
Joogaharjoitus heijastaa aina tavalla tai toi-
sella vallitsevia historiallisia ja kulttuurisia 
olosuhteita. Huolimatta siitä, että joogan 
vaikutukset ylittävät kulttuuriset rajat, har-
joittelun muodot ovat muuttuneet joskus 
radikaalistikin ajasta ja paikasta toiseen. Ny-
kyään päivänä jooga onkin pitkälti niin Inti-
assa kuin lännessäkin osa modernia hyvin-
vointikulttuuria, jonka 1980-luvulla alkanut 
kasvu ei toistaiseksi osoita laantumisen 
merkkejä. 

Ajatus hyvinvoinnista, sairauden poissa-
olon tuolle puolen ulottuvasta henkilökoh-
taisesta terveyden kokemuksesta, on leimal-
lisesti myöhäismoderni ja heijastaa mm. 
länsimaisissa kulttuureissa vallitsevaa käsi-
tystä ihmisyksilön arvokkuudesta. Laajem-
pana ilmiönä hyvinvointikulttuuri myös 
edellyttää sellaista yhteiskunnallista tilan-
netta, jossa riittävän suurella osalla ihmisiä 
on riittävästi vapaa-aikaa ja rahaa ”panostaa 
hyvinvointiinsa” tai ”kehittää itseään”. 

Hyvinvointikulttuuria onkin kritisoitu 
siitä, että se kannustaa ihmisiä kiinnittä-
mään liiaksi huomiota itseensä ja sulkemaan 
silmänsä maailman ongelmilta. Kriitikot 
ovat myös esittäneet, että pohjimmiltaan 
kaupallisena ilmiönä hyvinvointikulttuuri 
jopa suoranaisesti ylläpitää vallitsevia epä-
oikeudenmukaisia sosiaalis-taloudellisia 
olosuhteita. Huomiota voitaisiin kiinnittää 
myös nykyaikaiseen joogaan olennaisesti 
kuuluvan matkailun sekä joogamattojen kal-
taisten oheistuotteiden ympäristövaikutuk-
siin. Kriitikoiden mukaan joogit tuijottele-
vat, usein jopa kirjaimellisesti, omaan na-
paansa sen sijaan, että osallistuisivat aktiivi-
sesti epäkohtien korjaamiseen. 

Joogissa nämä väitteet tietysti herättävät 
välittömästi vastalauseiden ryöpyn. Joku 
saattaa todeta, ettei joogalla pidäkään olla 
mitään tekemistä yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden kanssa. Jooga voi olla yk-

sinkertaisesti fyysistä harjoittelua, eikä ku-
kaan peräänkuuluta esimerkiksi lenkkeili-
jöiden yhteiskunnallista vastuuta, miksi siis 
joogienkaan? Toisille joogassa on taas kyse 
henkilökohtaisesta sisäisen kasvun harjoi-
tuksesta, jossa jokainen on lopulta vastuussa 
itsestään. 

Puhtaasti fyysisenä harjoitteluna joogan 
asanat eroavat toki vain vähän sellaisista 
harjoitteista, joihin ei liity muita päämääriä 
terveyden lisäksi. Myös henkilökohtaisen 
muutosten ensisijaisuus on joogaperinteen 
kannalta täysin perusteltua. Näistä seikoista 
huolimatta jooga on historiassa usein liitty-
nyt myös yhteiskunnalliseen aktivismiin. 
Joogan filosofia sisältää piirteitä, jotka väis-
tämättä vaikuttavat siihen, miten elämme 
suhteessa ympäristöömme. Nämä seikat 
ovatkin varmasti vahvin puolustus joogien 
yhteiskunnallista vastuuta peräänkuulutta-
via kriitikoita kohtaan. 

intian itsenäisyystaistelu  
ja jooga
Useimmille jooganharrastajille saattaa tulla 
yllätyksenä, että jooga, sellaisena kuin se ny-
kyään ympäri maailmaa tunnetaan, syntyi 
pitkälti osana englantilaisten siirtomaaval-
taa vastustavaa liikehdintää 1800-luvulla. 
Siihen vaikuttivat sekä länsimaista Intiaan 
virranneet aatteelliset ja kulttuuriset vaikut-
teet että länsimaalaisten intellektuellien ja 
taiteilijoiden kiinnostus Intian uskonnolli-
sia traditioita kohtaan. Tämä johti, muiden 
seikkojen ohella, pitkään ylenkatsotun joo-
gatradition uudelleenlöytämiseen.

