan itsensä näköisenä. “Silleen jättämisen” elementti lisääntyy “täälläolevassa”.
Tutkimukseni implikoi näkemystä, että periaatteessa mitä hyvänsä liikuntamuotoa on mahdollista harjoitella perenniaalisten
liikuntamuotojen tavoin. Kysymys on käytännössä siitä, että liikunnan taustalle ja käytännöllistä harjoitusta ohjaamaan olisi saatava
teoria, joka strukturoisi harjoitusta ja antaisi yksilölle välineet jäsentää harjoituksessa kokemaansa. Kun liikuntalajin taustalla on filosofinen teoria, liikunnan voi tematisoida meditatiivisesti, jolloin kokemuksia kyetään tarkkailemaan ja suhtautumaan niihin tavoiteltavan päämäärän kannalta. Näin kokemusten intensiivisyyttä voi
kasvattaa, mikä kannustaa harjoitukseen, mikä puolestaan auttaa
yksilön itselle asettamien päämäärien saavuttamista.
Meditatiiviset harjoitukset vaikuttavat tapaan, jolla ihminen kokee ajan ja sen kulumisen, maailman ja oman sisäisen todellisuutensa. Meditaatiossa ulkoisen ja sisäisen ero häviää, harjoituksen edistyessä ego voi dekonstruoitua. Tällöin subjektin subjektimaisuus
kuten myös objektin objektimaisuus häviävät, jolloin vastakohdat
ylittyvät. Tässä ylittymisessä koetaan olevan ykseys. Ihminen kokee
itsensä koostuvaksi samasta kuin mistä kaikki muukin oleva koostuu, koska ihminen on osa olevaa.
Now that I see in Mind, I see myself to be the All.
I am in heaven and on earth, in water and in air.
I am in beasts and in plants
I am a babe in the womb and one that is not yet conceived
and one that has been born,
I am present everywhere.66

66 Wosien 1986, 31.
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HARJOITUS, OLEVAN AVAUTUMINEN JA EGON
DEKONSTRUKTIO
The techniques of Yoga, Buddhism, Zen Buddhism, Sufism,
and of the Hesychast tradition in Orthodox Christianity,
together with the technique of prayer, serve as examples of the
methods of altruization and spiritualization based upon complete
transcendence of one’s ego and on effective control of the
unconscious drives and the ego-centered conscious
mind by supraconscious.
In this method altruistic transformation is only one of the
first steps towards the final state
of the egoless –– spirituality, or towards
the union with the superpersonal, eternal, universal,
and supraconscious Infinite Manifold.”67
Olevan avautuminen vaatii “lähelle menemistä”. Tämä lähelle
meneminen tarkoittaa harjoituksen metodin mukaisesti itsensä asettamista olevan avautumista lähelle menevään liikkeeseen. Tämä
puolestaan tarkoittaa sitä aiemmin käsittelemääni seikkaa, joka tuli
ilmi harjoittelun kaksoisluonteen yhteydessä. Tarkoitan metodista
harjoitusta, jonka katson kuuluvan jokaiseen perenniaaliseen traditioon. Harjoitus metodina koostuu kahdesta osasta, joista toinen on
tietoinen ja toinen tietoisen ylittävä. Tietoinen osa harjoituksesta on
se tapahtuma, jossa tietoisesti ‘asetutaan’ harjoitustilanteeseen. Tämän tietoisen itsensä asettamisen kautta pyritään lopettamaan mielen jatkuva diskurssi, pyritään avautumaan olevalle.
Heideggerin mielestä nykyihmisen tulisi pyrkiä tämän jatkuvan sisäisen puheen ylittämiseen “meditatiivisella ajattelulla”, jota
nykyihminen on hänen näkemyksensä mukaisesti paossa. Heidegger on perenniaalisten traditioiden kanssa yhtä mieltä siitä, että
meditatiivista ajattelua on harjoiteltava.68 Tähän hän antaa ainoastaan vain yhden tunnetuksi tulleen ohjeen ‘vain-odottamisesta’69 .
67 Sorokin 1971, vi.
68 Heidegger 1988, 12-13.
69 Heidegger 1988, 35. Levin (1987, 265) arvostelee Heideggeria tästä ‘puutteesta’. Heidegger
oli hänen mukaansa niin sidoksissa länsimaiseen metafysiikkaan, ettei päässyt siitä ajattelussaan irti kuin osittain. Pääsyyksi tähän Levin sanoo sen, että Heidegger kielsi (denied) kehon
→
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Olevan tavoittaminen on aktiivis-passiivinen tapahtuma, josta
vain ensiksi mainittu on ihmisestä itsestään riippuvainen, ‘loppu
on olevan varassa’. Uskonnollisen puhetavan mukaan se on Jumalan armosta70 riippuvainen. Ihmisen on vain odotettava. Tätä odottamista on harjoiteltava, koska oikeanlainen odottaminen ei ole
helppoa. Varto toteaa tästä, että “oikea odottaminen on siis harjoituksen tulosta. Useimmat meditaatiotavat, jooga ja budolajit opettavat oikeaa odottamista.”71
Harjoituksen avulla pyritään muuttumaan. Egon dekonstruktiossa mieli on vallan käytön kohde, koska se pyritään ottamaan haltuun. Tietoisuuden horisontin laajentumisen on tapahduttava kehosta käsin, koska mikään muu kuin keho ei tuota henkilökohtaisia kokemuksia. Harjoitus johtaa maailman kokemisentavan ja ihmisen oman olemassaolon muuttumiseen. Rauhala72 kirjoittaa, että länsimaistenkin psykologien mielestä on “mielekästä
ajatella, että uusi kokemus versoo aidommin omista ehdoistaan edeten, kun vanhat jähmettyneet ymmärtämisen kaavat on saatu
syrjäytetyiksi (jolloin, TK) tavoitteena on saavuttaa kokemisen
organisoitumiselle vanhoista ‘rasitteista’ vapaa alkutila”. Tässä
mielessä perenniaaliset tekniikat ovat tietynlaista ‘psykoterapiaa’.
Egon dekonstruktio koostuu ihmisen mieleen kohdistuvista harjoituksista. Tavoitteena on ihmisen saattaminen vastaanottavaiseen
ja ‘tyhjään’ tajunnalliseen tilaan, jotta oleva voisi ‘astua sisään’.
Tästä vastaanottavaisesta tilasta Klemola kirjoittaa: “Kun fyysisessä
harjoituksessa kehontietoisuus piirtyy voimakkaana esiin, se hiljentää egotietoisuutemme. Jatkuva puhe ja kuvat, jotka päässämme virtaavat, pysähtyvät hetkeksi ja voimme kuunnella sisäistä kokemustamme.”73 Tietoisuuden predikatiivisen ‘alta’ paljastuu se mielen tajunnallinen osa, joka muodostaa predikatiiviselle perustan.
roolin henkisessä itsekasvussa. Levinin antama tunnustus osittaisesta länsimaisen metafysiikan otteesta irtipääsemisestä tarkoittaa, että Heidegger artikuloi uudenlaisen “ajattelun”
mahdollisuuden. Mutta jos hänen kirjoituksistaan etsii konkreettista tukea esim. henkisen itsekasvun edistämiseksi tai meditatiivisen ajattelun harjoittamiseksi, “we find that he has virtually
nothing to say”, Levin toteaa. Tosin Gelassenheit-teosta voidaan lukea myös siten, että
Heideggerin katsotaan antavan siinä harjoitusohjeita kautta koko teoksen, ks. Klemola 1998a,
32-36.
70 Zimmerman (1986, 286) kirjoittaa, että autenttisuutta analysoidessaan Heidegger puhui vielä 1920-luvulla armosta (grace), joka on jumalallinen lahja (divine gift), mutta jonka hän myöhemmin korvasi ontologisella analogialla Gelassenheit.
71 Varto 1990b, 42.
72 Rauhala 1986, 57.
73 Klemola 1998a, 11.
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Omassa tutkimuksessaan Levin analysoi Carl Jungia, joka ei
Levinin mukaan kyennyt selvästi ymmärtämään tätä egotietoisuuden ‘alta’ paljastuvaa perustaa, jolle egon konstituutio perustuu ja jossa subjekti ja objekti esiintyvät yhdessä - Levinin sanoin
- äärimmäisen polarisoituneessa rakenteessa. Jung näkee sen mikä
edeltää egoa, mutta ei sitä, että siellä voisi tapahtua kehittymistä.74
Levin siteeraa Jungia, jonka mukaan:
“mitään tietoisuutta ei voi olla olemassa ilman egoa. –– Me
emme tiedä muuta tietoisuutta emmekä voi kuvitella tietoisuutta ilman egoa. (Mutta, TK) me olemme pakotettuja uskomaan, että alitajunta ei voi olla täysin kaoottinen vaistojen ja
mielikuvien kooste. Siellä täytyy olla jokin, joka pitää sen
koossa ja ilmaisee kokonaisuuden. Sen keskus ei voi olla ego,
koska egon tietoisuus syntyi siitä. Tämän jälkeen ego käänsi
sille selkänsä ja koittaa sulkea sen pois niin hyvin kuin mahdollista.”75
Edelleen Jungin sanoin: “‘Ego on saattanut antaa vallan jollekin
muulle, –– mutta niin kauan kuin on olemassa tietoisuus, on oltava
joku joka on tietoinen76 .’” Tämän Levin myöntää, mutta kritisoi
Jungia tämän pyrkimyksestä samastaa “joku joka on tietoinen”
reduktionomaisesti egoon. Levinin mielestä Jung ei kykene ymmärtämään muuta tietoista ymmärrystä kuin egon, joka johtuu siitä, että
Jung unohtaa kehon strukturoivat “synergiat”. Levin ajattelee, että
tietoisuuden ja alitajunnan lisäksi on vielä huomioitava “kehontietoisuus” (consciousness carried by the body).77 Fyysinen harjoitus on juuri kehontietoisuuden tietoista aktivoimista ja haltuunottamista.
74 Levin 1988, 201-202.
75 ‘ – – no consciousness can exist without a subject, that is, an ego....We know of no other
kind of consciousness, nor can we imagine a consciousness without an ego.’ ‘we are practically
compelled to believe that the unconscious cannot be entirely chaotic accumulation of instincts
and images. There must be something to hold it together and give expression to the whole. Its
centre cannot be possibly the ego, since the ego was born out of it into consciousness and turns
its back on the unconscious, seeking to shut it out as much as possible.’ (Jung 1968a, vol. 9,
283, Levinin 1988, 202-203 mukaan.)
76 ‘The ego may be depotentiated,...but so long as there is awareness of something, there
must be somebody who is aware’ (Joseph Campbell (ed.), The Portable Jung (New York: Penguin Books, 1976), p. 491, Levinin 1988, 201 mukaan).
77 Levin 1988, 201, 203. Kehontietoisuudesta ks. Levin 1985 ja Klemola 1998a, 86-87 ja luku
neljä.
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Kun harjoituksen avulla predikatiivinen mielen toiminta hiljenee78 , tapahtuu ‘elämänvirran’ kokeminen ihmisen kokonaisuudesta käsin tarkasteltuna yhtenäisenä olevan totaliteettina. Kun rationaalinen tai predikatiivinen mielen osa on hiljentynyt, lopettanut
esipredikatiivisen ‘kääntämisen’ tai tulkitsemisen predikatiiviseksi,
todellisuus sinänsä olevana saa mahdollisuuden tulla koetuksi ihmisessä. Koska kokemukseen liittyy egon olemisentapaan vaikuttavia tekijöitä, tapahtuma koetaan yleensä voimakkaana ja myönteisenä koko ihmisen olemassaolon kannalta. Maailma nähdään ja koetaan ilman kaikkia aikaisempia sosiaalisen kautta ihmiseen
strukturoituja mielen elementttejä. Struktuurit eivät sinällään häviä
minnekään, ihminen vain ymmärtää ne suhteellisuudessaan ja
“tyhjyydessään”, niistä tulee ‘läpinäkyviä’. Tässä mielessä todellisuus ilmenee ja näyttäytyy ikään kuin ‘puhtaana’, kauniina ja
ihmeellisenä79 .
Tämä todellisuuden paljastuminen on ihmisen egon ylittävä
totalisoiva kokemus, jossa koetaan ykseys olevan kanssa - egon rakenne dekonstruoituu. Ihminen subjektina ja maailma objektina menettävät egon muodostaman vastakkaisuuden, jolloin ihminen ja
maailma sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, koska egoa ei enää
ole olemassa entisessä merkityksessä kannattelemassa näennäistä
subjekti–objekti-suhdetta. Tämä tapahtuma, josta traditiot puhuvat
eri tavoilla, saa ihmisen näkemään sosiaalisen yksilöhistorian kautta muodostuneen egon suhteellisuuden ja perimmäisen substanssittomuuden, jolloin ihmisen olemassaolon perusrakenteet murtuvat. Perustavan ja todellisen itsen ‘juurella’ ihminen juurevoituu
maailmaan aivan uudella tavalla.
Olevan avautumisella ja egon dekonstruktiolla on ihmistä
muuttava luonne. Tähän liittyy eettinen elementti kaiken sen tärkeydestä, mikä on olemassa. Tämä eettinen kokemus purkaa välinpitämätöntä ja esineistävää suhtautumistapaa maailmaan. Tämä
mystinen ja kaiken-sisään-ottava kokemus kytkee ihmisen yhteen
häntä ympäröivän todellisuuden kanssa. Muodostuu uudenlainen
ja vapauttava suhde kaikkeen: itseensä, muihin ihmisiin, maailmaan. Tämä on ihmisen kokonaistumista ja henkistä kasvamista.

