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Saksalaisen filosofin Edmund Husserlin (1859–
1938) kehittämä fenomenologia on filosofinen 
lähestymistapa, joka tutkii todellisuuden il-
menemistä kokemusmaailmassa. Tietoisuutta 
tutkitaan siitä itsestä käsin. Fenomenologisen 

reduktion avulla tottumuksen tuottama luonnollinen 
asenne sulkeistetaan ja ilmiö havaitaan hetken ajan en-
nakko-oletuksista vapaana, suoraan sen ilmenemisessä.

Buddhalainen meditaatio puolestaan on tuhansien 
vuosien aikana kehittynyt käytännöllinen sisäänpäin 
kääntyneen itsetarkkailun menetelmä. Meditaatio on pit-
käkestoinen harjoitus, jossa mielenliikkeitä rauhoitetaan 
ja ohjaillaan, jotta ne lopulta havaitaan selkeästi hetkestä 
toiseen. Monissa meditaatiomuodoissa harjoitellaan kes-
kittymistä, keskittymisen kiinnittämistä yksittäiseen koh-
teeseen ja lopulta tietoisuuden ja kohteen erillisyyden 
kadottamista.

Buddhalaista meditaatiota on toki monenlaista2. 
Buddhan (noin 560–480 eaa.) suulliset ohjeet kir-
jattiin ensi kerran paalin kielellä noin 400 vuotta hänen 
kuolemansa jälkeen. Paalin sana vipassanƗ tarkoittaa  
asioiden näkemistä selkeästi sellaisena kuin ne ovat. Vä-
lillä puhutaan ”syvästä näkemisestä”, jolla tarkoitetaan 
todellisuuden näkemistä ilman havaintoon normaa-
listi kiinnittyneitä ennakko-oletuksia, vaikutuksia, es-
teitä tai reagointia. Kuvailen seuraavassa vain varsinaisia 
vipassană-harjoituksia valmistelevia harjoitteita ja nii-
täkin ainoastaan fenomenologiselle reduktiolle olennai-
silta osin.

Buddhalaisen ajattelun mukaan kuvittelemme ha-
vainnon olevan totta, vaikka sitä värittää aina esimerkiksi 
defenssi, abstraktio, objektivointi, viha tai haluaminen. 
Tästä seuraa ”välinpitämättömyyttä”: tyydymme joko 
näkemään asiat vääristyneesti tai ohitamme ne. Meditoi-
dessa harjoitellaan olemaan läsnä joka hetki; näkemään 
myös mekanismit, joilla mieli luo illuusion pysyvästä 
maailmasta ja minuudesta. Objektiivisen ja kasautuvan 
tiedon sijaan oivallukset kokemuksestamme ja tietoi-
suutemme rakenteesta muuttavat maailmassa olemista. 

”Oivalluksella” tarkoitan tietoisuuden muutosta, jossa 
aikaisemmin tavoittamattomia prosesseja havaitaan. Esi-
merkiksi herätessäni ymmärrän nukkuneeni ja totunnai-
suudesta havahtuessani tajuan toimineeni välinpitämät-
tömästi.

Fenomenologisessa reduktiossa ja buddhalaisessa 
meditaatiossa tyhjistä sanoista ja oletuksista palataan ta-
kaisin omaan kokemukseen. Tutkimus lähtee itse asioista, 
ei lopputuloksista tai tiedosta. Suora, ennakko-oletuk-
seton, välitön, varma ja itsestään selvä tieto saavutetaan 
puhdistamisen teolla, reduktiolla. Tutkittavaa ilmiötä ei 
eroteta sen ilmenemisestä.

Husserl tutustui buddhalaiseen ajatteluun vain pinta-
puolisesti ja vasta uransa loppuvaiheessa3. Hän kuitenkin 
kuvaili sitä myötämielisesti ja samaan tapaan kuin omaa 
filosofiaansa: kummatkin ovat näkemisen tapoja, tut-
kimusmatkoja tuntemattomaan, suuria seikkailuja sekä 
vaativia ponnistuksia4. Professori Fred Hanna on eh-
dottanut Husserlin olleen jo pidemminkin samalla tiellä 
Buddhan kanssa. Hänen mukaansa fenomenologisen 
reduktion uuttera toistaminen olisi aiheuttanut filosofissa 
jopa henkilöön asti ulottuvia muutoksia ja filosofisesti 
Husserl olisi uponnut syvälle kokemuksen rajattomaan 
täydellistymiseen ja transsendentaaliseen tietoon.5

Kieltämättä ’puhdas transsendentaalinen tietoisuus’ 
sekä ’todellisuuden intersubjektiivinen luonne’ voivat 
kuulostaa buddhalaisilta ajatuksilta. Jätän kuitenkin filo-
sofiset ja käsitteelliset vertailut etevämmille. Käsitteellisen 
puntaroinnin sijaan olen tässä tekstissä kiinnostunut pel-
kistämisen metodeista: kuvailen, miltä reduktio tuntuu, 
mitä ilmiöitä se muistuttaa ja mitä siitä seuraa6. Olen pi-
kemminkin reduktioduunari tai -addikti, filosofian amis-
lainen.

Fenomenologisen reduktion  
ensimmäinen askel
Ensimmäinen askel fenomenologisessa reduktiossa on 
sulkeistaa ennakko-oletukset: muun muassa auktoriteetit, 
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Husserlin tekstit eivät tarjoa käytännöllisiä ohjeita fenomenologisen reduktion 
suorittamiseksi. Buddha taas antoi vain käytännöllisiä ohjeita. Husserlin assistentti 
Eugen Fink totesi, että ”buddhalaisen itsensä kehittämisen eri vaiheet ovat käytännössä 
fenomenologisen reduktion vaiheita”1. Jussi Omaheimo testasi viiden vuoden ajan, saako 
Buddhan ohjeilla aikaan fenomenologisen reduktion.
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kulttuurilliset vaikutteet ja tieteellinen tieto. Sulkeista-
minen tarkoittaa objektiivista maailmaa koskevien väit-
tämien poistamista. Reduktio on irtipäästämistä, jossa ai-
emmin perustana pidetyistä tiedoista ja tiedollisista asen-
teista luovutaan. Elävänä koettu todellisuus paljastuu, 
kun luonnollisesti syntyvien uskomusten, asenteiden ja 
tiedon tasot on siirretty sivuun. Sulkeistaminen on taito, 
jota on harjoiteltava. On uskaltauduttava tyhjän päälle, 
harhautettava luulojaan ja luovuttava totunnaisuuksista. 
Fenomenologinen reduktio on ”katastrofaalinen ta-
pahtuma”, ”maailmanloppu” tai ”haaksirikko”.7