Joogan opit kutkuttivat eurooppalaista 
mielikuvitusta, mutta intialaiset näkivät lä-
hes unohdetussa perinteessä keinon vahvan 
kansakunnan luomiseen. Asana-harjoittelua 
käytettiin keinona moraalisen ja fyysisen 
voiman kehittämiseen. Monista akharoista, 
eräänlaisista kuntosaleista, tuli keskuksia, 

joissa opetettiin ”joogaa”, ts. koulutettiin 
vallankumouksellisia taistelijoita. Näissä 
tapauksissa joogan keinot ja ihanteet näyttä-
vät täysin väistyvän suoraviivaisen ja jopa 
väkivaltaisen toiminnan tieltä. 

Nykyaikaisen joogan ja yhteiskunnallisen 
aktivismin kohtaamisen kannalta erityisen 
kiinnostava hahmo on Aurobindo Ghose 
(1872–1950), joka alkoi vastustaa englanti-
laisten siirtomaavaltaa opiskellessaan Eng-
lannissa 1900-luvun alussa. Hän osallistui 
Intian itsenäisyyttä ajavaan toimintaan ol-
lessaan Barodan yliopiston vararehtorina ja 
hyödynsi asemaansa auttaen vastarintaryh-
miä organisoitumaan. Aurobindo kirjoitti 
paljon julkisuutta saaneita poliittisia kan-
nanottoja, ja häntä pidettiin eräänä nationa-
listisen liikkeen radikaaleimmista edustajis-
ta. Myös jooga oli olennainen osa Aurobin-
don aktivismia. Oman joogaharjoituksensa 
lisäksi hän auttoi bengalilaisia aktivisteja 
organisoimaan edellä mainitun kaltaisia 
kerhoja, joissa nuorille opetettiin henkisten 
harjoitusten lisäksi taistelutaitoja.

Aurobindon poliittinen ura huipentui 
epäonnistunutta pommi-iskua seurannee-
seen vangitsemiseen vuonna 1908. Hänet 
kuitenkin todettiin vuoden kestäneen tut-
kintavankeuden jälkeen syyttömäksi. Vanki-
lassa ollessaan Aurobindon kerrotaan koke-
neen sarjan mystisiä kokemuksia, joiden 
seurauksena hänen kiinnostuksensa joogaa 
kohtaan voimistui entisestään. Vapautumi-
sensa jälkeen Aurobindo jatkoi julkaisutoi-
mintaansa, mutta hänen painopisteensä 
siirtyi asteittain suorasta toiminnasta yhä 
enemmän henkisyyden harjoittamiseen. Lo-
pulta hän vetäytyi Pondicherryyn, ja omis-
tautui kokonaan joogalle. 

Intian itsenäisyysaktivisteista tunnetuin 
on tietysti Mohandas Gandhi (1869–1948), 
jonka tarina tuskin kaivannee tarkempaa 
esittelyä tässä yhteydessä. Gandhi edusti sa-
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nojensa mukaan filosofista anarkismia ja 
vastusti kaikkea hierarkkista hallintoa. Hä-
nen keskeiset käytännölliset periaatteensa, 
totuus (satya), väkivallattomuus (ahimsa) ja 
siveys (brahmacarya), ovat olennaisesti joogi-
sia ihanteita. Huolimatta siitä, ettei Gandhi 
ollut perinteisessä mielessä ainakaan ensisi-
jaisesti joogi, häntä voidaan pitää loistavana 
esimerkkinä joogan opetuksien ja tulokselli-
sen yhteiskunnallisen aktivismin yhdistämi-
sestä.