78 Vrt. Heidegger 1978, 318.
79 Zen-mestari voisi sanoa: “Kannan vettä, pilkon puita. Kuinka ihmeellistä, kuinka salaperäistä.”
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Silloin kun ihminen harjoittelee, hän tavoittelee tietoisuudessa
olevan jatkuvan monologin tai dialogin lopettamista, koska tämä
estää mieltä olemasta hiljainen, tyyni ja levollinen. Tavoittelemista ei
tehdä älyllisesti vaan asettautumalla keholliseen harjoitussuhteeseen. Itsereflektiolla tavoitetaan ainoastaan sen asettaja, jolloin mieli on rationaalisen diskurssin ‘täyttämä’. Todellisen itsen
löytämistä ajattelun keinoin voi verrata veden pesemiseen vedellä.80
Harjoitustilanteeseen on toisaalta asettauduttava tietoisesti ja
mielen on ohjattava liikkeitä. Toisaalta harjoituksen on oltava
minätiedotonta. Mielen rationaalinen diskurssi ylitetään juuri siten,
että mieli kiinnitetään täydellisesti harjoitukseen (tai liikkumattomassa meditaatiossa ajatukselliseen objektiin, jolloin esimerkiksi
ego reflektiivisenä toimijana voidaan ottaa intentionaaliseksi korrelaatiksi). Kun mieli saadaan harjoituksessa hiljenemään tai hetkellisesti rajusti pysäytettyä, jotain perustavaa voi tapahtua: oleva voi
avautua ja olevan oleminen voi kokemuksellisuutena tavoittaa ihmisen ja ihminen voi kokemuksellisesti tavoittaa olevan olemisen.
Ennen kokonaiseksi tulemista ihmisen on ‘opittava pois’ tiettyjä
ominaisuuksiaan. Zenin yhteydessä esittelin Aben näkemyksen ihmisen muutoksesta todelliseen itseen. Ensimmäinen vaihe oli egoitsen ylittäminen. Toinen tapa ymmärtää ego-itsen ylittäminen on
puhua Godelin81 tavoin ego-keskeisten ajatusten poisoppimisesta.
Harjoituksen avulla voidaan löytää ja ymmärtää itsestään ne piirteet
ja ominaisuudet, jotka egokeskeisinä ovat este pyrittäessä todellisemman itsen löytämiseen. Tämä Godelin mainitsema tapa suhtautua ego-itseen on ymmärrettävä itse varsinaisen harjoittelun ulkopuolella tapahtuvaksi reflektioksi, jossa ihminen tutkii tietoisesti
olemisentapaansa. Kysymys ei ole egon dekonstruktiosta todellisen
harjoituksen merkityksessä. Toisin sanoen, tätä ei siis pidä sekoittaa
itse harjoitustapahtumaan, vaan se on ymmärrettävä kunkin
harjoitusmuodon filosofisen selityskehyksen kautta. Koska ihminen
kykenee asettamaan oman itsensä tarkastelunsa kohteeksi, hän

80 Harjoituksen aikana, esim. meditaatiossa, voi myös ajatella (predikatiivisesti) harjoituksen
luonteen niin salliessa. Intentionaalinen korrelaatti on tällöin ajattelun kohteena oleva olio ja
mahdollisesti koko ajatteluprosessi. Erona ‘arkiajatteluun’ on kuitenkin se, että kyseessä on
metodinen harjoitus, jossa ollaan kehollisesti asetuttu olevan avautumista kohti vievään
aktiivis-passiiviseen prosessiin. Tällöin ihminen on kokonaisuutena suuntautunut kohdallisesti
harjoitukseen harjoituksen edellyttämällä tavalla (eikä esim. reflektiivisesti vain siksi ajaksi,
mikä kuluu matkaan työpaikalta lounaspaikkaan).
81 Godel 1971, 11.
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käyttää ymmärrystä apunaan, kun hän selvittää ja tekee itselleen
ymmärrettäväksi harjoituksessa saamansa kokemukset.
Egon dekonstruktio on mahdollista hahmottaa kaksisuuntaisena prosessina, joista ensimmäinen on negatiivinen ja
suuntautuu ego-itseen. Tämän seurauksena ego-itse, johon ihmisen
olemassaolo on jossain määrin perustunut hänen itseymmärryksensä kannalta katsoen, purkautuu. Tämä ihmisen itsensä ja
muiden hänestä muodostama kuva murtuu harjoituksen käytännössä. Ihminen ei löydä itsestään mitään sellaista, mitä hän voisi
sanan vahvassa mielessä sanoa siksi mitä hän todella on. Positiivinen egon dekonstruktion suunta on todellisen itsen paljastumiseen
päättyvä prosessi.
Miten ihminen voi löytää autenttisen itsensä, joka ei ole sen käsityksen vääristämä, mikä ihmisellä on itsestään tai sen, millaiseksi
muut ihmiset hänet näkevät? Godel neuvoo abstraktin epäselvästi
harjoitusmetodeja antamatta, että “luopumalla” samastamasta itseään näkyvään kehoon. Hän kirjoittaa:
Luovuin samastamasta itseni näkyvään kehooni ja
kokemasta narsistista mielihyvää tästä reflektiosta. Tunteiden, ajatusten, impulssien ja toimintojen vaihtelu, jotka
huomiokykyni kentässä virtaavat, paljastavat oman pysymättömyytensä. Ne eivät ole sen olennaisemmin minä itse
kuin monien persoonallisuuksien liikkuvat muodot, jotka
ovat minussa. Nämä liikkuvat rakenteet virtaavat ja
kieppuvat mieleni virrassa aivan kuten ympäriltäni lainatut
fysio-kemikaaliset elementit, jotka jatkuvasti rakentamalla ja
purkamalla konstituoivat sitä elämän aspektia, jota kutsun
kehokseni. Jos olisi mahdollista kirkastaa kaikki ilmiöt ja atomit, jotka liikkuvat valon nopeudella biologisessa olemuksessani, mikään ei koskaan näyttäytysi pysyvänä. Ja kaikesta huolimatta tiedän itseni yhdeksi kokonaisuudeksi ja
olevan liikkumaton näiden tavoittamattomien muutosten yläpuolella; olen itseidenttinen, minulla on pysyvä yksilöllisyys.82
82 I cease to identify myself with my corporeal image and to take narcissistic delight in this
reflection. The tide of emotions, thoughts, impulses, and acts that flows into my field of
attention reveals its own impermanence. This is no more essentially I than the mobile
configurations of the multiple personalities that inhabit me. These changing structures flow and
→
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Lopputulos, johon Godel päätyy, on todellinen itse: “Todellinen
itse on olemisemme pysyvä akseli. Se ei ole aistihavainto eikä järjen
muodostama käsite. Se on henkilökohtainen yksilöllisyyden kokemus, joka paljastuu kun kaikki rajoitukset ylitetään. Dialektiikasta ei
ole apua, jos sen avulla yritettäisiin antaa Sille - nimeämättömälle nimi.”83
Sitaatin lopussa Godel viittaa tyhjyyteen ihmisen olemassaolon
perustana, joka merkitsee toisaalta kyvyttömyyttämme rationaalisesti haltuunottaa todellisuuden perimmäistä luonnetta. Toisaalta
tämä “nimeämätön”, joka on “olemisemme pysyvä akseli”, on todellisuus sellaisuutena.
Lainauksista käy selvästi ilmi se yhteinen perussävy, joka on sama kaikissa tutkimissani perenniaalisissa traditioissa. Tarkoitan
puhetapaa ja näkemystä siitä, kuinka ihminen ja oleva ovat tietyllä
tavalla yhteydessä. Ihmisessä ja ihmisen kautta oleva tiedostaa itsensä olevana. Tai uskonnollisella tavalla ilmaistuna: vain ihmisessä ja ihmisen kautta Jumala tiedostaa itsensä. 84

