
Bhagavad-Gita on eräs maailman lue-
tuimpia uskonnollisia kirjoja. Se ei oi-
keastaan ole itsenäinen teos, vaan osa 

Intian muinaista Mahabharata-eeposta. Bha-
gavad-gita sisältyy tämän ”lukemattomien 
askeettisten ja kansanomaisten traditioiden 
kohtauspaikaksi” kutsutun, yli 800 vuoden 
aikana syntyneen kolossaalisen sankaritarinan 
kuudenteen kirjaan. Bhagavad-gitalla on kui-
tenkin jo satoja vuosia ollut erityinen asema 
hindulaisuuden pyhien kirjoitusten joukossa 
myös itsenäisenä tekstinä. Viimeisen kahden-
sadan vuoden aikana teos on löytänyt lukijoita 
myös muualta maailmasta, eikä sen sanoman 
puhuttelevuus näytä noudattavan maantie-
teellisiä tai kulttuurisia rajoja.

Kertauksen vuoksi todettakoon, että Mahab-
harata-eepos kertoo kahden veljeksen, Pandun 
ja Dhritarastran jälkeläisten välisestä vihan-
pidosta. Pandun pojat, pandavat, kuvataan 
dharman, universaalin hyveen ja järjestyksen 
ruumiillistumina. Sokeasta Dhritarastrasta 
polveutuvat kauravat puolestaan edustavat it-
sekkyyttä ja epäjärjestystä, dharman vastakoh-
taa. Hyveellisyydestään huolimatta pandavilla 
on kuitenkin myös heikkouksia. Mahabharata 
kulminoituu sotaan, joka saa alkunsa pandava-
kuningas Yudisthiran hävitessä valtakuntansa 
kauravien hallitsijalle noppapelissä. Maan-
sa menettäneet pandavat joutuvat lähtemään 
maanpakoon. Heidän palatessaan kauravat 
eivät kuitenkaan vastoin aiempaa sopimusta 

MATTI RAUTANIEMI 

Joogafilosofian 
tiiliskivi puhuttelee edelleen 

Krishnan opetuksen ydin on, että ihmisen perimmäinen 
sielu, atman, on kuolematon ja että ainoastaan 
velvollisuuttaan noudattamalla ihmisen on mahdollista 
saavuttaa oivallus todellisesta olemuksestaan. 

Bhagavad-Gitan tapahtumat sijoittuvat Mahabharata-eepoksen keskeisimpään kohtaan, 
jossa pandavat ja kauravat valmistautuvat sotaan. Seuraa pitkä keskustelu Krishnan ja 
Arjunan välillä. Sen kuluessa Krishna paljastuu jumalan inkarnaatioksi.
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suostu palauttamaan pandavien osaa valtakun-
nasta. Niinpä pandavien on taisteltava sen puo-
lesta, mikä heille syntymäoikeutena kuuluu.

Bhagavad-gitan tapahtumat sijoittuvat tä-
män tarinan keskeisimpään kohtaan, jossa pan-
davat ja kauravat valmistautuvat sotaan. Juu-
ri ennen hyökkäystä epäilys valtaa pandavien 
joukkoja johtavan prinssi Arjunan: kuinka hän 
voisi komentaa joukkonsa omien sukulaisten-
sa kimppuun? Arjuna kertoo epäröinnistään 
sotavaunuaan ajavalle Krishnalle. Tästä alkaa 
pitkä keskustelu Arjunan ja Krishnan välillä. 
Sen kuluessa jumalan inkarnaatioksi paljastuva 
Krishna vakuuttaa Arjunan siitä, että soturina 
hänen velvollisuutensa on taistella. Krishnan 
opetuksen ydin on, että ihmisen perimmäinen 
sielu, atman, on kuolematon ja että ainoas-
taan velvollisuuttaan noudattamalla ihmisen 
on mahdollista saavuttaa oivallus todellisesta 
olemuksestaan. 