Toinen askel
Toinen askel fenomenologisessa reduktiossa on ilmiön 
olemuksen näkeminen. Sulkeistamisen jälkeen tietoisuus 
suunnataan ilmenevän olemukseen. Reduktio siirtää fe-
nomenologin tosiasioista olemuksiin. Luonnollisessa 
asenteessa oletamme ilmiön olevan olemassa riippumatta 
sen ilmenemisestä. Olemuksen näkemisen selkeys on sen 
ilmenemisen läsnäoloa. Mitä paremmin ilmiö on läsnä, 
sitä voimakkaammin, elävämmin tai erilaisten olemusten 
valossa se meille näyttäytyy. Totuus on ilmiön läsnäolon 
täyteyttä.

Luonnollisesta asenteesta ja totuuden unohtamisesta 
on hyötyä arkielämässä, mutta yllätys tai yllättyneisyys 
ovat esimerkkejä arkisesta tavasta kokea fenomenolo-
ginen reduktio ja sitä seuraava asian ilmeneminen. Myös 
meditaatiossa opetellaan läsnäolon taitoa: jokainen hetki 
pyritään kohtaamaan ainutkertaisena ja epäpysyvänä. 
Husserlin fenomenologia kuitenkin jatkaa tästä vielä pi-

demmälle: se erittelee siirtymää yksityisen ja satunnaisen 
havaitsemisesta yleisen ja olemuksellisen havaitsemiseen.

Kolmas askel
Reduktion kolmas vaihe ei välttämättä seuraa järjestyk-
sessä kolmantena, mutta siinä tietoisuus kääntyy omaan 
suuntautuneisuuteensa. Sulkeistaminen on tuhonnut 
luonnollisen asenteen, perustan, ja paljastaa ilmiön puh-
taassa olemuksessaan. Olemus ilmenee tietoisuudessa, 
jolloin ilmiö on sen läsnäolon täyteyttä tietoisuudessa.

Intentionaalisuus tarkoittaa sitä, että tietoisuus suun-
tautuu ja kohdistuu aina johonkin. Tietoisuus ja maailma 
ovat kokemuksellisesti ja rakenteellisesti yhtä, joten fe-
nomenologian on katettava kaikki tietoisuuden kohteet. 
Jokaisen aistimuksen, olion ja asian konstituoituessa vä-
littömästi tietoisuudessamme on todellisuus kaikki se, 
mistä olemme tietoisia. Ilmiön olemuksen saavuttami-
seksi on puhtaan tietoisuuden rakennekin ymmärrettävä, 
koska tietoisuudessa konstituoituvat myös erilaiset tavat 
katsoa maailmaa (kuten objektiivisuus). 

Siksi kolmatta vaihetta kutsutaan transsendentaali-
seksi: se ei enää toimi arkijärjen tai tietämisen tavoin. Ref-
lektiivisesti itseensä kääntynyt intentionaalinen tietoisuus 
havaitsee jatkuvasti muuttuvaa elettyä maailmaa. Trans-
sendentaalisessa reduktiossa sulkeistamisen ja ilmiön näke-
misen askeleet tulevat näkyviksi. Tämä mahdollistaa koke-
muksen konstituoitumisen tutkimisen. Samasta ylittävästä 
liikkeestä syntyviä oivalluksia vipassanƗ-meditaatiossa 
haetaan: se on oikeastaan kokoelma harjoituksia tietoi-
suuden rakenteen kokemukselliseksi selvittämiseksi.

”Fenomenologinen reduktio on 
’katastrofaalinen tapahtuma’, 
’maailmanloppu’ tai ’haaksirikko’.”
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Meditaatioharjoitus
Normaalisti mieli hyppelee jatkuvasti kohteesta toiseen. 
Ensin on rauhoituttava, ja tähän tarvitaan ruumista. Me-
ditoidessa ruumiin asennon on oltava tarpeeksi vakaa 
ruumiin rentoutumiseksi mutta aktiivinen nukahtamisen 
välttämiseksi. Istuma-asento helpottaa ruumiin tark-
kailua, luo tilaa kokijan ja kokemusten väliin sekä hi-
dastaa havaitsemisen tahtia. 

Buddhalaisessa meditaatiossa mieltä pidetään yhtenä 
aistielimistä. Mielen toimintaa opetellaan tarkkailemaan 
samalla tavalla kuin muidenkin aistien. Aluksi mieli on 
niin nopea, että vauhtisokeus saa uskomaan sen tuot-
tamiin harhoihin minuudesta, maailman jatkuvuudesta 
ja ajatusten esiintymisestä samanaikaisesti. Nopeasti 
reagoiva mieli on välinpitämättömyyden (luonnollisen 
asenteen) lähde.

Meditaatioharjoitukset aloitetaan hitaammista fyysi-
sistä tuntemuksista: kivusta, kutinasta, puutumisesta, läm-
pötilasta tai ruumiin painosta. Ruumiillisiin tuntemuksiin 
keskittymällä niistä nousevat ajatukset ja mielleyhtymät 
ovat helpommin havaittavissa. Nenän kutinasta nousee 
ärtymyksen tunne, jota seuraa halu raapia ja lopulta toi-
minta. Havaintoärsykkeistä, tunteista ja ajatuksista muo-
dostuu ketjuja. Arjessa reagoin kutinaan raapimalla tai 
kipuun muuttamalla asentoa, mutta meditoidessa opet-
telen reagoimattomuutta ja ärsykkeiden jatkuvaa epäpysy-
vyyttä: niiden syntymistä ja katoamista. Välittömät reak-
tioni tuntemuksien miellyttävyyteen, epämiellyttävyyteen 
tai pysyvyyteen värittävät jokaista havaintoani.