eddy down the mental stream just as physico-chemical elements borrowed from around me
constantly compose and decompose to constitute that aspect of life which I call my body. Were
it possible to irradiate all the phenomena and the atoms that trace their courses with the speed
of lightning in my biological entity, nothing there would ever appear as stable. And yet I know
myself one and in repose beyond this cataract of ungraspable mutations; self-identical, a
permanent individuality. (Godel 1971, 6-7.)
83 The real is the permanent axis of our being, and not the perception which our senses evoke
or the consept erected by the intellect. It is the intimate experience of individuality; it is
revealed in transcendence of all qualification. Dialectic is vain when it would give to That - the
unnameable - a name. (Godel 1971, 7.)
84 Länsimaisessa perenniaalisessa perinteessä Spinozan filosofia on hyvä vertailukohta
itämaisille perinteille. Spinozan näkemys ihmisen, luonnon ja Jumalan suhteesta katsottiin
kerettiläiseksi hänen omana aikanaan 1600-luvulla. Hän kirjoitti, että ihmisen intellektuaalinen
rakkaus Jumalaan on samaa rakkautta, jolla Jumala rakastaa itseään. Tämä on riippuvainen
siitä, kuinka Jumala voi manifestoitua ihmismielen olemuksen kautta. Täten Jumala, siinä
määrin kuin Hän rakastaa itseään, rakastaa ihmistä, jolloin Jumalan rakkaus ihmisiin on samaa
rakkautta kuin ihmisten rakkaus Jumalaa kohtaan. Kysymyksessä on toiminta, jossa Jumala
ajattelee itseään. (Spinoza 1949, V: xxxvi.) Tulkitsen Spinozan puhuvan Jumalasta (eikä Luonnosta) silloin, kun hän haluaa viitata siihen maailman kokemuksellisuuteen, jossa oleva avautuu. Spinoza (1949, V: xxiv) kirjoittaa, että mitä paremmin ihminen ymmärtää yksittäisiä olioita,
sitä paremmin hän ymmärtää Jumalan. Tämä viittaa näkemykseni mukaan siihen, että ennen
kuin oleva voi avautua ja ihminen kokea maailman vapautuneena, ihmisellä on oltava ymmärrystä ja kokemusta ja tietoa maailman yksittäisistä olioista. Tämä viittaa taas siihen aiemmin
toteamaani ihmisen ja hänen tietoisuutensa erityisluontoon, jonka mukaan ihmisen on tietoisuuden kehittymisen kautta synnyttyvä ihmiseksi ennen kuin hän voi kokea Luonnon jumalallisuuden. Filosofisesti ilmaistuna kysymys on olemassaolevan ja olemassaolon ykseyden
kokemuksesta, jossa oleva koetaan totaliteetiksi. Tähän kokemukseen liittyvää tietoa Spinoza
(1949, V: xxvii) kutsuu kolmannen asteen tiedoksi, jonka ihminen kokee suurimpana mahdollisena mielenrauhana.
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Minkälainen on se todellisuus, joka näin paljastuu? Onko kysymyksessä kokemus 1) joka kuuluu olevan olemisentapaan? 2) persoonallisesta Jumalasta, joka on ihmisen ulkopuolella reaalisesti
oleva henkinen entiteetti? 3) itsestä, joka viittaa ihmiseen itseensä
kokemuksen lähtökohtana?
Mielestäni kysymys on ihmisen ja todellisuuden välisestä suhteesta, koska tästä suhteesta muodostuu kokemuksellisuus, joka ylittää yksilön egon ahtaat rajat. Kokemuksen perusta on toisaalta ihmisessä itsessään, koska hänhän on kokija. Toisaalta ihmisellä ei olisi
mitään koettavaa, ei edes itseään, jos hänen ulkopuolista maailmaa
ei olisi olemassa. Kysymys on maailman itsensä kokemuksesta, jossa olevan tietoisuus tiedostaa itsensä kokonaisuutena. Olevan tietoisuus on maailman synnyttämä ihminen, joka kykenee tiedostamaan
ja kokemaan maailman kokonaisuutena.85 Merleau-Ponty kirjoittaa,
että ihminen on ajattelevaa luontoa (nature pensante)86 . Ihminen on
maailman projekti, jossa maailma esittää itsensä itselleen ihmisenä87 . Ihmisessä ja hänen tietoisuudessaan maailma on tullut itsestään tietoiseksi.
Olevan avautuminen on ontologinen näkökulma todellisuuteen. Se on yksi tapa, jolla olevan oleminen toteutuu. Se on myös yksi
tapa, jolla yksilön oleminen realisoituu varsinaistumisen merkityksessä. Olevan avautuminen on eksistentiaalinen kokemus. Kysymyksessä on oman maailmassa olemisen ‘totuuden’88 löytyminen,
ja kuten olen aiemmin kirjoittanut, se on ‘kotiin palaamista’.

INKARNOITUNUT JOOGI JA TRANSSENDENTTI
Tarkastelen seuraavaksi joogan ja sen jälkeen zen-buddhalaisen
budon tapoja esittää ihmisen ja perimmäisen todellisuuden välinen
suhde. Kuten tutkimuksen aikana on tullut ilmi, tarkastelunäkökul-

85 Spinoza (1949, V: xxxvi, dem.) ajatteli, että luonto/Jumala ajattelee ja ymmärtää
(kontemplate) itsensä ihmisen moodin kautta. Tämä ilmentää ihmisen ja substanssin suhdetta.
Kysymyksessä on substanssin tietoisuus itsestään ihmisessä ja ihmisen kautta. Ihmisessä
substanssi ajattelee itseään. Tämän kytkennän perusteella on mahdollista ymmärtää se, että
Spinoza katsoo ihmisen mielessä olevan jotain ikuista.
86 Merleau-Ponty 1987, 428.
87 Le monde est inséparable du sujet, mais d’un sujet qui n’est rien pas que projet du monde,
et le sujet est inséparable du monde, mais d’un monde qu’il projette lui-mé‘me (Merleau-Ponty
1987, 491).
88 Kysymys on totuudesta gnosiksen/prajnan sisältämässä merkityksessä.
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mani mukaan ihminen esittää asiat aina omasta inkarnoituneesta
olemisestaan käsin. Tämä näkökulma on spesifisti ihmisen näkökulma, mikä tarkoittaa tietyn maailmassa todellistuvan kehollistajunnallisen olennon tapaa olla suhteissa todellisuuteen. Ensimmäiseksi käsittelen joogaa.
Joogan teoreettinen selityskehys, samkhya-filosofia, on tietyssä
mielessä hyvin ‘teoriakeskeinen’. Se näkee Purusan henkiseksi
entiteetiksi, johon ihmisellä ei ole mitään yhteyttä. Tietynlainen yhteys on kylläkin olemassa, tämä on Purusan heijastuminen ymmärtämiseen kykenevässä gunassa (yksi kolmesta ihmisen muodostavasta hiukkasesta). Kun ihminen ymmärretään henkisenä olentona
järjen tai egon kautta, niin Purusaa ei tavoiteta eikä pystytä selittämään muuten kuin ihmisestä erillään olevana entiteettinä. Jooga jää
tässä selittävässä mielessä rationaalisuutensa vangiksi - tällä tarkoitan filosofista selityskehystä enkä inhimillistä kokemusta siitä,
mitä purusaksi nimitetään. Rationaalisessa selityksessä purusa
ontologisoidaan (kristinuskon persoonallisen Jumalan tavoin) ihmisestä erilliseksi olioksi, jota ihminen vain heijastaa ja jonka avulla
ihminen heijastuu itselleen. Tämän heijastuksen kokemus on
samkhya-filosofiassa se, mikä kertoo ihmiselle hänen todellisen olemuksensa. Teorian perusteella kokemuksen katsotaan viittaavan
Purusaan, joka on absoluuttisen erillään ihmisestä. Tämän erillään
olevan passiivisen tarkkailijan olemuksen katsotaan sitten muodostavan ihmisen todellisen olemuksen. Siis ihmisen todellinen olemus
on se passiivinen ja tarkkailevan abstrakti ‘purusamaisuus’, joka
gunassa heijastuksen ansiosta ymmärretään. Kokiessaan ‘huippukokemuksen’ joogi tulkitsee sen samkhya-filosofian avulla ja
ontologisoi kokemuksen.
Samkhya-filosofian teoreettisesti heikoin kohta on juuri prakritin ja Purusan keinotekoisesti rakennettu yhteys, jonka mm.
buddhalaiset ovat kritiikillään osoittaneet kestämättömäksi89 .
Miten ihmiseen vaikuttava kokonaistava kokemus voidaan ymmärtää muun kuin samkhyan selityskehyksessä? Se voidaan ymmärtää purkamalla Purusan ontologinen erillisyys prakritista, koska muuten ihmisen maailmassa ei olisi sitä elementtiä, jonka kautta
ihminen voisi puhjeta olemisessaan kukoistamaan. Fenomenologisesti Purusa voidaan ajatella transsendentiksi, johon ihminen
89 Stcherbatsky, I, 18.
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saa kosketuksen. Transsendentti on olevan olemisen tapaan sisältyvä elementti, joka voi paljastua ihmiselle, eikä ontologisesti toinen
todellisuus.
Mistä itseasiassa on kysymys prakritin ja Purusan suhteen ongelmassa? Kysymys on käsitteellisen ja kokemuksellisen suhteesta
eli siitä, kun “nimeämättömälle” annetaan nimi (esipredikatiivisesta muodostetaan predikatiivinen; todellisuuden sellaisuus
ontologisoidaan) ajaudutaan käsitteellisiin ja filosofisiin ongelmiin.
Taolaisessa perinteessä on tarina, jossa keskustellaan vakavasti
Taon olemuksesta. Keskustelun lopuksi mestari Lieh sanoo:
Hän joka väittää, että taivas ja maa lopulta häviävät, ja hän
joka väittää päinvastoin, ovat molemmat väärässä. Tuleepa
tapahtumaan niin tai näin, se on jotain sellaista, mitä emme
voi koskaan tietää. Jos ne katoavat, me menemme niiden mukana; jos ne pysyvät, me pysymme (ja emme tiedä loppua).90
Kauppi kirjoittaa Epikuroksen todenneen, että “kuolema ei liikuta meitä –– sillä niin kauan kuin me olemme olemassa, ei kuolemaa ole, ja kun kuolema on, ei meitä ole olemassa”91 .
Eliade esittää, että Siddhartha Gautama, Buddha, kieltäytyi keskustelemasta Purusan olemassaolosta. Hän kielsi mahdollisuuden
keskustella perimmäisestä todellisuudesta.92 Eliade sanoo tämän
tapahtuneen siksi, että siitä ei voi keskustella. Vaikka maailman perimmäisen olemuksen ilmaiseva dogmi saattaisi tyydyttää ihmisen
järkeä, se kiinnittää ihmisen illusoriseen ja tuottaa tietämättömyyttä,
mikä puolestaan lisää käsitteellistä takertumispintaa ihmisen ja todellisuuden ‘väliin’ ja estää ihmistä heräämästä93 . Itseasiassa
Buddha kielsi kaikki vallitsevat filosofiset näkemykset (ja
asketismin), koska hän katsoi ne tietoisuuden muodostamiksi
kuviksi todellisuudesta eikä itse todellisuudeksi. Todellisuuden
kuva, idola mentis, muodostaa tulkinnallisen esteen ihmisen ja todellisuuden väliin. Buddha ei kieltänyt perimmäistä todellisuutta, todellista Määrittelemätöntä, sellaisuutta. Hän oli vain hyvin varovai90 He who maintains that heaven and earth will pass away, and he who maintains the contrary,
are both at fault. Wheather they will go or not is something we can never know. If they go, we
shall go with them; if they stay, we shall stay (and not know the end) (Needham 1975, 41).
91 Kauppi 1990, 7.
92 Eliade 1989, 161.
93 Eliade 1989, 163.
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nen puhuessaan siitä, koska siitä ei voi puhua vääristelemättä sen
todellista luonnetta. Tämän perusteella esimerkiksi Purusan väittäminen olevaksi on virhe kuten myös Purusan väittäminen ei-olevaksi.94 Buddha ei siis kieltänyt sitä, että jotain on. Tämä jokin oleva
on myös ihmisen perusta, johon yhtymisen, joita on voimakkuudeltaan eriasteisia, ihminen kokee ekstaattisena ‘elämän oikeille raiteille menemisenä’.
Todellisuuden perimmäisyys on kokemuksellisesti ihmiselle
hänen itsensä ja olevan välinen suhde. Ihmisen kokemuksellisuutta
ei voi irrottaa hänestä ja sanoa, että olevan viimekätinen olemus on
sellainen ja sellainen. Vaikka siitä ei voidakaan sanoa mitään lopullista, se on kokemuksellisesti nimenomaan ihmisen kokemus
perimmäisestä. Tällöin tämän ihmiseen ‘sidotun’ olevan ja ihmisen
kokemuksen siitä voi hyvin ilmaista ihmisen ja olevan välisen suhteen kokemuksena, koska se on ainoa mistä itseasiassa voimme puhua. Emme voi koskaan puhua olevasta sinänsä, koska kysymyksessä on
aina inkarnoitunut ihminen, joka puhuu olevasta. Tätä ei poista huomautus siitä, että ihminen on myös itse osa olevaa.
Predikatiivinen on ihmisen ja maailman kosketuksessa ja vuorovaikutuksessa syntynyt todellisuuteen orientoitumisen apuväline ja
keino ymmärtää todellisuutta sen haltuunoton mielessä niiltä osin
kuin maailma on samaa substanssia ihmisen oman “lihan”95 kanssa. Tämän ihmisen maailmallisen suhteen ulkopuolelle predikatiivisuus ei pääse, niin kuin ei pääse konkreettiseen kokemiseenkaan,
koska käsitteellä on olemuksensa mukaisesti vain viittaava luonne.
Todellinen itse on ihmisen kehollisen maailmassa olemisen alkuperäinen itse, jonka löytäminen tietyssä mielessä ‘vie ihmisen aikaan’
ennen tietoisuuden syntymistä. Mutta koska ihminen todellista itseä
tavoitellessaan on itsetietoinen, ihmisen kokemuksellisuus laajenee
tämän alkuperäisen suuntaan, joka kokemuksessa ikään kuin
summautuu tiedostetusti sen ihmisen tason kanssa, joka on jo muodostunut itsetietoiseksi. Vaikka ihminen ‘tuleekin tyhjäksi’, kokee
ihmisenä maailman ‘sellaisuuden’ ja ymmärtää todellisen olemuksensa ja luonteensa, ei tämä tarkoita aikaisempien kokemusten
ja muistojen häviämistä.
Kokemuksen Purusasta ymmärrän syntyvän ihmisen ja maailman suhteesta, jolla tarkoitan ihmisen olemassaolon perusra94 Eliade 1989, 164-166.
95 Ks. Merleau-Ponty: Visible et l’invisible.
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kenteita koskettavaa kokemusta. Tällöin ihmisessä täytyy itsessään
olla jokin ominaisuus, joka mahdollistaa kokemuksen syntymisen
(esimerkiksi Levinin tulkinta ihmisen ekstaattisesta aistista). Myös
Lauri Rauhala tulkitsee purusan ja inhimillisen kokemuksen välisen suhteen samalla tavalla. Kun “ajan ja paikan kategorioiden
erillisyyttä ylläpitävä kaksinaisuus häviää –– minä tai ego
psyykkis-reaalisessa mielessä häviää. Tätä uutta kokemisen tasoa
Patanjali kutsuu nimityksillä purusa ja self”, Rauhala toteaa96 .
Vaikka Purusa on ihmisen kokemuksesta käsitteellistämä
ontologinen olio, ei sillä itse harjoittelun kannalta ole mitään merkitystä. Mutta jos ihminen katsoo vain Purusan merkitykselliseksi
(koska se on todellisuuden perimmäinen olemus) saattaa se johtaa
prakritin alueeseen kuuluvan vähättelyyn ja johtaa maailman merkityksen vähättelyyn ja maailmasta vetäytymiseen. Myös
Dumoulin97 ajattelee tietyissä joogan koulukunnissa tapahtuneen
näin, mutta ei esimerkiksi zen-buddhalaisuudessa. Tässä suuntauksessa ensisijaiseksi ihmisenä olemisen sfääriksi katsotaan konkreettinen sosiaalinen maailma, jossa ihminen todellistuu. Ihmisen
ideaali on myötätuntoinen (compassion) boddhisattva. Hän haluaa
auttaa kaikkia tuntevia olentoja saavuttamaan vapautuksen tässä
elämässä.
Tässä mielessä filosofisella tulkintakehyksellä on todellista merkitystä, koska se strukturoi ja merkittää ihmisen tietoista maailmassa olemisen tapaa ja asettaa horisontin, jossa oman elämän ratkaisut
tehdään.