joogin moraali ja  
takertumaton työ
Gandhin ihanteet sisältyvät myös tärkeim-
pänä yksittäisenä joogatekstinä pidetyn Yo-
ga-sutran lukuisiin moraalisiin velvoittei-
siin. Ei välttämättä tarvita edes Gandhin ai-
nutlaatuista esimerkkiä sen käsittämiseen, 
millainen sisäinen ja ulkoinen muutospo-
tentiaali pelkästään Patanjalin kahdeksan-
osaisen joogan kahden ensimmäisen haaran, 
yaman ja niyaman noudattamiseen sisältyy. 
Lähtien yaman aloittavasta vaatimuksesta 
olla vahingoittamatta mitään elävää sen 
enempää teoin kuin sanoinkaan (ahimsa), 
aina niyaman päättävään kehotukseen omis-
tautua jumaluudelle (ishvara-pranidhana), 
nämä joogin ”kymmenen käskyä” luovat 
pohjan varsin jyrkästi nyky-yhteiskunnan 
arvoista poikkeavalle elämäntavalle.

Jooginen filosofia toimikin pohjana ben-
galilaisen P. R. Sarkarin (1921–1990) yhteis-
kuntateorialle. Paremmin Shrii Shrii Anan-
damurtina tunnettu Sarkar perusti Ananda 
Marga -nimisen henkis-poliittisen järjestön 
vuonna 1955. Sarkar alkoi myös 1950-luvun 
lopulla opettaa Edistyksellisen Hyödyntämi-
sen Teoriaksi (PROUT) kutsumaansa talous-
teoriaa. Sarkarin mukaan PROUT vältetään 
muiden olemassa olevien talousteorioiden 
ongelmat siten, että lähtökohdaksi otetaan 
ihmisen henkisen kehityksen mahdollisuus. 
Sarkarin näkemykset ovat aiheuttaneet sekä 
voimakasta kritiikkiä että kiinnostusta maa-
ilmanlaajuisesti. Niitä voidaan pitää ainut-
laatuisena joogafilosofian ja politiikan syn-
teesinä. Taloudelliseksi, sosiaaliseksi, men-
taaliseksi ja henkiseksi vallankumoukseksi 
itseään luonnehtiva Ananda Marga on myös 
ollut mukana monenlaisissa yhteisöllisissä 
projekteissa ympäri maailmaa.

Myös useat sellaisetkin kansainvälisesti 
tunnetut gurut, joiden opetus ei sisällä var-
sinaista poliittista ulottuvuutta, ovat käyn-
nistäneet erilaisia hyväntekeväisyysprojek-
teja. Esimerkiksi Amman ja hänen oppi-

laidensa toiminta vuoden 2005 tsunamin jäl-
keisessä avustus- ja jälleenrakennustyössä 
sekä astangajoogan guruna tunnetun Sri K. 
Pattabhi Joisin köyhiä avustava rahasto 
edustavat merkittävää käytännöllistä panos-

ta toisten auttamiseen. Monien modernien 
joogasuuntausten piirissä korostetaan myös 
arkisen pyyteettömän työn tai hyväntekeväi-
syyden tärkeyttä. Vähäosaisten auttamisen 
yhteiskunnallinen merkitys on tietysti sel-
viö, ja riittää jo itsessään osoittamaan, ettei 
joogan harjoittamisen pitäisi merkitä silmi-
ensä sulkemista maailman ongelmilta.

Toisinaan joogien harjoittamaa hyvänte-
keväisyyttä ja vapaaehtoistyötä kutsutaan 
karmajoogaksi. Käsite on peräisin hindulai-
suuden ehkä tunnetuimmasta yksittäisestä 
pyhästä tekstistä, Bhagavad-gitasta. Karma-
joogan taustalla on oppi karmasta, joka mer-
kitsee paitsi toimintaa, myös sitä, että jokai-
sella teolla on seurauksensa ja jokaisella vai-
kutuksella vastavaikutuksensa. Tästä syystä 
karmajooga kehottaa toimimaan rakenta-
vasti ja myötätuntoisesti toisia kohtaan. Kar-
majooga tarkoittaa kuitenkin itse asiassa 
”takertumatonta työtä”. Oikeampi termi joo-
gien harjoittamalle hyväntekeväisyydelle 
onkin seva, palvelus. 