Ruumiintuntemuksista voi jatkaa vaikkapa kuuloais-
timuksiin. Äänen havaitseminen, sen keston sekä katoa-

misen seuraaminen on yksinkertainen harjoitus. Myös 
pelkässä havainnossa pysymistä voi harjoitella. Havain-
toihin liittyy yleensä hulppeita assosiaatioketjuja. Äänen 
kuultuani tunnistan sen nopeammin kuin huomaankaan. 
Jos ääni on pikkulinnun laulua, näen välittömästi oksalla 
istuvan talitintin sieluni silmin. Seuraavaksi mietin tipun 
nälkiintyneisyyttä kylmillä talvikeleillä. Tästä seuraa 
muisto aamupuurosta puuttuneista auringonkukansie-
menistä ja toimenpide-ehdotus kaupassa käymisestä ”heti 
kunhan tästä meditoimasta pääsen”. Pelkässä äänessä py-
syminen osoittautuu vaikeaksi harjoitukseksi. 

Edellä esittelin joitain esimerkkejä meditaatioharjoi-
tuksista. Niiden avulla voi lopulta oppia havaitsemaan 
ajatuksia aivan hitaampien havaintomuotojen tavoin. 
Harjoituksen laajetessa ja syventyessä kiinnittyminen 
mielenliikkeisiin vähenee, mieli hiljenee ja keskittyminen 
voimistuu entisestään. Mielenliikkeiden väheneminen 
on tehokasta luopumista ennakkoluuloista. Läsnäolon 
esteisiin reagoimisesta, myös niiden vastustamisesta, voi 
alkaa luopua. Lopulta havaintomaailma ei ole enää tie-
toisuuden ilmiön ilmenemisen aiheuttava ärsyke (kuten 
kova ääni, joka herättää meidät unesta), vaan tietoisuus 
lepää puhtaasti läsnä omassa intentionaalisuudessaan. 

Monissa vipassanƗ-harjoituksissa käytetään rauhoit-
tumisen ja keskittymisen apuna hengityksen tarkkailua. 
Hengitystä tarkkailtaessa keskitytään hengityksen fyy-
siseen tuntemukseen, jota tarkataan vaikkapa nenän-
päässä, hengitystiehyeissä, kurkunpäässä tai vatsassa. 
Hengitys on hyvä kohde, koska se on aina mukana ja 
löytyy helposti. Hengitys on myös tarpeeksi kiinnostava: 
se muuttuu jatkuvasti, on suhteessa tunteisiin, tapahtuu 

”Havaintoihin liittyy yleensä 
hulppeita assosiaatioketjuja.”
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osin ilman omaa tahtoa ja pitää ihmisen hengissä. Kes-
kittyminen pidetään hengityksen tuntemuksessa pitkiä 
aikoja, jopa tunteja. Apukeinona hengityksiä voi laskea, 
huomioida niiden pituuksia tai eritellä osia. Hengityk-
sentarkkailua käytetään myös keskittymistilaharjoituk-
sissa.

Keskittymistilat 1–4
Keskittymistilat ovat sarja syveneviä yksipisteisen kes-
kittymisen tiloja8. Kun keskittymisen pystyy pitämään 
hengityksessä pitkiä aikoja, keventyy hengitys lopulta 
lähes huomaamattomaksi. Hengityksen fyysinen tun-
temus katoaa, ja keskittymisen kohteeksi jää hengi-
tyksen mentaalinen merkki, joka ilmenee keveytenä 
tai valona. Tietoisuus kääntyy tietoisuuteen itsestä tai 
vähintäänkin tietoisuuden kohteena olleen fyysisen 
tunteen mentaaliseen merkkiin. Hieman kuin Irvikis-
sasta jäljelle jäävä hymy.

Tässä vaiheessa aistit eivät enää juuri häiritse ja kes-
kittymisen voi siirtää kehosta löytyvään miellyttävään 
tuntemukseen. Se voi olla hymy, hengityksen mentaa-
linen merkki tai rentoutuneisuuden fyysinen helpotus. 
Itse käytän kämmenissä kasvavaa lämmintä tunnetta. 
Edeltäneessä kappaleessa esiteltyjä meditaatioharjoituksia 
pystyi harjoittelemaan. Seuraavan reduktion onnistumi-
seksi mielen toiminta täytyy tuntea tarpeeksi hyvin: on 
lopetettava pyrkiminen, ohjailu, yrittäminen ja reagointi. 
Kun onnistuu siirtämään itsensä sivuun tapahtumista, 
syntyy mielihyvän tuntemukseen keskittymisestä hitaasti 
voimistuva positiivinen palautekierre. Keskittymisen 
kohteena oleva miellyttävä tunne tuottaa mielihyvää, 
joka lisää miellyttävän tunteen havainnon miellyttä-
vyyttä. Hitaasti nautinnollinen tuntemus laajenee täyt-
tämään koko tietoisuuden. Täyteys estää ajattelun lo-
punkin liikkeen (etäisyys katoaa), ja havaitsija liudentuu 
havaittuun. 

Ensimmäinen keskittymistila ilmenee kananlihalle 
menevänä ihona, hiusten nousemisena pystyyn, ruu-
miissa tuntuvana lämpönä, väreilynä, voimakkaana vir-
tauksena tai keinuntana. Samanlaisia tuntemuksia olen 
aistinut innostuessani, kauhistuessani, jännittyessäni, ra-
kastuessani tai vaikka urheillessani. Hurmio on niin voi-
makas, että sen tunnistaa helposti. Voimakkuus johtuu 
siitä, että toisin kuin yleensä, tila syntyy nyt aistimaail-
masta erottautumisen seurauksena. Tästä syystä myös 
ruumiinkuva muuttuu: ruumis saattaa hävitä, monistua 
tai muuttua. Mitä paremmin alustavan keskittymisen ra-
kentaa, sitä pidempään tila kestää ja sitä sähäkämpiä vai-
kutukset ovat.

Keskittymistiloissa ei ajattelu juuri kulje, mutta niissä 
voi edetä siirtämällä keskittymistä kohteesta toiseen. En-
simmäisestä tilasta toiseen siirtyessäni vähennän keskit-
tymistä mielihyvän tuntemuksen fyysiseen osaan. Jäljelle 
jää mielihyvän henkisempi osa. On helpompaa keskittyä 
onneen kuin fyysiseen hurmaan. Toisen keskittymistilan 
kokemus on ainakin osalle ihmisistä elämän huippuhet-
kistä tuttu ”kuristava onnentunne”. Suhde onneen on in-

tiimi ja selkeä. Ensimmäisessä tilassa innostus kumpuaa 
jostain tulevasta, mutta toisessa onni on läsnä tässä ja 
nyt. Toinen keskittymistila on niin vahva, että ajattelu-
yritykset jäävät änkytykseksi.