ZEN-BUDO JA ALKUPERÄINEN ITSE
Zenissä puhutaan buddha-luonnosta, joka on olevan ominaisuus.
Olevan itsensä tiedostamisen tapa on buddha-luonto, joka ihmisessä tulee tietoiseksi. Buddha-luonto on jokaisessa ihmisessä oleva
olevan ominaisuus , joka kykenee käsittämään kaiken ykseyden.
Toisaalta zen kuitenkin kieltää substantiaalisen ja muuttumattoman entiteetin olemassaolon. Se siis kieltää buddha-luonnon?
Ristiriita kaipaa selventämistä.

96 Rauhala 1986, 24-25.
97 Dumoulin 1985, 22-23.
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Mikä on ihmisen todellinen olemus, jota zenissä kutsutaan
“alkuperäiseksi itseksi” ja buddha-luonnoksi? Kasulis98 kirjoittaa,
että käsitteellinen ero olemuksen ja sen vastakohdan välillä on ainoastaan suhteellinen. Toisen myöntäminen kieltämällä toinen johtaa
paradoksiin. Sillä jos sanomme ihmisellä olevan olemuksen, se on
sama kuin väittää, että ihminen ei voi kehittyä, muuttua ja kasvaa
esimerkiksi ihmisena olemisen eettisessä merkityksessä. Ihmisen
oleminen on tällöin ennalta määrätty. Toisaalta jos ihmisellä ei olisi
olemusta, mikä estäisi ihmistä muuttumasta hevoseksi tai kahvipaketiksi? Kasuliksen mukaan käsitteelliset erottelut toimivat hyvin mm. pedagogisina apuvälineinä, kun zen-mestarit opastavat
zenin tiellä kulkijaa “löytämään alkuperäiset kasvonsa”. Käyttämällä maailman olemisen eri puoliin viittaavia käsitteitä oppilaalle
on mahdollista esittää ja tätä kautta antaa suunta johonkin uuteen
todellisuuden kokemisen tasoon. Tämä selittää zen-mestareiden
usein niin paradoksaalisilta kuulostavat sanonnat.
Mikä on edelläkuvatun perusteella vastaus kysymykseen ihmisen olemuksesta? Kun puhutaan ihmisen buddha-luonnosta viitataan toisaalta jokaisessa ihmisessä olevaan olevuuteen, josta kaikki
koostuu, ja toisaalta siihen kokemukseen, jossa ihminen havahtuu
ainutlaatuiseen todellisuuteen, jossa ihminen kokee maailman itsessään ja itsensä maailmassa. Tällöin ihminen ei ole itsestään luomien
käsitysten ‘pakkopaidassa’. Egon dekonstruktion kautta ihmisen on
mahdollista löytää todellinen autenttinen olemisensa. Voidaan sanoa, että kyseessä on olevan avautumisessa realisoituva varsinainen itse. Vastaus on lyhyesti sanottuna: ihmisen olemus on maailma, oleva, niin kuin se toteutuu olemisessaan.
Tämä oleva olemisessaan ilmenee yksilölle kokemuksellisesti
sunyatana ja todellisena itsenä, joka on yksilön todellisen olemuksen paljastuminen. Kokemuksella on ihmisen olemassaoloa totaalisesti uudelleen rakentava vaikutus.99 Kun ihminen kokee maailman itsessään ja itsensä maailmassa, esimerkiksi luontoa ja muita
ihmisiä ei käsitetä itsestä erilliseksi, koska ihminen on kaikki muu ja
kaikki muu on ihminen. Tällöin kaikkeen muuhun ei suhtauduta
esineellisesti vaan itsearvoisesti kunkin oman luonteensa mukaisesti. Luonto ei ole esine, jota voidaan kohdella esineen tavoin, koska
kohtelemalla luontoa kaltoin ihminen kohtelee itseään kaltoin.
98 Kasulis 1981, 27.
99 Ks. Abe 1985, 25-68.
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Suhtautumalla ihmisiin esineinä ihminen muodostaa itseensä
nihilismiä, josta muodostuu häntä itseään sisältäpäin elämästä ja
muista ihmisistä vieraannuttavaa voimaa.
Kun tarkastellaan zen-budossa ilmenevää ihmisen ja maailman
välistä suhdetta, huomio kiintyy tutkimukseni osalta ennen kaikkea
Merleau-Pontyyn. Merleau-Ponty on ihmisen maailmassa olemisen
analyysin suhteen tarkasteltuna lähellä zen-buddhalaisuutta ja siinä esitettyjä näkemyksiä ihmisen kehollisesta maailmassa olemisesta. Tarkkaa yhteyttä on vaikea määritellä, mutta ihmiseen liittyvät
peruspainotukset viittaavat samaan. Tosin Merleau-Ponty ei tunnusta “sisäisen ihmisen” olemassaoloa100 .
Molemmat ymmärtävät ihmisen ja maailman suhteen siten, että
merkittävää on ihmisen kehollinen maailmassa oleminen. Näkökulma todellisuuteen avautuu tästä ihmisen kokemuksellisesta suhteesta. Mitään lopullista maailmanselitystä eivät kummatkaan väitä
pystyvänsä antamaan, koska kysymys on ihmisen ja hänen maailmansa välisestä suhteesta eikä transsendentaalisen abstraktin subjektin tavasta tarkastella maailmaa. Koska inhimillinen kokemus on
inkarnoitunutta, ihminen ei voi milloinkaan ylittää todellisuuden
tiedostamisen lähtökohtaa, joka on olla ihmisenä maailmassa.