Raja-aitoja ylittävä  
joogafilosofian synteesi 

Bhagavad-gita edustaa vedanta-filosofialle tyy-
pillistä käsitystä, jonka mukaan ihmisen sisin 
olemus on yhtä todellisuuden perimmäisen, 
jumalallisen luonteen kanssa. Kysymys ihmi-
sen perimmäisestä olemuksesta on askarrutta-
nut kaikkia intialaisen asketismin, so. joogan 
suuntauksia. Jo ennen ajanlaskun alkua esitet-
tiin lukuisia erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä 
menetelmät lopulta johtavat sen oivaltamiseen. 
Bhagavad-gitan kaikki kahdeksantoista lukua 
esittelevätkin erilaisia, toisinaan jopa keskenään 
ristiriitaisilta vaikuttavia näkemyksiä henkises-
tä polusta. Sen monista aineksista koostuvaa 
opetusta voidaankin pitää eräänlaisena syntee-
sinä kaikesta sitä edeltäneestä joogafilosofiasta. 
Teoksen esittelemät polut voidaan jakaa vel-
vollisuuksien pyyteettömään noudattamiseen 
(karmajooga), perimmäistä itseä koskevan tie-
don mietiskelyyn (jnanajooga), sekä jumalan 
antaumukselliseen palvontaan (bhaktijooga). 

Myös mielen ja ruumiin hallinta mietiskelyn 
avulla (rajajooga) mainitaan yhtenä mahdolli-
sena polkuna muiden joukossa. 

Muinaisessa Intiassa vapautumisen tavoitte-
lu millä tahansa menetelmällä oli yksinomaan 
ylimpien säätyjen miesten etuoikeus. Bhagavad-
gitan vallankumouksellisuus piileekin siinä, et-
tä se asettaa uskonnolliselle elämälle omistau-
tuneen askeetikon, tiukkoja puhtaussääntöjä 
noudattavan ja säännöllisiä rituaaleja suoritta-
van bramiinipapin, yhteiskunnalliset velvolli-
suutensa hoitavan perheellisen ja jopa hindu-
laisen yhteiskunnan alimpien säätyjen edustajat 
samalle viivalle vapautumisen tavoittelussa. Se 
ei varsinaisesti kyseenalaista perinteisen intia-
laisen yhteiskunnan rakennetta, mutta opettaa, 
että dharman ylläpitämisen ja vapautumisen 
tavoittelun kannalta kaikkien ponnistelut ovat 
yhtä arvokkaita. Erityisesti bhaktijooga, jonka 
keskeisenä tekstinä Bhagavad-gitaa on pidetty, 
on saavuttanut alusta asti suosiota intialaisen 
yhteiskunnan alistettujen kansanosien, kuten 
alimpien säätyjen ja naisten keskuudessa.

Synteesinomaisen ja raja-aitoja ylittävän si-
sältönsä vuoksi Bhagavad-gitan voidaankin 
katsoa sisältävän myös nykyaikaisen uskonnol-
lisen universalismin siemeniä. Vaikka useim-
mat tekstin opetuksista ovatkin selvästi liitok-
sissa intialaisen kulttuurin ja yhteiskunnan 
erityispiirteisiin, kuten käsitykseen syntype-
rän mukaan määräytyvästä yhteiskunnallises-
ta velvollisuudesta (svadharma), mikään ei es-
tä laajentamasta sen oppeja koskemaan myös 
muita kulttuureja ja uskontoja. Ehkä juuri 
tästä syystä monet filosofit, poliittiset aktivis-
tit, taiteilijat ja muut kulttuurivaikuttajat, niin 
Intiassa kuin lännessäkin, ovat korostaneet sen 
ainutlaatuisuutta maailman uskonnollisten 
tekstien joukossa.

Tuorein suomenkielinen  tulkinta

Bhagavad-gitaa on käännetty länsimaisille kie-
lille jo vuodesta 1785. Suomen Teosofinen 

Looshi julkaisi Martti Humun ensimmäisen 
suomenkielisen käännöksen vuonna 1905. Sit-
temmin erilaisia suomennoksia on ilmestynyt 
useita. Toiset niistä sisältävät pelkän Bhagavad-
gitan perustekstin, kuten Mari Jyväsjärven lois-
tava akateeminen suomennos (Basam Books, 
2008). Toisiin taas sisältyy tekstin merkityksiä 
avaava kommentaari, joista tunnetuin lienee 
Krishna-liikkeen julkaisema, A.C. Bhaktive-
danta Swami Prabhupadan Bhagavad-gita ku-
ten se on (Bhaktivedanta Book Trust, 2004). 
Taavi Kassilan tuore Bhagavad-gita – Jumalai-
nen laulu kuuluu gita-käännöksien jälkimmäi-
seen kategoriaan. 