Toisesta kolmanteen tilaan siirryttäessä vähennän 
keskittymistä onnentunteen voimakkuuteen. Siirtymää 
motivoi energiatason vähenemisen tuoma vapautus: 
pidemmän päälle onnikin väsyttää. Onnentunteessa 
on alusta asti mukana tyytyväisyyttä, mutta vaimenta-
malla onnen voimakkuutta jää jäljelle pelkkä tyytyväi-
syyden tunne, liikkumattomuus ja hiljaisuus. On kuin 
lösähtäisi rättiväsyneenä sohvalle tyhjässä ja hiljaisessa 
kodissaan pitkän matkan jälkeen. Meditaatio-opettaja 
Leigh Brasington vitsailee usein opettaessaan, että 
mikäli Mick Jagger olisi harjoittanut keskittymistiloja, 
hän ei olisi voinut laulaa kappaletta ”(I Can’t Get No) 
Satisfaction”. 

Neljänteen tilaan siirtyessä poistan viimeisenkin ha-
luttavan ominaisuuden tietoisuudesta: tyytyväisyyden. 
Tyytyväisyyden hälventyessä alkaa tietoisuus vajota hi-
taasti tyhjään tyyneyteen. On kuin ruumiis laskeutuisi 
kaivoon tai vajoaisi hitaasti kohti uima-altaan pohjaa. 
Jäljelle jää oleminen syvässä liikkumattomuuden tilassa. 
Tätä on järkkymätön mielentyyneys: läsnäolo on täydel-
listä, mutta mitään ei tapahdu.

Ensimmäiset neljä keskittymistilaa ovat siirtymiä 
mielihyvän, onnen, ilon, tyytyväisyyden ja mielenrauhan 
välillä. Niitä kutsutaan ruumiillisiksi keskittymistiloiksi. 
Sarjalla on yhtymäkohtia esimerkiksi nukahtamiseen tai 
orgasmiin. Meditoija etenee syvenevällä keskittymisellään 
palkitsemis- ja haluamisjärjestelmissä. Fenomenologi-
selta kannalta neurologinen selitys kokemuksesta ei kui-
tenkaan ole tärkeä.

Ruumiilliset keskittymistilat auttavat näkemään ha-
vaintojen värittyneisyyden sekä sen, miksi niihin kiin-
nitytään. Näiden tuntemusten perässä ryntäilen maa-
ilmassa: nautintoa etsien ja tuskaa vältellen. Ne syn-
nyttävät toiveeni, haluni ja pelkoni, joita kiinnittelen 
ulkoisiin olosuhteisiin, asioihin, ilmiöihin, lähimmäisiin 
ja vieraisiin. Keskittymistilaharjoituksessa palkinnot 
opitaan näkemään olemuksellisemmin, minkä jälkeen 
ne eivät häiritse havaitsemista ja niitä pystyy myös käyt-
tämään taitavammin. Keskittymistilat auttavat kään-
tymään luonnollisen asenteen virtaa vastaan. Lisäksi ti-
lojen kokemuksellinen voimakkuus kyseenalaistaa eron 
subjektin ja objektin, itsen ja maailman välillä.

Keskittymistilat 5–8
Neljä seuraavaa keskittymistilaa sukeltavat syvemmälle 
tietoisuuden rakenteisiin. Ne ulottuvat puhtaaseen tie-
toisuuteen sekä havaintokyvyn rajoihin, ja siksi niitä kut-
sutaan aineettomiksi. Aineettomat tilat ovat vaikeammin 
saavutettavia, enkä itse ole onnistunut etenemään niissä 
järjestelmällisesti. Innokas matkailija voi kuitenkin 
törmätä tiloihin myös vahingossa.

Viides keskittymistila syntyy, kun neljännen tilan jäl-
keistä täydellisen liikkumatonta tietoisuutta aletaan laa- T
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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.

Jussi Omaheimo

Vieraita Bangkokista
Thaimaalainen bhikkhu Maha Mani oli kerrotun mukaan arvostettu buddhalainen 
munkki, professori, radiojuontaja ja Kaukoidän lupaavimpia hengellisiä johtajia. 
Kolmekymppisenä hän lähti matkalle länteen. Maha Mani oli kotimaassaan lukenut Martin 
Heideggerin (1889–1976) teosten englanninkielisiä käännöksiä, ja reissun tavoitteena oli 
filosofin tapaaminen ja haastatteleminen televisioon.

0mRRIWWm�QYROOM�X}VQmWM�OYPXXYYVMIVSMLMR��
,mRXm�LmQQIRWMZmX�QYYR�QYEWWE�L]ZMR-
ZSMRXMZEPXMSR�WEEZYXYOWMRE�IWMXIPP]X�ZERLEMR��
NE�PEWXIROSHMX��8LEMQEEPEMWIR�QEERZMPNIPMNmR�
TSNEOWM�W]RX]RIIR�1ELE�1ERMR�QMIPIWXm�
ZERLYOWIX�NE�PETWIX�OYYPYMZEX�TIVLIIR�PYS��
IMZmX�ZEVEWXSMLMR��2YSVXIR�SR�STMXXEZE�ZEVX-
XYRIIQTMIR�MLQMWXIR�OSOIQYOWIR�XYSQEWXE�
ZMMWEYHIWXE��&ERKOSOMWWEOMR�SPM�OYYPIQQE�
LSMXSOSXINE��QYXXE�RI�SPMZEX�X]LNMPPmmR��WMPPm�
OYOEER�IM�OILXEMWM�PmLIXXmm�PmLMQQmMWMmmR�
RMMLMR��1YXXE�QYROOM�IM�SPPYX�XYPPYX�PmRXIIR�
OYPXXYYVMIVSNE�VYSXMEOWIIR�

1ELE�1ERM�WEETYM�,IMHIKKIVMR�OSXMMR�
*VIMFYVKMR�>mLVMRKIRMMR�ZYSRRE�������
,mR�LEPYWM�LEEWXEXIPPE�OYYPYMWEE�½PSWS½E�
XIPIZMWMSSR�NE�OIWOMXX]m�IXIROMR�XIORSPSKMEER�
PMMXX]ZMMR�O]W]Q]OWMMR��,IMHIKKIV�IM�]PIIRWm�

QSMWMMR�IWMMRX]QMWMMR�PmLXIR]X��QYXXE�OIWOYW-
XIPXYEER�IRWMR�QYROMR�OERWWE�OEWZSOOEMR�
OSXSREER�YWIER�XYRRMR�ENER�LmR�]PPmXXmIR�
WYSWXYMOMR�LEEWXEXXIPYYR�

1SPIQQMWWE�XETEEQMWMWWE�SPM�TEMOEPPE�
Q]}W�,IMHIKKIVMR�L]Zm�]WXmZm��XEMHILMWXS-
VMSMXWMNE�,IMRVMGL�;MIKERH�4IX^IX������¯
������4IX^IX�OIVXSS�WXYHMSWWE�XILH]R�
LEEWXEXXIPYR�NmmRIIR�OEPTIEOWM�EEZMWXYOWIOWM�
,IMHIKKIVMR�OSXSRE�IRRIR�REYLSMXYWXE�Om]-
H]WXm�OIWOYWXIPYWXE��1ELE�1ERMPPE�SPM�RSMLMR�
EMOSMLMR�8LEMQEER�]PIMWVEHMSWWE�²&YHHLER�
ZEPSXYRXM²��RMQMRIR�SLNIPQE��,IMHIKKIVMR�
LEEWXEXXIPY�SPM�WYYRRMXIPXY�½PSWS½R�ENEXXIPYR�
IWMXXIPIQMWIOWM�QYROMR�XYSPPSMWIPPI�]PIMW}PPI��
4IX^IXMR�XETEEQMWMWXE�OMVNEEQMIR�QYMWXMMR-
TERSNIR�WIOm�&EHIR�&EHIRMWWE�REYLSMXIXYR�
XIPIZMWMSLEEWXEXXIPYR�TSLNEPXE�ZSM�OIWOYW-

XIPYMWXE�RSWXEE�IWMPPI�QYYXEQME�MXmMWIR�NE�
PmRXMWIR�ENEXXIPYR�IVSNE1.

,IMHIKKIVMR�OSXSRE�Om]H]R�OIWOYW-
XIPYR�EPYWWE�QYROOM�NE�,IMHIKKIV�NEOEZEX�
LEVQMXYOWIRWE�XYPOOMIR��XYPOMXWMNSMHIR�NE�
OmmRR}WXIR�ZmPMX]OWIPPm�Om]H]R�OIWOYWXIPYR�
LEROEPYYHIWXE��)VSNE�OMIPIR��XIORSPSKMER�
NE�LMWXSVMER�]QQmVXmQMWIWWm�MHmWWm�NE�
PmRRIWWm�OYMXIROMR�TMMVX]]��8IPIZMWMSMHYWWE�
LEEWXEXXIPYWWE�,IMHIKKIV�TEMRSXXEE�MLQMWIR�
SPIQMWIR�OMIPIPPMW]]XXm�IPM�XMIHSPPMWXE�WYLHIXXE�
SPIQMWIIR��8mQm�IVSEE�WIPZmWXM�FYHHLEPEMWIW-
XE�XEZEWXE�OmWMXIPPm�SPIQMWXE�SWERE�²XYRXIZME�
SPIRXSNE²�XIOIQmXXm�IVSE�MLQMWXIR��IPmMRXIR�
NE�OEWZMIR�ZmPMPPm�

,EEWXEXXIPYR�PSTTYTYSPIPPE�,IMHIKKIV�
TYSPIWXEER�IWMXXmm�IYVSSTTEPEMWIR�WIOEZYY-
HIR�XMPER�NSLXYZER�PMMEPPMWIWXE�OYPXXYYVMWXE��



1/2017  niin & näin   99 

Reduktioita joka lähtöön
Kaiken edellä koetun absoluuttisen vapautumisen jälkeen 
on harmillista joutua toteamaan keskittymistilojen olleen 
vasta lämmittelyharjoitus. Buddhalainen meditoija on 
ottanut nyt reduktion sulkeistavan askeleen ja on valmis 
aloittamaan varsinaiset vipassanƗ-harjoitukset, joiden tar-
koituksena on ilmiön olemuksen havaitseminen. Budd-
halainen ei tosin lopulta keskity ilmiöiden olemuksiin 
vaan todellisuuden luonteeseen. Ero johtuu siitä, että 
ilmiöiden erillisyys, omavaraisuus sekä pysyvyys näyt-
täytyvät keskittymistilojen jälkeen luonnollisen asenteen 
luomilta illuusioilta. Ajatuksena silti on, että vasta kes-
kittymistilaharjoituksissa tyyntynyt, keskittynyt ja ha-
vainnon ehdot ylittänyt tietoisuus pystyy näkemään to-
dellisuuden oikean luonteen hetkestä toiseen.

Voiko näillä meditaatio-ohjeilla korvata Husser-
lilta unohtuneet käytännön ohjeet reduktion katastro-
filuonteen tuottamiseksi? Sama maku niissä on. Keskit-
tymistiloissa päästetään kuitenkin irti enemmästä kuin 
fenomenologille on tarpeen. Buddhalaisessa pelastus-

oppisopassa moni elävän elämän ilmiö, kuten esimer-
kiksi viha, jää helposti tutkimuksen ulkopuolelle: se ei 
johda kohti lopullista vapautumista. Husserlin metodissa 
puhtaus ei tarkoita tietoisuuden puhdistamista kaikesta 
maailmallisesta sisällöstä, eikä elävän maailman tutki-
muksessa tietoisuutta kavenneta olemattomiin.

Keskittymistiloja edeltäviin perusharjoituksiin si-
sältyy vähemmän absoluuttisia sulkeistamisia, joista 
moni vastaa paremmin fenomenologin tarpeita. Yh-
täläisyyksiä ja eroja korostaakseni kuvasin kuitenkin 
vipassanƗ-meditaation koko reduktiivisen kaaren. Budd-
halaisen meditoijan koko reduktiopotentiaali luo myös 
mielenkiintoisen näkymän toista jalkaa tiedon perustassa 
pitelevän fenomenologin pyrintöihin.