MIKROKOSMOS JA MAKROKOSMOS
Ihmiskunnan viisausperinteissä ja esoteerisissa kirjoituksissa esiintyy usein käsitepari mikrokosmos-makrokosmos. Puhe ihmisestä
maailmankaikkeutta edustavana (pienois)totaliteettina on yksi tapa
ymmärtää ihminen, kun mietitään hänen paikkaansa olevan kokonaisuudessa, makrokosmoksessa. Esitän yhden tulkinnan, miten
käsitepari voidaan tulkita fenomenologisesta näkökulmasta.101
Ihminen syntyy ja kehittyy maailmassa. Tämä ihmisen maailman kanssa suhteissa oleminen kehittää ja kasvattaa häntä. Tarkoitan kaikkia niitä ihmisen ominaisuuksia, joissa ihminen todellistuu
maailmassa. Jotta ihminen olisi kirjaimellisesti ymmärrettynä mikrokosmos, edellyttäisi se, että ihmisessä olisi alunperin jo ennen syn-

100 Truth does not ‘inhabit’ only ‘the inner man’, or more accurately, there is no inner man, man
is in the world, and only in the world does he know himself (Merleau-Ponty 1986, xi).
101 Aiheeseen liittyvistä muista näkökulmista ks. esim. Eliade 1989, 38, 235-6, 244, 251.
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tymää olemassa kaikki mahdolliset ominaisuudet ja valmiudet. Tällöin kaikki mitä ihmisessä tapahtuu olisi vain mieleenpalauttamista
sekä tajunnan että kehollisten ominaisuuksien ja kykyjen osalta.
Harjoituksen avulla voitaisiin vain mieleenpalauttaa unohdettu.
Vaikka ajateltaisiin, että ihminen todellistuu maailmassa sitä
täydellisempänä ja kokonaisempana, mitä monipuolisemmissa
suhteissa ihminen on ollut maailmaan, ei tällä näkemyksellä olisi
mitään merkitystä, koska ihminen ei voisi kuitenkaan itse vaikuttaa
omaan todellistumiseensa. Kaikki olisi aina jo edeltäkäsin määrätty.
Ihmisen kehittymisen voi selittää tietysti mieleenpalauttamisella sanoen, että juuri näiden harjoitusten ja suhteissa olemisen kautta ihminen todellistuu ja palauttaa mieleen unohtamansa, jolloin hän
voisi valita mahdollisuuden harjoitella ja sitä kautta määrätä itse
todellistumisensa asteen.
Tulkintani mukaan tämänkaltaisella mieleenpalauttamisella
tarkoitetaan eri asiaa kuin mitä Merleau-Ponty tarkoittaa. Hän ajattelee, että ihmisen maailman tiedostaminen saa substanssinsa niistä
kokemuksista, jotka ihminen on saanut ollessaan suhteessa maailmaan. Ja koska ihminen ei voi rajallisessa elämässään kokea universumin kaikkeutta, hän ei voi myöskään saada kokemuksia kaikista
universumin olioista. Jos tämä olisi mahdollista voitaisiin sanoa,
että ihminen on universumi pienoiskoossa. Mutta koska näin ei ole,
ihminen ei voi olla mikrokosmos kuin sanan jossain merkityksessä.
Mikrokosmos–makrokosmos-vertauskuva on ymmärrettävä
prajnan/gnosiksen selityskehyksessä. Tämä selityskehys viittaa inhimilliseen kokemukseen olevasta kaiken ykseytenä. Ihminen ja
maailma sulautuvat yhteen. Tällöin subjekti, vaikka ei enää olekaan
ego-itseinen subjekti, on kokemuksellisena ja kokemuksellisesti olevan osana kaikki. Toisin sanoen subjekti on sulautunut objektiin, jolloin nämä molemmat ovat yhdessä muodostamassa olevaa kokonaisuutena. Kun subjekti menetti subjektimaisuutensa, objektista tuli
subjektiton-objekti tai objekti-ilman-objektin-ominaisuuksia102 . Kokemuksellisesti ihminen on kaikki ja kaikki on ihminen.
Tajunnallisen transsendoitumisen kautta ihminen voi ulottua
tajunnallisessa kokemuksessaan rajattomaksi. Samoin hän voi
kokemuksessaan tiedostaa olevansa osa olevaa ja kuuluvansa sii-

102 Tällaista objektia voisi kutsua myös ei-objektiksi, mutta näin kadotettaisiin tapahtuman
→
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hen erottamattomasti. Tällöin ihminen näkee ja kokee itsensä kaikissa ja kaikissa itsensä. Itsen ja maailman välillä ei ole eroa.103
Sanonta “ihminen on mikrokosmos” sisältää edellä olevan tulkintani mukaan metafyysisen väitteen ihmisen ja olevan perimmäisestä ykseydestä. Makrokosmoksen ja mikrokosmoksen yhteyttä
ei siis pidä ymmärtää rationaalisena tietoteoreettisena teesinä, tyyliin: kun ymmärrän objektiivisen todellisuuden ymmärrän sisäisen
todellisuuteni.
Tätä mieltä on myös David Levin. Hän kirjoittaa Heideggerin
ajatusta (kaiken näkemisestä kokonaisuudessaan läsnäolevana
läsnäolemisessaan) kommentoidessaan, että miten kukaan voisi
nähdä menneisyyden ja tulevaisuuden kokonaisuuden. Tämä ei
Levinin mielestä tarkoita yksityiskohtien näkemistä totaliteetissa
(olevassa). Heideggerin ajatus tulee ymmärrettäväksi, kun tulkitsemme sen kyvyksi tuntea ja aistia olemassaolomme ja ajassaolemisemme (being-in-time).104
Heinrich Zimmer105 tulkitsee mikrokosmos–makrokosmos-analogian psykologisesti. Zimmer esittää, että ihmisen sielun liikkeet
kosmoksessa (sielunvaellus, uudelleensyntyminen, jne.) ovat ihmisen tajunnan sisäisiä projektioita maailmaan. Joogit ymmärtävät ihmisen sielun tai hengen kosmiset visiot symboleiksi, jotka edustavat
ihmisen sisäistä todellisuutta, mikrokosmosta. Kun ihminen ymmärtää todella itseään, sielun liikkeet (makro)kosmoksessa ymmärretään harhaksi. Zimmer kirjoittaa: “Brahman, korkein transsendentti –– on ihmisten ja kaikkien olentojen sisäisin itse (atman):
siitä syntyvät kaikki maailman ja egon illuusiot, ja kaikki matkan
vaiheet siihen tapahtuvat meissä itsessämme, sisäisessä kosmoksessa.”106
kokemuksellinen merkitys. Ilmaus “ei-objekti” kertoisi vain objektin kieltämisen, mistä ei kuitenkaan ole kysymys. Kuten muissa yhteyksissä olen aiemmin todennut, kohdallinen merkitys
välittyy silloin, kun puhutaan objektin ontologisen statuksen murtumisesta ja ‘läpinäkyväksi’
muuttumisesta.
103 Nicholson (1989, 155) kritisoi mm. sufirunoilija Rumia siitä, että hän samastaa itsensä ja
Jumalan sanomalla “minä olen Jumala”. Nicholsonin mukaan itsensä ja Jumalan samastavat
eivät ymmärrä, mikä ero on sanontojen “I am a reality” ja “I am the Reality” välillä. Hän väittää,
että ihmiset voivat sanoa vain “I am a reality”. Myöhemmin Nicholson (1989, 160) kommentoi
erästä mystikon kirjoittamaa tekstiä ja sanoo, että ekstaasissa hurmioitunut sufi, joka on ylittänyt objektin ja subjektin välisen ristiriidan ja yhtynyt Yhteen, ei voi kieltää olevansa kaikki
eikä myöntää olevansa kaikki.
104 Levin 1988, 457.
105 Zimmer 1980, 351.
106 Brahman, the supreme transcendence – – is the innermost self (atman) within man and all
beings: from it arises all the Maya of the world and ego, and all the stages of the journey to it
→
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Solipsistisista viittauksista huolimatta tulkitsen edellisen kuvaukseksi siitä ihmisenä olemisen tavasta, josta olen käyttänyt Aben
termiä “ego-itse”. Toisin sanoen Zimmerin kohdalla kysymys on ihmisen yhden puolen, mahdollisesti pedagoginen, korostaminen, jotta todellisuutta ja todellisuuden käsitteellistä esitystä ei samastettaisi keskenään. Täten käsitteelliseen ja ego-itseen takertunut ihminen saadaan asettamaan hänen sen hetkinen todellisuutensa kyseenalaiseksi, jotta ‘todempi’ todellisuus saataisiin esiin.

MITÄ IHMINEN VOI SANOA PERIMMÄISESTÄ
TODELLISUUDESTA, SIITÄ MIKÄ PALJASTUU
Ihminen ei voi sanoa “perimmäisestä todellisuudesta” mitään lopullista107 , koska käsitteillä ei voi kuvata tyhjentävästi olevaa sinänsä. Tämä viittaa siihen tapaan, miten perimmäinen todellisuus on
itsessään ja miten sen oleminen vain on. Perimmäinen todellisuus
on “sellaisuus”, joka jää aina ihmisen ymmärryksen ulottumattomiin.

VIISAAN IHMISEN IDEAALI
Ihmisessä realisoituvaa viisautta voidaan tarkastella vapauden käsitteen avulla. Viisaus voidaan ajatella siten, että mitä viisaampi ihminen on, sitä vapaampi ja suvereenimpi hän on maailmassa
olemisessaan. Vapauden luonne on ilmaistavissa kaksiosaisesti.
Kysymyksessä on 1) vapautuminen olemassaoloa alistavista tunteista ja mielihaluista, 2) vapautuminen todellisuuden tiedostamista
estävistä rakenteista. Ensimmäisestä voidaan sanoa, että viisas ihminen ei ole kontrolloimattomien mielihalujen eikä intohimojen
alainen. Viimeksi mainittu voidaan erottaa kahtia, joista ensimmäinen on oman todellisen itsen löytäminen. Toinen on todellisuuden
kokeminen sellaisuudessaan. Itse asiassa oman todellisen itsen löytäminen ja todellisuuden kokeminen sellaisuudessaan on sama