Kassilan teos ei kuitenkaan ole varsinaisesti 
uusi käännös alkuperäistekstistä, vaan aiem-
pien, myös edellä mainittujen suomennosten 
sekä englanninkielisten käännösten vertailuun 
perustuva uusi tulkinta. Teoksen tärkein anti 
onkin Kassilan laajamittainen kommentaari, 
joka venyttää itsessään lyhyen tekstin lähes 600 
sivuun ja johdattaa lukijan syvälle sen opetuk-
siin. Kassila kertoo johdannossa tulkitsevansa 
teosta ennen kaikkea Arjunan, henkistä etsi-
jää edustavan epäröivän soturin näkökulmasta. 
Hänen tulkintansa perustuukin ensisijaisesti 
hänen omiin kokemuksiinsa joogan harjoit-
tamisesta. Monessa kohdassa hän kuitenkin 
avaa tekstin symboliikkaa myös muihin kom-
mentaareihin, etenkin Paramahansa Yoganan-
dan massiiviseen The Bhagavad Gita – Royal 
Science of God Realization -teokseen tukeutuen. 

Teoksen alkuun ja loppuun Kassila on liit-
tänyt tiivistelmät tapahtumista, jotka edeltä-
vät ja seuraavat Bhagavad-gitaa Mahabharatan 
tarinassa. Lisäksi hän valottaa johdannossaan 
tarinan hahmojen esoteerista symboliikkaa. 
Nämä seikat antavat lukijalle hyvät valmiudet 
lukea tekstiä allegoriana henkisessä harjoituk-
sessa kohdattujen vaikeuksien voittamisesta.  
Kassila korostaa edustavansa ”alkuperäistä” 
ei-dualistista näkökulmaa tekstiin, ja esittää 
että tekstin dualistinen tulkinta liittää tekstiin 
”alkuperäisteokselle vieraita lahkolaisia piirtei-

tä”. Käytännössä tämä historiallisesti jokseen-
kin kiistanalainen väite tarkoittaa, että Kassila 
käsittelee Bhagavad-gitan sanomaa uskontojen 
keskinäistä ykseyttä korostavasta näkökulmasta 
ja pyrkii samalla tekemään teoksen ymmärret-
täväksi nykyaikaiselle, suomalaisessa kulttuu-
rissa kasvaneelle joogan harjoittajalle. 

Varsinainen teksti noudattaa gita-kommen-
taarien tyypillistä kaavaa. Numeroiduista ja-
keista annetaan ensin sanskritinkielinen teks-
ti translitteroituna, sitten käännös ja jakeen 
merkitystä selittävä kommentaari. Toisin kuin 
esimerkiksi Krishna-liikkeen versiossa, Kassi-
lan Gita ei sisällä devanagari-kirjoitusta, eikä 
jokaisen sanan erillistä käännöstä. Tämä tekee 
teoksesta helposti lähestyttävän tavallisen luki-
jan näkökulmasta. Myös kommentaareissaan 
Kassila välttää teknisiin seikkoihin takertumista 
ja pyrkii lähestymään tekstin opetuksia mah-
dollisimman käytännöllisesti. Tämä mutkat-
tomuus on sekä teoksen suurin vahvuus että 
sen heikkous. Parhaimmillaan Kassila onnis-
tuu selittämään havainnollisesti joogafilosofian 
monimutkaisiakin puolia. Tekstin sävy on kes-
kusteleva ja luo vaikutelman Kassilasta puhu-
massa pienelle, kiinnostuneelle yleisölle. Sama 
vaikutelma tulee kuitenkin esiin myös tekstin 
epäsystemaattisuudessa. Termien käännökset 
eivät ole aina johdonmukaisia, kommentaarit 
sisältävät valtavasti toistoa ja välillä harhaudu-
taan sivupoluille.