Kohti perustaa vai vapautumista
Husserlilainen fenomenologi on kiinnostunut tiedon pe-
rustasta. Buddhalainen puolestaan seuraa soteriologista 
polkua, jonka mukaan myös perustan illuusiosta on va-

NSOE�OELPMXWII�QIMXm��²1IMPPm�?IYVSSTTEPEM-
WMPPEA�IM�SPI�WIPZmm��]LXIMWXm�NE�]OWMROIVXEMWXE�
WYLHIXXE�XSHIPPMWYYXIIR�NE�MXWIIQQI��7I�
on läntisen maailman suuri ongelma”, Hei-
HIKKIV�XMMZMWXmm��*MPSWS½R�XSXIEQYW�ZMMXXEE�
FYHHLEPEMWYYXIIR��NSROE�OIWOIMRIR�TMMVVI�
SR�XmPPEMWIR�WYLXIIR�ZEEPMQMRIR���%WMEE�SPM�
EMIQQMR�PmLIWX]XX]�Q]}W�QYROMR�O]WIPPIWWm�
,IMHIKKIVMPXE�MLQMWXIR�ZmPMWIR�VEYLEMWER�VMR-
REOOEMWIPSR�IHIPP]X]OWMWXm��QYXXE�½PSWS½�IM�
SPPYX�YWOSRYX�LMWXSVMER�YPOSTYSPMWIIR�]LXIMW-
]QQmVV]OWIR�QELHSPPMWYYXIIR�NE�TIVYWXIPM�
RmOIQ]WXmmR�IYVSSTTEPEMWIR�OYPXXYYVMR�
WIOEZYYHIPPE�NE�LMWXSVMER�TEMRSPEWXMPPE�

1ELE�1ERM�O]W]]�LEEWXEXIPXEZEPXEER�
Q]}W��QMOWIMZmX�WEOWEPEMWIX�XYRRI�,IMHIK�
KIVME�NE�TMXmZmX�XmQmR�ENEXXIPYE�RMMR�ZEMOIERE��
1YROOM�SPM�OEHYMPPE�OmZIPPIWWmmR�YHIPPYX�ML-
QMWMPXm�,IMHIKKIVMWXE��,mR�LEPYWM�XMIXmm��QMO-
WIM�,IMHIKKIV�²QIRI�MLQMWXIR�PYS²��Om]Xm�
XIPIZMWMSXE�NE�VEHMSXE�STIXXEEOWIIR�XEZEPPMWME�
MLQMWMm��.YYVM�RmMR�1ELE�1ERM�SPM�QYROOMIRWE�
OERWWE�EPOERYX�XSMQME�8LEMQEEWWE�

1YROMPPE�SPM�WIPOImWXM�ZEMOIYOWME�
]QQmVXmm��IXXm�T]LMm�QMILMm�OYYRRIPPEER�
8LEMQEEWWE�L]ZMR�IVM�XEZSMR�OYMR�½PSWSJINE�
7EOWEWWE��1ELE�1ERMR�QYOEER�,IMHIKKIVMR�
ENEXXIPY�IM�SPPYX�ZEMOIEXE��NSW�ZEMR�OYYRXIPM�
SMOIMR��,IMHIKKIV�ZEWXEWM�VEHMS��NE�XIPIZMWMS� 
IWMMRX]QMWMWXm�OMIPXm]X]QMWIRWm�NSLXYZER�
PmRWMQEMWIR�ENEXXIPYR�OILMXX]QmXX}Q]]HIWXm��

OYYRXIPIQMWIR�EZSMQYYHIR�TYYXXIIWXE�NE�WMM-
Xm��OYMROE�XIORSPSKMWIX�ZmPMRIIX�XYPIZEX�EMRE�
QELHSPPMWYYOWME�EZEEZER�OIWOYWXIPYR�XMIPPI��
-LQMWIX�SZEX�OYPXXYYVMIR�ZEROMPSMWWE��NSMWXE�
OmWMR�RmLX]Rm�EMHSX�EZEYXYQMWIX�ENEXXIPYPPI�
XYPIZEX�EMRE�]QQmVVIX]OWM�ZmmVMR�

,IMHIKKIVMR�TYLIIRZYSVSMWWE�RSYWII�
YWIEQQER�OIVVER�IWMPPI�ZEEXMQYW�TMXmm�
ENEXXIPY�EZSMQIRE�Q]WXIIVMPPI��,mR�TmmX]]OMR�
PSTYOWM�O]W]QmmR�1ELE�1ERMPXE��QMXm�
QIHMXEEXMS�MXmMWIPPI�MLQMWOYRREPPI�QIVOMXWII��
1YROOM�ZEWXEE�QIHMXEEXMSR�SPIZER�²MXWIRWm�
OIVmmQMWXm²��1MXm�IRIQQmR�OIWOMXX]QMRIR�
W]ZIRII��WMXm�IRIQQmR�²QMRm²�OEXSEE��
.mPNIPPI�Nmm�PSTYPXE�ZEMR�IM�QMO]]W��NSOE�IM�
OYMXIROEER�SPI�X]LN]]XXm�ZEER�RMQImQmX}RXm�
Xm]XI]XXm��,IMHIKKIV�ZEWXEE�]QQmVXmZmRWm�
XmQmR�NE�]VMXXmRIIRWm�OSOS�MOmRWm�WERSE�
EMZER�WEQEE��1ELE�1ERM�XSMWXEE�NS�EMIQQMR�
IWMXXmQmRWm�OYXWYR��²8YPOEE�QMRYR�OSXMQEE-
LERM��QI�]QQmVVmQQI�WMRYE�²

4IX^IX�OYZEE��QMXIR�QYROMR�PmLHIXX]m�
LmR�NE�,IMHIKKIV�OIWOYWXIPMZEX�XETEEQMWIWXE�
MPPEPPMWIR�mmVIPPm��1MILIX�SPMZEX�ZEMOYXXYRIMXE�
QYROMR�XEMXEZEWXE��EZSMQIWXE�NE�Xm]HIWXm�
PmWRmSPSWXE�OIWOYWXIPYR�ENER��,mRIWWm�]LHMW-
X]MZmX�XMIXSMWIWXM�QMIPM�NE�EMWXMX��ZEOEZYYW�NE�
VIRXSYW���%NEXYOWIX�IMZmX�IHIRRIIX�PmRWMQEM-
WIR�WYSVEZMMZEMWIWXM�OSLHEWXE�XSMWIIR�ZEER�
XYRXYMZEX�OYQTYEZER�]LHIWXm�OIWOMTMWXIIWXm�

,IMHIKKIV�SPM�OYMXIROMR�ZELZEWXM�WMXm�

QMIPXm��IXXIMZmX�QYROMR�OEPXEMWIX�MLQMWIX�
SMOIEWXM�]QQmVXmRIIX�PEMROEER�XIORSPSKMEER�
PMMXX]ZMm�SRKIPQME��.SOYRIR�ZYSWM�XETEEQM-
WIR�NmPOIIR�,IMHIKKIV�WSMXXMOMR�4IX^IXMPPI�
NE�OIVXSM�OYYPPIIRWE�1ELE�1ERMR�NmXXmRIIR�
QYROMROEETYRWE�NE�WMMVX]RIIR�X]}WOIRXIPI-
QmmR�EQIVMOOEPEMWIIR�XIPIZMWMS]VMX]OWIIR�

Viite & Kirjallisuus
1 Muistiinpanot julkaistiin Petzetin 

Heidegger-muistelmissa, ks. Heinrich 
Wiegand Petzet, Auf einen Stern zugehen. 
Begegnungen und Gespräche mit Martin 
Heidegger 1929 bis 1976. Societäts-
Verlag, Frankfurt/M. 1974, 179–191. 
Petzetin todistajanlausunnon ohella 
keskustelusta sekä Heideggerin suhteesta 
itämaiseen ja buddhalaiseen ajatteluun, 
ks. Otto Pöggeler, West–East Dialogue. 
Heidegger and Lao-tzu. Teoksessa 
Heidegger and Asian Thought. Toim. 
Graham Parks. University of Hawaii 
Press, Honolulu 1987, 47–78; Reinhard 
May, Ex oriente lux. Heideggers Werk 
unter ostasiatischem Einfluß. Steiner, 
Stuttgart 1989. Televisiohaastattelu on 
tallenteena katsottavissa YouTubesta 
(mikä aivan varmasti tuskastuttaisi 
Heideggeria). Maha Manin myöhäisem-
mistä vaiheista ei ole yrityksistä huoli-
matta löytynyt muuta tietoa.



100   niin & näin  1/2017

pauduttava. Ei-intentionaaliset kokemukset vievät tiedon 
ja ilmiöiden toiselle puolen, mutta varmuudestaan huo-
limatta niistä seuraa vain käytännöllisiä irtipäästämisen 
vaikutuksia, ei positiivista tiedollista projektia. Husserlkin 
tutkii esiteoreettista maailmaa, mutta seisoo eurooppa-
laisen filosofisen perinteen joukoissa tavoitellen univer-
saalia totuutta. Hänen mukaansa itäinen ajattelu ei tee 
muodollista eroa henkisen vapautumisen idean ja luon-
nollisen ajattelun välillä. Buddhalaisuudessa luovutaan 
positiivisesta tiedollisesta hankkeesta ja tyydytään katego-
risesti kieltämään maailmaan kohdistuva tahtominen.10  
Historiallisen kertomuksen mukaan Buddha aloittikin 
tiensä etsimisen kohdattuaan ensi kerran elämässään sai-
rautta, vanhuutta ja kuolemaa. Nämä ovat asioita, jotka 
eivät tahtomalla miksikään muutu: ne ovat kärsimyksen 
ja epätyydyttävyyden lähteitä. Fenomenologienkin teks-
teissä epäonnistuminen on taatuinta tutkittaessa aikaa 
sekä kuoleman ja unen kaltaisia rajailmiöitä. Niiden pa-
rissa reduktion sinnikäs käyttö, assosiatiivinen avautu-
minen sekä toistuva uudelleenaloittaminen ovat kovim-
massa käytössä. Fenomenologisen tutkielman tunnelma 
on parhaimmillaan turhautunutta huopaamista käsitteel-
lisen näkökulman sekä transsendentaalisten oivallusten 
välillä. Tutkiminen muistuttaa yritystä matkata metsään 
kaatamalla sen kasvustoa käsitteellisellä vesurilla.

Ensimmäisiä meditaation tuomia oivalluksiani oli 
riippuvaisuuteni mielestä sekä sen sisällöistä. Ajattelemi-
sesta luopuminen hetkeksikin oli vaikeaa. Meditoidessa 
kuitenkin kehitetään kiinnittymätöntä suhdetta ajattele-
miseen. Reduktiota seuraavan maailman voi kokea puh-
taasti vain reagoimatta ja hyväksyen. Meditaatio-opettaja 
Ajahn Chah’n (1918–1992) vertauksessa maailman 
näkee selkeästi luonnollisessa tapahtumisessaan istu-
malla tyynesti liikkumatta metsälammen reunalla yön yli 
odottaen metsän siimeksestä lammelle juomaan saapuvia 
ihmeellisiä ja harvinaisia eläimiä (ilmiöitä)11. Vesuri on 
jätettävä matkasta.

Yön siimekseen
Osa tiedollisen etäisyyden ottamisesta on arkista, käytän-
nöllistä ja jopa eettistä, mutta todellisuuden selkeää näke-
mistä se ei ole. Vailla teorian etäisyyttä ja valaisevaa katsetta 
on todellisuuden jättömailla pimeää. Metodin puhtauden 
sijaan kiinnostukseni kohteena ovat hämärät välitilat. 
Unipsykiatri J. Allan Hobson puhuu ”fenomenologisesta 
vähentämisestä”, jonka avulla voi verrata, mitä tietoi-
suuden tekijöitä toisesta tietoisuuden tilasta puuttuu12.

Dissosiatiivisissa tietoisuuden tiloissa normaalisti 
toiseen tilaan liittyvä tekijä koetaan toisesta tilasta käsin. 
Esimerkiksi selkounissa unimaailma koetaan hereillä 
olevan tietoisuuden näkökulmasta. Joidenkin välitilojen 
tutkimiseen riittää ilmiöön suuntautuva keskittyminen, 
osa on hankalammin lähestyttäviä dissosiaatioita (kuten 
päiväunet, haaveilu tai mielikuvitus) ja jotkut patologisia 
tiloja (kuten epilepsia, skitsofrenia tai unihäiriöt). 

Hetkestä toiseen jatkuva meditatiivinen läsnäolo on 
tehokas apuväline välitilojen ja ulossuljettujen ilmiöiden 

havaitsemiseen. Lopulta vipassană-meditaatiossa py-
ritään näkemään koko todellisuus pelkkänä välitilojen 
sarjana. Tarkasteltaessa todellisuutta tästä näkökulmasta 
ei mitään tiettyä tilaa voida pitää luonnollisena lähtö-
kohtana. Tietoisuus ei esimerkiksi enää ole päällä–pois-
ilmiö, ja monet ilmiöt avautuvat uudella tavalla: voi 
vaikkapa tutkia paikan päällä unta (selkouni) tai kuole-
mista (8. keskittymistila).