are within ourselves, in the inner cosmos (Zimmer 1980, 351). Kun ihminen vapautuu tietämättömyydestä, hän vapautuu illuusioista, Mayasta (Eliade 1989, 3).
107 Tämänkin lauseen ristiriitaisuus on ilmiselvä. Toisaalta ihminen voi tietoisuuden
transsendoitumisen ansiosta sanoa mitä tahansa mistä tahansa. Yksilöllä voi olla esim.
kyltymätön halu esittää mielettömiä väitteitä maailmasta.
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asia. Kysymys on tapahtumasta, jossa kokija ja kokemisen kohde
sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.108
Viisaan ihmisen elämässä yksi viisauden ilmentymä näkyy hänen taidossaan elää. Vaikka todellisuuden välittömyyden kokemisen vapauttava kokemus on äkillinen, Kapleau katsoo, että viisauden välittyminen elämäntapaan tapahtuu vähitellen109 . Egon
dekonstruktio on keskeisellä sijalla, kun pyritään viisauteen, joka on
harjoituksen avulla aikaansaatujen yhä syvenevän laadullisen ymmärryksen, sisäisen näkemyksen ja elämänkäytäntöjen summa.
Viisas ei suhtaudu tekemäänsä egokeskeisesti. Hänen toimintansa on praksista. Viisas ihminen on ylittänyt sosiaalisen kautta
muodostuneen osittaisen minäkuvan ja löytänyt todellisemman ja
perustavaalaatua olevamman olemisen perustan, joka mahdollistaa
juuri esimerkiksi egon olemassaolon. Löytäessään todellisen itsen ja
olevan yhteyden, hänen eettinen käsityksensä elämästä muuttuu,
mikä samalla muuttaa häntä itseään.
Tutkimissani traditioissa viisaus ja hyvä elämä saavutetaan ylittämällä se ihmisen olemisen tapa, joka muodostuu välittömän sosiaalisen elämän myötä ja jota Heidegger kutsuu das Manin maailmaksi110 . Tämä ylittäminen on henkinen uudestisyntyminen, koska se
vaatii ja edellyttää egon ylittämistä. Vaikeaa se on siksi, että ego-itse
on se ihmisen tietoinen minä, jonka kautta ja jonka avulla ylittäminen myös osaltaan tapahtuu. Ego-itse on ihmisen koko aiemman elämänhistorian tuote, jota on tämän vuoksi vaikea saattaa sen itsensä
dekonstruktioon johtavalle tielle. Tietoisena tajunnallisena rakenteena se ikään kuin pyrkii estämään itsensä dekonstruktion, koska se on itse itselleen kaikki mitä se on. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että ihmiseltä puuttuu halua lähteä egon dekonstruktioon johtavalle
tielle. Harjoitusta ei nähdä tarpeellisena, vaikka senhetkiseen olemiseen ei olla tyytyväisiä. Yleisellä tasolla ihminen saattaa myöntää
dekonstruktioon johtavan harjoituksen itselleen periaatteessa hyödyllisenä, mutta käytännössä ei. Kokemusmaailmassaan ihminen ei
miellä harjoituksen mahdollisuutta konkreettisesti toteutettavaksi,
koska juuri ego jäsentää ihmisen kokemusmaailman tietoiset ajatukset. Ja koska ego ‘pyrkii’ säilyttämään itsensä, kokemukset mahdollisesta harjoitukseen ryhtymisestä artikuloituvat egosta kielteisinä
108 Ks. Rauhala 1986, 37-41.
109 Kapleau 1988, 63.
110 Ks. Heidegger 2000, 150-169.
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ajatuksina harjoitusta kohtaan. Dekonstruktio vaatii alkuun
päästäkseen eräänlaista ‘itsestä irti päästämistä’, mikä lyhyesti sanottuna tarkoittaa irtipäästämistä siitä käyttäytymis- ja olemistavasta, joka on das Manin tuottama; zen-mestari Rinzai kehoitti usein
(konkreettisestikin) oppilaitaan päästämään irti111 .
Valaisen viisaan ihmisen ideaalia toisen olemuksellisen käsitteen, ihmiseen yhdistyneen “sellaisuuden” (tathata), avulla.
Buddhaa kutsuttiin Tathagataksi112 (“hän joka näin menee”113 tai
“hän joka on tullut totuudesta”114), mutta nimitystä käytetään myös
kaikista tathatan täydellisesti oivaltaneista115 . Tämä tarkoittaa
valaistuneen ihmisen välitöntä olemista. Hän on ymmärtänyt itsensä ja olevan olevan se mikä on. Välitön oleminen ei ole kuitenkaan
egologisen ihmisen - enemmän tai vähemmän tietoisesta ymmärryksestä kumpuavaa välittömyyttä, vaan transsendentin
kosketuksen mukanaantuoman mm. karunan116 ja gnosiksen
absorboiman välittömän olemisen täyteläisyyttä. Kun ihminen käy
läpi “portittoman portin”117 , hän ymmärtää oman olemisensa pai111 Suzuki 1985, I, 347; II, 73-74, 245; Rinzai Roku 1976, 45, 47, 49.
112 Suzuki 1985, II, 253.
113 Sangharakshita 1979, 300.
114 One who has come of truth (Niwano 1985, 163).
115 Gothóni et all 1990, 61.
116 “Myötätunto, lempeys. Rakastavan ystävällisyyden, myötäilon ja tyyneyden ohella yksi
neljästä rajattomasta mielentilasta.” (Gothóni et all. 1990, 36-37.) Suzuki (1985, II, 280) määrittelee Karunan (isolla kirjoitettuna) rakkaudeksi (love) ja pienellä kirjoitettuna myötätunnoksi
(compassion) (1985, II, 286).
117 “Portiton portti” liittyy zenin koan-harjoitteluun. Opettajan oppilaalta kysymä koan on:
“Onko koiralla buddha-luonto”? Esitän tähän liittyvän kommentin Klemolan (1991, 53-55) kirjasta
Portiton portti ja muita zen-tekstejä:
Munkki kysyi Joshulta, kiinalaiselta zen-mestarilta: “Onko koiralla buddha-luonto?” Joshu
vastasi: “Mu”. (“Mu” on kiinankielen negatiivinen symboli ja tarkoittaa “ei-mitään” tai “ei”.)
Mumonin kommentti (ks. Sekida 1977, 27-30, TK): Ymmärtääkseen zeniä on kuljettava
patriarkkojen rakentaman portin läpi. Valaistut, kun suljet ajatustesi tiet. Jos et astu
patriarkkojen rakentaman portin läpi tai jos et pysäytä ajatteluasi, olet kuin ansassa
tempoileva kummitus. Saatat kysyä: “Mikä on patriarkkojen pystyttämä portti?” Se on tämä
sana: “Mu”. Se on zenin portti. Jos astut sen läpi, voit nähdä Joshun kasvoista kasvoihin, etkä
ainoastaan häntä, vaan kohtaat kaikki muutkin patriarkat. Eikö se olisi mukavaa? Jos haluat
astua tästä portista, sinun on täytettävä jokainen kehosi luu, jokainen ihohuokosesi tällä
kysymyksellä: “Mikä on “Mu”?” Pohdi sitä yötä päivää. Älä usko, että se on vain negatiivinen
symboli, joka ei merkitse mitään. Se ei tarkoita tyhjyyttä, olemassaolon vastakohtaa. Jos
todella haluat astua sisään zenin portista, tunnet kuin pitäisit suussasi punahehkuista rautapalloa, jota et pysty nielaisemaan etkä sylkemään pois. Anna kaiken entisen vähäpätöisen
tietosi kadota. Ja aivan kuin hedelmät kypsyvät korjuuaikana, mielesi kypsyy vähitellen
sekä sisäiseen että ulkoiseen ykseyden tilaan. Se on kuin mykän miehen uni. Hän tietää sen,
mutta ei pysty puhumaan siitä. Tässä tilassa minäsi kuori murenee ja pystyt ravistelemaan
taivasta ja liikuttelemaan maata. Olet kuin suuri soturi terävine miekkoineen. Kuka tahansa
astuukin tiellesi, vaikka Buddha tai patriarkka, lyöt hänet maahan. Mikään ei pysty sinua
horjuttamaan, ei edes kuolema. Olet todellakin oman itsesi herra. Kaikissa maailmoissa kuljet
→
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kan ja oman maailmassa olemisen kotiinpalaamisen merkityksellisyyden ja näkee asiat ja olemisen niiden omassa pelkistetyssä yksinkertaisessa välittömyydessään. Tämä näkeminen tai näkemys ei ole
älyllistä tietoa siitä, että on hyvä olla välitön, rakastava, tunteva, jne,
vaan se on spontaania itsestään olemisen yksinkertaista viisauden
näkemyksellistä, tietoisesta haluamisesta vapaata (taolaisuudessa
wu-wei, tekemätön teko), toimintaa. Toisin sanoen egologisen ihmisen sellaisuus ei ole samantasoista sellaisuutta kuin ihmisen, joka
on kokenut olevan avautumisen ja saanut kokea transsendentaalisen viisauden mukanaan tuomat olemisen ja ymmärryksen tasot. Sellaisuus/välittömyys artikuloituu uudella tavalla, mikä on
olevan ja olemisen ymmärtämisen mukanaan tuoman uuden olemisen laadun tuottamaa ego-itsestä vapaata, maailmasta ja olevasta
käsin artikuloituvaa pelkkää kaunista välitöntä sellaisuutta.
Taolaisuudessa Tao ei ole pelkkä maailman toimintatapa vaan
myös tie (tao) kulkea oma elämä. Taon mukaan elävä ihminen pyrkii
toimimaan sopusoinnussa sen kanssa mikä on ja niin kuin se on ja
miten se toteuttaa olemistaan. Viisaan ihmisen toiminta syntyy luontevasti tästä yhteydestä, koska hän ei toimi sitä vastaan vaan sen
kanssa. Zen-mestareiden toiminnan sanotaan kumpuavan “tyhjyydestä”, koska he ovat se118 . Toiminnan perusta on “mu”, tyhjyys. Jos
ihminen ei tiedosta tätä olemassaolonsa perustaa, hän pitää
objektivoitunutta minäänsä toimintansa subjektina119. Perenniaalisissa traditioissa pyritään löytämään “todellinen itse”, se mitä
ihminen maailmassa olemisessaan perimmältään on. Esimerkiksi
taolaisuudessa “todellisen itsen” löytäminen tapahtuu metafyysisten ja kosmologisten periaatteiden mukaan. Zenissä ei olla niinkään kiinnostuneita maailmankaikkeuden perimmäisestä olemuksesta kuin siitä, mikä on ihmisen maailmassa olemisen kokemuksellinen perusta.120

kuin kotonasi. Näin saavutat tämän tilan tämän koanin avulla: Keskity kaikin voimin, keskeytyksettä “Muhun”, ja tulee aika, jolloin Dharma-lamppu syttyy ja valaisee koko maailmankaikkeuden.
Onko koiralla buddha-luonto?
Tämä on perimmäinen kysymys.
Vastaat kyllä tai ei,
menetät oman buddha-luontosi.
118 Kasulis 1981, 28.
119 Kasulis 1981, 36.
120 Kasulis 1981, 37.
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Ihminen ei synny vapaana, mutta hän voi tulla vapaaksi vapauttamalla itsensä. Zen-buddhalaisuuden vapautumisen tie on
‘keskitie’, joka välttää äärimmäisyyksiä, yksipuolista maailmasta
vetäytymistä ja yksipuolista maailmallisuutta. Ihmisen tie viisauteen ja vapauteen on vaikea ja vaatii paljon aikaa ja harjoitusta,
jonka avulla ihminen voi kasvattaa itseään ja tavoitella kokonaista
ja vieraantumatonta olemisentapaa. Viisas ihminen on levollinen ja
pystyy elämään ja toteuttamaan itseään sopusointuisessa suhteessa
muiden ihmisten kanssa. Hän on löytänyt todellisen itsen ja saavuttanut mielenrauhan.121
Patanjalin joogasta on vaikea sanoa selväpiirteisiä määritelmiä
‘keskitien’ kulkemisen suhteen, mutta yllämainitut piirteet ovat ainakin hatha-joogan kanssa samansuuntaisia, koska mitkään kovin
askeettiset ja äärimmäiset harjoittelumetodit voivat tuskin tulla kyseeseen.
Intian kansalliseepoksessa Mahabharatassa todetaan, “hard is
the great path –– and few are they who travel it to the end –– ”122.
Kun ihminen on löytänyt “todellisen itsensä” ja realisoinut kokemuksensa ja itseymmärryksensä kasvun elämänkäytäntöönsä,
voidaan puhua viisaasta ihmisestä. Ellei tietoisesti ymmärretty
yhdisty ihmisen elämän konkreettiseksi ja kestäväksi osaksi, hänen
ei voida sanoa saavuttaneen todellista viisautta ja vapautta123 .

