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Intian klassinen filosofinen pe-
rinne muistuttaa länsimaiden 
vastaavaa ainakin kahdessa suh-

teessa. Klassinen filosofia oli sekä 
idässä että lännessä lähes poikkeuk-
setta käytännöllistä. Filosofit paneu-
tuivat olemassaoloa koskevien kysy-
mysten selvittelyyn ja hyvän elämän 
tavoitteluun. Itsestään selvästi klas-
sinen filosofia oli myös sidoksissa 
uskontoon. Kuitenkin länsimaissa 
uskonnollinen pelastusoppi irtaantui 
omaksi erityisalueekseen jo varhain. 
Intian filosofisissa suuntauksissa 
puolestaan kysymys ihmisen meta-
fyysisestä vapautumisesta (moksha) 
ja siihen johtavista keinoista on säi-
lynyt keskeisenä teemana nykyaikaan 
asti.

Intian filosofinen traditio on 
vähintään 5000 vuotta vanha. Kui-
tenkin vasta ajanlaskumme ensim-
mäisinä vuosisatoina Intiassa muo-
dostettiin kuusi ”oikeaoppista”, 
toisin sanoen brahmaanipapiston 
auktoriteetin hyväksyvää, klassista 
filosofista koulukuntaa. Näistä Yoga, 
suomalaisittain jooga, keskittyi 
yksinomaan vapautumisen kysy-
mykseen. Yogan filosofian taustalla 
ovat askeettisten shramana-liikkeiden 
opetukset sekä etenkin Intian van-
himpana filosofisena suuntauksena 
pidetyn Samkhyan kosmologia. 
Samkhyan keskiössä on maailman-
kaikkeuden (prakriti) ja siitä riippu-
mattoman Tietoisuuden (purusha) 
dualismi.

Joogafilosofiaa määrittää myös 
oppi tekojen syistä ja seurauksista 
(karma), joka ylläpitää jälleensyn-
tymien loputonta kiertokulkua 
(samsara). Tietoisuus on kuitenkin 
riippumaton elämän muuttuvista 
materiaalisista olosuhteista. Aino-
astaan tietämättömyys (avidya), joka 
tarkoittaa olemassaolon samastamista 
aineellisiin ja psyykkisiin ilmiöihin, 
pitää tietoisuuden kiinni samsaran 
pyörässä. Samkhya ja Yoga opettavat, 
että oikeanlaisilla ponnistuksilla ih-
minen voi oivaltaa Tietoisuuden 
erillisyyden maailmankaikkeudesta 
ja saavuttaa pysyvän vapautuksen 
aineellisen olemassaolon tuottamista 
kärsimyksistä.

Tasapainoilua klassisen ja 
modernin välillä
Vaikka jooga on alusta saakka ollut 
mitä ilmeisimmin monimuotoinen 
ilmiö, eikä tilanne ole modernin, 
kansainvälisen jooganharjoituksen 
myötä ainakaan yksinkertaistunut, 
Patanjali-nimisen opettajan Yoga-
sutra-teosta (350 jaa.) pidetään 
edelleen joogafilosofian keskeisenä 
tekstinä. Uskontotieteilijä Måns 
Broon tuore teos Joogan filosofia 
on Yoga-sutran ensimmäinen suo-
mennos sanskritinkielisestä alku-
tekstistä. Joogan filosofia sisältää 
Yoga-sutran devanagari-kirjoituksella 
ja roomalaisilla aakkosilla sekä kom-
mentaarin, joka avaa suomennoksen 

ja teoksen merkityksiä. Parempaa 
lähtökohtaa joogan taustalla vaikut-
tavien ideoiden syvälliseen tarkas-
teluun on vaikea kuvitella.

Sutra on intialaisen filosofisen 
kirjallisuuden laji, jossa pyritään 
mahdollisimman tiiviissä muo-
dossa ilmaisemaan monimutkaisia 
opetuksia. Yoga-sutra koostuu 196 
lyhyestä säkeestä, jotka on jaettu 
neljään lukuun. Kunkin säkeen jo-
kainen sana sisältää valtavasti infor-
maatiota, eikä yhtä säettä ole mah-
dollista ymmärtää ilman kaikkia sitä 
edeltäviä. Äkkisilmäyksellä Yoga-
sutra vaikuttaakin täysin käsittämät-
tömältä kokoelmalta töksähteleviä 
lauseita, joista on vaikea löytää sen 
enempää johdonmukaisuutta kuin 
filosofista syvyyttäkään. Tästä syystä 
Yoga-sutraa, kuten muitakin saman 
lajin tekstejä, luetaan tavallisesti se-
littävän kommentaarin avulla.

Broon kirjoittamaa kommen-
taaria voidaan pitää ensimmäisenä 
Yoga-sutran klassiseen tulkintatradi-
tioon nojautuvana suomenkielisenä 
esityksenä. Aiemmat suomeksi jul-
kaistut kommentaarit ovat pyrkineet 
pikemminkin tulkitsemaan Yoga-
sutran sisältöä modernin joogan-
harjoittajan näkökulmasta. Tämä 
tulkintatapa on tietysti aivan perus-
teltu. Broon kommentaarin vahvuus 
kuitenkin on, että se osoittaa sekä 
klassisiin että moderneihin lähteisiin 
viitaten monia ristiriitoja nykyisin 
suositun joogaharrastuksen ja tra-
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dition aiempien tulkintojen välillä. 
Toisaalta Broo pyrkii samalla te-
kemään kryptistä sutra-tekstiä ym-
märrettäväksi suomalaiselle lukijalle, 
jonka taustatiedot intialaisesta filoso-
fiasta ja uskonnosta eivät välttämättä 
ole mainittavat.