Erään meditaatioretriitin aikana muistin, mikä kes-
kittymistiloissa tuntui tutulta: noin ikävuosien 8–10 vä-
lillä leikin samoilla tuntemuksilla iltaisin nukahtaessani. 
Nukahtamista edeltävässä hypnagogisessa tilassa toistui, 
aina samanlaisena, ruumiinkuvan muutosten sarja. Se 
sisälsi voimakkaana synesteettisenä kokemussarjana iloa, 
onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Ensin ruumis muuttui 
hitaasti reunattomaksi palloksi, joka alkoi lopulta pyöriä 
tasoa pitkin kohti horisonttia. Reunan lähestyessä ha-
vaitsija jäi hieman jälkeen pallosta ja nukahdin pallon 
tippuessa tasolta. Yritin pysäyttää tapahtumasarjan juuri 
ennen putoamista, koska siten sain toistettua tapah-
tuman uudelleen. Uskon tällaisen herkkyyden olevan 
kaikille lapsille ominaista.

Tiibetinbuddhalaisuudessa on unille omia harjoit-
teitakin. Unijoogassa keskitytään kokemaan nukahta-
misen tuntemukset, kuten hypnagogiset hahmot, valo 
ja hyvänolon tunne13. Harjoitukset tähtäävät valvetietoi-
suuteen heräämiseen unennäön aikana. Näissä selkou-
nissa maailma koetaan usein ylettömän todellisena ja 
unen sisältöön voidaan vaikuttaa. Buddhalaisesta näkö-
kulmasta heräämistä onkin monenlaista. Harjoittamaton 
mieli (luonnollinen asenne), joka ei näe asioita niiden 
ilmenemissään vaan pitää niitä pysyvinä ja rakenteet-
tomina, on yhdenlaisessa unessa. Hereilläkin tulee herätä.

Buddhan nimi tarkoittaa kirjaimellisesti ”herän-
nyttä”. Hänen lopulliseen heräämiseen, täydelliseen 
läsnäoloon ja jatkuvaan reduktioon johtaneen oival-
luksensa kerrotaan senkin syntyneen lapsuusmuistosta. 
Hän muisti ajautuneensa keskittymistilaan lapsena va-
hingossa.14 Muistettuaan tämän hän ymmärsi irtipääs-
tämisen olevan tietoisuudelle tuttua. Luopumisen mah-
dollisuus on läsnä koko ajan, vaikka se usein jää unoh-
duksiin luonnollisen asenteen alle.

Buddhalaiset munkit tavoittelevat valaistumista is-
tumalla vuosikymmeniä luolissa, Heideggerille totuus 
kuoriutui loistamaan valikoiduissa saksalaisissa paikoissa, 
mutta me muutkin hamuamme pilkahduksiamme. 
Reduktiohalu on antropologinen vakio. Taitamatto-
mammin sitä haetaan esimerkiksi alkoholilla, heroii-
nilla tai dimetyylitryptamiinilla. Ihmiset etsivät hetken 
rauhaa, turvaa, vapautusta ja pyyteetöntä onnea. Nukah-
taessa, sammuessa (nirvana tarkoittaa ”sammumista”), 
onnettomuustilanteessa tai kuolemanläheisyyskokemuk-
sessa tietoisuuden ala kapenee samalla tavalla kuin kes-
kittymisharjoituksissa: aistit sulkeutuvat, ruumis koetaan 
sen ulkopuolelta, tunnelin päässä näkyy valoa ja tun-
netaan rajattoman rakkauden kaltaisia intersubjektiivisia 
tuntemuksia. Tämä on kuoleman käsittelyä, ehkä jopa 
sen simulointia. Tällaiset ilmiöt syntyvät tietoisuuden 
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yrittäessä pakon edessä ymmärtää rajallisuuttaan. Katoa-
misensa hetkellä tietoisuus käy läpi pakkohusserlilaisen 
pikakurssin rajailmiöistä.

En ole kummoinen fenomenologi ja aivan varmasti 
huono buddhalainen, mutta jaan silti Buddhan huolen 
tuntevien olentojen kärsimyksestä. Asiat puhdistuvat 
heikosti akateemisella tutkimisella, väkivallalla, päih-
teillä, psykoosilla, harhaluuloilla tai uskoon tulemisella. 
Mitä parempia välineitä tuntevilla olennoilla kuoleman 
simulointiin on, sitä vähemmän toiveisiin, projektioihin 
ja kärsimykseen tarvitsee takertua. Reduktiota varten ei 
tarvitse koko omaa elämää ajaa haaksirikkoon. Feno-
menologinen reduktio ja buddhalainen meditaatio ovat 
melko turvallisia menetelmiä kuoleman koskettamiseksi 
ja käsittelemiseksi.

Mikäli ei jaksa opiskella filosofin tiedollista etäi-
syyttä eikä istua pitkiä aikoja mieltään meditaatiolla 
koulien, on tarjolla myös unen oikotie. Välitilat ovat 
tehokkainta fenomenologista kyseenalaistamista. Medi-
taatiokin tapahtuu vain täydellisen rentona ja irtipäästä-

neenä. Keskittymistilojen ja selkounen välillä voi tuntea 
kokemuksellisia yhteyksiä. Vähintäänkin uni on hel-
posti saatavilla oleva massiivisen kokoluokan välitilako-
koelma. Ihmiset kiinnittävät lähes traagisen vähän huo-
miota kolmannekseen elämästään ja ohittavat aamuisin 
olankohautuksella juuri toistuneen tripin luomua lähi-
huumetta. 

Viiden vuoden testijakson perusteella buddhalainen 
meditointi on pitkä ja outo fenomenologinen matka. 
Buddhan ohjeet ovat ymmärrettäviä, mutta matkaa 
riittää ja reduktioita palaa. Fenomenologisia tutkimuksia 
tehdessäni turvaverkkonani oli tiedon perusta, välillä 
jopa tiedon perustan varmuus. Meditaatioharjoituk-
sissa turvana on myötätunnon ja minättömyyden kal-
taisia asenteita, mutta helpolla ei meditoija silti pääse: 
buddhalaisessa meditaatiossa luovutaan askel toisensa 
jälkeen lähes kaikesta, ehkä lopulta jopa omasta kuole-
masta. Ankara luopumisen asenne kuitenkin auttaa avau-
tumaan kaikkein lähimmille ja oudoimmille luonnollisen 
asenteen peittämille ilmiöille.15
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