121 Juhani Pietarinen (1988, 130) kirjoittaa viisaaseen ihmiseen viittaavalla tavalla Spinozan
filosofiaa kommentoidessaan seuraavasti: “Spinoza ihailee ihmisessä monipuolista ja samalla
tasapainoista herkkyyttä erilaisille vivahteille sekä kykyä iloita vivahteista. Monipuolisesti
herkkä ihminen on elinvoimainen ja toimintakykyinen – – , hän säteilee elämäniloa, tiedonhalua,
mielenrauhaa, rakkautta, hän kunnioittaa maailmaa ja sen asukkaita.”
122 Mahabharata: Bhagavad Gita , V, 52 ff., Eliaden 1989, 151 mukaan. Aivan samoin painotuksin päättää Spinoza Etiikkansa: “If the way which, as I have shown, leads hither seem very
difficult, it can nevertheless be found. It must indeed be difficult since it is so seldom
discovered, for if salvation lay ready to hand and could be discovered without great labour, how
could it be possible that it should be neglected almost by everybody? But all noble things are
as difficult as they are rare.” (Spinoza 1949, V: 42, note.)
123 Katson viisauden ja vapauden saavuttamisen tapahtuvan useiden egon dekonstruktioiden
kautta.
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VI TUTKIMUKSEN YHTEENVETO
Olen työssäni tarkastellut ihmisen ja fyysisen harjoituksen välistä
suhdetta. Tutkimuksessani olen tuonut esille liikuntaan kytkeytyviä
olemissuhteita ja -tapoja, joissa yksilö toteuttaa olemistaan, elää elämäänsä. Analysoitavina fyysisen harjoituksen muotoina on ollut
kaksi perenniaalista liikunnantraditioita, joita olen tarkastellut länsimaisen filosofian avulla. Intialainen jooga ja japanilainen zenbudo ovat hyvin pitkän kulttuurihistorian omaavia liikunnallisia
perinteitä, joiden taustalla on filosofinen kokonaisnäkemys ihmisestä ja hänen ja maailman välisestä suhteesta.
Tutkimuksen keskeisin johtopäätös on, että fyysisen harjoituksen avulla voi tavoitella onnistuneesti hyvää elämää. Fyysinen harjoitus voi tuottaa yksilöä kokonaistavia kokemuksia. Näillä kokemuksilla voi olla
hänelle eksistentiaalisesti perusluonteinen merkitys. Hänen kokemusmaailmansa kannalta tarkasteltuna tämä tarkoittaa mm. mie-
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lenrauhaa. Nämä liittyvät puolestaan oman elämän haltuunottoon,
oman paikkansa löytämiseen maailmassa.
Tutkimuksen tärkein teema on ihmisen kasvu ja sen problematiikka. Tästä olen itse kiinnostunut ja se on mielestäni filosofisesti
tärkeä. Tämä teema on ollut vahvasti esillä 1990-luvun alusta lähtien tamperelaisessa filosofiassa. Tässä työssä keskeistä on fyysinen
harjoitus meditatiivisena elämäntapana ja sen yhteys ihmisen henkiseen
kasvuun ja eheytymiseen. Fyysinen harjoitus voi olla paljon muutakin
kuin tulosten saavuttamisen väline kilpaurheilijoille tai keino kohottaa fyysistä kuntoa. Joogan ja zen-budon perenniaalisissa
traditioissa se on olemassaolon ihmiselle tarjoama mahdollisuus
kehon kautta tutkia itseään, kokemuksiaan ja suhdettaan maailmaan. Näissä perinteissä liikunta ja kehonharjoitukset ovat elämäntapa, ‘tie’. Harjoitus ‘tien kulkemisena’ on filosofis-käytännöllinen ajattelutapa ymmärtää ihmisen pyrkimys perenniaalisen ideaalin mukaiseen päämäärään. Lähtökohtana tässä lähestymistavassa
on ihmisen ja maailman ykseys. Harjoitus on elämäntapa, jossa ihmisen omat kokemukset yhdistyvät ja artikuloituvat harjoiteltavan
tradition filosofian kautta. Koska perenniaalisissa traditioissa keskeisellä sijalla ovat ihmisen rationaalisen ajattelun ylittävät kokemukset, filosofinen selityskehys antaa kokemuksille yhden tulkintatavan. Näin kokemuksista saa palautetta, jolloin koettu voidaan
käsitteellistää ja harjoitus kohdistaa paremmin tavoiteltavaan päämäärään.
Tutkimuksella oli useita tavoitteita. Päätavoite oli esittää selkeästi, että fyysinen harjoitus voi olla elämäntapa, jonka avulla voi ihmisenä kasvaa. Tähän liittyen halusin tuoda esiin omakohtaisen
fyysisen harjoituksen merkityksen ja ensisijaisuuden verrattuna käsitteelliseen ymmärtämiseen, joka on toissijaista. Halusin tuoda
myös esiin eri ajattelutavoissa olevaa yhteistä iätöntä viisautta ja ajattomia yleisinhimillisiä teemoja. Perenniaalisen filosofian katsantokannan mukaisesti pyrin löytämään yhteyksiä joogan ja zen-budon
väliltä. Halusin avata perinteitä ja tehdä näkyväksi niiden yhteisiä
piirteitä. Miten niissä nähdään hyvä elämä ja henkinen kasvu, miten
sitä voi tavoitella, minkälaiset tekijät ovat keskeisiä, miten yksilö löytää olennaisen tiellään? Yksi ongelma oli se, miten eurooppalaisen
filosofisen perinteen kautta tulkita ymmärrettävällä tavalla näiden
ihmisen syvähenkisyyttä tavoittelevien harjoitusmuotojen monesti
hyvinkin vaikeaselkoista ajattelua? Ja mitä opittavaa länsimaisella
227
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liikuntakulttuurilla on joogan ja zen-budon tavassa nähdä ihminen? Tässä on vain osa kysymyksistä, joita syntyi tutkimusprosessin aikana koko ajan lisää.
Näitä tavoitteita ja kysymyksiä lähestyin Merleau-Pontyn ja
Heideggerin fenomenologisen filosofian, perenniaalisen filosofian
ja osallistuvan liikunnanfilosofisen metodin avulla. Jotta kysymys ei olisi vain lähteiden referoinnista ja niiden analysoinnista, katsoin jo
alun alkaenkin, että omakohtaiset kokemukseni fyysisistä harjoituksista on otettava tutkimuksessa huomioon. Tutkimustuloksista tulee
kohdallisempia, kun kirjallinen materiaali keskustelee omakohtaisen kanssa. Katsoin sen järkeväksi myös itse työn tekemisen mielekkyyden kannalta.
Oman harjoituksen ja perinteen kautta käymänsä vuoropuhelun
avulla ihmisellä on käsitteitä ymmärtää liikuntaan liittyviä (eksistentiaalisia) kokemuksia. Näin ihminen voi tutkia itseään ja suhteuttaa kokemuksensa muiden kokemuksiin, jolloin hän saa etäisyyttä
kokemuksiinsa ja pystyy täten reflektoimaan niitä. Fyysinen harjoitus
elämäntapana on hermeneuttisessa kehässä liikkumista. Tuhansia
vuosia vanhan perinteen avulla ihminen voi kasvattaa itseään, tavoitella itsetuntemusta ja kokonaistumista. Liikunnalliset harjoitukset edistävät ihmisen oman elämän haltuunottamista ja subjektiksi
tulemista. Tutkimukseni esittämällä tavalla yksilö voi artikuloida
fyysisen harjoituksen tuottamia kokemuksia, jolloin niitä voi käsitellä tietoisella tasolla ja saada niistä ymmärrys. Kysymyksessä on
dialoginen suhde yksilön ja fyysisen harjoituksen välillä, suhde tietoisen ja esiobjektiivisen välillä. Suhde muodostaa hyvän perustan
reflektiiviselle itsen ymmärtämiselle. Samalla olen avannut monikulttuurista perspektiiviä, jonka kautta on helpompi ymmärtää vieraita liikuntakulttuureita ja niihin sisältyviä tapoja pyrkiä
perenniaalisiin päämääriin.
Eheytymistä ja ihmisenä kasvamista voi tavoitella siis harjoittelemalla. Itsen ja maailman erillisyys on mahdollista ylittää. Kyseessä on tällöin oman olemassaolon peruskysymyksen ratkeaminen. Se on eksistentiaalisen totuuden paljastuminen. Tätä ihmisen elämän ja olemassaolon konstituutiota voidaan nimittää
viisaudeksi. Perenniaalisissa traditioissa viisaus on olemisen ykseyttä, joka realisoituu ihmisen elämässä.
Tutkimuksen merkitystä voi tarkastella siis yksilön mutta myös
instituution kannalta. Liikunnanfilosofinen tutkimus on perustutki228
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musta, jonka avulla liikuntatieteilijän on mahdollista selventää näkemystä omasta tutkimuskohteestaan. Työlläni on näin liikunnan ja
urheilun ontologiaa ja eettistä1 perustaa tarkastellessaan liikuntatieteille tieteenfilosofinen merkitys. Tämä liittyy siihen tapaan, millaiseksi tutkimuskohde ymmärretään.
Filosofinen tutkimustapa antaa käsitteellistä selkeyttä ihmistä
tutkiville tieteille, jotka omasta luonteestaan johtuen eivät tutki ihmiskäsityksen perusteita - ne ovat myös luonnontieteellis-teknisen
tutkimuksen tavoittamattomissa. Erityistieteilijät hyödyntävät tutkimuksissaan modernia teknologiaa ja käyttävät kehittyneitä metodeja. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että ei-filosofiset tieteet
perustuvat usein sellaisille premisseille, joita ei ole tarkkaan selvitetty eikä niiden problemaattisuutta ja suhteellisuutta ole tästä syystä
tiedostettu. Ihmistä ‘mittaavat’ tieteet eivät reflektoi ja ole tietoisia
niistä ihmiseen liittyvistä perusolettamuksista, joiden varaan tutkimukset ja tutkimustulokset aina kuitenkin rakentuvat. Erityistieteilijöiden toiminta perustuu valitettavan usein niin sanottuun
pelkkään luonnolliseen asenteeseen2 , joka ottaa lähtökohdakseen
sen mikä on tunnettua, mutta jota ei kuitenkaan reflektoida konstituoitumisen näkökulmasta. Mutta mikä on tunnettua, ei ole vielä
tiedettyä.
Tutkimillani liikuntamuodoilla on ihmistä kokonaistava vaikutus. Ihmisen elämän kannalta tämä on tärkeä ja arvokas havainto,
koska kiireinen ja vieraannuttava elämänrytmi pyrkii pirstomaan
ihmisen kokemusmaailmaa, hänen kehoaan ja mieltään, ja
nihiloimaan elämän mielekkyyden. Liikkumalla ihminen voi tavoitella kokemuksia, jotka kertovat hänelle hänen mahdollisuudestaan
olla kokonainen. Ihmisen on mahdollista tietoisesti tavoitella sellaisia kokemuksia, jotka purkavat ja poistavat ihmisen ja maailman
välistä erillisyyttä. Liikunnan avulla voidaan tavoitella kokemuksia, jotka koskettavat syvällisellä ja perustavaalaatua olevalla tavalla. Tällaisessa kokemuksessa esittäytyy ihmisen ja maailman suhde
hyvin tärkeänä ja olennaisena koko inhimilliseen olemassaoloon
liittyvänä perussuhteena. Näissä yhteyksissä puhutaan huippu- ja
ykseyskokemuksista. Aasialaisissa perinteissä tavoitellaan valaistu1 Tutkimuksessani olen esittänyt alustavan holistisen analyysin ihmisen eettisestä ulottuvuudesta ja ihmisen “henkisen” kasvun eri tasoista.
2 Luonnollisella asenteella tarkoitan maailman pitämistä itsestään selvänä. Fenomenologisen
metodin lähtökohtana asennetta voidaan nimittää myös “naiviksi”, kuten Spiegelberg (1978,
282) tekee.
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mista ja todellista itseä. Kokemusten luonne on näkemykseni mukaan eettinen. Ihminen kasvaa henkisesti ja hän voi saada tunteen ja
luottavaisen varmuuden siitä, että elämä kantaa.
Perenniaalisten traditioiden ajatuksia - ja yleensä ihmistä analysoidessani käytän sellaisia käsitteitä, joita perinteet eivät käytä. Tällaisia ovat esimerkiksi onttinen, ontologinen, esipredikatiivinen, predikatiivinen, esiobjektiivinen, jotka ovat länsimaisen
filosofian termejä. Tämän lisäksi, jotta olisin saanut näkyviin sitä
mitä halusin, käytän omia käsitteitäni kuten esim. liikunnallinen
ymmärrys, aktiivis–passiivinen-prosessi, egon dekonstruktio, olevan avautuminen ja onttinen kosketus. Näillä käsitteillä olen analysoinut yksilön liikunnallista kyvykkyyttä ja potentiaalia oppia uusia liikkumistapoja (liikunnallinen ymmärrys), tietoisen toiminnan
suhdetta spontaanisti ei-tietoisen kautta saavutettavaan (aktiivis–
passiivinen-prosessi), henkistä kasvua ja kokonaistumista (egon
dekonstruktio), maailmassa olemisen eksistentiaalisen totuuden ja
todellisen itsen löytymistä (olevan avautuminen) sekä ihmisen
maailmasuhdetta (onttinen kosketus). Esim. onttisen kosketuksen ja
liikunnallisen ymmärryksen käsitteiden avulla voi analysoida sen
perustan muodostumista, jolta käsin omakohtainen ja kokemuksellinen toimintahorisontti laajenee. Tämä oman kehon maailmassa
toimimisen kyvykkyyden huomaaminen tuottaa esimerkiksi lapselle positiivisia onnistumisen tunteita ja hyvän itsetunnon rakennusaineita.
Työni on luonteensa puolesta mahdollista katsoa jatkoksi
Heideggerin “meditatiivisen ajattelun -projektille”, joka on länsimaisen metafysiikan kritiikkiä. Harjoitustavat, joita olen esitellyt, ovat
konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla yksilö voi virittyä maailmaan, aistia “hiljaisuuden värisemätön keskus” ja “löytää alkuperäiset kasvonsa”. Heidegger kehoitti ihmisiä hylkäämään jäykistyneen käsitteellisen ajattelutavan ja ryhtymään harjoittamaan
“meditatiivista ajattelua”, jota jooga ja zen-budo edustavat.
Nykypäivän urheilu on liian yksipuolisesti keskittynyt vain ihmisen fyysisten ominaisuuksien harjoittamiseen. Ihminen on kuitenkin monitasoinen ja -merkityksellinen kulttuuriolento. Jos tulkinnat
ihmisen elämismaailmasta tehdään yksiulotteisella, kilpaurheilun
logiikkaa palvelevalla erityistieteellisellä tutkimusotteella, ihmisen
kokonaisuuden ymmärtäminen ohenee.
Kuten tutkimus osoittaa, urheilussa ja liikunnassa on tärkeää
huomioida sellainen näkökulma, joka ei paloittele ihmistä. Tämä näkö230
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kulma ottaa huomioon a) ihmisen kokemukset ja niiden henkilökohtaiset vivahteet, b) liikunnan sensitiiviset elementit ja c) liikunnan ja
urheilun merkityksen ihmiselle hänen elämismaailmassaan.
Virallinen liikuntapoliittinen näkemys voi uusien liikuntamuotojen tukemisen ja esilletuomisen kautta vaikuttaa siihen, että
muodostuu uuden liikuntakulttuurisen ajattelun sisältäviä rakenteita ja liikuntatapoja, joissa yksilö voi käydä keskustelua liikkumisensa kanssa. Perustellun näkemyksen ja tutkimuksen kautta
syntyvä uusi liikuntakulttuurinen ymmärrys voi siten realisoitua
käytäntöön. Dialogisen liikunnanharjoittamisen kautta kokemukset
voivat tulla ihmiselle enemmän tietoisesti merkityksellisiksi. Näin
saavutettu hyvä voi muodostua kestäväksi osaksi ihmisen arkea.
Mutta jos ihminen ei osaa käydä dialogia liikkumisensa kanssa, kokemukset eivät välttämättä muutu tietoisiksi, mikä mahdollistaisi
hänen kohdallisemman suuntautumisen omien tavoitteidensa,
liikunnallisten halujensa ja elänmänkatsomuksellisten arvojensa
toteuttamiseen.
Uusi liikuntakulttuurinen ajattelutapa siirtyy vanhemmilta lapsille. Tämä vaikuttaa puolestaan siihen, minkälaisen liikkumisen ja urheilun muodon tulevat aikuiset omaksuvat ja kokevat itselleen läheiseksi. Suomalaisen liikuntakulttuurin ja miksei liikuntatieteenkin
tulevaisuuden kannalta olisi tärkeä tutkia mm. sitä, miten filosofisen
taustan omaavissa liikuntaperinteissä lapset ja nuoret sosiaalistetaan ihmisen kokonaisuutena huomioivaan traditioon; minkälaisiin tekijöihin on kiinnitettävä huomiota, että liikunta voisi olla
esimerkiksi elämäntapa. Näiden asioiden tutkimus ja esille nostaminen on tärkeää ettei tapahtuisi niin kuin hyvin usein tapahtuu: länsimaisen urheiluperinteen yhteyteen tullessaan liikuntamuodot, jotka sisältävät filosofian, yleensä latistuvat pelkäksi kilpaurheiluksi.
Ne menettävät olennaisen ja inhimillisesti tärkeän elementin. Koska
liikunnalla on myös muita kuin fysiologisia vaikutuksia, on tärkeää
tutkia niitä liikkuvan ihmisen olemassaolon tasoja, joissa hän
sosiaalistuu ja todellistuu. Filosofinen analyysi on hyvä tapa saada
tulkintakehys, kun mietitään esimerkiksi liikuntakasvatuksen
suuntaviivoja. Tämä tutkimus antaa yhden tulkintakehyksen ymmärtää ihmisen liikunnallisen harjoittelun laaja-alaisuutta, ihmistymistä ja yksilöksi tulemista.
Suomalaisen liikuntatutkimuksen ja -politiikan tulevaisuuden
kannalta olisi tärkeää huomata filosofisen perustutkimuksen merki231
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tys. Sen kautta on mahdollista ymmärtää ja tulkita a) hetkellisesti
ajassa ilmeneviä liikuntaan ja urheiluun liittyviä erityisongelmia, b)
ja olemassaolevia liikuntaperinteitä. Ilman perusteita tapahtuva
ymmärrys on satunnaista ja opportunistisen tempoilevaa. Metodiset
muotivirtaukset vaikuttavat perustaa vailla olevaan ymmärrykseen.
Ja lisäksi, jos filosofista perustutkimusta ei tehdä, moniulotteiset
liikuntakulttuuriset ilmiöt ja kokemukset jäävät artikuloimatta. Silloin ei ole myöskään välineitä ymmärtää muiden kulttuurien
liikuntamuotoja. Uudet liikkumisen tavat voivat jäädä huomiotta.
Ihmiset voivat jäädä ilman monia inhimillisesti arvokkaita kokemuksia. Liikuntakulttuurinen perinteemme ei rikastu. Tällöin on
vaarana, että liikuntakulttuurinen ymmärrys muodostuu yksiulotteiseksi ja ohueksi. Liikunnanfilosofinen perustutkimus antaa
vaihtoehtoja liikuntakulttuurin yleiseen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Se avaa liikuntatieteen tekijöille ihmisen moniulotteisuutta.
Toivottavasti tämä yhä jatkuva keskustelu tuo monoliittisen
urheiluinstituution establishmentille uusia ajatuksia radikaalin
itsereflektion aineksiksi. Urheiluinstituutio kykenee muuttumaan ja
sisällyttämään itseensä jähmettymisen estäviä ajatuksia, jos se on
tietoinen liikuntakulttuurissa tapahtuvista muutoksista - muuten
seurauksena voi olla kosketuksen menettäminen ihmisten liikkumisen tapoihin ja liikunnalliseen itseymmärrykseen.