Tulkinnassaan Broo nojautuu 
runsaasti Vacaspati Mishran (n. 
800–900) ja Bhojan (n. 980–1060) 
selitysteoksiin. Paikoitellen hän kui-
tenkin hyödyntää myös Gregor Ma-
ehlen ja B. K. S. Iyengarin kaltaisten 
modernien joogaopettajien tul-
kintoja. Monia keskeisiä sisältöjä va-
lotetaan havainnollisilla esimerkeillä, 
jotka arkipäiväisyydessään toisinaan 
jopa hymyilyttävät. Esimerkiksi ih-
misen toimintaa ohjaavia mielen 
painaumia (samskara) havainnollis-
tetaan tarinalla munkkeja paistavan 
naisen voimakkaasta reaktiosta keit-
tiössä syttyvään tulipaloon. Tulkin-
noillaan sutran taustasta, rakenteesta, 
alkuperästä ja merkityksestä Broo 
kommentoi myös teosta koskevaa 
tieteellistä keskustelua.

Välittömän kokemuksen 
mahdollisuus?
Sana ”jooga” merkitsee ”yhteyttä”: 
välitöntä ja objektiivista tietoa todel-
lisuudesta. Länsimaisessa ajattelussa 
objektiivisen tiedon mahdollisuus 
on usein kyseenalaistettu, ja mo-
nissa filosofisissa perinteissä tiedon 
katsotaan olevan pitkälti mielen 

käsitteellisten ja kognitiivisten ra-
kenteiden tuotetta. Joogafilosofia 
ei kiistä näiden mielen rakenteiden 
olemassaoloa mutta pyrkii niiden 
poistamiseen erityisten psykofyy-
sisten menetelmien avulla. Joogan 
päämääränä on syventyminen (sa-
madhi), joka tarkoittaa täydellistä 
keskittymistä yhteen kohteeseen pit-
käksi aikaa. Tämä edellyttää aistien 
ja mielen hallintaa. Apuvälineiksi 
Yoga-sutra esittää muun muassa 
kokoelman moraalisia kieltoja ja 
velvollisuuksia sekä hengitysharjoi-
tuksia. Syventymisen kerrotaan joh-
tavan vähitellen mielen toimintaa 
ohjaavien ”painautumien” ja näistä 
seuraavien ehdollistumien (vasana) 
poistumiseen. Tällöin jäljelle jää vain 
puhdas Tietoisuus, ja joogan har-
joittaja saavuttaa objektiivisen tiedon 
mietiskelyn kohteesta.

Yoga-sutran rakenne muodostaa 
loogisen kokonaisuuden. Ensim-
mäinen luku esittelee joogan pää-
määrän sekä sen taustalla vaikut-
tavat psykologiset ja tieto-opilliset 
oletukset. Toinen luku puolestaan 
kuvaa niitä menetelmiä, joilla syven-
tymisen tilaan valmistaudutaan. Sitä 
voidaan pitää eräänlaisena kokonais-
valtaisena moraalifilosofiana. Kolmas 
luku on nykylukijalle haastavin, sillä 
siinä kuvaillaan ”mahteja” eli eri-
tyisiä yliluonnollisia voimia, joiden 
katsotaan seuraavan onnistuneesta 
syventymisestä tiettyihin kohteisiin. 
Teoksen neljäs luku tarkentaa joi-

takin aiemmin käsiteltyjä seikkoja ja 
tuo erityisen selvästi esiin sen, miten 
voimakkaasti sutran opetus on lii-
toksissa intialaiseen jälleensyntymis-
oppiin.

Etenkin Yoga-sutran kahta vii-
meistä lukua on hankala pitää filo-
sofiana länsimaisesta näkökulmasta. 
Sutra-teksti ei argumentoi vaan 
esittää tiiviisti muotoiltuja väitteitä. 
Uuden suomennoksen nimi, Joogan 
filosofia, on kuitenkin täysin oi-
keutettu. Broon kommentaari avaa 
tekstin sisältöä nimenomaan Intian 
filosofisen tradition pohjalta ja kes-
kustelee välillä myös länsimaisen 
ajattelun perinteen kanssa. Broo 
myös osoittaa, etteivät sutran eksoot-
tisimmatkaan opit ole mielivaltaisia. 
Niiden taustalla vaikuttavat selkeästi 
muotoillut kosmologiset, tieto-opil-
liset ja psykologiset käsitykset. Tästä 
syystä Joogan filosofialla on jo sinänsä 
arvoa hindulaista asketismia käsitte-
levänä uskontotieteellisenä teoksena. 
Filosofisena koulukuntana Yoga 
edustaa kuitenkin käytäntöä. Yoga-
sutran arvo ja sen väitteiden totuu-
dellisuus on lopulta punnittava sen 
menetelmien soveltamisessa. Siksi se 
asettaa valtavan haasteen länsimai-
sille lukijoille.

”Syventymisen kerrotaan 
johtavan vähitellen mielen 
toimintaa ohjaavien 
’painautumien’ ja näistä 
seuraavien ehdollistumien 
(vasana) poistumiseen.”


