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jentaa. Tietoisuuden rajoja voi työntää horisonttia kohti. 
Olen joskus onnistunut puhaltamaan todellisuutta ilma-
pallon tavoin. Keskittyminen tulee kohdistaa itse laaje-
nemisen tapahtumaan. Lopulta tietoisuudelle avautuu 
valtava rajaton tila. Kokemusta voisi kuvailla vaikkapa 
yllättäväksi saapumiseksi metsän siimeksestä korkealle 
kallionkielekkeelle.

Kun tietoisuuden huomion kääntää siihen tosi-
seikkaan, että rajattomaan tilaan keskittyvän tietoi-
suuden on itsensäkin oltava rajaton, syntyy rajattoman 
tietoisuuden tila. Aluksi tuntuu kuin mieli nyrjähtäisi 
todella valtavaksi. Hieman myöhemmin huomaa ha-
vaitsijan ja havaitun sulautuneen toisiinsa. Kuudennessa 
tilassa ollaan lähellä transsendentaalisen reduktion koke-
muksellista liikettä. Tätä tietoisuudentilaa uskonnollisiin 
näkemyksiin taipuvaiset kutsuvat jumalalliseksi.

Seitsemäs keskittymistila syntyy kaikkialle laa-
jentuneen itsestään tietoisen rajattoman tietoisuuden 
huomatessa olevansa vailla kohdetta, tai oikeastaan ha-
vaitessaan havaittavan puutteen, olevansa tietoinen ei-

mistään. Kokemuksesta saa maistiaisen muistelemalla 
hetkeä, jolloin keksipurkin kannen aukaistuaan huo-
maakin purkista puuttuvan kaiken sen, mitä oli hake-
massa. Seitsemäs tila purkaa olemuksiin perustuvan maa-
ilman perustana toimivan intentionaalisuuden. Seitse-
mänteen keskittymistilaan meditoija törmää useimmiten 
vahingossa, eikä tila yleensä tunnu mukavalta. Luonneh-
tisin itse kokemusta ”pelonsekaisena putoamisena tyh-
jyyteen”.

Viimeistään nyt kannattaa loppujenkin lukijoiden 
laittaa foliohattu päähän. Kahdeksanteen tilaan siirryt-
täessä ei-mikyyksien on nimittäin annettava romahtaa. 
Siirtymä rikkoo loputkin objektin, subjektin ja tietoi-
suuden rakenteista. Buddha kutsui tilaa ”ei havainnon 
eikä ei-havainnon tilaksi”9. Tilan saavuttaneiden mukaan 
se ei sisällä kuvailtavia piirteitä. Kahdeksas keskitty-
mistila luhistuu pienimmästäkin intentiosta, ajatuksesta, 
tunteesta tai tietoisuuden liikkeestä. Meditoija lähestyy 
totaalista annihilaatiota ja kaiken loppumista: nirvanaa 
tai absoluuttista fenomenologista reduktiota.
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R
eduktioita joka lähtöön

K
aiken edellä koetun absoluuttisen vapautum

isen jälkeen 
on harm

illista joutua toteam
aan keskittym

istilojen olleen 
vasta läm

m
ittelyharjoitus. B

uddhalainen m
editoija on 

ottanut nyt reduktion sulkeistavan askeleen ja on valm
is 

aloittam
aan varsinaiset vipassanƗ-harjoitukset, joiden tar-

koituksena on ilm
iön olem

uksen havaitsem
inen. B

udd-
halainen ei tosin lopulta keskity ilm

iöiden olem
uksiin 

vaan todellisuuden luonteeseen. Ero johtuu siitä, että 
ilm

iöiden erillisyys, om
avaraisuus sekä pysyvyys näyt-

täytyvät keskittym
istilojen jälkeen luonnollisen asenteen 

luom
ilta illuusioilta. A

jatuksena silti on, että vasta kes-
kittym

istilaharjoituksissa tyyntynyt, keskittynyt ja ha-
vainnon ehdot ylittänyt tietoisuus pystyy näkem

ään to-
dellisuuden oikean luonteen hetkestä toiseen.

Voiko 
näillä 

m
editaatio-ohjeilla 

korvata 
H

usser-
lilta unohtuneet käytännön ohjeet reduktion katastro-
filuonteen tuottam

iseksi? Sam
a m

aku niissä on. K
eskit-

tym
istiloissa päästetään kuitenkin irti enem

m
ästä kuin 

fenom
enologille on tarpeen. B

uddhalaisessa pelastus-

oppisopassa m
oni elävän eläm

än ilm
iö, kuten esim

er-
kiksi viha, jää helposti tutkim

uksen ulkopuolelle: se ei 
johda kohti lopullista vapautum

ista. H
usserlin m

etodissa 
puhtaus ei tarkoita tietoisuuden puhdistam

ista kaikesta 
m

aailm
allisesta sisällöstä, eikä elävän m

aailm
an tutki-

m
uksessa tietoisuutta kavenneta olem

attom
iin.

K
eskittym

istiloja 
edeltäviin 

perusharjoituksiin 
si-

sältyy 
vähem

m
än 

absoluuttisia 
sulkeistam

isia, 
joista 

m
oni vastaa parem

m
in fenom

enologin tarpeita. Yh-
täläisyyksiä ja eroja korostaakseni kuvasin kuitenkin 
vipassanƗ-m

editaation koko reduktiivisen kaaren. B
udd-

halaisen m
editoijan koko reduktiopotentiaali luo m

yös 
m

ielenkiintoisen näkym
än toista jalkaa tiedon perustassa 

pitelevän fenom
enologin pyrintöihin.

K
ohti perustaa vai vapautum

ista
H

usserlilainen fenom
enologi on kiinnostunut tiedon pe-

rustasta. B
uddhalainen puolestaan seuraa soteriologista 

polkua, jonka m
ukaan m

yös perustan illuusiosta on va-
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