Bhagavad-gitan opetus sisältää nimittäin 
vielä perustavanlaatuisemman, huomatta-
vasti radikaalimman ulottuvuuden. Poiketen 
esimerkiksi Yoga-sutrasta, Bhagavad-gitassa 
esitetään, että joogan päämäärä on mahdol-
lista saavuttaa osallistuen samalla arkiseen 
elämään. Ihmisen tulee suorittaa yhteiskun-
nalliset velvollisuutensa, mutta tehdä ne tie-
toisena siitä, että hänen todellinen olemuk-
sensa ei osallistu toimintaan. Ihmisen tulee 
nähdä toimintansa vain persoonattomien 
luonnonvoimien pelinäz   z x   z ja että hänen 
todellinen olemuksensa, Tietoisuus, on siitä 
täysin riippumaton. 

jooga ja aktivismin  
perimmäinen luonne
Joogan ja aktivismin suhteen selvittely he-
rättää kysymyksen siitä, mitä yhteiskunnal-
linen vastuunkanto oikeastaan tarkoittaa. 
Onko se hyväntekeväisyyttä, eettisiä valinto-

ja, vai aktiivista, jopa väkivaltaista epäkoh-
tiin puuttumista? Vaikka joogan filosofia 
sulkeekin viimeksi mainitun lähes itsestään 
selvästi pois, historiassa joogien yhteiskun-
nallinen aktivismi on saanut myös väkival-
taisia muotoja. Toisaalta karmajoogan ajatus 
elämästä luonnonvoimien leikkinä, johon 
todellinen olemuksemme ei osallistu, herät-
tää kysymyksen siitä, onko mihinkään tar-
peellista, tai edes mahdollista puuttua. Toi-
saalta, mihin tällöin edes tarvittaisiin jooga-
harjoitusta?

Itse asiassa ei ole olemassa mitään toimin-
taa, mikä ei olisi luonteeltaan yhteiskunnal-
lista. Kaikki toiminta vahvistaa yhden tai toi-
sen käytännön toteutumista. Jos ostaa hiki-
pajoissa tuotettuja vaatteita, äänestäa alipal-
katun ja huonoissa oloissa työskentelevän 
työvoiman käyttämisen puolesta. Jos valit-
see vegaanisen aterian pihvin sijaan, kanna-
taa kaikkien elävien olentojen arvostamista. 
Kysymys ei siis lopulta olekaan, onko joogal-
la yhteiskunnallista ulottuvuutta, vaan min-
kälainen joogan yhteiskunnallinen ulottu-
vuus on. 

Joogan opetuksissa ei ole mitään sellaista, 
mikä edellyttäisi toisten elävien olentojen tai 
elinympäristön kohtelemista välinpitämät-
tömästi tai hyväksikäyttäen. Jooga kehottaa 
toimimaan juuri päinvastoin. Se opettaa elä-
mään muita eläviä olentoja ja ympäristöäm-
me kunnioittaen. Jooga ei yleensä edellytä, 
että hyväksyy jonkin tietyn mallin asioiden 
järjestämisestä. Se ei, harvinaisia poikkeuk-
sia lukuun ottamatta, sisällä poliittista teori-
aa. Se kuitenkin edellyttää, että jokainen itse 
edistää oikeudenmukaisuutta jokaisella 
teollaan. 

Jooga on osa yhteiskuntaa, eikä siksi ole va-
paa sen ongelmista. Esimerkiksi asana-har-
joittelu antaa elinvoimaisuutta ja mielen 
kirkkautta. Sen hyötyjä voidaan kuitenkin 
käyttää myös väärin. Intian vallankumouksel-
lisen aktivismin äärimmäiset muodot saatta-
vat historiallisessa kontekstissaan olla väistä-
mättömiä, mutta joogan opetusten kannalta 
niitä ei voida hyväksyä. Sama koskee niitä joo-
gan nykymuotoihin liittyviä ongelmakohtia, 
joita esimerkiksi hyvinvointikulttuurin krii-
tikot ovat nostaneet esiin. Jos harjoituksella 
on haitallisia vaikutuksia, jonkin on muutut-
tava. Harjoituksemme kautta voi kuitenkin 
myös oppia ottamaan vastuun sekä omista 
että toistemme teoista. ✽

Kirjoittajalle opiskelu on osa joogaharjoitusta.
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