Yksi Kassilan kommentaarin kantavista tee-
moista on erottelu henkisen ja maallisen elä-
män välillä. Henkinen polku merkitsee Kas-
silalle asteittaista ja päättäväistä luopumis-
ta maallisista kiinnostuksenkohteista, kehon 
nautinnoista, tunteellisista sitoumuksista ja 
juurtuneista mielipiteistä. Hän havainnollis-
taa prosessia myös samkhya-filosofian todel-
lisuuden ominaislaatuja koskevan opin avul-
la. Samkhyan mukaan aineellinen todellisuus 
muotoutuu kolmen ominaislaadun, gunan, 
keskinäisistä suhteista. Tamas on passiivisuu-
den ja pimeyden laatu, rajas aktiivisuuden ja 
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energian laatu, sattva puolestaan on tasapai-
non ja kirkkauden laatu. Henkistä oivallusta 
tavoittelevan on asteittain edettävä materiaan 
ja nautintoihin kiinnittyneestä tamasisesta ole-
misestaan menestystä ja toimeliaisuutta tavoit-
televaan rajasisuuteen, ja lopulta luovuttava 
siitäkin, kurottaen kohti sattvista tasapainoa. 

Kassilan tulkinta Bhagavad-gitasta on sikä-
li harvinaislaatuinen, että siinä tuodaan esiin 
joogan uskonnollista ja filosofista puolta hyvin 
avoimella, ei-lahkolaisella tavalla.  Nykyaikai-
sille joogakirjoille on tyypillistä filosofisen ja 
etenkin uskonnollisen sisällön karsiminen mi-
nimiin. Usein näitä joogan kannalta keskeisiä 
asioita käsitellään lähinnä jonkun tietyn gurun 
tai oppisuuntauksen omassa kirjallisuudessa. 
Kassilan tulkinta sitä vastoin pyrkii samanai-
kaisesti tukeutumaan vankasti joogafilosofi-
an perinteeseen ja tuomaan tekstin opetuksia 
nykyaikaisen lukijan ulottuville, edustipa hän 
mitä jooga- tai muuta henkistä suuntausta ta-
hansa. Kuten Yogananda, jonka tulkintoihin 
hän usein vetoaa, Kassila ei arastele tehdä pit-
källe vietyjä rinnastuksia kristinuskon ja Kri-
shnan opetusten välille. Esimerkkinä voidaan 
mainita esimerkiksi Pyhän Hengen samasta-
minen Kundalini-energiaan. 

Kassilan teoksen tinkimätön hengellinen 
painotus varmasti säikyttää pois ainakin osan 
niistä lukijoista, joille jo pelkkä joogan hindu-
laisten juurten mainitseminen tuottaa kylmiä 
väreitä. Sitä voi kuitenkin suositella niille, jotka 
haluavat tutustua joogaharjoituksen henkiseen 
puoleen käytännössä. Teoksen historiallisista 
taustoista, tulkintaperinteestä, ja muista ana-
lyyttisemmista seikoista kiinnostuneille luki-
joille teos jättää paljonkin toivomisen varaa. 
Kyseessä ei, Kassilan systemaattisesta lähdeviit-
teiden käytöstä huolimatta, missään nimessä 
ole historiallis-kriittinen tulkinta teoksen taus-
toista ja merkityksistä. On kuitenkin tarpee-
tonta pohtia sitä, miten Kassilan kommentaari 
sijoittuu teoksen pitkään ja laajaan kommen-
taariperinteeseen. Hän tekee oman näkökul-

mansa ja käyttämänsä lähteet näkyviksi, joten 
asiasta kiinnostuneella lukijalla on täysi vapaus 
arvioida niitä itse. Kassilan suosimien kään-
nösten oikeellisuuden arviointi puolestaan lie-
nee parempi jättää sanskritin asiantuntijoiden 
tehtäväksi. Puutteistaan huolimatta teoksella 
onkin selkeitä vahvuuksia, ja suomenkielisen, 
joogafilosofiaa käsittelevän kirjallisuuden har-
valukuisessa joukossa tämä tiiliskivi puolustaa 
paikkaansa.  l
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