232

ENGLISH SUMMARY

The thesis is about the soteriological practice and theory. The main
concern is how to achieve peace of mind (ataraxia), integrate and
becomea whole, attain the deliverance, shortly, live a good life. These
kind of questions are central in perennial philosophy. How can an
individual, through physical exercise, reach these everlasting
human values? The practice reaching towards these ideals is
considered with the aid of two perennial traditions: yoga and zenbudo.
In physical exercise the body has a central position. That is why
I have chosen Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology of the body
as the starting point. It is through the body that our aspirations and
intentional projects are pursued for manifestation and being
practically realized in the world.Another important figure in my
thesis, in analysing yoga’s and zen-budo’s practical philosophy of
man, is Martin Heidegger. His fundamental ontology is an adequate
way to focus on man and his existential projects in his being-in-theworld. So, I articulate the esoteric philosophy of zen-buddhism and
yoga (samkhya philosophy) with the aid of western philosophy.
Besides the help of phenomenological analysis I use my own
experiences of yoga, budo and zen practices. When the analysis is
based on both written text and personal experience, the result is more
adequate that it would be if based solely on a written text.
In yoga and zen-budo the physical practice is combined with a
meditative tradition. The experiences produced as a result of
physical and meditative practice can ‘open’ an individual’s being so
that one’s contact with the world can manifest itself in a new way.
The experiences can be existentially significant and constitutive.
These experiences can change one’s way of seeing the world. I call
that metamorphosis the deconstruction of the ego. That ‘mystical’
experience of transcendence or enlightenment changes one’s life.
The perennial philosophy calls this changing transcendental
wisdom gnosis (known as prajna in yoga and zen) that transforms

the individual and reconstitutes the relationship between the
individual and the world in anemancipatory manner.
It is through tradition that the experiences can be articulated in
arationalistic way. After that an individual can project one’s practice
toward that perennial ideal one has chosen. The ultimate goal in
yoga is the deliverance and in zen-budo the enlightenment.
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